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SKOVBRUGETS INDKØBSGUIDE 2001
I efteråret 1999 udkom den første udgave: Skovbrugets Indkøbs
guide 2000.

Denne er nu ajourført, og der er samtidig foretaget nogle forbed
ringer. Skovbrugets Indkøbsguide 2001 indeholder fortsat oplysnin
ger om leverandører til hele skovbruget.

Som noget nyt er der et skema Skoventreprenører / maskinsta
tioner - hvem laver hvad, hvor det er nemt at finde frem til, hvilken 
typer opgaver de forskellige skoventreprenører / maskinstationer 
udfører.

Vi håber med den nye, forbedrede udgave, at guiden vil være et 
endnu bedre værktøj i skovbrugets daglige arbejde og lette kontak
ten mellem leverandører og skovbruget.

Der har også i år været stor opbakning omkring udgivelsen, hvor 
ca. 275 leverandører har ønsket at medvirke.

Indkøbsguiden er udsendt gratis sammen med SKOVEN 11/00 til 
alle abonnenter - ca. 5000. Den er ligeledes sendt til alle firmaer, 
der er optaget i Indkøbsguiden.

Det er intentionen at udsende en opdateret indkøbsguide én 
gang om året. Firmaer der er med i Skovbrugets Indkøbsguide 
2001 får automatisk tilmelding til næste års udgivelse. Alle andre 
firmaer, der ønsker tilmelding til Indkøbsguiden 2002, kan indsende 
oplysning om firmanavn, kontaktperson, adresse, postnr./by, telefon 
og fax.

Skovbrugets Indkøbsguide 2001 kan købes for 50 kr. inkl. moms 
og forsendelse ved henvendelse til; Tit. 3324 5152/232 direkte 
indvalg, fax 3325 5082, e-mail: LL@skovforeningen.dk eller 
bestilles på vores hjemmeside: 
http://www.skovforeningen.dk/publikation/indkob.htm
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MEDIABROCHURE SKOVEN 2001
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SKOVEN kommer ud til hele det praktiske skovbrug. Oplaget er 4868 
eksemplarer hver måned. *

Mediabrochure 2001 for SKOVEN og SKOVEN-NYT er nu udkom
met. Den indeholder bl.a. de nye annoncepriser, formater, oplagstal 
samt oplag fordelt på faggrupper.

Annoncepriserne er steget et par procent i forhold til 2000 - tillæg 
for enkelt farvetryk er uændret, mens prisen for 4-farve tryk er 3500 kr.

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 3350 kr. - 14-side i SKOVEN - A4-format - koster 
2500 kr., alle 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@skovforeningen.dk.

* Oplagstal for perioden 1.7.99 - 30.6.00, kontrolleret af Fagpressens
Medie Kontrol.
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526 Skovens Dag svigtes
Der er for få private skove med i 
Skovens Dag. Dagen kan bruges 
til at fortælle om det private skov
brugs værdi som erhverv og natur.

528 Egen som nationaltræ
TV-seere har udpeget egen som 
Danmarks nationaltræ.

530 Stormfaldsordningen
Gennemgang af stormfaldsordnm 
gen. Storrriramte ejendomme skal 
anmelde stormfald inden 2.1.01. 
Alle ejere bør vurdere om de bør 
gå ind i ordningen.

534 Skovrejsnings værdi
Den samfundsøkonomiske værdi 
af skovrejsning er vurderet i et 
projekt i Ålborg. Ejendomme 
omkring den nye skov steg i gen
nemsnit med 237.000 kr.

537 Misfarvning i bøg
Stormfældet bøg der har ligget 
sommeren over er skåret op. Man
ge planker er blåfarvet, formentlig 
som følge af jern optaget gennem 
rødderne. Der er også set brun
farvning.

541 Jordbruget får BST
Fra 2003 skal alle virksomheder i 
jordbruget være omfattet af 
Bedriftssundhedstjenesten.

542 Månedens profil
Kompakt lerblandet sandjord med 
fragipan.

liv

543 Oparbejdning
Erfaringer med oparbejdning af 
stormfald. Der er beskrevet syv 
systemer til oparbejdning, samt 
metoder til pladsrydning. Der 
efterlyses erfaringer for forskellige 
systemer.

ft
546 Nye anvendelser 

af træ
Reportage fra Elmia Timber. Et 
løvtræinstitut som hjælper med at 
markedsføre løvtræ, udvikling af 
hårdtpresset træ, både af finer 
og støjskærme. Billedet viser en 
cellokasse af sammenlimede 
lameller.

549 Nye systemer til 
træhuse
Sodra har udviklet systemer til at 
billiggøre bygning af træhuse. 
Lyddæmpende planker, elementer 
med indlagt isolering, eller massi
ve elementer.

552 Ikea vil selv 
bestemme
Ikea vil føre sin egen miljøpolitik. 
De vil ikke være afhængig af 
andres miljøsystemer, herunder 
certificering af bæredygtig skov
drift.

TT*.

FIDO Ut

554 Nyt om e-handel
I Norge og Sverige findes mar
kedspladser for e-handel med 
råtræ; omsætningen er uhyre lille. 
Store entreprenører vil lave mar
kedsplads for alle former for byg
geartikler billedet viser forsiden) - 
måske skal danske savværker en 
dag handle her.

556 Certificering - nyt
Første PEFC produkter. FSC spån
plader, papir, trykning, lejligheder, 
ny direktør i FSC, FSC i Finland og 
Rusland. Certificering i Canada.

558 Certificering 
på messe
Rundspørge blandt udstillerne på 
Elmia Timber messen. Interessen 
for at producere certificeret træ er 
begrænset, og markedsføringen 
er lille.

561 DST 3-4/00
Artikler om genmodificerede 
træer, vedkvalitet og økonomi i 
gran, lærebog i skovøkologi.

561 Klimastatistik

562 Økosamfund 
søger skov
Forening søger at bruge skoven 
både som levested og levevej - 
veddet kan måske også bruges til 
føde.

Mellem side 542 og 543 er 
indsat indeks for hele 2000.
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FAGPRESSENS MEDIE KONTROL1

Kontrolleret oplag for perioden 
1/7 1999 - 30/6 2000: 4868.
Medlem af Dansk Fagpresse.

Tryk: Litotryk, Svendborg.

Skov & Teknik 2002
Forskningscentret for Skov & Landskab 
og WEFRI A/S har indgået en aftale om 
at holde næste Skov & Teknik udstilling i 
Lystskoven ved Frijsenborg Slot i dage
ne 14. og 15. maj 2002.

Denne udgave af Skov & Teknik er 
flyttet fra september til maj måned for at 
undgå sammenfald med andre store 
faglige udstillinger.

Nærmere oplysninger hos udstil
lingsleder Ebbe Bøllehuus, Forsknings
centret for Skov & Landskab, tlf. 45 17 
82 39.

VM i skovning
VM i skovning blev afholdt i Norge sidst 
i september. Den samlede vinder blev 
Herwig Erhard fra Østrig (1608 point), 
fulgt af hollænderen John van Kampen 
(1584) og svenskeren Lars Strandell 
(1573). Bedste dansker blev Ole Kjær 
med 1540 point.

Konkurrencen var spændende lige til 
det sidste. Hollænderen var regerende 
verdensmester, og før sidste konkurren
ce - afkvistning - lå han lige bagved 
østrigeren. Hollænderen lavede en fejlfri 
øvelse - men østrigeren gjorde det 
samme og vandt dermed den samlede 
konkurrence.

Træelementforeningen
På et møde i Byggecentrum i Middelfart 
den 24. oktober blev der etableret en 
brancheforening for producenter af 
træelementer i Danmark.

Baggrunden for foreningen er bl.a. 
bestemmelserne i den nye Trænorm, 
DS413, som træder i kraft 1.8.01. Nor
mens bestemmelser for last og sikker
hed indebærer foreløbig et kraftigt øget 
træforbrug, uanset at beregninger efter 
den nuværende praksis og norm ikke 
har givet anledning til svigt i bæreevne 
eller uacceptable nedbøjninger. Fore
ningen vil derfor varetage medlemmer

nes interesse over for myndigheder, 
institutioner mv.

Foreningen er gået i gang med en 
større udredning om "trækonstruktio
ners pålidelighed”. Den deltager også i 
et fællesnordisk projekt under Nordic 
Wood som skal give data til det danske 
projekt og medvirke til fællesnordiske 
regler for beregning og udførelse af 
trækonstruktioner.

Et andet centralt element i forenin
gen er kvalitetssikring. Man vil arbejde 
for at der ikke i branchen udføres dårligt 
og ukontrolleret arbejde, og at kvalite
ten løbende forbedres gennem udveks
ling af erfaringer, formidling af viden og 
deltagelse i forskning og udvikling.

Betingelse for optagelse i foreningen 
er at virksomheden er godkendt af 
Træelementkontrollen under Ingeniørfor
eningen i Danmark. Den nye Trænorm 
kræver i øvrigt at producenter af tagele
menter fremover skal være underlagt 
denne ordning.

Formand for foreningen er Lauritz 
Rasmussen, og foreningens adresse er 
på Bjernemarksvej 54, 5700 Svend
borg, tlf. 62 22 54 55.

Pressemeddelelse 15.11.00

Hedeselskabet
Pr. 1. januar 2001 tiltræder skovfoged 
Morten G. Sørensen som arealskov
foged på Vestsjællands Skovdistrikt.

Morten Sørensen har i 1999/2000 
fungeret som skovfogedassistent på 
Sydsjællands og Nordsjællands skovdi
strikter med Hedeselskabets skovfor
valtning på Bornholm som særskilt 
ansvarsområde.

Udover erfaring fra det tradtionelle 
produktionsskovbrug har Morten Søren
sen bl.a. flere års erfaring med produk
tion og afsætning af juletræer og pynte
grønt. Tidligere skovfoged på Vestsjæl
land, Hans Jørgen Schiøtt, varetager 
fremover ledelsen af Skovenes Maskin
station.

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

ENTREPRENØR

JOHAlf-pEDERSEN

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

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

ANBÆKVEJ 10
8450 HAMMEL - 86 96 29 10
BIL TLF. 40 41 62 44

524 SKOVEN 12 2000
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HVAD SKAL VI MED 
SKOVENS DAG?

Det er vinter og således sæson for Skovforeningens opfordring til danske skovejere om at vise 
deres skov frem på Skovens Dag i begyndelsen af maj. Næste år bliver det søndag den 6. maj 
2001.

I dette nummer af Skoven peger en af de garvede Skovens Dag-deltagere, Geert H. de 
Lichtenberg, Bidstrup Gods, på nogle ømme punkter set fra de private skoves side:

Der er ikke ret mange private skove med - i gennemsnit 13 om året (i alt har 45 forskellige 
ejendomme haft Skovens Dag-arrangementer i de seneste 5 år). Skovene har nogle forståeli
ge grunde til ikke at melde sig til - og Skovforeningen kunne gøre mere for at få en større del
tagelse.

Vi er enige.

Det er vigtigt at Skovens Dag hverken i pressen eller i skovbruget bliver opfattet som et stats
skovsarrangement med et mindre privat påhæng. Så ville endnu færre private skove måske 
have lyst til at stille op til arrangementet end i dag.

Endnu er det ikke gået helt galt. Ganske vist får de private skove kun mellem 1/10 og 1/20 
af det samlede besøgstal på Skovens Dag, og de private skoves omkostninger og tidsforbrug 
på Dagen er tilsvarende beskedent i forhold til statsskovene. Alligevel får de private skove lige 
så god og næsten lige så meget presseomtale ud af Dagen som statsskovene. Og der er 
mange flere mennesker der ser presseomtalen end der kommer ud i skoven.

Trods den gode omtale er der brug for større privat deltagelse på Skovens Dag. Erhvervet 
har - med Lichtenbergs ord - et påtrængende behov for at sende positive signaler om sit for
hold til publikum.

Skovforeningen vil derfor opsøge udvalgte skove i februar-marts 2001 og opfordre dem til at 
deltage.

Men vi vil ikke kun appellere til skovejernes bedre hjerte og bede dem stille op for at gøre 
deres mindre aktive kolleger en tjeneste.

Vi vil også som hidtil påpege at de deltagende ejendomme selv har nytte af anstrengelser
ne ved at opnå lokalsamfundets forståelse for skoven og virksomheden.

Det er i øvrigt ud fra dette argument om skovenes egen nytte at vi hidtil har afstået fra at 
aflønne skovene for at deltage: Hvis ikke arrangementet bærer lønnen i sig selv for de delta
gende skove, er arrangementet ikke ... bæredygtigt.

Også Lichtenbergs forslag om yderligere hjælp fra Skovforeningen til fx invitationer til lokale 
nøglepersoner er noteret. Den hjælp vil komme.

Vi beder om at høre fra private skove der er interesserede i at deltage på Skovens Dag inden 
den 15. februar. Denne frist er sat 1 måned senere end de foregående år for at lette skovenes 
planlægning.

Vi modtager særlig gerne tilmeldinger fra skove der ikke har deltaget i Skovens Dag før. Vi 
tror at de vil erfare at deltagelsen er mindre krævende end frygtet og mere udbytterig end for
ventet.

På baggrund af antallet og den geografiske placering af skove der har tilmeldt sig på eget 
initiativ vil vi udvælge yderligere skove som vi opfordrer til at deltage. Både i ejendommens 
egen og i hele skovbrugets interesse.

Lars Wilhjelm/Jan Søndergaard
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SKOVENS DAG 
SVIGTES

Af Geert H. de Lichtenberg, 
Bidstrup Gods, Langå

Der er for få private 
skove som deltager i 
Skovens Dag.

Det er ellers en oplagt 
mulighed til at fortælle 
om det private skov
brugs værdi som 
erhverv, som natur, som 
ejendom og som rekrea
tive områder. Vi har en 
god sag, og vi skal ikke 
skamme os over at for
tælle om den.

Mon ikke mange ejere forundres over 
Skovforeningens opfordring til at rekla
mere for mere publikum i skoven? Og 
mon ikke én og anden tvivler på nød
vendigheden af at stille sig selv til 
rådighed med søndagsunderholdning 
for byfolk på skovtur?

Noget tyder på det. De offentligt eje
de skove dominerer nemlig Skovens 
Dag (der afholdes den første søndag i 
maj hvert år, red.). Trods mange opfor
dringer er kun ganske få private med.

Skovens Dag er uden tvivl et velment 
initiativ til at fremme forståelsen for vort 
erhverv. Private og offentligt ejede sko
ve kan denne ene gang om året vise 
bedriften frem under en fælles over
skrift, og med en relativt massiv presse
dækning. Det giver positiv omtale og 
glade publikummer.

Kan man ønske sig mere?
Ja, tilsyneladende. Men hvorfor nu 

det?

Skovens Dag i praksis
Jeg afholdt selv Skovens Dag i maj 
1998, og igen i 2000 med en “guided 
tur” på programmet. Der blev indbudt til 
fælles skovtur kl. 10.30, med en vandre
tur på 5-6 km, herefter medbragt frokost 
i det grønne og afslutning efter ca. 3J4 
time. Undervejs orienterede formanden 
for egnens Naturfredningsforening - i til

:xk'

fIT V I
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Skovens Dag kan bruges til at formidle ejerholdninger til lokalsamfundet - fx hvorfor 
vi er utrygge ved tankerne om natte- og fladefærdsel, hvorfor vi efter gammel tradi
tion hæger om bestemte lokaliteter, hvad det betyder at skoven vælter og priserne 
falder, og hvorfor tipoldefaderen plantede skoven til min fornøjelse. (Arkivfoto fra 
Bidstrup, Skovens Dag 1997. Foto Jens Munk, Randers Amtsavis).

stræbt heftig debat med en skovrider 
og mig selv.

Turen var i år krydret med en bræn
desanker, der skovede en udgået bøg, 
og med jagtlejeren, der fortalte om sko
vens vildt.

Markedsføringen bestod i en presse
meddelelse, der venligst (og gratis) var 
optaget i tre lokalaviser, samt den offici
elle plakat, ophængt i et par butikker på 
egnen. Desuden var der en god gene
rel omtale af dagen i dagspressen.

Der var 60 og 50 deltagere i de to 
skovdage, typisk lidt ældre mennesker 
og meget få børn. Debatten med publi
kum var ikke sprudlende, men der var 
megen hyggelig small-talk med interes
serede og positive mennesker. Delta
gerne gav i øvrigt udtryk for stor tilfreds
hed og klappede venligt, da turen var 
forbi.

Første gang vi afholdt Skovens Dag, 
følte jeg mig meget usikker: Kommer 
der nogen9 Hvad forventer de9 Er de 
kritiske og negative?

Men deltagerne har vist sig meget 
taknemmelige - kun da vi, til selskabets 
underholdning, myrdede en stor gam
mel bøg, blev det en ældre dame for 
meget, og det hjalp ikke at forklare om 
behovet for lys til den flotte selvforyn
gelse. Så nu finder vi et udgået træ.

Hvad jeg får ud af det? Jeg får en 
dialog med publikum, og jeg får lejlig
hed til at vise et venligt ansigt på min 
egn. Effekten heraf skal i øvrigt ikke kun 
måles på antallet af deltagere, for man
ge flere ser jo indbydelsen.

Det er også tilfredsstillende at bibrin
ge deltagerne en smule forståelse for, 
at den herlige natur faktisk er menne
skeskabt, og at den er eksistensgrund
lag for mig og mine medarbejdere. Til 
den positive side hører også, at arran
gementet har vist sig at være sjovt og 
hyggeligt, og at det stort set kun 
behøver at koste min egen tid.

Ulemperne er for det første, at man 4 
måneder i forvejen skal forpligte sig 
selv til en søndag - alternativt betale

526 SKOVEN 12 2000
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nogen for det. For det andet skal man 
stable et arrangement på benene og 
skaffe presseomtale, uden sikkerhed for 
at nogen gider komme. For det tredje 
skal man gøre det gratis.

Dagen kan arrangeres på mange 
måder, hvoraf “guided tur” nok er den 
nemmeste. En anden måde er at holde 
åbent hus dagen igennem med en ræk
ke aktiviteter. Det giver typisk væsentligt 
flere gæster, men kræver også mere 
forberedelse og flere medarbejdere.
Det er jeg nok ikke indstillet på.

Skal dagen afskaffes?
Hvis interessen for at stå som arrangør 
er for lille, kunne det private skovbrug 
melde sig ud af samarbejdet om Sko
vens Dag. Men det er næppe klogt i en 
tid med påtrængende behov for positi
ve signaler om vort forhold til publikum.

I mangel af andre initiativer må Sko
vens Dag derfor opretholdes i privat 
regi. Der er altså brug for arrangører - 
20-30, som ikke har været med før.

Men jeg forstår udmærket, at mange 
holder sig tilbage, for

1) Hvad er formålet?
2) Er der et rimeligt resultat af indsat

sen?
3) Hvorfor skal det lige netop være 

her hos mig9

Nærliggende spørgsmål - men sva
rene findes ikke i materialet om Skovens 
Dag. Jeg tror, at det er her, det går galt. 
Det følgende er derfor et bud på, hvor
dan disse spørgsmål bør besvares.

Formålet
Det skal præciseres, at formålet ikke 
bare er søndagsunderholdning. De 
færreste brænder for at optræde som 
stand-up-skovtrold - men mange vil ger
ne være med til at styrke det private 
skovbrugs betydning i publikums øjne. 
Netop dét må være formålet.

Vi skal benytte lejligheden til at for
tælle om det private skovbrugs værdi, 
som erhverv, som natur, som ejendom 
og som rekreative områder. Vi har en 
god sag, og vi skal ikke skamme os 
over at fortælle om den, når folk kom
mer på besøg i bedriften.

Selvfølgelig skal det ikke (kun) være 
missionsvirksomhed. Det centrale er 
stadig at give folk en god oplevelse i 
skoven. Men vi skal huske de spænd
ende historier, der er unikke for den pri
vate skov:

- Hvorfor tipoldefaderen plantede 
skoven til min fornøjelse, og hvorfor jeg 
selv gør noget lignende.

- Hvorfor vi efter gammel tradition 
hæger om bestemte lokaliteter.

- Hvorfor vi er utrygge ved tankerne 
om natte- og fladefærdsel.

- Og hvad det betyder for vor økono
mi, at skoven vælter og priserne falder.

Ejerholdninger skal frem - og gerne 
diskuteres, det kan de sagtens tåle.

Det gode formål skal støttes af skrift
ligt materiale - gerne på bekostning af

Deltagelse i Skovens Dag 1997 - 2000.

Alle skove Heraf private

Antal arrangementer Deltagere ca. Antal arrangementer Deltagere ca.

1997 41 27.000 12 1.200
1998 49 27.000 9 1.000
1999 54 24.000 18 2.300
2000 65 20.000 13 1.500

Gns/år 52 25.000 13 1.500

Sem.; Tallene er mit skøn ud fra Dansk Skovforenings materiale.

sidste års udgivelse af børnebøger. For 
eksempel kunne man producere et 
ekstra oplag af “Skoven” til uddeling, 
med lidt stof af relevans for publikum (et 
par artikler om tropeskovbrug kunne vel 
tåle at blive udsat).

Indsatsen
Arrangøren slipper ikke for at gøre det 
meste selv, det er rimeligt. Det svære er 
at forpligte sig 4 måneder forud - uden 
fortrydelsesret. Det må laves om; en 
frist på 2 måneder vil gøre det væsent
ligt nemmere at overskue kalenderen.

Og så må man mere effektivt sikre 
sig, at der kommer et fornuftigt resultat 
ud af indsatsen. Det er ikke inspireren
de, at nogle kun får 2 eller 7 deltagere 
på deres skovtur.

Gratis omtale i lokalblade er ikke 
altid nok, og med formålet in mente er 
det nærliggende at supplere med direk
te invitationer til de rette personer, f.eks. 
skoler (lærerne), byråd og grønne orga
nisationer. Det er ikke uoverskueligt at

udsende 30-40 indbydelser; derfor bør 
der foreligge forslag til tekst, evt. for
trykte breve, ligesom der i dag er for
slag til pressemeddelelser.

Hvorfor her hos mig?
Når man som medlem af en branchefor
ening opfordres til at gøre en personlig 
indsats af et vist omfang, bør opfordrin
gen kommer fra foreningens ledelse - 
ellers er det vel ikke vigtigt?

Skovforeningen bør derfor udvælge 
passende ejendomme over hele landet, 
og bestyrelsen bør overbevise de 
pågældende ejere om, at deres indsats 
er vigtig. Ambitionen bør være mindst 
30 arrangører hvert år, gerne med stor 
udskiftning, så de samme ejendomme 
kun optræder med års mellemrum.

Arrangørernes indsats bør desuden 
påskønnes - for eksempel med en kas
se hæderlig rødvin fra foreningen til 
hver. En beskeden løn, men en smuk 
tak fra os alle til dem, der tager 
slæbet.

Lad os 
jævne vejen 

for Dem

m; :i i

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

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

‘■k Vi jævner veje, hvis overflade er 
grus, i profil.

=k Vi kan begrænse udlægningen til 
sporene.
Vi udlægger Deres egne materialer 
eller leverer materialer.

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

# Med metoden opnås en fin jævn vej 
- hurtigt og billigt.

=k Tilbud uden forbindende.
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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EGEN SOM
DANMARKS NATIONALTRÆ

TV seerne har udpeget 
egen som Danmarks 
nationaltræ.

Tv-serien ”En naturlig forklaring” på 
DR1 har i et års tid kørt en konkurrence 
om hvad der skulle være Danmarks 
nationaltræ. Seerne kunne stemme pr. 
brev eller på internettet.

Og i udsendelsen den 30. november
- som i øvrigt var den allersidste i ræk
ken - blev det afsløret at det blev egen 
som vandt knebent foran bøgen. Der 
var stemt på i alt 27 træarter.

Top 10
I udsendelsen blev der ikke nævnt 
stemmetal. Men vi har siden fået oplyst 
en procentvis fordeling på de 10 bedst 
placerede træarter fra redaktionen, og 
den viste:

Eg 41,0%
Bøg 40,6%
Ask 10,1%
Lind 3,9%
Birk 2,0%
Kastanje 0,8%
Rødgran 0,4%
Ahorn 0,4%
Hyld 0,4%
Rødel 0,4%
Det var oplagt at det var egen og 

bøgen som skulle konkurrere om første
pladsen. Men det var nok lidt overra
skende at det blev egen som vandt - 
ganske vist med en meget lille margen.

Listen domineres som ventet af 
hjemmehørende træarter. Men man kan 
bemærke at kastanje (der må her 
menes hestekastanje) blev nr. 6, og den
- især af mange miljøorganisationer - 
udskældte rødgran blev nr. 7.

Nationale symboler
I TV udsendelsen havde man indbudt 
en forsker i nationale symboler til at for
tolke resultatet. Hun forklarede at et 
nationalt symbol er kendetegnet ved at 
det rummer mere end hvad man umid
delbart kan se og udtrykker noget der 
har forbindelse med nationen.

Bøgen står for det brede folk, folke
styret, fordi den er det skovdannende 
træ i Danmark.

Egen står for særligt fremtrædende 
mennesker og for historien fordi den 
kan blive meget ældre end andre træer. 
Når man skal plante et træ der skal stå 
længe til minde om en bestemt person

eller begivenhed, så er det egen man 
vælger. Da man sidste år plantede 
træer over hele landet til at markere 
årtusindskiftet valgte man eg, fordi den 
måske kan leve til næste årtusindskifte.

Hvis man går flere hundrede år tilba
ge har det måske været egen der blev 
anset for det vigtigste danske træ - det 
var egen der blev brugt som bygnings
tømmer og til skibe, mens bøgen mest 
blev brugt til brænde. Grundtvig skrev i 
sine unge år om egen som det nationa
le træ, men skiftede senere over til bøg.

Dette skift hænger sammen med 
nationalromantikken der voksede frem i 
begyndelsen af 1800 tallet. Her søgte 
man efter symboler der kunne afspejle 
det oprindelige danske for at styrke den 
nationale bevidsthed, og bøgen var det 
mest udbredte skovtræ. Og i kampen 
for folkestyret var bøg det oplagte sym
bol.

Romantikkens begejstring for bøgen 
kan også aflæses i Danmarks national
sang "Der er et yndigt land”, skrevet af 
den første romantiske digter, Adam 
Øhlenschlæger. Han taler om landet der 
’’står med brede bøge” og "bøgen der 
spejler sig” i havet osv.

Bøgen har utvivlsomt også været 
langt stærkere i folks bevidsthed i 1800 
tallet, fordi den var langt det vigtigste 
skovtræ. I den første skovtælling - der 
stammer fra 1881 - udgjorde bøg 55% 
af det bevoksede skovareal, mens eg, 
ask og andre løvtræarter tilsammen 
udgjorde 22%. Eg blev ikke optalt 
særskilt, og den har formentlig udgjort 
mindre end 10% af skovarealet.

Diplomaternes valg
Indtil i dag har vi ikke haft et egentligt 
nationaltræ i Danmark, Det nærmeste vi 
kom var i 1936 hvor Danmark fik en 
henvendelse fra Argentina. De ville lave 
en park med de nationale træer og urter 
fra en lang række lande og spurgte hvil
ke arter der skulle repræsentere Dan
mark.

Efter at Udenrigsministeriet havde 
tænkt længe over sagen kom de frem til 
at nationaltræet skulle være bøgen, for
di dens udspring ofte ses som en natio
nal begivenhed. (Som nationalurt blev i 
øvrigt valgt rødkløver, men det er vist 
gået i glemmebogen).

Nu er vi altså fri for at bede diploma
terne om at udvælge et nationaltræ. Fol
ket - i hvert fald tv seerne - har talt. Og 
de har udpeget egen.
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En afstemning i TV udsendelsen "En 
naturlig forklaring" har udpeget egen 
som Danmarks nationaltræ.

ØNSKER DU LANDETS 
BEDST EGNEDE PLANTER TIL 
NETOP DIN PLANTNING?
SPØRG PLANTEMÆGLERNE®

Bent Hansen
Tlf. 87 52 20 00
Mobil 40 40 98 91 
Fox 87 52 20 01 
nbh@forstplant.dk 
www.forstplant.dk 
Porskcervej 49, Ag ri 
8420 Knebel
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Steen Hougaard
Tlf. 86 54 53 20
Mobil 21 40 30 21 
Fax 86 54 53 43 
skovbrug@image.dk 
www.forstplant.dk 
Faurgårdsvej 128 
8300 Odder

i
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Jens Houkjær
Tlf. 76 82 90 90
Mobil 40 45 44 80 
Fax 76 82 90 91 
nicha.jh@image.dk 
www.forstplant.dk 
Staksrodevej 39 
7150 Barrit
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Skov & Landskabskonferencen 2001
Hotel Nyborg Strand, Onsdag den 7. februar 2001 kl. 9.30-16.30

*
Ai

Skov & Landskab

Fælles
09.30-10.00
10.00-10.05
10.05-11.00

Registrering og morgenkaffe
Velkomst ved Forstander Henrik Studsgaard, S&L
Fællessession: Ordstyrer: Forstander Henrik Studsgaard, S&L
Naturrådets anbefalinger vedr. skov, landskab og planlægning
Naturvismand, professor Jørgen Primdahl, S&L
Anbefalingernes betydning for den kommunale planlægning samt skov-, park- og landskabsforvaltning
Teknisk direktør Carl Nielsen, Århus Kommune
Anbefalingernes betydning for den private skov- og landskabsforvaltning
Godsejer Chr. Wedell-Neergaard, Svenstrup Gods

11.00-11.35 Kaffe og besigtigelse af posters
Sessioner Skovbrug

Ordstyrer: Forskningschef 
Karsten Raulund Ras
mussen, S&L

Pyntegrønt

Ordstyrer: Direktør Kaj Øster
gård, Dansk Juletræsdyrker
forening

Park- og
Landskabsforvaltning
Ordstyrer: Naturvismand, 
professor Jørgen Primdahl, 
S&L

By- og Landsplanlægning

Ordstyrer: Professor Ib
Asger Olsen, S&L

11.35-12.20 Vildtvenlig skovdrift eller 
skovvenlig vildtdrift? 
Professor J. Bo Larsen, 
S&L, forsker Carsten Riis 
Olesen, DMU, og formand 
Kristian Raunkjær, Dan
marks Jægerforbund

Juletræsproduktionens nød
vendige miljøhensyn - 
ekstensiv eller intensiv 
produktion?
Skovrider Jimmi Enevoldsen, 
Frijsenborg, og direktør Kaj 
Østergård, Dansk Juletræs
dyrkerforening

Det danske kulturlandskab.
I går, i dag og i morgen. 
Professor Bent Aaby, Nati
onalmuseet, og forsknings
chef Kjell Nilsson, S&L

Fremtidens by - hvad er 
udfordringen i dag? 
Forskningschef Gertrud 
Jørgensen, S&L, og teknisk 
direktør Carl Nielsen, Århus 
Kommune

12.20-13.30 Frokost og besigtigelse af posters

13.30-14.00 Skovrejsning: Hvordan 
afvejes modstridende 
interesser?
Adjunkt Niels Strange,
S&L

Kemisk kontra mekanisk 
renholdelse: Effekt på miljø 
og kvalitet.
Seniorforsker Lars Bo Peder
sen og forsker Torben Riis- 
Nielsen, S&L

Konsekvensvurdering af 
vejplantninger ud fra æste
tiske, sundhedsmæssige og 
trafiksikkkerhedsmæssige 
aspekter.
Lektor Jens Balsby Nielsen 
og seniorrådgiver Thomas
B. Randrup, S&L

Byplanlægning kan reduce
re transport og arealforbrug, 
men hvor stort er potentia
let?
Videnskabelig medarbejder 
Peter H artoft- Ni elsen, S&L

14.05-14.35 Skovdyrkningens indfly
delse på stormstabilitet. 
Lektor Christian Nørgaard 
Nielsen og seniorkonsu
lent Bruno Bilde Jørgen
sen, S&L

Efter-høst kvalitet: Effekt af 
træart, proveniens og gødsk
ning i nordmannsgran. 
Professor Gary Chastagner, 
Washington State University, 
seniorforsker Ulrik Bråuner 
Nielsen og seniorkonsulent 
Claus Jerram Christensen,
S&L

Landskabsukrudt og land
skabspleje med fokus på 
bekæmpelse.
Seniorrådgiver Rita Merete 
Buttenschøn, S&L, og pro
jektleder Ulla Vogt Ander
sen, COWI

Hvad sker der, når man 
fortætter byen? 
Forskningsassistent Anne 
Skovbro, S&L

14.35-15.25 Kaffe og besigtigelse af posters

15.25-15.55 Kulturmanifest 2001. 
Godsforvalter Esben
Møller Madsen, S&L. 
Rentabel og naturnær 
skovrejsning efter storm
fald.
Forsker Andreas Brunner, 
S&L

Hvordan får vi kædeforretnin
gerne til at interessere sig for 
kvalitet og højere pris? 
Marketingsmedarbejder Hen
rik Mainz, Dansk Juletræs
dyrkerforening

Stier, veje og pladser. An
læg og drift under ændrede 
samfunds- og miljøbetingel
ser.
Lektor Torben Dam, S&L

Metoder til landskabsanaly
se.
Lektor Per Stahlschmidt,
S&L

16.00-16.30 Bæredygtig udnyttelse af 
biomasse ved flisning. 
Ph.D.-studerende Inge 
Stupak Møller og forsk
ningschef Karsten Rau
lund Rasmussen, S&L

Knop- og grenudvikling hos 
nordmannsgran set i lyset af 
formregulering.
Seniorforsker Hanne N. Ras
mussen og fagkonsulent
Frans Theilby, S&L

Hvordan forbedres ar
bejdsmiljøet i park- og 
landskabssektoren med 
baggrund i ny kortlægning. 
Seniorrådgiver Palle Kristof- 
fersen, S&L

Mellem linierne i loven - 
æstetik i landskabslovgiv
ningen.
Forsker Katrine Højring,
S&L

Pris (inkl. forplejning og konferencerapport,): Ved tilmelding før den 19. januar 2001:1.550 kr. ekskl. moms (2.300 kr. ekskl. moms for 
ikke-abonnenter på FSL’s Videntjeneste). Ved tilmeldling efter den 19. januar 2001: 1.750 kr. ekskl. moms (2.500 kr. ekskl. moms for 
ikke-abonnenter på FSL’s Videntjeneste). Ved afmelding efter den 31. januar 2001 faktureres den fulde pris.

Tilmelding: Gerne snarest og senest den 31. januar 2001. Tilmelding kan ske via FSL’s hjemmeside (www.fsl.dk).Tilmeldingsblanket 
kan tillige fås ved henvendelse til Nelli Leth på tlf.: 45 17 82 75, e-mail: nel@fsl.dk eller fax: 45 76 32 33.

Bustransport: Der vil være gratis bustransport mellem Nyborg Station og Flotel Nyborg Strand om morgenen kl. 9.20 og kl. 9.35 og 
efter konferencen kl. 16.45.

(Arrangørerne forbeholder sig ret til ændringer i programmet)



STORMFALDSORDNINGEN

STORMFALDSORDNINGEN 
ENDELIG PÅ PLADS

Af Hans M. Hedegaard,
Dansk Skovforening

Statens stormfaldsord- 
ning er nu - 1 år efter 
orkanen - faldet på 
plads til stor gavn for de 
hårdt ramte skovejen
domme.

Det er sidste udkald 
for at tilmelde sig hvis 
man skal have tilskud 
efter stormfald i decem
ber 1999 og januar 
2000. Fristen er 2. janu
ar 2001.

Alle skovejere bør ud 
fra egne vilkår vurdere 
om de bør indtræde i 
ordningen. At undlade 
tilmelding er også et 
valg der rækker langt ud 
i fremtiden.

Efter næsten 1 års politiske og admini
strative hårdknuder kan de stormfalds
ramte ejendomme nu få den økonomi
ske hjælp, som miljø- og energiminister 
Svend Auken og økonomiminister Mari
anne Jelved den 5. januar 2000 prokla
merede snart ville komme til udbetaling.

Den lange ventetid har været et pro
blem, og stormfaldsordningen er blevet 
kompliceret. Men alt i alt er resultatet 
blevet godt for skovene, især de storm
ramte.

Lovens formål
Ordningens formål er:
• At understøtte genetablering af 

skove der har været udsat for omfat
tende stormfald.

• Tilskuddet skal dække meromkost
ningerne ved oprydning og gentil
plantning med robust skov.

• Tilplantningerne skal indeholde en 
væsentlig andel hjemmehørende 
træarter.
Der er ikke tale om en tabserstat

ning. Der er alene tale om at skovejeren 
får dækket ekstraudgifterne til at etable
re skovkulturer som samfundet (og som 
regel også ejeren selv) gerne ser plan
tet. Altså kulturer der går ud over 
Skovlovens minimumskrav til fx træarts
valget.

Det primære formål er altså opbyg
ning af robust skov der lettere vil kunne 
modstå store vindstyrker. Dette mål er 
nogen grad blandet sammen med et 
andet mål om at få plantet hjemme
hørende træarter. Det politiske ønske 
var nemlig også at fremtidens robuste 
skov så vidt muligt skal kunne forynge 
sig naturligt.

Hvad kan der 
opnås tilskud til ?
Der kan opnås tilskud til:
• Oprydning.
• Genplantning med robust skov, både 

efter fladefald og spredt fald.
• Lokalitetskortlægning.
• Udarbejdelse af tilplantningsplan.
• Hegn.
• Særlige hensyn til fortidsminder.
• Særligt tilskud til pesticidfri 

etablering uden dybdepløjning.

Begrænsninger
• Selvrisiko. Der ydes ikke tilskud til et 

areal svarende til 1/60 af skovens 
areal.

• Bagatelgrænse. Der ydes kun tilskud 
hvis det samlede stormfaldsareal 
udgør mere end 0,5 ha.

Betingelser for tilskud
Anmeldelse af stormfald
• Anmeldelsen skal ske senest den 2. 

januar 2001. Anmeldelse af stormfal
det sker på skema T1 som fås hos 
det lokale statsskovdistrikt. Skemaet 
kan også hentes på 
www.sns.dk/nyheder/stormfald. Her
fra kan man også få vejledningen til 
ordningen.

• Der skal indsendes et anmeldelses
skema (T1) for hver skov der søges 
om tilskud til.

• Der stilles krav til nøjagtigheden i 
arealangivelserne, og man kan ikke

senere søge om tilskud til et større 
areal end det der er anmeldt.

• Rande og holme kan i en begrænset 
udstrækning medregnes i det storm
fældede areal.

• Man kan få udbetalt et a conto beløb 
ved anmeldelsen. Beløbet svarer til 
oprydningstilskuddet på 10.000 kr/ha 
(5.000 kr/ha ved selvforyngelse), dog 
maksimalt 200.000 kr til den enkelte 
ejer.

• En anmeldelse af et stormfald kan 
trækkes tilbage.

Ansøgning
• Ansøgningen skal indsendes senest 

31. august 2001 på skema T2 som vil 
blive tilsendt alle der har anmeldt 
stormfald. Skemaet kan også fås hos 
det lokale statsskovdistrikt eller på 
adressen
www.sns.dk/nyheder/stormfald.

• Der skal indsendes et ansøgnings
skema for hver enkelt skov.

• Der kræves en nøjagtighed på 0,1 ha 
i opgørelsen af de enkelte arealer.
Der kan blive tale om tilbagebetaling 
ved afvigelser herfra,

• Der kan ikke indgå større arealer i 
ansøgningen end hvad er indgået i 
anmeldelsen.

• Arealet pålægges fredskovspligt, 
senest ved udbetaling af sidste rate 
af tilskuddet. Denne rate udbetales 
når skovejeren har indberettet at til
plantningen er gennemført.

• Der skal tegnes en basisforsikring 
mod stormfald for de pågældende 
arealer/skove (se nedenfor).

• Tilplantningsplan: Hvis tilskudsarea
let er større end 5 ha, skal der udar
bejdes en tilplantningsplan. Hvis til
skudsarealet er mindre end 5 ha kan 
der udarbejdes en tilplantningsplan.
I begge tilfælde kan der ydes tilskud 
udarbejdelse af planen.

• Løvtræbinding: Indtil sidste rate af til
skuddet er udbetalt (= når genplant
ningen er gennemført) skal skovens 
løvtræareal fastholdes eller øges. Det 
betyder at eksisterende robuste 
bevoksninger ikke i denne periode 
må udskiftes med mindre robuste 
bevoksningstyper, samt at eksiste
rende løvtræbevoksninger skal beva
res som løv.

• Øget andel af løvtræ: I skove med
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Skovejeren får ikke dækket sine tab efter stormfaldet i december 1999. Der er alene tale om at han får dækket ekstraudgifterne 
til at etablere kulturer som samfundet - og som regel også ejeren selv - gerne ser etableret.

mindre end 10% løvtræ inden storm
faldet skal mindst 10% af det areal 
der gives tilskud til genplantes som 
løvtræbevoksninger.

• Der kræves en helhedsbetragtning, 
hvilket vil sige at man ved sin tilplant
ningsplan skal sandsynliggøre at 
genplantningen af stormfaldsarealer
ne (både arealer hvortil der ydes til
skud og arealer hvortil der ikke ydes 
tilskud) samlet set skal bidrage til 
opbygningen af en mere robust skov.

• Der kræves etablering af løvskovbryn 
hvor der etableres ydre rande med 
tilskud.

Udbetaling af tilskud 
Tilskuddet udbetales i to rater.

Man kan få udbetalt et a conto beløb 
af 1. rate ved anmeldelsen af stormfal
det. Ellers udbetales 1. rate ved god
kendelse af ansøgningen om tilskud.

2. rate udbetales ved indberetning 
om at genplantningen er gennemført.

Hvornår kan ordningen bruges i 
fremtiden ?
Ved fremtidige stormfald træder ordnin
gen i kraft hvis Stormrådet beslutter at 
der regionalt eller på landsbasis er væl
tet eller knækket træer der svarer til 
mere end ét års normalhugst i området.

Det betyder at der godt kan være 
betydelige stormfald i et område uden 
at de ramte ejendomme får udbetalt 
stormfaldshjælp. Heller ikke den privat

Tabel I. Godkendte træarter i storm
faldsordningen.

Robuste
kultur

arter

Hjemme
hørende
træarter

Forkultur
træarter

Bøg X X
Eg X X
Ask X X
Lind (småbladet) X X X
Ær X X X
Fuglekirsebær X X X
Spidsløn X X X
Avnbøg X X
Bævreasp X X X
Birk X X X
Rødel X X X
Skovfyr X X X
Lærk X X
Douglasgran X
Aim. ædelgran X
Østrigsk fyr X X
Thuja X

tegnede basisforsikring (som Skovfore
ningen senere vil tilbyde mediemimerne) 
kommer til udbetaling i disse tilfælde.

Robust skov
Hvad forstår man så ved ’’robust skov”?

Begrebet er relativt, og de naturgivne 
forhold har stor indflydelse på mulighe
derne for at opnå mere robuste skove.

Stormfaldsordningen stiller forskelli
ge krav til henholdsvis løvtræ- og nåle
træbevoksninger. Kravene tilgodeser 
hensyn til både etablering af robuste 
bevoksninger og øget anvendelse af 
hjemmehørende træarter.

For løvtræbevoksninger 
gælder bl.a:
• Løvtræbevoksninger skal bestå af 

mindst 80% robuste løvtræarter, dog 
kan birk, el og bævreasp ikke tælles 
med i de 80%.

• Bevoksningerne skal bestå af mindst 
2 træarter, hvoraf indblandingen 
mindst skal udgøre 20%.

• En væsentlig andel af de robuste 
træarter skal udgøres af hjemme
hørende træarter. Kravet stilles ikke 
til den enkelte bevoksning, men 
andelen opgøres pr. ansøgning.

• De anvendte træarter og provenien- 
ser skal være egnede på lokaliteten.
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Tilskudssatser efter 1999 stormen.
1. RATE: TILSKUD TIL OPRYDNING
Udbetales normalt a conto ved anmeldelse

Fladefald excl. selvforyngelse 
Stormfaldsarealer til selvforyngelse

10.000 kr./ha 
5.000 kr./ha

2. RATE: TILSKUD TIL GENTILPLANTNING
Udbetales når gentilplantningen er gennemført, evt. etapevis. 
Til naturlig tilgroning og åbne arealer udbetales alene 1. rate.

Plantede kulturer (excl. forkultur). Beløb i kr/ha

Jordtype Andel
robuste
arter

Robuste
løvtræ
arter

Robust løv, 
douglas eller 
aim. ædelgran

Valgfri
robuste
arter

Gode jorder Min. 80% 28.000*) 17.000 *) 7.000
Min. 50% 17.000*) 12.000 6.000

Magre jorder Min. 80% 22.000*) 17.000 *) 7.000
Min. 50% 17.000*) 12.000 6.000
Min. 25% 12.000 7.000 5.000

For
kultur

Såning Selvfor
yngelse

5.000 5.000 10.000

Birk, rødel og bævreasp kan ikke medregnes ved procentopgørelsen

SÆRLIGE TILLÆG Udbetales sammen med 2. rate

Tilplantningsplan - tilskud ydes til alle kulturtyper 1.000 kr./stk. + 50 kr./ha
Lokalitetskortlægning - tilskud ydes til alle kulturtyper 1.000 kr./stk. + 200 kr./ha
Kulturhegn - dette tilskud ydes ikke til åbne arealer 15 kr./løbende meter
Pesticidfrit, uden dybdepløjning - dette tilskud ydes 
ikke til åbne arealer og arealer til naturlig tilgroning 6.000 kr./ha
Hensyn til fortidsminder - tilskud ydes til alle kulturtyper op til 7.000 kr./ha efter 

konkret vurdering

Der er i vejledningen til ordningen en 
liste over arter og provenienser, der 
generelt vil kunne godkendes, idet 
man dog skal være meget opmærk
som på de lokale dyrkningsvilkår, der 
kan gøre flere af de nævnte proveni
enser uegnede på udsatte lokaliteter.

• Der stilles krav om et minimumsplan
tetal (se senere).

For nåletræsbevoksninger gælder 
tilsvarende, at:
• Andelen af robuste træarter på mag

re jorder skal udgøre mindst 25 % og 
på gode jorder mindst 50 %.

• Bevoksningerne skal bestå af mindst 
2 træarter, hvoraf indblandingen 
miindst skal udgøre 20% (samme 
regel som for løvtræ).

Krav til plantetal
Tilskud forudsætter, at der mindst er følgende antal levende planter på det tids
punkt, hvor skovejeren indberetter, at gentilplantningen er gennemført.

Plantede kulturer Såning
Min. 80% Min. 80% Nåletræ Forkultur

robust løvtræ ask mv.
(excl. ask) 
planter/ha planter/ha planter/ha planter/ha planter/ha

Gode jorder 5.600 3.800 3.200 2.700 Konkret
Magre jorder 3.800 vurdering

Nordmannsgran og nobilis kan ikke medregnes i plantetallet.
Minimumskravet til plantetal skal opfyldes på bevoksningens bruttoareal, dvs. 

incl. oplag af stød og kvas, spor og grøfter m.v.
I plantede kulturer kan naturlig opvækst indgå med op til 10 % af plantetallet. 
Minimumskrav til robuste træarter beregnes af det som minimum krævede 

plantetal.
Ved selvforyngelse gælder samme plantetal som for plantede kulturer. Plan

terne skal være over kimstadiet og rimeligt fordelt på arealet.

i...
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Inddeling af landet i gode og magre 
(grå) jorder. I vejledningen kan man 
læse kommunenavne.

• En væsentlig andel af de robuste 
træarter skal udgøres af hjemme
hørende træarter. Kravet stilles ikke 
til den enkelte bevoksning, men 
andelen opgøres pr. ansøgning.

• Også for nåletræsbevoksningerne 
gælder, at træarterne og provenien- 
serne skal være egnede på lokalite
ten.

• Der stilles krav om et minimumsplan
tetal (se senere).
I ovennævnte er ikke sat tal på hvad 

der forstås ved ”en væsentlig andel 
hjemmehørende træarter”. Af gode 
grunde - nemlig at de lokale dyrknings
muligheder vil være afgørende for hvil
ken andel, der kræves.

Administrativt vil man som udgangs
punkt forudsætte at halvdelen af de 
robuste træarter skal udgøres af hjem
mehørende træarter. Men da kravet ikke 
skal mindske ambitionerne om etable
ring af robust skov (tilskuddets størrelse 
afhænger af andelen af robuste træar
ter), skal det lokale statsskovdistrikt ved 
ansøgningens godkendelse nøje vurde
re hvilken andel hjemmehørende træar
ter det er fornuftigt og muligt at kræve 
på det givne areal.

Spredt fald
Der kan også opnås tilskud til arealer, 
der har været udsat for spredt fald. Der 
er typisk tale om løvtræarealer. Forud
sætningen er at mindst 1/3 af vedmas
sen er væltet eller knækket.

Begrænsninger:
• Foryngelsen skal ske ved selvforyn

gelse.
• Der ydes ikke tilskud til allerede 

etablerede selvforyngelser, hvor 
overstanderne er væltet.

• Moderbevoksningen skal efter storm
faldet bestå af mindst 50% robuste
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træarter, og andelen af robuste 
træarter efter kulturetableringen skal 
på gode jorder udgøre mindst 50% 
og på magre jorder mindst 25%.

• Bevoksningerne skal bestå af mindst 
2 træarter, hvoraf indblandingen 
mindst skal udgøre 20% (samme 
regel som ved fladefald).

• Selvforyngelsen skal være etableret 
inden 6 år efter tilsagn om tilskud.

• Der er samme krav til plantetal som 
ved fladefald.

Andre kulturmuligheder
Forkultur og såning 
Der kan også opnås tilskud til etable
ring af forkulturer og såningskulturer, 
men disse må maksimalt udgøre op til 
30% af det areal, der gives tilskud til.

Tilgroningsskov og åbne arealer 
En del af det stormfaldsramte areal kan 
overgå til naturlig tilgroning eller til åbne 
arealer.

Men hvis disse arealer er større end 
ca. 0,2 ha kræves dispensation efter 
Skovloven. Dispensationen skal søges 
samtidig med ansøgning om tilskud.

Der gives som regel tilladelse til at 
op til 10 % af det fladefaldsramte areal 
udlægges til naturlig tilgroning.

Basisforsikring
Det er et vilkår for udbetaling af tilskud - 
både efter stormfald i 1999 og 2000 og 
ved fremtidige stormfald - at der tegnes 
en basisforsikring mod stormfald.

Basisforsikringen skal tegnes i det 
forsikringsselskab som Økonomimini
steriet har tegnet kontrakt med.
• For stormfaldsramte ejendomme skal 

basisforsikringen tegnes senest den 
31. august 2001. Herefter vil der 
være lukket for tilmelding. Basisfor
sikringen skal opretholdes i mindst 
15 år efter udbetaling af sidste rate 
af tilskuddet.

• For ikke-stormfaldsramte ejendomme 
skal der være tegnet en basisforsik
ring senest den 1. maj 2001 for at 
kunne blive omfattet af tilskudsord
ningen ved fremtidige stormfald. Her
efter vil der være lukket for tilmelding. 
Forsikringen kan opsiges hvert 5. år. 
Dog skal forsikringen opretholdes i 
15 år efter udbetaling af sidste rate af 
et tilskud efter et sket stormfald.

• Der skal tegnes basisforsikring for de 
velarronderede og klart afgrænsede 
skovdele, hvor tilskudsarealerne ligger.
• for allerede fredskovspligtige sko

ve kan afgrænsningen ske ved 
hovedlandeveje, jernbaner o.I.

• skove der ligger med mindre end 
50 meters afstand fra hinanden 
betragtes som én skov.

• for ikke-fredskovspligtige skove, 
hvor der kræves fredskovspligt 
ved udbetalingen af tilskud, kan 
afgrænsningen ske ved veje, 
skovveje, grøfter og andre tydeli
ge skel i skoven.

m
~
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Man kan få tilskud til bl.a. oprydning, genplantning med robust skov, udarbejdelse 
af tilplantningsplan, hegn og lokalitetskortlægning.

• Skove, der ikke tilmeldes inden oven
nævnte tidsfrister kan kun tilmeldes i 
forbindelse med ejerskifte. Hér er der 
dog den meget ulogiske bestemmel
se, at et generationsskifte ikke 
betragtes som et ejerskifte. I al 
anden lovgivning er generationsskif
te at betragte som et ejerskifte. 
Bestemmelsen i stormfaldsordningen 
virker helt urimelig og unødvendig

• Nyplantede skove kan tilmeldes ord
ningen ved fornyet udbud af forsik
ringsordningen. Dette sker hvert 5. år.

• Forsikringspræmien udgør i første 5 
års periode:
• 20 kr/ha/år for løvtræarealer,
• 35 kr/ha/år for nåletræsarealer.

• Ved stormfald udbetales der 7.750 
kr/ha fra basisforsikringen. Udbeta
ling sker kun hvis Stormrådet har 
besluttet at der er tale om et storm
fald i lovens forstand.

200m2 eller 200 ha ny skov - 
FORSTPLANT klarer leverancen 

præcist og ordentligt!

S«

AKKERUPPLANTESKOLE
5683 HAARBY
TLF. 6473 1058 - FAX 6473 3158

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

Brdr. Svanebjerg (m\
Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter 

Renholdelse og stabklipning af jidetræer

I:!)
"O

L ! h i

««*

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

Forhandling af a nlægsrør til overkørsler
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SKOVREJSNINGENS
SAMFUNDSØKONOMISKE

VÆRDI
- EKSEMPLER FRA ET PROJEKT I ALBORG

Af Camilla Damgaard 1), Emil 
Erichsen 2) og Berit Elasier 3)

I denne artikel præsen
teres en analyse af hus
priserne i et skovrejs
ningsområde ved Aal
borg.

Det fremgår, at huse 
solgt efter skovrejsnin
gen har været 237.000 
kr. dyrere end huse 
solgt før. Værdistignin
gen startede allerede i 
planlægningsfasen af 
projektet.

Beregningen viser kun 
en del af skovens værdi 
for friluftslivet, da den 
kun omfatter beboerne i 
lokalområdet.

Denne artikel omtaler resultaterne af en 
analyse af et skovrejsningsprojekt i Dra- 
strup uden for Alborg. Analysen er en 
del af en større undersøgelse om land
distrikternes udvikling og økonomi, som 
er udført i AKF, Amternes og Kommu
nernes Forskningsinstitut.

1) cand.silv. / miljø- og naturressourceøkono
mi, 2) cand.silv. / miljø- og naturressour
ceøkonomi, 3) seniorforsker AKF (Amternes 
og Kommunernes Forskningsinstitut).

Skovrejsning har fået stor betydning 
som middel i natur- og miljøforvaltnin
gen i de senere år. Betragtelige tilskud 
bliver anvendt på både privat og offent
lig skovrejsning, bl.a. i regi af vandmil
jøreguleringen (Vandmiljøplan II) og den 
nationale skovrejsningsstrategi.

Det er hensigten, at skovarealet skal 
fordobles de næste 80-100 år. Interes
sen for at få del i tilskuddene er ganske 
stor, og samtidig er der mange formål 
med skovrejsningen - fx. grundvands
beskyttelse, hensyn til biodiversitet, 
CCh-effekten og luftkvalitet samt ikke 
mindst de rekreative værdier.

Derfor kan det være hensigtsmæs
sigt at vurdere de samfundsmæssige 
værdier ved skovrejsning i prioriterin
gen af projekterne. Som led i en sådan 
prioritering kan værdien af de nævnte 
faktorer opgøres, men da de ikke 
omsættes på et marked ligesom fx. 
træprodukter, må man anvende forskel
lige metoder til værdisætning (se boks 
1).

Skovrejsning og de 
»bløde« værdier for 
samfundet
En af de metoder, som kan anvendes til 
at vise, hvorvidt skovrejsningen har en 
værdi for samfundet, er husprismeto
den: Sker der en ændring i huspriserne 
i området omkring den nye skov?

Metoden kan dog kun bruges til at 
vise en del af værdien, fordi metoden 
ikke opgør den rekreative værdi for 
andre brugere end husejerne. Man ser 
heller ikke på værdien af øget biodiver
sitet, mindsket CCE-udiedning osv,

Husprismetoden er baseret på, at 
prisen på et hus er afhængig af en lang 
række faktorer. Nogle af disse knytter 
sig til huset (størrelse, alder, kvalitet) og 
andre til beliggenheden.

Med hensyn til beliggenhed betyder 
det noget, hvor i landet huset ligger, 
men også om det fx. har udsigt til eller 
ligger tæt på en skov. Ved at opstille og 
skønne en husprisfunktion kan man iso
lere skovens indflydelse på salgsprisen. 
På den måde får man et afledt udtryk 
for husejernes betalingsvilje for at bo

Boks 1. Værdisæt
ningsmetoder
Den betingede værdisætnings
metode (CVM - Contingent Valuation 
Method) - værdisætning ved inter
view

I den betingede værdisætnings
metode opstilles et hypotetisk mar
ked, hvor svarpersoner bedes forhol
de sig til spørgsmål om deres beta
lingsvilje til et givet rrnljøgode. Dette 
kunne eksempelvis være et spørgs
mål om betalingsviljen for et årskort, 
der gav adgang til de danske skove.

Den betingede værdisætningsme
tode kan bruges til værdisætning af 
alle typer miljøgoder. Det problemati
ske ved denne metode er, at det er 
vanskeligt at vurdere, hvorvidt svar
personerne afslører deres reelle 
betalingsvilje for miljøgodet.

Rejseomkostningsmetoden 
Ideen bag rejseomkostningsmeto
den er, at respondenter afslører 
deres betalingsvilje for et givet mil
jøgode gennem de afholdte rejseom
kostninger.

Denne metode er dermed mest 
egnet til at værdisætte miljøgode af 
en karakter, der betyder, at de 
besøgende kommer langvejs fra. 
Rejseomkostningsmetoden vil derfor 
være uegnet til at værdisætte fx. 
bynær skov.

Husprismetoden
Husprismetoden udnytter, at huspri
sen afspejler en lang række faktorer 
ved et hus. Herunder hører struktu
relle karakteristika såsom boligareal 
og -alder, og m Ijøkarakteristika 
såsom udsigt eller nærhed til skov.

Ved at opstille en husprisfunktion 
kan prisen for den enkelte miljøegen
skab udledes, og det kan bruges til 
at estimere en værdi for det pågæl
dende miljøgode. Husprismetoden 
er derfor mest velegnet til at værdi
sætte goder, som brugerne bor tæt 
på fx. bynær skov.
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Figur 1. Drastrup-området 6 km sydvest for Alborg centrum.

tæt på en skov, og ud fra dette kan 
skovens værdi for de omkringboende 
beregnes.

I Danmark er datagrundlaget til at 
udføre denne form for analyse særdeles 
godt. Det offentlige ejendomsregister, 
samlet hos Kommunedata, indeholder 
oplysninger om de fleste væsentlige 
egenskaber ved huset samt den pris, 
huset er solgt og vurderet til.

Vi har anvendt metoden til at under
søge, hvordan huspriserne i et parcel
husområde, som ligger op ad et skov
rejsningsprojekt i Drastrup i Aalborg 
Kommune, er påvirket af beliggenhe
den (note 1).

Parcelhusområdet ligger i den sydli
ge del af byen Frejlev, sydvest for Aal
borg. Skovrejsningsprojektet omfatter 
både decideret skovrejsning og eksten
siv drift af græsaraler i området. Værdi
sætningen omfatter huskøbernes beta
lingsvilje for hele projektet, dvs. både 
beliggenheden ved skov og åbent, eks
tensivt drevet landbrugsland.

Drastrup-projektet
Skovrejsningen i Drastrup (note 2) er 
igangsat af flere årsager. Dels er Aal- 
borg-området relativt fattigt på grønne 
områder og skove til rekreative formål, 
dels er grundvandet truet af forurening. 
Ca. 20% af Aalborgs drikkevand indvin
des i Drastrup-området. Skovrejsningen 
er igangsat og finansieret af Aalborg 
Kommune, EU’s LIFE-program og Skov- 
og Naturstyrelsen.

308 ha landbrugsjord er købt af det 
offentlige og omlagt. Heraf er 185 ha 
blevet tilplantet med skov og 123 ha er 
overgået til permanent græs.

418 ha pålagt dyrkningsrestriktioner, 
fx. må arealerne ikke sprøjtes med pes
ticider og heller ikke tilføres kvælstof.
De ovenstående 308 ha indgår heri, og 
det vil sige at 110 ha private arealer er 
pålagt restriktioner. Et netværk af offent
lige stier forbinder Frejlev med de 
omlagte arealer.

Kortet (figur 1) viser Drastrup-områ
det.

Husprisundersøgelsen
Analysen er baseret på de 142 hus
handler, der er foregået i perioden fra 
fem år før projektstart til i dag. Figur 2 
viser antal hushandler fordelt på tiden 
før skovrejsningen, projektets start og 
efter skovrejsningen.

Huspriserne for den første periode 
anvendes som grundlag for en sam
menligning med de to efterfølgende 
perioder, hvor skovrejsningsprojektet 
bliver planlagt og igangsat.

I den første del af planlægningsperi
oden (1991-95) blev den første del af 
skovrejsningen foretaget. I den sidste 
periode (1996-2000) er skovrejsningen 
udført, og der er foretaget større jordfor
delinger og ændringer i anvendelsen af 
landbrugsarealerne.

Huspriserne i Frejlev er, ligesom i

resten af landet, steget kraftigt i 
1990'erne. For at korrigere for effekten 
af den generelle prisstigning blev han
delspriserne deflateret med et huspris
indeks, inden vi udførte selve beregnin
gen af huspriserne. Priserne for hele 
perioden er derfor omregnet til 2000- 
priser, så de kan sammenlignes.

Figur 3 viser tydeligt, at der er en 
stigning i huspriserne i Frejlev, også når 
vi korrigerer for den generelle huspris
stigning. Tabel 1 viser at et gennemsnit
ligt hus er steget med 237.000 kr som 
følge af skovrejsningen.

Værdien af hele Drastrup-projektet 
kan derfor beregnes som merprisen 
(237.000 kr) multipliceret med de 395 
huse, der ligger i det undersøgte områ
de. Dette giver en samlet værdi på 93 
mio. kr for hele skovrejsningsprojektet.

Resultaterne er meget sikre statistisk 
(note 3). De viser i øvrigt også, at der 
allerede i startperioden har været en

ekstraordinær husprisstigning på mere 
end 100.000 kr. Værdien stiger med 
gennemførelsen af projektet.

Diskussion og 
perspektivering
Resultaterne gælder umiddelbart kun 
for parcelhuse i byen Frejlev. I sammen
hæng med behovet for at kunne priori
tere mellem projekter og områder er det 
interessant at belyse, om resultatet 
også er gyldigt for andre områder.

Det er også væsentligt, om resultatet 
er gyldigt for andre typer af huse og 
befolkningsgrupper, fx. landbrugsejen
domme. Sidstnævnte skyldes ikke 
mindst, at landbrugsejendomme ofte 
bliver direkte berørt af skovrejsnings
projekter.

Imidlertid er prisdannelsen på land
brugsejendomme i højere grad betinget 
af landbrugets produktions- og tilskuds
forhold, end af forhold knyttet til boli-

Figur 2. Antal hussalg i Drastrup-området 1985-2000.
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gen. Nytten af de rekreative betingelser 
for husejeren / landmanden må antages 
at være knyttet til privatboligen.

Når det gælder mindre deltidsbedrif
ter, vægtes måske boligen og de rekre
ative forhold relativt højt i forhold til pro
duktionsværdien af ejendommen. For 
deltids- og fritidsbedrifter kan værdien 
af skovrejsning antagelig sammenlignes 
med parcelhusejernes værdisætning.

Vedrørende det første punkt - om det 
er muligt at overføre resultaterne fra et 
område til et andet - har vi udført en 
undersøgelse af huspriserne i områder 
tæt ved fire eksisterende skove i Jylland 
og på Sjælland.

Disse resultater understøtter resulta
tet fra Drastrup med hensyn til, at der 
kan beregnes målbare værdier af skov
beliggenhed. De viser også, at der kan 
være ganske store regionale forskelle, 
som skyldes både skovkarakteristika og 
de generelle huspriser i områderne. 
Således fandt vi lavere værdier i 
Esbjerg end i Allerød (mellem Køben
havn og Hillerød).

Ligheden mellem resultaterne for de 
eksisterende skove og Drastrup-projek- 
tet kan tyde på, at husejerne påskønner 
en nyplantet skov næsten lige så højt 
som en moden skov. Årsagen kan 
være, at der allerede tidligt efter skov
rejsningen er betydelige rekreative vær
dier i området, men også at der allere
de i planlægningsforløbet opnås sikker
hed for den fremtidige udnyttelse af 
arealerne.

For at finde en samlet værdi af skov
rejsning - eventuelt for at lave en sam
fundsøkonomisk projektvurdering - bør 
man også opgøre de rekreative værdier 
for andre brugere end husejerne samt 
værdien af det rene grundvand for 
resten af Aalborg. Uden at have lavet 
denne samlede samfundsøkonomiske 
projektvurdering er det dog vores bud, 
at bynær skovrejsning i drikkevandsom
råder vil vise sig at være en god inve
stering for samfundet.

Den udførte undersøgelse viser dog 
også, at man skal være opmærksom på 
de fordelingsmæssige aspekter, fordi 
de rekreative værdier i høj grad tilfalder 
beboerne i nærområdet. Det rene drik
kevand er dog et gode for alle i Aal
borg.

Konklusion
Beregningerne viser, at der er målbare 
værdier knyttet til bynær skovrejsning, 
og at værdien af skovnærhed udgør en 
betydelig del af husprisen.

Det har været formodet, at det kan 
være svært at værdisætte skovrejs
ningsprojekter, fordi de rekreative vær
dier af en skov først viser sig når skoven 
er vokset til. Erfaringerne fra Drastrup- 
projektet viser dog, at skovrejsningen 
medførte stigninger i huspriserne i 
området allerede i planlægningsfasen 
for projektet.

Det kan derfor konkluderes, at der
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Figur 3. Udviklingen i huspriser i Drastrup-området, opdelt på tre perioder Til ven
stre vise de faktiske priser (ikke-deflaterede), mens der til højre vises priserne når 
der er korrigeret for den generelle stigning i huspriser (deflaterede).

Tabel 1. Merpriser på huse som følge af naturprojektet i Drastrup.

Beregnede værdier Kr.

Merpris i startfasen (1991-1995) pr. hus 103.000
Merpris efter projektet (1996-2000) pr. hus 237.000
Samlet beregnet værdi for husejerne 93 mio.

hurtigt kom betydelige rekreative værdi
er til udtryk i huspriserne efter skovrejs
ningen i Drastrup.

Kilder
1) Både metode og resultater er nærmere 
beskrevet i rapporten: Hasler, B.; C. Damga- 
ard, E. Erichsen og K. Kristoffersen: Værdien 
af naturgenopretning, skov og sø. Kommer 
som AKF-rapport primo 2001. Projektet er 
finansieret af Fødevareministeriets landdi
striktsprogram.

2) Drastrup-projektet er beskrevet på Aal
borg Kommunes hjemmeside, www.aal- 
borg.dk/drastrup, og i Sørensen, P.L (1999): 
»Kommunerne rejser også ny skov«. 
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 16.

3) Resultaterne er signifikante på 99,9% 
niveau (dvs. der er 99,9% sandsynlighed for 
at forskellene er reelle og ikke skyldes tilfæl
digheder, red.).

Boks 2. Værdi af søer
Projektet har også set på værdien af 
at huse ligger tæt på vand. Man 
udvalgte seks mindre søer, tre på 
Sjælland og tre i Jylland.

Det viser sig at der en signifikant 
højere værdi på huse med udsigt til 
søer end huse uden udsigt. I gen
nemsnit for alle de undersøgte søer 
er husprisen 125.000 kr højere når 
der er udsigt til søen.

For de byer hvor værdien af 
udsigt er signifikant udgør den mel
lem 13 og 24% af den gennemsnitli
ge huspris i byen, men der er væ
sentlige forskelle på udsigtens 
betydning og værdi i forskellige byer. 
Disse forskelle kan primært forklares 
med forskelle i kvaliteten af udsigten.

sf

Kilde.SØM Nyhedsbrev 5, nov. 2000. 
Udgivet af Samfund, økonomi & miljø - et 
åbent forskningscenter.

'H ior thede Planteskole Vs
v. SØREN OG THORKILD IVERSEN 
Tukærvej 12 • DK 8850 Bjerringbro

SKOVPLANTER - LÆPLANTER - LANDSKABSPLANTER
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MISFARVNINGER 
I RODLAGRET BØG

Af skov- og landskabs
ingeniørstuderende Pernille 
Stenum, Nikolaj Brejl og 
Anders Krog

Stormfældet bøgetræ 
der har ligget sommeren 
over har blåfarvning. 
Årsagen er formentlig 
optagelse af jern gen
nem rødder der har jord
kontakt. Blåfarvning 
forekommer på lerjord 
med højt grundvand.

Der er også set brun
farvning i udtørrede 
kævler.

Til slut gives anbefa
linger for syning af træ 
efter fremtidige storm
fald.

»i- v ;
;•» c

Rodkage af stormvæltet bøg. Foto: Henrik Nielsen

Artiklen er skrevet ud fra en rapport 
lavet i forbindelse med 3 ugers ophold 
på R A. Savværk A/S i Korinth. Der blev 
lavet undersøgelser for at belyse nogle 
af de faktorer, der har indvirkning på 
misfarvning i veddet hos rodlagret 
stormfældet bøg. Artiklen vil især 
omhandle blåfarvning.

Undersøgelsen
Undersøgelsen bygger på 32 kævler, 
hvilket statistisk set ikke er et omfatten
de materiale. Der har trods alt kunnet 
påvises visse tendenser, der bekræfter 
eller afviger fra tidligere undersøgelser.

Kævlerne stammer fra en 109 år 
gammel bøgebevoksning på Damsbo 
Skovdistrikt på Sydfyn. I bevoksningen 
var et spredt stormfald med tilnærmel
sesvis fladefald i nogle områder.

I den nordøstlige del af afdelingen er 
jorden vandlidende med underliggende 
blåler (et tegn på vandmættet jord, 
red.), mens jorden i den sydlige del er 
mere grovkornet og dermed bedre 
drænet.

* ,
■ O

Blåfarvning trænger op gennem den nedadliggende del af roden gennem karrene. 
Foto: Pernille Stenum
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Blåfarvningen er omgivet af lyse, tørre områder. Foto: Anders 
Krog

Blå farvning følger fiberforløbet. Foto: Anders Krog

De rodlagrede bøgetræer havde lig
get urørt i perioden 03.12.99 - 
05.09.00.

Hvert enkelt træs nærområde blev 
beskrevet mht. kronens beskaffenhed, 
lystilgang, vindeksponering, omfanget 
af stammens jordkontakt, jordbund, 
jordfugtighed og tilbageskridning af 
rodkagen m.m.

Skaderne på endefladerne blev regi
streret umiddelbart efter friskæring og 
senere under apteringen på savværket. 
Endelig blev kævlerne fulgt under 
opskæringen på P. A. Savværk A/S.

Blåfarvning
Blåfarvning er den økonomisk mest 
betydende misfarvning, der blev set. I 
undersøgelsen havde 53 % af kævlerne 
denne misfarvning. Omfanget af 
blåfarvning kan være særdeles stort og 
omfatte en stor del af det værdifulde 
lyse ved. Op til 40 % af endefladen var 
blå på de værst ramte kævler.

Blåfarvning er af betydning, fordi far
ven er uvant for forbrugeren. Derfor 
medfører den formentlig en større vær
diforringelse end fx. rødmarv.

Teori om blåfarvning
Moltesen fremsatte i 1970 1) en hypote

se, der går ud på, at blåfarvet ved inde
holder en større mængde jern end ikke- 
blåfarvet ved.

Idet blåfarvet ved har en karakteri
stisk sur lugt, blev blåfarvning sat i for
bindelse med svampe- / bakteriened
brydning af bøgeved. Siden er det lyk
kedes at isolere bakterier på bøgeved, 
der producerer stoffer, som bliver farvet 
kraftigt blå ved tilsætning af jern-ioner.

Derfor må blåfarvet ved skyldes 
optagelse af jern-ioner samtidig med 
optagelsen af vand fra jordbunden. Dis
se jern-ioner reagerer med de stoffer 
der produceres gennem bakteriernes 
mikrobielle nedbrydning af træ og/eller 
træsaft.

Udbredelse af 
blåfarvning
Under opskæringen på savværket blev 
det observeret, at blåfarvningen altid 
starter i rodenden i den nedadliggende 
del af stammen. Det vil sige, at blåfarv
ningen løber op gennem rødder, der 
har jordkontakt.

Blåfarvningen følger fiberforløbet og 
breder sig ikke til andre kar. Det bety
der, at hvis blåfarvningen sidder i de 
yderste få cm af kævlefladen, forbliver 
den også i yderkanten i resten af kæv

len. I sådanne tilfælde er blåfarven ikke 
af væsentlig betydning for kvaliteten til 
plankeskæring, da det meste bliver 
skåret fra med skallerne.

Dalgas og Moltesen fandt, at blåfarv
ning kun forekommer i den halvdel af 
kævlerne som vender nedad. Dette kan 
denne undersøgelse ikke bekræfte; i 
snoede kævler fulgte blåfarvningen 
fiberforløbet og kunne derfor også ses 
på den del af kævlen der lå opad.

På en del af kævlerne var veddet tør
keskadet (lysere end normalt ved) på 
begge sider af blåfarvningen. Det må 
skyldes, at blåfarvningen løber i ikke- 
udtørrede kar. Således fyldes de vand
transporterende kar med blåfarve.

Hvis der kun er tale om en svag 
blåfarvning går farven mere over i det 
grålige.

Hvis blåfarvning kun har en lille 
udbredelse på endefladerne af kævler
ne, så løber blåfarvningen sjældent 
særlig langt op. Modsat gælder det for 
alle de undersøgte kævler, at hvis 
blåfarvningen har en omfattende udbre
delse på endefladerne, da løber den 
også langt op i kævlen.

Generelt gælder det at blåfarvnin
gens udbredelse aftager op gennem 
kævlen.
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Tørre striber i planke. Foto: Anders Krog Brunfarvning i meget tør kævle. Foto: Anders Krog

Hvis blåfarvningen erkendes på top
endefladen, da er blåfarvningen gen
nemgående for hele kævlen.

Under opskæringen blev det bemær
ket, at blåfarvningen blev mørkere, når 
kævlerne blev ’’åbnet", og der blev 
tilført ilt.

Hvilke faktorer har 
indflydelse på 
blåfarvningen?
Undersøgelsen viste, at udbredelsen af 
blåfarve i kævlerne er større, desto fug
tigere jordbunden og rodkagehullet er. 
Således var der tiest blåfarvede kævler 
i den nordøstlige del af området, hvor 
der er mest fugtigt og mest leret.

Blåfarvning fremkommer ifølge Dal
gas og Moltesen også kun på lerjorde 
med høj grundvandsstand.

Der var endvidere en tendens til, at 
rodkagen hos de træer, der trak meget 
blåfarve op ikke havde tilbageskridning 
af rodkagen, hvilket strider mod Dalgas 
og Moltesen 2). De så i 1973 en ten
dens til størst blåfarvning ved det 
største tilbageskred og forklarede det 
med, at brudte rødder er vandsugende 
og optager de vedmisfarvende stoffer.

Vores undersøgelse på Damsbo

Skovdistrikt tyder på, at jo færre over
revne rødder, desto bedre mulighed for 
at optage betydende mængder vand 
og dermed vedmisfarvende stoffer.

Analogt med Dalgas og Moltesen, 
blev det fundet at jordkontakten ikke 
havde betydning for udbredelsen af 
blåfarvningen.

I skoven var jorden under nogle af 
kævlerne blå. I flere tilfælde var barken 
på kævlerne også blåfarvet. Men der 
var ikke nogen sammenhæng mellem 
blå bark, og om kævlerne var blå indeni 
under opskæringen.

(Blåfarvning af jorden er utvivlsomt 
pseudogley: Jorden er mættet med 
vand og indeholder ikke ilt. Derved 
reduceres jernforbindelser så farven 
skifter fra brun til gråblå. Se også Sko
ven 9/00, side 407 eller 3/00, side 158, 
Red. anm.).

Tørre områder
I næsten alle kævlerne var der tørre områ
der eller striber, som under opskæringen 
kunne erkendes som lyst ved. Det viste 
sig, at disse tørkeskader ikke var af 
betydning for veddets farve under den 
videre forarbejdning. Ved dampning af 
træet og senere tørring fik det den samme 
farve som resten af veddet.

Der var desuden en mindre tendens 
til, at de træer, der var mest tørkeskade
de, havde mindst vand i rodkagehullet 
og befandt sig på de mindre fugtige 
lokaliteter.

Brunfarvning
Brunfarvning viste sig i meget tørre 
kævler. Kævler med omfattende flæk 
havde brunfarvet ved, Brunfarvningen 
var i nogle tilfælde temmelig omfatten
de. Denne misfarvning er betydende, 
idet den ikke forsvinder under forar
bejdningen af træet på savværket.

Brunfarvning er svær at erkende på 
endefladerne af kævlerne. Den ses som 
en flydende overgang mellem lyst og 
mørkere ved, og erkendes bedst umid
delbart efter friskæring.

Håndtering 
af stormfældet træ
Ud fra denne undersøgelse kan der 
gives anbefalinger til oprydning efter 
stormfald. Man bør tilrettelægge arbej
det sådan, at man starter med de mest 
våde lerjorde, såfremt træet er af sam
me kvalitet som på de bedre drænede 
jorde.

De blåfarvninger, der blev set på de 
mindre våde jorde, var af mindre
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omfang og giver derfor en mindre ned
klassificering og værdiforringelse, end 
på de våde jorde.

Syning af 
stormfældet træ
Vurdering af blåfarvning:

1. Blåfarvning i de yderste vækstrin
ge forbliver i de yderste vækstringe og 
må tillægges ringe betydning.

2. Er udbredelsen stor på endefla
den i rodenden, går blåfarvningen som 
regel langt op. Er kævlen ydermere 
snoet, vil blåfarvningen følge fibrene. 
Den blå farve vil indgå i flere planker og 
dermed være af større betydning.

3. Er der blåfarvning i både rod- og 
topenden, er misfarvningen gennem
gående og dermed meget betydende.

4. En lille grå- eller blåfarvning på 
endefladen går sjældent langt op. Man 
kan derfor overveje om en dekort vil 
være at foretrække frem for en nedklas
sificering.

Brunfarve: Brunfarvning erkendes som 
flydende overgange mellem lyst og 
mørkt ved. Den nedsætter kvaliteten 
betydeligt.

Tørt ved: Tørt ved er uden betyd
ning, hvis træet skal dampes.

Flæk i stamme: Kraftigt flæk med
fører en kraftig udtørring og dermed 
øget risiko for brunfarvning.

Solskoldning: Solskoldning, frem
kommet efter lagring i skovbunden, er 
af ringe betydning. Størstedelen af det 
misfarvede ved fraskæres med skaller
ne, idet kævlerne kun misfarves i de 
yderste 1-5 cm.

Tak til:
I forbindelse med udarbejdelsen af projektet 
vil vi gerne rette en tak til Per Axelsen,
Anders Cederfeld de Simonsen samt de øvri
ge medarbejdere på P, A. Savværk A/S. Des
uden en tak til skovfoged Anders Suurballe, 
Damsbo Skovdistrikt.

Kilder:
Dalgas, K. F. og Moltesen, R, Rodlagring af 
stormfældet bøg, Dansk Skovforenings tids
skrift, 1. hæfte, LVIII. årgang, s. 1-37, 1973.

Brejl, N., Krog, A., Nielsen, H. og Stenum, 
R, Savværksrapport P. A, Savværk, Korinth, 
Skovskolen 2000.

Noter:
Note 1: Dalgas og Moltesens artikel side 10, 
Note 2: Dalgas og Moltesens artikel side 16,
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søges skovejendomme - især større 
til kapitalstærke erhvervsfolk fra hele landet. 

Ring og hør uforbindende nærmere 
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DERES LEVERANDØR AF GRØNNE LØSNINGER ReTec
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JENZ FLISHUGGERE OG SØNDERDELERE
Vi leverer kvalitetsprodukter og totalløsninger indenfor flishugning, sønderdeling, neddeling, 

shredding, komprimering, makulering samt komposterings og sigtesystemer

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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JORDBRUGET OMFATTES 
BST FRA 2003
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Formålet med Bedriftssundhedstjenesten er at forebygge arbejdsulykker og 
erhvervssygdomme. (Arkivfoto).

Af direktør Jørgen K. Kimø, 
formand for Jordbrugets BST 
og Land- og Skovbrugets 
Arbejdsgivere

Om to år skal alle virk
somheder i jordbruget 
være omfattet af 
Bedriftssundhedstjene
sten.

I starten af november 2000 indgik rege
ringen og en række af Folketingets par
tier en finanslovaftale for 2001.

Finanslovaftalen medfører væsentli

ge ændringer på arbejdsmiljøområdet, 
bl.a. tilslutningspligt til BST.

Udbygning af BST
Bedriftssundhedstjenesten (BST) skal 
fremover omfatte hele arbejdsmarkedet.

Fra den 1. oktober 2001 påbegyndes 
en generel udbygning af BST-ordnin- 
gen. Man starter med at inddrage syge
husområdet, og derefter sker der en 
gradvis udbygning hvert år, således at 
hele arbejdsmarkedet fra den 1. januar 
2005 er omfattet af BST-tilslutningsplig- 
ten.

Den samlede udbygning vil omfatte 
ca. 1.4 mio. nye BST-pligtige fuldtidsbe
skæftigede lønmodtagere. I forvejen er 
ca. 760.000 lønmodtagere omfattet af 
BST-pligten.

Jordbrugets virksomheder forventes 
at blive BST-pligtige fra den 1. januar 
2003.

Ny BST-ordning fra 2002
Fra og med den 1. januar 2002 overgår 
alle BST-pligtige virksomheder til en 
mere fleksibel ordning.

Virksomhedernes obligatoriske 
grundkontingent (ca. 500 kr. pr. medar
bejder pr. år) nedsættes, og samtidig 
får virksomhederne krav på færre 
rådgivningstimer end i dag. BST-ordnin- 
gen kan på denne baggrund nemmere 
tilpasses de enkelte fag og de opgaver, 
der er med at forebygge arbejdsulykker 
og erhvervssygdomme.

Jordbrugets BST 
oprettet i 1994
I foråret 1994 besluttede repræsentan
ter for jordbrugets organisationer 
(arbejdsgiversiden, lederne og lønmod
tagersiden) at oprette Jordbrugets BST 
Ideen var at være forberedt på den 
dag, hvor BST-pligten blev udvidet.

Formålet med Jordbrugets BST var 
og er at oprette og forestå den overord
nede ledelse af en landsdækkende 
branche-bedriftssundhedtjeneste inden 
for jordbruget.

BST-ydelsen aftales herefter med 
den enkelte virksomhed i en tiltrædel
sesvedtægt.

Åben for samarbejde
Lige fra første dag har Jordbrugets BST 
været åben for samarbejde med andre 
aktører indenfor arbejdsmiljøarbejdet. 
Det være sig andre BST-centre, 
arbejdsmiljøklinikker, arbejdsmiljøkon- 
sulenter, rådgivningscentre og lignen
de.

Der venter nu os alle indenfor jord
bruget en stor opgave med i samarbej
de at få en fleksibel og fremtidsrettet 
BST-pligt for jordbruget gennemført.

Ved at stå sammen om opgaven kan 
den løses billigst muligt og mest ratio
nelt.

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 BT 86 66 17 90 • 97 48 53 44

BLOKBÅNDSAVE
Vertikale-Horisontale 
Stationær - Mobile

B/^

SAVVÆRKSMASKINER ApS 

TLF. 58 52 96 98 ■ FAX 58 52 96 94
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MANEDENS PROFIL

MÅNEDENS PROFIL
KOMPAKT LERBLANDET SANDJORD

Foto 1. Jordbundsprofil med rodstand
sende fragipan i 40 til 80 cm's dybde. 
Fra et skovrejsningsområde ved Søf ten, 
Silkeborg Statsskovdistrikt.

Af geolog Henrik J. Granat, 
Driftsplankontoret, Skov- og 
Naturstyrelsen

Dette jordbundsprofil 
indeholder et kompakt 
og stærkt rodhæmmen
de lag lige under pløjela- 
get - en såkaldt fragi
pan.

Fragipanen optræder 
uafhængig af topografi
en og kan derfor være 
lidt af en skovdyrknings
mæssig joker i moræne
landskaber.

Lokaliteter med højt
liggende fragipan er kun 
egnet til nøjsomme 
træarter, hvis ikke der 
foretages en dyb jordbe
arbejdning.

Geologi
En fragipan er et fysisk kompakteret 
lag. Kompakteringen er sket i forbindel
se med permafrost-processer i isfrie 
perioder under sidste istid.

Permafrost betyder, at jorden er fros
sen til stor dybde hele året. I et perma- 
frost-miljø tør den øverste meter af jord
laget op om sommeren, for så igen at 
fryse oppefra, når temperaturen begyn
der at falde om efteråret. Herved sam
menpresses de mellemliggende jord
lag, da vand udvider sig ved frysning.

Fragipan er ikke knyttet til nogen 
bestemt aflejringstype, men den er i 
Danmark oftest fundet i jorder med et 
lerindhold mellem 2 og 20%. I forbindel
se med jordbundskortlægning i skov
rejsningsområder er fragipan-dannelser 
især fundet i det nord- og midtjyske 
morænelandskab (se evt. Skoven 2/00 
side 100-102).

Jordbund
Fragipanen findes i dette profil i 38 til 78 
cm’s dybde.

Laget er fra de øverste 38 til 45 cm 
farvet af udfældede humus-, jern- og 
aluminiumsforbindelser. De stammer fra 
et ovenliggende blegsandslag, der dog 
er opblandet i pløjelaget (0 til 38 cm). 
Fra 45 til 78 cm træder fragipanens

karakteristiske vandrette struktur frem. 
Se også foto 2.

Karakteristisk for fragipanen er en 
høj volumenvægt (densitet; g/cm3). Det 
betyder, at det er næsten umuligt at dri
ve et jordbor igennem fragipan-laget.

Fra 78 cm's dybde findes en lerud- 
fældnmgshorisont. Den er stærkt præ
get af pseudogley, der kommer til 
udtryk som lodrette grå striber.

Navnet fragipan stammer fra det 
latinske ord fragilis, der betyder sprød. 
Sprødhed er et af fragipanens vigtigste 
karaktertræk. Når et jordstykke klem
mes mellem fingrene giver det en vis 
modstand, indtil jordstykket pludselig 
sprænges.

Fragipaner gemmer sig under beteg
nelser som ler-al, sand-al eller skov-al 
bl.a. i Himmerland.
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Foto 2. Karakteristisk for en fragipan er 
den vandrette linse- eller pladestruktur. 
Foto fra et jordbundshul gravet i skov
rejsningsområdet ved Brokholm Sø, 
Feldborg Statsskovdistrikt.

Træartsvalg
Fragipanen udmærker sig ved at være 
stærkt rodhæmmende. Denne egen
skab skyldes en høj volumenvægt og 
en kompakt og udpræget vandret linse
eller pladestruktur, der er uden gen
nemgående porer. Træer vil derfor 
udvikle overfladiske rodsystemer, og de 
har ringere muligheder for at dække 
vand- og næringsstofbehov.

I nærværende eksempel begrænses 
roddybden effektivt til de øverste 38 
cm. Lokaliteten er kun egnet til nøjsom
me træarter med vækstkraftige og dybt- 
søgende rodsystemer som eg, skovfyr, 
ædelgran og birk. Bøg kan plantes, hvis 
man vil acceptere en lav bonitet.

Dybdebearbejdning f.eks. i form af 
grubning vil sandsynligvis bedre vækst
vilkårene og øge stabiliteten i de fremti
dige skovbevoksninger. Alternativt kun
ne man overveje naturlig succession på 
sådanne svære lokaliteter og derved 
spare kulturomkostninger.

Kilde: Henrik J. Granat: Jordbunden i Land
skabet, Fra jordprofilbeskrivelse til træarts
valg. Det er en internetbog med adressen 
http://www. sns. dk/netpub/jordbund/index. htm
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Hvert år bringes i Skoven nr. 12 et 
indeks over årets artikler. Men hvis 
man ikke ved hvilken årgang en artikel 
har været bragt i kan man slå op på 
Skovforeningens hjemmeside. Her kan 
man søge på forbogstav og få listet 
alle stikord der starter med det pågæl
dende bogstav fra 2000 og tilbage til 
1993.
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- -SirfS a i j ->a -~j<r
Skoven og Skoven-Nyt

-»Stikordsregister 
-»Bestil artikel

DS ARBEJDE

MARKEDSINFO

PUBLIKATIONER

*Skoven&Skoven 
Nyt 
'Dansk 
Skovbrugs 

Tidsskrift 
'Boger og 
hæfter 
'Vandreture 
'Sankekort, 
ridekort 
'Kontrakter 
LINK

Stikordsregister til artikler i Skoven 1993-1999

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z æ o å

G-1999

Genbrugsasfalt til vej 330 
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Geologi, skovtræer siden istiden 117 
Ghana, nationalpark, regnskove 10 
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- praksisnære forseg, tilskud 232 
GPS hl kortlægning 454 
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Træarts- og proveniensvalg
Træarts- og provemensvalget i et bæredygtigt skovbrug" er redigeret af
professor i skovdyrkning, J. Bo Larsen, og rummer bidrag fra en lang række eksperter
inden for emnet.

Bogen er på 252 sider og rigt illustreret. Den er udgivet i 1997 som et temanummer i 
Dansk Skovbrugs Tidsskrift og sælges som særtryk.

Bogen omtaler 20 skovtræarter i Danmark. For hver træart omtales
- udbredelse og raceforhold
- dyrkning i Danmark
- frøforsyning
- proveniensforsøg og forædling
- litteratur

Praktikerne har især nytte af hæftets anbefalinger for valg af frøkilder i dansk skovbrug 
For hver træart angives de bedste kårede bevoksninger eller områder i artens naturlige 
udbredelsesområde.

Desuden findes kapitler om
- træartsvalget og en bæredygtig udvikling af skoven
- samspil mellem proveniensvalg, forædling og skovdyrkning
- bevaring af genetiske ressourcer
- kontrol med forstligt formeringsmateriale

Pris: 200 kr inkl. moms og porto.

Bestilles hos Dansk Skovforening, Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C.
Bestil venligst skriftligt - pr. fax 33 24 02 42, e-mail info@skovenes-hus.dk, eller pr. brev.
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1. Friskæring med motorsav, fremtrækning med spil, afkvistning og afkortning med 
motorsav.

Af Frans Theilby og Ebbe 
Bøllehuus, Skov & Landskab 
(FSL)

FSL indsamler erfarin
ger med oparbejdning af 
stormfaldet og pladsryd
ning.

Metoderne til opar
bejdning kan inddeles i 
7 hovedgrupper.

Fornylig udgav Skov & Landskab (FSL) 
det fjerde og sidste notat om stormfal
det i december 1999. Det drejer sig 
dels om oparbejdningen som er over
stået de fleste steder, dels om plads
rydningen som mangler mange steder.

Indsamling af erfaringer er et vigtigt 
punkt i øjeblikket hvor det hele er i frisk 
erindring. Det er jo nok ikke sidste gang 
vi oplever stormfald her i landet, selvom 
der plantes mere stabile træarter i de 
nye kulturer.

Vi gengiver her selve teksten i nota
tet.

Red.

Oparbejdningen af stormfaldet er ved 
at være afviklet, i det mindste hvad 
angår de dimensioner der kan anven
des til tømmer. Tilsyneladende er det 
lykkedes at skaffe tilstrækkelig maskin
kapacitet fra vore nabolande, så opar
bejdningen har kunnet ske indenfor de 
tidsrammer, der fra starten var afsat til 
arbejdet.

Oparbejdningen af de mindre dimen
sioner er mere problematisk på grund 
af afsætningsforholdene og de 
nuværende priser. Dette arbejde ser ud 
til at blive udskudt i det mindste i nogen 
tid i håb om, at markedet skal bedre 
sig.

På en del distrikter er genkultiverin- 
gen allerede i fuld gang, men de fleste 
steder vil dette arbejde først blive sat i 
gang i 2001. Genkultiveringen vil for
mentlig strække sig over flere år, blandt 
andet på grund af mangel på plantema
teriale.

I forbindelse med opdatering af 
FSL's stormfaldsberedskab vil vi meget 
gerne bede om tilbagemeldinger fra 
praksis om erfaringer med oparbejd
ning af stormfaldet. Det drejer sig både 
om metoder, maskiner og udstyr, 
præstationer og også gerne omkostnin
ger.

Genkultivering af stormfaldsarealer
ne har også vor interesse. Derfor vil vi 
også høre hvordan man griber dette 
arbejde an, både med hensyn til plads
rydning, jordbearbejdning, plantemeto
der og eventuelt planlagt efterfølgende 
kulturarbejder,

For at forenkle tilbagemeldingen har 
vi udarbejdet et sæt skemaer, der dæk
ker oparbejdning, pladsrensning og 
jordbearbejdning. Disse skemaer kan 
hentes på FSL’s hjemmeside 
(http://www.fsl.dk/Storm/index.htm); hvis 
man ikke har adgang til Internettet kan 
de også sendes med posten.

Skemaerne bedes udfyldt og retur
neret til os på adressen: Skov & Land
skab, att. Ebbe Bøllehuus, Hørsholm 
Kongevej 11, 2970 Hørsholm, eller på 
fax. nr. 4576 3233.

Oparbejdning af 
stormfald
Vi har set mange forskellige måder at 
udføre arbejdet på, både hvad angår 
metoder og teknisk udstyr. Vi mener

dog godt man kan gruppere metoderne 
i følgende 7 hovedgrupper:

1. Friskæring med motorsav, frem
trækning med spil, afkvistning og 
afkortning med motorsav.

Fremtrækningen med spil er i nogle 
tilfælde erstattet af fremtrækning med 
gummiged monteret med kævlesaks. 
Metoden er blevet meget anvendt ved 
oparbejdning af løvtræ, mens den i 
nåletræ stort set kun er anvendt i små
skovbruget når skovejeren gerne selv 
vil udføre arbejdet.

2. Friskæring med motorsav, afkvist
ning og afkortning med skovningsma
skine.

Denne metode er blevet meget 
anvendt i dette stormfald. Friskæringen 
har voldt nogle problemer på de sande
de jorder fordi stammerne har været 
presset ned i jorden på det sted hvor 
de gerne skulle skæres fri. Savkæderne 
har skullet files meget ofte, somme tider 
flere gange i timen.

Af hensyn til sikkerheden skal fri
skærerne arbejde med en god afstand 
til skovningsmaskinen. Omvendt må de 
heller ikke være for langt borte, da 
maskinen gerne skulle kunne hjælpe til 
med at løfte de træer fri der ligger i 
spænd eller på anden måde er vanske
lige at skære fri.

Skovningsmaskinen skal være så 
kraftig at den kan trække de friskårne
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2, Friskæring med motorsav, afkvistning og afkortning med 3. Friskæring med motorsav, fremtrækning og placering i ran
skovningsmaskine. ker med gravemaskine forsynet med hydraulisk tang, afkvist

ning og afkortning med skovningsmaskine.

træer frem til oparbejdning. Det kræver 
en kraftig kran og en stabil basismaski
ne.

3. Friskæring med motorsav, frem
trækning og placering i ranker med gra
vemaskine forsynet med hydraulisk 
tang, afkvistning og afkortning med 
skovningsmaskine.

Metoden er blevet anvendt ved store 
træer over A m3, og hvor træerne har 
været vanskelige at trække frem. Grave
maskinen kan eventuelt placere rodka
ger, splintret træ og lignende i ranker 
over arealet. Flytning, selv over ret korte 
afstande, skal ske på blokvogn.

4. Friskæring, afkvistning og afkort
ning med skovningsmaskine.

Her er det vigtigt, at rodhalsen er fri

af jorden, og at træerne ikke er større, 
end at maskinen kan løfte dem fri så fri- 
skæringen kan foretages, uden at sav
spidsen rammer jorden.

Metoden indebærer normalt at rod
kagen ikke falder tilbage i hullet, og der 
kan let opstå flæk i forbindelse med fri
skæringen . Der har også været proble
mer med standtiden på savkæderne.

5. Friskæring, afkvistning og afkort
ning med gravemaskine monteret med 
skovningsaggregat.

Metoden har fungeret udmærket i 
mindre dimensioner. Der har været 
anvendt gravemaskiner på under 20 
tons. Metoden er behæftet med de 
samme problemer som 3 og 4.

6. Fremtrækning af træer inkl. rodka

ge med gravemaskine forsynet med 
hydraulisk tang og efterfølgende opar
bejdning af træerne med skovningsma
skine.

Træerne placeres i ranker med 10 - 
15 meters mellemrum og oparbejdes 
efterfølgende med skovningsmaskinen.

Metoden kræver en gravemaskine 
større end 20 tons og kan kun anbefa
les på lettere jorder, fordi gravemaski
nen kører meget på arealet i forbindelse 
med frilægningen af træerne. Skov
ningsmaskinen skal følge umiddelbart 
efter gravemaskinen for at der hele 
tiden kan gøres plads til en ny ranke.

Metoden har især været anvendt af 
Hedeselskabet og er nærmere beskre
vet i Skoven nr. 3/00, side 126.

4. Friskæring, afkvistning og afkortning med skovningsmaskine.
5. Friskæring, afkvistning og afkortning med gravemaskine 
monteret med skovningsaggregat.

-.
4
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6. Fremtrækning af træer inki. rodkage med gravemaskine 7. Fremtrækning, friskæring, afkvistning og afkortning af træer
forsynet med hydraulisk tang og efterfølgende oparbejdning med gravemaskine forsynet med stort skovningsaggregat,
af træerne med skovningsmaskine.

7. Fremtrækning, friskæring, afkvist
ning og afkortning af træer med grave
maskine forsynet med stort skovnings
aggregat.

Metoden ligner metode 6, bortset fra 
at gravemaskinen udfører samtlige 
arbejdsoperationer. Metoden kræver en 
meget stor gravemaskine, helst over 30 
tons.

Pladsrydning
Efter oparbejdning af stormfaldet ligger 
der ganske store mængder kvas, splin
tret træ, topender og rodkager tilbage 
på arealet.

I forbindelse med klargøring af area
let til genkultivering skal der tages stil
ling til hvad der skal ske med dette 
materiale. Skal arealet ryddes totalt og 
alt materiale fjernes, eller er det tilstræk
keligt at foretage en pletvis rydning på 
det enkelte plantested og i øvrigt behol
de materialet på arealet. Løse rodkager, 
der ikke er faldet tilbage i hullerne, kan 
udgøre en væsentlig hindring for den 
fremtidige færdsel på arealet.

Metoder og teknisk udstyr vil afhæn
ge af graden af rydning, samt hvordan 
den efterfølgende jordbearbejdning 
ønskes udført. Selv om man ikke ønsker 
at foretage jordbearbejdning, er det af

hensyn til plantningens kvalitet som 
regel nødvendigt at fortage en udjæv
ning og fordeling af hugstaffaldet jævnt 
over arealet.

Ingen, stribevis eller punktvis jordbear
bejdning. F.eks.
• Ingen pladsrydning, men fordeling af 

kvaset jævnt over arealet.
• Sammenskubning af kvas og løse 

stød i ranker.
• Fjernelse af kvas og løse stød fra 

arealet.
• Knusning.

Fuldbearbejdning, dog uden fjernelse 
af stød og løse rodkager der er faldet 
tilbage i deres huller. F.eks.
• Sammenskubning af kvas og løse 

stød i ranker.
• Fjernelse af kvas og løse stød fra 

arealet.
• Knusning.

Fuldbearbejdning i en grad der gør det 
muligt at foretage mekanisk renholdel
se. F.eks.
• Knusning af kvas, stød og andet 

hugstaffald.
• Optagning og fjernelse af kvas og 

stød (lægges evt. i ranker).

m PETER SCHJØTTS P l a n t e d e l e
Fledegårdvej 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.

En PLANTEMÆGLER®.....
Hvad laver han ?? 

Spørg FORSTPLANT ApS

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
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NYE ANVENDELSER
AF TRÆ

Elmia Timber messen 
viste ny udvikling inden 
for anvendelse af træ. 
Om komprimeret træ, 
markedsføring og infor
mation om løvtræ, byg
gesystemer til fritidshu
se, støjskærme af træ 
og træbåde af finer.

Jonkoping i Sydsverige var i begyndel
sen af oktober rammen om den tredje 
messe om træprodukter. De to første 
havde navnet Elmia Trå, men for i højere 
grad at tiltrække udlandet hedder den 
nu Elmia Timber.

Der var over 120 stande, primært fra 
svenske firmaer. De viste først og frem
mest træprodukter, enten i form af halv
fabrikata til videre forarbejdning på 
andre industrier, eller i form af færdige 
produkter.

I forrige nummer af Skoven omtalte vi 
de firmaer der fortalte om e-handel med 
træ. I denne artikel præsenterer vi nogle 
af træprodukterne - og den næste arti
kel fortæller om det nok mest lovende 
produkt i form af elementer af træ til eta
gebyggeri. To andre artikler giver ind
tryk af udviklingen inden for certificering 
af træ.

I næste nummer af Skoven omtales 
yderligere nogle produkter, bl.a. resulta
tet af konkurrencen om udvikling af nye 
træprodukter.

sf

Markedsføring af løvtræ
Løvtræ er lidt af et stedbarn i svensk 
skovbrug og træindustri. Mange overser 
at der er ganske store ressourcer af løv
træ - bøg og eg i det sydlige Sverige, 
men også birk, asp og el. Og der er 
gode muligheder for at fremme afsæt
ningen i øjeblikket hvor løvtræ er på 
mode.

Derfor etablerede man for tre år 
siden Lovtråinstitutet. Det har i dag 80

m
•«»

A

Svenske møbelarkitekter kender ikke 
meget til løvtræ. Derfor har man lavet et 
informationsmateriale om 6 træarter 
bestående af 3 vedprøver af hver (ube
handlet, lakeret, oliebehandlet) samt 
nøgletal om hver træart. På pladen er 
materialet ophængt, og det leveres i en 
trækasse som ses nederst.

medlemmer inden for skovbrug, 
savværker, komponentindustrier, møbel
industri, handel, brancheorganisationer 
samt undervisning og forskning. Ind
meldelse koster 500 kr for private og 
1000 kr for virksomheder; hertil kommer 
et kontingent på 1000 kr om året.

Formålet med instituttet er at skabe 
en "samlet stærk stemme for at fremme 
løvtræ og løvskov, mulighed for at delta
ge i projekter sammen med andre inter
esserede, mulighed for uddannelse på 
virksomheden og eksponering på insti
tuttets hjemmeside”.

Der er ikke mange erfaringer med 
dyrkning af løvtræ, og derfor har insti
tuttet udlagt en snes prøveflader i for
skellige træarter. For træindustrier afhol

des kurser i grundlæggende vedtekno
logi, produktionsteknik, tørring mv. Der 
arrangeres studieture - de har bl.a. 
været i Danmark og besøgt tre træindu
strier og to skovdistrikter.

De har flere udviklingsprojekter om 
bl.a. limning, forceret friluftstørring og 
biprodukter af løvtræ (trækul, dyrkning 
af Shiitake svampe, bark til jorddækning 
mv.). Og de har oversat Thomas Thom- 
assens bog om trætørring fra dansk.

Et besøg på hjemmesiden - 
www.lovtrainstitutet.se - kan anbefales. 
Man kan læse om vedegenskaber for 
15 løvtræarter med fotos af vedprøver, 
styrkeegenskaber, anvendelser mv.

Der er kalkuler for anlæg og pleje af 
6 løvtræarter samt gran og blandings
skov. Der kan fx nævnes et beregnet 
kasseoverskud på 1.500 kr/ha/år for 
bøg, 1.700 kr/ha/år for blandingsskov, 
23.400 kr/ha/år for masurbirk. Kalkuler
ne ligger i regneark (Excel97) som kan 
hente og dermed tilpasse til egne for
udsætninger.

Lovtråinstitutet, Solviken, 57394 Tranås, tel. 
0046 140 409 50, www.lovtrainstitutet.se

På kontoret i Solviken er der en udstil
ling om løvtræ.

SI
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En række træprøver, øverst ubehandlet, 
i midten komprimeret, og nederst er 
overfladen høvlet plan igen. De to forre
ste træsorter er gran og fyr

Hårdtpresset træ
Ved den første messe for fire år siden 
var den største nyhed at man kunne 
forøge træs hårdhed ved at presse det 
sammen til omtrent halv tykkelse. For 
fyrretræ øges fx hårdheden med 73%, 
trykstyrken med 51% og bøjestyrken 
med 28%, mens tykkelsen reduceres 
med 50%. Det nye produkt kaldes 
CaUgnum og er patenteret i Europa og 
USA.

Presningen sker ved at træstykker 
dækkes med en gummidug og anbrin
ges i et trykkammer der fyldes med olie 
under meget højt tryk (op til 1,4 
ton/cm2). Veddet skades ikke af 
behandlingen.

Der er mange muligheder for anven
delser, bl.a. i møbler, trappetrin, bygge
komponenter mv. Træet kan tåle mere 
slid, og og man kan anvende spinklere 
dimensioner end normalt. En træsort 
som eg kan nu blive lige så hård som 
mange tropiske træsorter.

Andre egenskaber ændres også af 
behandlingen. Det har vakt stor opsigt 
at det nu er muligt at gennemfarve en 
træsort som gran. Veddet kan anven
des i brandsektionering hvor det kan 
opnå brandklasse 1. Strukturen kan 
låses så det ikke optager vand efter 
presning, og det betyder at det kan 
anvendes i vådrum og til udendørs for
mål. Og overfladen kan få en patina der 
svarer til flere hundrede års ekspone
ring for vejrliget.

Lang udvikling
Der har hele tiden været meget stor

Elever fra en møbelskole har brugt CaLignum træ til møbler. Til venstre birk og til 
højre asp. Møblerne kan gøres langt spinklere end ubehandlet ved.

interesse for ideen - men det tager altid 
længere tid at komme frem til en kom
merciel produktion end man måske 
forestiller sig fra starten.

Opfindelsen blev faktisk gjort helt til
bage i 1993. Men det har været nød
vendigt med et langt udviklingsarbejde i 
samarbejde med en række videnskabe
lige institutioner.

Arbejdet har krævet mere kapital, så 
der er stiftet et aktieselskab med navnet 
Lign Multiwood AB. Aktierne er uofficielt 
noteret på Stockholms Børs, og i foråret 
2000 stod en aktie på nominelt 0,10 kr 
til kurs 16 kr.

Sidste år rejste man mere kapital så 
egenkapitalen nu er på 60 mio. kr. Der 
er brug for pengene, for alene i 1999 
har man anvendt over 10 mio, kr til 
udvikling og produktion af prøveleve

rancer. Der er kun faktureret for 350.000 
kr.

I 2000 fortsætter man med udvikling 
og udbygning af fabrikken, og først i 
efteråret 2001 forventer man at kunne 
fakturere i større omfang. Så er der altså 
gået 8 år fra opfinderen stod med det 
første produkt til det (forhåbentlig) er 
salgbart i større skala.

Man kan kun håbe at det lykkes at 
komme igennem til kommerciel produk
tion. Også for dansk træindustri kan 
metoden være interessant, bl.a. for løv
træ der i så fald kan konkurrere med 
tropiske træsorter.

Lign Multiwood AB, Sorångsvågen 10, 77760 
Soderbårke, tel. 0046 240 65 01 20, 
www.lignmultiwood.com
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Tværsnit af fyr, forstørret 180 gange, 
ved en årringsgrænse. Nederst til højre 
ses de store kar i vårvedet, mens resten 
af billedet er det mere tykvæggede 
høstved.
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Tværsnit af fyr, forstørret 180 gange, 
ved en årringsgrænse, men efter kom
primering. Vårveddet er nederst til ven
stre, mens høstveddet er resten af bille
det. Det er primært de store kar i vår
veddet der trykkes sammen ved pro
cessen.
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Træbåde af finer
Træ er efterhånden helt afløst af glasfi
ber til både. Men træ har stadig en 
chance hvis man bruger den nyeste 
teknik og anvender finer. Et lille firma i 
Vårmland, Wermlandia Kanoter, bruger 
en teknik der stammer fra Canada.

På billedet kan man ane en hvid stri-

■ Nova Wood M Nova wood

; ■ ■

'å

be midt i rælingen, det er to lag glasfi
ber som giver styrke til båden. På beg
ge sider af glasfiberen limes finer af 
gran med epoxy-lim. Ræling og stævn 
består af finer af rødel, heraf den lidt 
mørkere farve. Årerne består også af 
gran, dog med ask i kanterne og sider
ne. Det hele er til sidst dækket af et tykt 
lag lak.

De færdige både koster fra 18.000 kr 
for kanoer til op mod 45.000 for en stor 
robåd. Man kan købe byggesæt til pri
ser mellem 6.000 og 12.000 kr. En 
padel koster ca. 300 kr, og en åre 
koster 425 kr/par.

Kanoer og kajakker er de mest solg
te produkter. Men med samme teknik

laves også tagbagagebokse som kun 
vejer 18 kg (mod 50 kg for en glasfiber
boks). Se foto ovenfor.

Firmaet laver også ceilokasser med 
den omtrent modsatte teknik: Man star
ter med kantlimede lameller som forsy
nes med et tyndt lag glasfiber på beg
ge sider som forstærkning. Det er et 
alternativ til kasser af krydsfiner.

Både tagbokse og cellokasser opgi
ves at være stærkere end traditionelle 
produkter af glasfiber.

Wermlandia Kanoter, Arvika Båtproduktion 
KB, Sålboda Gård, 67192 Arvika, tel. 0046 
570 231 75, http://home.bip.net/wermlandia

MOHEDA
Skovvogne og Skovkraner

Professionelt udstyr til dansk skovbrug

Skovvogne fra 8-15 ton med eller uden drev 
Skovkraner fra 2-4 tonmeter

Vi tinsher Dansk Skovbrug

MOHEDA NYTÅR*

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

t
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NYE SYSTEMER 
TIL TRÆHUSE

Sodra har udviklet 
systemer til at rationali
sere bygning af træhu
se.

Lyddæmpende bjælker 
egnet til skillevægge.
Og elementer der kan 
anvendes til etagedæk 
eller ydervægge.

Et billede af en hylende ulv og teksten 
"Hvis du vil hyle uden at forstyrre nabo
erne”.

Et billede af en flok bisoner for fuld 
fart og teksten "Hvis du vil støje uden at 
forstyrre naboerne”.

Et billede af et egern og teksten 
’’Hvis du værdsætter følelsen af træ og 
økonomi”.

Det er forsiderne på tre nye brochu
rer fra Sodra hvor de præsenterer nye 
byggesystemer af træ. De to første med 
varemærket SodraSinus, hhv. SodraSe- 
mi betegnes som verdensnyheder - og 
er i øvrigt patenteret - mens den sidste 
kaldes SodraSolid

Den sydsvenske skovejerforening 
Sodra har i en årrække arbejdet med at 
udvikle systemer til træhuse. Tanken er 
naturligvis at øge afsætningen inden for 
det vigtigste marked for skåret træ - 
byggesektoren. Sodras 6 savværker 
skærer hvert år omkring 2 mio. m3 træ.

SodraSinus
SodraSinus er bjælker eller lægter som 
er lydisolerende. De kan bruges alle 
steder i et hus - til ydervægge, til skille
vægge og i etagedæk.

Træ er normalt et materiale der leder 
lyden godt, men lyden dæmpes når 
den går gennem Sinus plankerne fordi 
der er skåret tynde spor i plankens 
længderetning. Planken laves på en 
maskine som først kapper planken i den 
ønskede længde, derpå skærer et eller 
flere spor med tynde rundsavklinger.

En anden fordel ved sporingen er at 
planken bliver mere formstabil. Man 
ophæver de spændinger der ellers kun
ne få planken til at slå sig.

5W

:i

Sodra havde den højeste stand på mes
sen - et træhus i tre etager lavet af 
Sodras egne, patenterede træproduk
ter.

Hvis planken skal bruges til vægge 
mellem to lejligheder er dimensionen fx 
45 x 170 mm. Mellemrummet fyldes ud 
med isolering, og der sættes dobbelte 
gipsplader på hver side. Denne kon
struktion opfylder såvel lyd- som brand
krav.

Tyndere lægter på fx 45 x 70 mm, 
igen forsynet med isolering og gipspla
der, kan bruges i skillevægge på konto
rer eller boliger.

Ved endnu større dimensioner kan 
planken bruges til ydervægge, og sav
sporene giver den ekstra fordel at de 
forøger varmeisoleringen.

Når Sinus plankerne bruges i bygge
riet er de ofte indbygget i elementer. 
Hvis de indgår i vægge består elemen
tet kun af det massive træ, mens isole
ring og gipsplader monteres på bygge
pladsen. Sinus planker kan også bru
ges i etagedæk, og elementet har da et 
særligt navn, nemlig:

O HÉADt: r-t

.

Forskellige dimensioner af SodraSinus 
planker - man ser tydeligt sporingen 
der forbedrer lydisoleringen uden at for
ringe styrken nævneværdigt.

SodraSemi
SodraSemi laves som standard i læng
der op til 5,4 m, men kan laves i læng
der op til 12 meter - med fri spændvid
de op til 6 m - og bredder op til 2,4 m. 
Tykkelsen på bjælkerne ligger på 25 til 
34 cm. Dimensionerne på elementet til
passes det enkelte byggeri.

Elementet er opbygget af dels plan
ker (hvoraf nogle er SodraSinus, dvs. 
lyddæmpende), dels isoleringsmateria
le, og med en spånplade ovenpå. Det 
er let at løfte elementet på plads - det 
færdige element vejer kun 50-80 kg/m2 
- og man får en god arbejdsplatform ti 
de næste trin i byggeprocessen.

Efter montagen færdiggør man 
undersiden med afstandsklodser og to 
13 mm gipsplader. Mellemrummet mel
lem gipspladen og elementet kan bru
ges til Installationer.

Sodra anfører at elementet klarer kra
vene til modstand mod brand og lydiso-
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SodraSemi

Foto af gulvelementer i udstillingshuset; man ser to forskellige typer af SodraSemi 
byggeelementet der består af planker samt isoleringsmateriale. Der er lavet et vin
due i den øverste spånplade så man kan se gennem elementet. På billedet til ven
stre er SodraSemi elementet omgivet af SodraSolid elementer på begge sider.

lering, og det er derfor egnet til etage
dæk i boliger, kontorer, skoler og andre 
offentlige lokaler hvor der stilles krav til 
lydegenskaber. Lidt overraskende er 
det at sporingen af plankerne ikke ned
sætter styrken nævneværdigt.

SodraSolid
Det tredje produkt er et element af mas
sivt træ. Denne type har Sodra lavet i 
nogle år, men det kan ikke patenteres. 
Massivtræelementer er udviklet for en 
række år siden i flere lande i Central
europa. (Se Skoven 6-7/98).

SodraSolid laves i længder på op til 
12 m og bredder op til 2,4 m. Tykkelsen 
varierer fra 7 til 22 cm.

Produktionen sker ved at plankerne 
tørres, kantstilles og spændes hårdt 
sammen med gennemgående stålstæn
ger. Dermed fordeles belastninger over 
hele fladen. Sodra anfører at elementet 
kan klare næsten samme belastning 
som betonelementer af samme tykkelse.

Elementet kan anvendes i vægge og 
etagedæk i boliger, kontorer, offentlige 
bygninger, industribygninger og haller. 
Elementet er særligt egnet hvor der 
ønskes store spændvidder eller store 
flader.

En stor fordel i praksis er at vægten - 
afhængigt af tykkelsen - kun er 35-110 
kg/m2 eller en femtedel af et tilsvarende 
element i beton. Dermed er elementer
ne nemme at håndtere, og man kan 
spare på husets fundament.

Da elementet er massivt kan overfla

■ ■

’P5
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Dette billede viser alle tre produkter på 
én gang: Stolperne i væggene er 
SodraSinus planker. I loftet ses til højre 
et SodraSemi element (hvor der er fjer
net lidt isolering) og til venstre et Sodra- 
Solid element.

den anvendes som det færdige gulv 
eller væg - måske efter lakering eller 
lignende. Elementet kan tilpasses på 
byggepladsen efter behov - man kan 
udskære åbninger eller montere instal
lationer ved at save eller bore i elemen
tet.

SodraSolid er mest velegnet ved sto
re spændvidder eller steder med store 
krav til bæreevne. Til mange etagedæk 
kan man klare sig med SodraSemi hvor 
mængden af træ er betydeligt mindre - 
helt ned til 1/4 af et massivt element.

På Sodras stand blev det da også 
oplyst at SodraSolid mest sælges i 
Tyskland hvor kunderne lægger vægt 
på at huset er "solidt”. Tyskerne fore
trækker normalt huse af sten, men de 
kan acceptere træ hvis det består af 
massive vægge.

Elementer
Sodras systemer er så vidt muligt ele
mentbyggeri, fordi det giver mange for
dele.

Elementerne kan laves indendøre i 
en stor fabrikshal hvor arbejdet kan til
rettelægges rationelt, hvor man kan 
arbejde året rundt og i tørvejr. Arbejdet 
bliver billigere, og man bliver mindre 
afhængig af årstiderne.

Det tager kun få uger at montere ele
menterne til et fleretages hus. Derved 
kan huset hurtigt lukkes, så man undgår 
indtrængning af regnvand. Det har især 
betydning for et materiale som træ der 
ikke tåler vand i længere tid.
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Selve byggetiden kan forkortes fordi 
en betydelig del af byggeriet kan fær
diggøres på forhånd, og dette er også 
med til at reducere omkostningerne.

Godt initiativ
Det er nogle spændende produkter der 
er kommet ud af Sodras udviklingsafde
ling. Der er mulighed for at afsætte 
betydelige mængder af træ, samtidig 
med at brugerne får fordele af gode iso
leringsegenskaber og formentlig også 
lidt billigere byggeri.

Sodra har patenteret de vigtigste 
dele af deres system, så det kan ikke 
umiddelbart kopieres af danske 
savværker. Set med dansk skovbrugs 
øjne er det også et problem at det er 
svært at skaffe de store dimensioner af 
planker i danske skove. Men Sodras 
arbejde kan være inspiration for danske 
virksomheder der vil udvikle træbygge
ri.

Læs mere om produkterne på 
Sodras hjemmeside: www.sodra.com - 
se under Sodra Timber.

Massive træelementer 
i Danmark
Selvom Sodra ikke satser meget på 
sit massive træelement kan det være 
interessant for dansk skovbrug. Der 
kan nemlig anvendes træ af noget 
ringere kvalitet end normalt i bygge
ri: Træ med brede årringe eller ret 
store knaster. Årsagen er at belast
ningen fordeles over hele fladen, og 
derfor har det mindre betydning om 
der er svage punkter enkelte steder i 
plankerne.

Massive træelementer er da også 
brugt flere steder herhjemme - fx af 
Brabrand Boligforening og af Forsk
ningscentret for Skov & Landskab i 
Hørsholm som netop er ved at byg
ge en ny fløj. Elementerne leveres 
her af Dansk Træemballage. (Se 
Skoven 9/00, side 419).

JAPA TRÆ-O-MATIC
Besøg os på AGROMEK i hal A2 stand 1810

ØM

JAPA 700
Kombi brændemaskine
Fantastisk robust og
driftsikker maskine
• Til traktordrift, evt. med 

el-motor
• Eget hydrauliksystem.
• Saver op til ca. 30 cm. i 

diameter
• Kløver i 2,4 eller 6 stykker
• 3,2 mtr. transportbånd
• 700 mm. hårdmetal- 

savklinge

JAPA PILKE
For hurtig og let
brændeproduktion
• Til traktordrift via PTO
• Brændet kløves og klippes 

i længder fra 22-61 cm.
• Højde justerbar 3,1 mtr. 

transportbånd
• Kløver op til max. 0 21 cm.
• 400 PTO o/min.
• Effektbehov ca. 30 kW
• JAPA-PILKE uden hydralik- 

system eet. - derfor be
grænset vedligeholdelse

Se vort store udvalg af
skovvogne, kløvere, rundsave m.m

Se vor hjemmeside
www.braendeklover.dk

Handelsfirma

Jørn Bolding A*S
Håndværkervej 55 - 6710 Esbjerg V 
Tlf. 7515 5033 - Fax 75151911
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FENDT SKANDINAVIA A/S
Smedebakken 9 - Starup • 7200 Grindsted

Tlf. 75 33 74 44

DISTRIKTSCHEFER:
Nordjylland:

Bil 30 46 14 44 
Privat 86 93 77 79

Sydjylland & Fyn:
Bil 30 71 19 60 

Privat 75 53 23 60

Sjælland & Øerne:
Bil 30 55 04 44 

Privat 57 83 40 19
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IKEA VIL SELV 
BESTEMME

Den store svenske 
møbelkoncern Ikea vil 
føre sin egen miljøpoli
tik og vil ikke være 
afhængig af andres mil
jømærker.

Kunderne skal have 
tillid til varemærket 
Ikea.

Under Elmia Timber messen var der 
arrangeret et seminar om aftenen om et 
af de store emner inden for træindustri
en i disse år: Certificering.

Der var foredrag af repræsentanter 
for de to systemer til certificering - FSC 
som er grundlagt af miljøorganisationer
ne og PEFC som er grundlagt af de 
europæiske skovejere. Desuden hørte 
man fra Nordic Network WWF som er en 
gruppe af virksomheder der forhandler 
FSC produkter - og den finske skovin
dustri som bakker op om PEFC.

Ikeas foretrukne
Den som de fleste havde ventet på var 
nok Jan Ahlsén som er udviklingsan
svarlig for træprodukter ved Ikea. Med 
en omsætning på 58 mia. dkr, fordelt på 
150 varehuse i 29 lande, er Ikea en som 
alle gerne vil stå sig godt med.

Jan Ahlsén gennemgik Ikeas politik 
for indkøb af træ. Plan understregede at 
Ikea ikke vil købe træ fra intakte natur
skove, "virgin forests”, at de støtter 
bæredygtig skovdrift, og at de går ind 
for en uafhængig tredjeparts certifice
ring.

Ikea har i flere år samarbejdet med 
miljøorganisationerne. De er medlem af 
handelsnetværket for FSC i Norden. Og 
de indgik sidste år et samarbejde med 
Greenpeace for at sikre at de ikke 
anvender træ fra urskove (se Skoven 
12/99, s. 544).

Jan Ahlsén pegede også på at der 
findes efterhånden et stort udvalg af 
miljømærker, og han viste en overhead 
med nogle af mærkerne:
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- Det er alt for mange mærker, sagde 
Jan Ahlsén, kunderne bliver blot forvir
rede når de skal tage stilling til mange 
forskellige regler. Det ville blive en hel 
jungle hvis vi i Ikea brugte alle seriøse 
mærkninger inden for forskellige områ
der. Derfor skal der på Ikeas produkter 
kun være ét mærke.

Og nu sad alle på stilke for at se om 
de var den udvalgte:

- For os er det nok med Ikeas vare
mærke.

Nogle var måske lidt skuffede. Og i 
en pressemeddelelse fra Elmia Timber 
om seminaret stod den lidt syrlige over
skrift: "Ikea vil ikke have mærket, kun 
troværdigheden”. Selvom Ikea er positiv 
over for FSC er mærket altså blot et red
skab til at opbygge Ikeas eget vare
mærke.

Ikea vil være uafhængig
Det er nu ikke så overraskende at Ikea 
ikke lægger sig tæt op ad ét bestemt 
mærke.

Man kan fx gå ind i et af Ikeas vare
huse og se hvor varerne kommer fra. 
Sandsynligvis står der ikke noget 
fabriksnavn, kun Ikea. Men Ikeas egne 
fabrikker leverer kun 1/10 af alle varer,

resten kommer fra 2.152 leverandører i 
56 lande.

Ikea er simpelthen en stor købmand. 
De vil købe hvor varerne er bedst og 
billigst, og de vil ikke være afhængige 
af bestemte leverandører. Nogle varer 
produceres måske hos flere leve
randører, nogle bliver måske lavet på én 
fabrik den ene måned og på en anden 
den næste måned.

Det samme gælder for varens miljø
egenskaber. Ikea vil ikke være afhængi
ge af de regler som andre har udarbej
det. De vil kunne skifte miljøpolitik efter 
behov, og uden nødvendigvis at gøre 
nøjere rede for det over for kunderne.

Måske vil de på sigt købe træ fra 
FSC certificerede skove. Måske vil de 
købe PEFC træ. Måske fra et helt tredje 
mærke. Eller måske køber de træ som 
ikke er fra en certificeret skov, men en 
skov som Ikea selv føler drives miljørig
tigt.

For en så stor virksomhed som Ikea 
er det afgørende at forbrugerne har tillid 
til navnet. Der må ikke komme eksem
pler hvor Ikeas navn forbindes med 
skovning i en biologisk værdifuld urskov 
i Rusland, eller børnearbejde i Kina. 
Selvom det måske er lovligt at gøre 
sådan i det pågældende land er der 
risiko for at forbrugerne afviser Ikea, og 
det kan tage lang tid at rette op på et 
dårligt rygte.

En anden årsag er at de vil undgå 
konkurrence med andre møbelkæder. 
For alle Ikeas produkter er unikke, de 
sælges kun hos Ikea.

Måske er det næsten samme pro
dukt som sælges andre steder - mange 
fabrikker leverer jo til flere møbelkæder. 
Men forbrugeren har meget svært ved 
at sammenligne varerne når de ikke er 
identiske. Så ved at Ikea har sine egne 
regler for bæredygtig skovdrift bliver 
det svært for forbrugeren at sammenlig
ne med andre miljømærker.

Andre med 
samme tanker?
Sådan tænker altså Ikea. De er så store 
at de har ressourcerne til at gennemføre 
deres egen miljøpolitik, uafhængigt af 
andre på markedet.

Men andre trækunder kan måske 
tænke på samme måde. Det kan være 
kæder inden for byggemarkeder hvor 
der også er ved at opstå meget store
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Andre foredrag
Selvom Ikeas foredrag var det mest 
interessante skal vi ikke helt forbigå de 
andre indlæg.

Ingen kamp mellem systemer 
Arrangørerne havde lagt op til en hid
sig debat mellem de to store aktører - 
FSC og PEFC, Men det viste sig at der 
var en ret fordragelig stemning på 
seminaret, ingen ville rigtig kritisere de 
andre.

PEFC lagde meget vægt på gensi
dig anerkendelse af forskellige syste
mer. I Sverige ser det ud til at FSC og 
PEFC efterhånden bliver omtrent lige 
store. Men skove der er certificeret 
efter de to systemer ligger blandet 
mellem hinanden i det meste af landet. 
Så man risikerer en masse ekstra kør
sel hvis råtræet ikke kan sælges til det 
nærmeste savværk.

Savværkerne har i mange år byttet 
træ med hinanden for at begrænse 
transporten af træ. Dette økonomisk 
fornuftige - og miljøvenlige - samar
bejde kan lide skade hvis ikke syste
merne kan anerkende hinanden. Og 
konsekvensen kan blive at kunderne 
fravælger træprodukter.

Hjemmeside med certificering 
Margaret Rainey fra WWF oplyste at 
der netop er lavet en ny hjemmeside 
for certificeret træ med navnet 
www.certifiedwood.org

Fler kan man søge på træart, skov
type eller lande og finde certificerede 
skove der opfylder søgeordet. Man 
kan også søge på firmanavn for at få 
bekræftet om bestemte firmaer er cert
ificerede.

Hjemmesiden er etableret af "Certi
fied Forest Products Council”. Og det 
er vel overflødigt at nævne at det kun 
er FSC der opfylder dette råds krav til 
bæredygtig skovdrift.

Skovbønder i udånde
Fra salen kom et engageret indlæg fra
en svensk forsker som havde arbejdet

mange år i u-lande med skovlandbrug.
Han spurgte hvordan lande i den 

tredje verden skal få råd til at certifice
re deres skove for at opfylde miljøkrav 
fra de rige lande. Han tænkte især på 
små plantager - den tredje verdens 
småskovbrugere. De har hverken pen
ge eller viden til at certificere sig og 
risikerer at blive lukket ude fra marke
derne.

Margaret Rainey fra WWF svarede 
at de er opmærksomme på problemet 
og samarbejder med Verdensbanken 
og fonde, bl.a. Ford Foundation.

koncerner på verdensplan. Derfor er 
der måske andre virksomheder som vil 
lave deres egen miljøpolitik uafhængigt 
af de miljømærker der måtte blive 
udviklet.

sf

Kilder:
http://www.ikea.dk eller http://ikea.com 
http://www.tra.elmia.se/newsOO/fredag/ 

m Ijosem.asp

nanaei
turism
produktio

www.mila-agro.com

HK
w  rnSkovbrug & 

landbrug
messe & seminarer d.J5.-18. februar, MalmoMåssan, Sverige
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SIDSTE NYT OM 
E-HANDEL MED TRÆ

I Sverige og Norge fin
des elektroniske mar
kedspladser for salg af 
råtræ. Aktiviteten er 
indtil videre uhyre be
grænset.

Entreprenører starter 
global markedsplads for 
alle artikler til byggeri
et. Målet er lavere pri
ser.

I Skoven 11/00 blev der bragt en række 
artikler om e-handel med træ, og denne 
artikel skal ses som et supplement til de 
forrige artikler.

Det mest interessante er nok at det 
har vist sig at der i både Norge og Sve
rige er etableret elektroniske markeds
pladser for handel med råtræ.

Tømmermart’n
I Norge har to unge forstkandidater 
sammen med en svensker etableret 
www.tommermartn.no

Både køber og sælger skal registre
res før de kan lægge partier ud på mar
kedspladsen - og det er gratis. I den

forbindelse underkastes køberne en 
kreditvurdering. Der arbejdes på at lave 
en kreditforsikring på samme måde 
som skovejerforeningeme har det.

Når der skal handles lægger sælger 
og køber tilbud, hhv. ordrer ind og angi
ver forskellige betingelser. Sælger og 
køber giver fuldmagt til TM som derpå 
søger at gennemføre handelen ud fra 
de betingelser parterne har fastsat 
(betingelserne kan ændres løbende). 
Når der er enighed afsløres navnene på 
to handelsparter, og der er så indgået 
en juridisk bindende kontrakt.

Køberen skal betale den aftalte 
træpris plus en afgift på 2,5% til TM 
plus halvdelen af omkostningerne til 
opmåling. Betaling skal ske 2 uger efter 
træet er kørt ud til bilfast vej og målt op. 
Efter endnu 2 uger modtager sælger 
pengene.

Bortset fra specialsortimenter skal alt 
tømmer fra en bevoksning sælges sam
let til én køber.

For sælgeren - skovejeren - er forde
len at man kan beskrive forskellige for
hold om skoven som kvalitet, hugsttids
punkt osv., men man skal ikke angive 
nøjagtige mængder og kvaliteter. Derfor 
er det ikke nødvendigt at skove træet 
før det udbydes. Kreditvurderingen af 
køberne må også ses som en fordel for 
sælger.

Vilkårene er ret gunstige for skovene. 
Derfor er det måske ikke overraskende 
at der indtil nu ikke er registreret købere 
på TM - men der er en del sælgere til
meldt. Der har endnu ikke været hand
let på børsen.

Der findes en annonceside hvor der 
ligger 5 annoncer - heraf stammer de 4 
fra august. TM opgiver selv medio 
november at der har været 3000 
besøgende på siden.

Timmerborsen
I Sverige er der lavet en tilsvarende 
markedsplads på adressen 
www.timmerborsen.se

Den er formet som en auktion. Sæl
ger går ind og beskriver skovningen, 
laveste pris og frist for at afgive tilbud. 
Man kan løbende følge de tilbud der 
indløber. Når fristen er udløbet sender 
TB en bekræftelse. Sælger skal betale 
en afgift på 3% til TB.

Købere kan på samme måde gå ind 
og angive hvilken type skovning de 
søger, tidspunkt, område i landet osv. 
Man får så en liste over skovninger der 
opfylder ønskerne, afgiver tilbud, og når 
fristen er udløbet sender TB en bekræf
telse.

Som sælger har man garanteret 90% 
af salgssummen gennem en kreditfor
sikring tegnet af TB. En garanti for de

4^ a Si j

omme nnar

T#mm»rmartV» skel ftjelpe skogeiere og 
sagbruk mad I finne den rette kjøperen og 
selgeren for tømmeret døre*. VeC I 
benytte www.tommermartn.no kan du 
fmn« den som betaler best, eller selger 
tømmer billigst, Ou kan avgreme dine 
kjøp- og salgsordrer med hensyn til bient 
ennøt pns, kvantitet, kvalitet og 
leveringsdato. Mer informasjon om 
hvordan dette fungerer finner du pJ 
sidene mnfønng og vanlige spørsmll faQ,

Les ogsl om hvordan du kan finne 
www.tommermartn.no pi dm mobiltelefon 
ved hjeip av wap.

- (2000-11-14) Ov< 
T ømmermert' n 
Siden T ømmermert ‘

-» [2000-08-20] Ni V: 
prøveordre
nJ kan du logge prøv

fiflStart j & wJ (^GroupWise - P... ll^Tammarmari. Microsoft Word WiflMjWg* 12:47
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Tømmermart’n fra Norge er stadig under opstart.

TIMMERBORSEN ger rått pris i skogen

Saliw tilfilt

Virke vid vaj

riisnotenngif

Skoopftftt

« f fc • * • r

Ny
marknadsplats!
Vaikomrnen tiff 
Timmerbfirøens handelsplats 
Irion i en yrrai f tamtid komi

Trygg betalning hos 
Timmerborsen.

Ldmna clina frågor 
och synpunkter har.

Kontakt personer:
t SkoQ på i ot alt fan;*.uiti Hin linns ombudon som 

hjalper

Lagg din order
NU
och bli kund
hos 0
Timmerborsen!

Senaste
priserria

dig till en lonsammare affar.

Skogsentrependr åt 
Timmerbdrsen?
Anmål dltt Intresøe bai,

Bil kund hos 
timmerborsen
RrHjlstrora dig enkelt h u

astaili fcaJV'j ftlGmupWisi Microsoft Word 1250

Timmerborsen fra Sverige har gennemført 3 handler.
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Public and private marketplaces and eCommerce services for the Wood Products 
Industry.

toss*m

me (gab

About e-Wood
Handy

Site Map
Site Search

jja aijj ->m - j9

ollowmg Rig

Central Marketplace - View by Product Category
Browse and search our requests to buy and offers to sell Post new listings and respond to offers

Wood Products Wanted - Requests to buy 

View all Buy listings

* Hardwood Cants - 100.000 8F / Week
»8,000 BF KD Austrian Cypress
» Certified Woods Needed
» Softwood Plywood 
» Eastern White Pine Cants

(AddaRtgued] n Request
Liquidation and Surplus Inventory 

View all Liquidation listings.

* Clear Ramin Lumber
» Eastern Hemlock
* PT SYP Peeler Cores 2 3/4x4x8 Weatheri
* Construction Hardware Liquidation 
»8.160 pcs of 4 X 8 CONCRETE FORMING

PLYWOOD

Wood Products Available - Offers to sell 
View all Sell listings.

»Western Red Cedar Fence Stock 
»SHOP PINE - WWPA Grade, top quality
* Eastern Hemlock QLMA, Grade Stamped
» unfinished wood floonng 
» Quality Mill selling Walnut / Poplar
f Aad «n Offer | [ Seeren Offiiril

Public Auction 

View all Auction Listings
View by Product Category
Search the Auction 
Marketplace Partner Listings
Register for the Auction

sling Operations |M»iaa«t| I tWMlCWM |
estarn Hemisohere
B Start | GroupWise P... | Microsoft Word | " e-Wood.com. th...j

I USA kan man bl.a. finde e-wood.com.

~j o 4 d -j i -> j tø -..:»
>WoodX>> Market Place e-Wood com, Inc

JBEglHIH Format Joregriling.
Wood Wanted 
Wood Available 
Liquidation 
Auction

Site Map 
Site Search
Handy

Radiata Pine -100,000 bf
e-Wood offer »11122

Wood Species: Pine (Pinus Radiata)

Origin: South Africa
Grade: Mix of A4 and B (approx. 50/50) similar to Mix 
of US Grades: #2 & Better and #3 or Idaho White Pine 
Grades: Sterling and Standard

Radiata Grade A3-A4 ,

Radiata Grade S

Start I. fe GroupWisi Microsoft Word ll& 1 e-Wood Mart. 14:40

Annoncerne på e-wood.com er sat op som trykte annoncer, 
nogle med billeder.

sidste 10% kan arrangeres gennem 
TB’s bank på sælgers bekostning.

Der findes en prisstatistik som viser 
at der er handlet tømmer af gran og fyr, 
samt celluiosetræ af nål. Der angives 
de samme priser i kolonnerne for hhv. 
seneste, højeste og laveste priser i alle 
tre kategorier. Dermed antydes at der 
har kun været handlet 3 partier på TB - 
alle sammen i Vårmlands lån.

DRPB
I Danmark er der som nævnt i sidste 
nummer etableret en Dansk Råtræ- og 
Pyntegrøntbørs. Der ligger stadig kun 
demoannoncer på www.drpb.dk

Det oplyses at siden er under 
ombygning så det bliver enklere at navi
gere. Bestyreren, Martin Olesen, skriver 
at eftersom forbrugeren forventer at 
Internettet er gratis at bruge vil det 
fremover blive gratis både at læse og 
indrykke annoncer!

e-Wood
I Guds eget land har man naturligvis 
også elektroniske markedspladser. 
Amerikanerne er startet noget tidligere 
end i Europa, og er måske også nået 
lidt længere frem på området.

Som eksempel skal nævnes www.e- 
wood.com med hovedkontor i Massa
chusetts. Der handles alle former for 
skåret træ, plader, emballagetræ osv.

Ved besøg 1.12 var der omkring tyve 
annoncer fra købere og fyrre fra sælge
re, alle er frit tilgængelige. Annoncerne 
er sat op så de ligner annoncer fra tryk
te medier - nogle med farvefotos. Der
med er de væsentlig mere interessante 
at studere end fx Timberweb fra Eng
land, hvor der kun er en nøgtern beskri
velse med ret små typer.

Byggeriet på nettet
Mens der er begrænset handel med 
råtræ og skåret træ kan det være at 
byggesektoren snart går over til elektro

nisk handel i stort omfang. Målet er at 
producenter af byggeartikler kan hand
le direkte med entreprenører, uden om 
trælasthandel, byggemarkeder og gros
sistfirmaer.

Bagmændene er fire store internatio
nale entreprenørfirmaer - Skanska fra 
Sverige, Arniec fra Storbritannien og 
Canada, Bovis Lend Lease fra Australi
en, Storbritannien og USA samt Hoch- 
tief/Turner fra Tyskland og USA. Der for
handles med flere interesserede.

Ti! foråret starter de en markeds
plads kaldet som bliver neutral og åben 
for hele byggesektoren. Den drives på 
kommerciel basis af et uafhængigt fir
ma. Adressen er www.aecventure.com 
- AEC står for at de vil revolutionere 
hele industrien inden for Arkitektur, 
ingeniørvidenskab (Engineering) og 
byggeri (Construction).

Skanska understreger at den globale 
platform bliver en basis, ud fra hvilken 
der etableres mere lokale markeder. De 
første af slagsen bliver i områder hvor 
Skanska allerede arbejder, dvs. USA, 
Argentina, Skandinavien og Central
europa.

Målet med AEC Venture er at forbed
re effektiviteten, reducere omkostninger 
og leveringstider samt forbedre kvalite
ten på markeder der hidtil i alt for høj 
grad har været lokale.

- AEC Venture kan formidle handel 
mellem entreprenører og producenter. 
Den kan gå uden om alle de mellemled 
som stadig findes på grund af gamle 
traditioner og som blot virker fordyrende 
uden at tilføre nogen værdi, siger vice- 
koncernchef Per Westlund fra Skanska 
til Jyllandsposten.

Der har for nylig været en kraftig kri
tik af den danske handel med bygge
materialer. Det har været nævnt at han
delen styres af ganske få aktører, og at 
der mangler konkurrence. Producenter
ne tør ikke gå udenom handelsfirmaer
ne, fordi de frygter at blive sortlistede.

Selvom en entreprenør får leveret 
varer direkte fra en producent skal alle 
ordrer gå gennem handelsfirmaer som 
tager provision. Ved en konference for 
den nordiske byggesektor blev der 
nævnt besparelser på 10-13%.

Hvis der bliver lavet en sådan mar
kedsplads i Danmark kan / skal de dan
ske savværker måske også handle her. 
Målet for grundlæggerne af AEC Ventu
re er at reducere omkostningerne til for
del for køberne af byggeartikler - og 
man må så håbe at sælgerne også kan 
få deres bid af kagen.

De mangler et gén
Industrien i Europa handler over nettet - 
men primært standardkomponenter 
som procesudstyr, kuglelejer, værktøj 
og pneumatik. Den nuværende nethan
del med industrikomponenter udgør i 
øjeblikket kun 0,2% af markedet, men 
der ventes kraftig vækst.

Der findes en dansk markedsplads 
på området - www.industrilink.dk - som 
er grundlagt for 11 år siden (!) De har 
en omsætning på 180 mio. kr, og de har 
oplevet en tredobling af handler siden 
december 1999.

Anderledes ser det ud når det gæl
der råvarer som stål og plast. Hverken 
Grundfos, Lego, Danfoss eller NovoNor- 
disk handler råvarer i større omfang 
over nettet. Prisen er ikke det afgøren
de, de lægger mere vægt på forsy
ningssikkerhed og kvalitet.

Brancheforeningen Dansk Indkøbs- 
og Logistikforum mener at når der ikke 
er sket mere skyldes det ingeniørerne:

- De er slet ikke klædt på til at handle 
på nettet. Ingeniører vil hellere selv 
udvikle en skrue end finde en på nettet. 
De mangler simpelthen samarbejds- 
génet, siger direktøren i DILF til tids
skriftet Ingeniøren.

Der findes allerede en række e-han- 
delspladser inden for metaller og plast. 
Netop denne type kan være interessant
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at følge, for der er tale om råvarer lige
som træ. En note bringer en liste over 
nogle af de bedste.

Et problem for alle e-handelspladser 
er at de skal ret hurtigt op på en kritisk 
masse for at overleve - der skal være så 
stor aktivitet at markedspladsen afspej
ler markedet som helhed. Mange har - 
ligesom markedspladserne for træpro
dukter - kun en lille omsætning, og der
for vil der formentlig inden for få år ske 
en række fusioner.

sf

Kilder:
www.tommermartn.no
www.timmerborsen.se
www.e-wood.com
www.skanska.com (bl.a. pressemeddelelse 

fra 28.6.00) 
www.aecventure.com 
Jyllandsposten 24.11.00 
Ingeniøren 24.11.00

Netportaler for industrien
Der findes i dag en række netportaler for 
handel med metaller og plast, som i deres 
funktion nok vil ligge tæt op ad portaler for 
træ. Nogle af disse er:

Danske: www.industrilink.dk (en del af 
www.endorsia.com),www.vvsnet.com (vvs- 
artikler), www.metalexplorer.com (en del af 
www.steelscreen.com).

Udenlandske, udvalgt af Forbes Magazi
ne som de bedste inden for deres branche: 
www.aluminium.com,www.e-steel.corn, 
www.materialnet.com, www.ferrousexchan- 
ge.com, www.metalsuppliersonline.com, 
www.steelscreen.com,www.anysteel.com, 
www.gepolymerland.com, 
www.commerx.com,www.polysort.com, 
www.omnexus.com,www.chematch.com, 
www.chemconnect.com,www.endorsia.com.

]] 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

Alle skoventreprenøropgaver udføres f.eks.:

Skovning inkl. udkørsel af løvtræ 
Topkapning af overstandere 
MERI fræsning med 2,5 meter fræser 
Flishugning med kranmadet TP 960 
Hegn- og rabatklipning

100 kr. pr. m3 
400 kr. stk. 
775 kr. i timen 
650 kr. i timen 
450 kr. i timen

Vi sælger også træklatrer-/nedfiringsudstyr samt 
underholder med skovhugger shows 

Kommer over hele Sjælland og Lolland-Falster

^/NG

Første PEFC produkter
De første træprodukter med PEFC mær
ket blev leveret 21.11.00 fra den finske 
fabrik Schaumann Wood til en hollandsk 
kunde. Som nævnt i sidste nummer var 
Schaumann Wood blandt de fire finske 
virksomheder som fik de første licenser 
til at levere PEFC mærket træ. Schau
mann Wood har en kapacitet på 
850.000 m3 og er den største producent 
af krydsfiner i Europa.

Det finske system til skovcertificering 
FFCS hører under PEFC - de euro
pæiske skovejeres system til certifice
ring. Indtil nu har 10 af Finlands 13 
skovbrugscentre fået certifikat under 
FFCS, kontrolleret af en uafhængig tred
jepart. Det ventes at med udgangen af 
året vil over 90% af Finlands skove 
være certificeret.

Certifikaterne under FFCS er gruppe
certificering som omfatter private skov
ejere, statsskove, entreprenørfirmaer, 
kirke- og kommuneskove inden for et 
geografisk område. De to seneste certi
fikater til Nordbotnien og Nordsavo regi
onerne omfatter således 4,0 mio. ha 
skov med i alt 53.000 skovejere.

Pressemeddelelse fra 
FFCC 21.11.00

FSC spånplader
To større producenter af spånplader, 
polske Kronospan PL SP og Kronowood 
SP, har fået FSC sporingscertifikat. 
Grunden er den øgede efterspørgsel på 
certificerede produkter fra møbelindu
strien og byggemarkeder i Tyskland, 
Storbritannien og Skandinavien.

Kilde:WWF Skogsnotiser 
oktober 2000

Ny direktør 
og formand i FSC
Den adm. direktør i FSC International, 
englænderen Tim Synnott, har overta
get et nyt job som Policy Director. Som 
ny adm. direktør er blandt 50 ansøgere 
valgt inderen Maharaj Muthoo.

Maharaj Muthoo har studeret på uni
versiteter i Indien og Wales, han har en 
kandidatgrad fra Harvard og en doktor
grad fra Oxford. Han har arbejdet i det 
indiske statsskovbrug og i den private 
sektor. Han var direktør for Forestry 
Operations i 1980-94 i FAO i Rom. Han 
har arbejdet i mere end 90 lande og bor 
p.t. i Tyrkiet. Han taler 7 sprog og har 
gode erfaringer i at søge penge til pro
jekter.

FSC har også fået ny formand. Sven
skeren Olof Johansson fra AssiDomån 
er efter 2 år blevet afløst af Mauricio 
Castro fra Colombia. Castro arbejder 
ved WWF Colombia.

Kilde: www.fscoax.org 29.9.00 og
WWF Skogsnotiser oktober 2000

FSC papir og trykning
Den store svenske skovkoncern SCA 
har nu fået sporingscertifikat på en 
papirfabrik, en cellulosefabrik og et 
savværk. Dermed bliver SCA den første 
producent i verden af trykpapir og cel
lulose som kan tilbyde større mængder 
af FSC certificeret papir. Et sporings
certifikat betyder at det kan bekræftes 
at et træprodukt er fremstillet af certifi
ceret træ.

BBC Wildlife Magazine er nu som det 
første tidsskrift blevet trykt på FSC 
mærket papir. BBC har i fem år søgt at 
skaffe certificeret papir, og efterhånden 
som produktionen stiger vil alle deres 
37 magasiner blive trykt på SCAs certi
ficerede papir.

Verdens største postordrefirma, Otto 
Versand i Tyskland, meldes også at ville 
anvende FSC papir til sine kataloger.

Det første FSC certificerede trykkeri 
er Ropress Cooperative i Schweiz som 
fik sporingscertifikat i august. Ropress 
trykker aviser og tidsskrifter, bl.a. for 
WWF Schweiz. I oktober blev det næste 
certifikat tildelt det danske rotationstryk
keri Stibo Graphic i Horsens. Stibo tryk
ker bl.a. en række svenske tidsskrifter.

Kilde:www.sca.se (pressemeddelelse 
1.12.00), WWF Skogsnotiser august og 

oktober 2000

Hvem får flest kvalitetsplanter 
og færrest anslagsproblemer? 
Spørg en FORSTPLANT-kunde!
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Certificering i Canada
Canada er også i fuld gang med at 
certificere skovene.

Det seneste nyhedsbrev fra den 
canadiske sammenslutning for skov
certificering viser at i september var der 
certificeret 21,5 mio. ha skov. Den årligt 
tilladte hugst på dette areal udgør 33 
mio. m3 eller 19% af landets samlede 
hugst. De peger på at der er certificeret 
mere skov i Canada end FSC har i hele 
Verden (ved udgangen af november var 
der FSC certificeret 19,6 mio. ha).

Der bruges flere systemer i Canada: 
ISO 14001 miljøcertificering, Canadas 
eget system (CSA), FSC, samt et 
system udviklet af den amerikanske 
papirindustri (SFI). Fordelingen mellem 
systemerne er som følger:

1000 ha 1000m3

ISO 14001 21.515 32.950
CSA 2.975 5.955
FSC 21 -

SFI 715 1.050

I alt 21.536 32.950

(Nogle skove er certificeret efter flere 
systemer).

Cumulative Area to be Certified in Canada 
1999-2003100

udtaler at man bør foretrække den flek
sibilitet der ligger i mange forskellige 
systemer og at man bør undgå forvrid
ninger som følge af et monopol. Derfor 
opfordres til at anerkende andre syste
mer som et redskab til at fremme bære
dygtig skovdrift.

FSC har som vist certificeret godt 
21.000 ha fordelt på 5 ejendomme. En 
af disse ejendomme er et Forest and 
Wildlife Reserve på 19.000 ha. Der er 
ikke opgivet tilladt hugst på FSC’s sko
ve.

Tre steder i Canada er der nedsat 
arbejdsgrupper for at udvikle regionale 
regler for FSC certificering. Længst 
fremme er man i British Columbia hvor 
man venter at afslutte arbejdet i sep
tember 2001.

Kilde: Bulletin september 2000 
Sustainable Forestry.

Se også www.sfms.com

FSC i Finland
FSC har ellers ikke været særlig aktiv i 
Finland, men der er i september nedsat 
en FSC arbejdsgruppe på initiativ af en 
rigsdagsmand. Arbejdsgruppen vil 
udarbejde kriterier for FSC certificering, 
og tanken er at arbejdet skal være fær
digt i løbet af foråret 2001.

Arbejdsgruppen har 27 medlemmer, 
og der er tre grupper som repræsente
rer hhv. økonomiske, sociale og økologi
ske interesser. Blandt de økonomiske 
aktører findes Kirken og enkelte privat
personer, men privatskovbrugets orga
nisationer og træindustrien mangler 
helt.

Kilde:Skogsbruket 11/2000

FSC i Rusland
På initiativ af WWF er man i gang med 
at udvikle FSC standarder for Rusland, 
men nogle steder er der udstedt certifi
kater allerede. I Altai regionen i Sibirien 
blev i april 32.800 ha certificeret. To sel
skaber i Novgorod regionen med 
120.000 ha skov er gået i gang, og en 
stor træindustri i Vologda regionen med 
en produktion på 930.000 m3/år er inter
esseret.

I Nizhny Novgorod regionen er der 
lavet forundersøgelser for en papirfa
brik med en produktion på 500.000 m3. 
Hvis de beslutter at gå i gang med at 
certificere sig kan de tegne en langtids
kontrakt med det tyske Axel Springer 
Verlag om leverancer af papir.

En række større skovfirmaer har dan
net et handelsnetværk: Foreningen af 
miljøansvarlige træproducenter i 
Rusland (AERTPR), som lover at frem
me FSC processen i landet. Foreningen 
har 14 medlemmer som repræsenterer 
en samlet produktion af 600.000 m3.

Kilde:Bulletin 1 efteråret 2000 
fra AERTPR, WWF Skogsnotiser 

august 2000

FSC lejligheder
Verdens første FSC mærkede beboel
sesejendom blev indviet den 22. august 
i Spånga i Sverige under overværelse af 
bl.a. miljøministeren. Mere end 70% af 
træprodukterne er FSC certificerede, 
bl.a. facader, stolper, tag og gulve.

Ved udgangen af 2003 venter man at 
der er certificeret 92 mio. ha efter ISO 
14001, 36,5 mio. ha efter CSA, 5,5 mio. 
ha efter FSC og 9 mio. ha efter SFI. 
Mange skove vil af konkurrencemæssi
ge grunde bruge mere end ét system.

Det canadiske system, CSA, er i 
gang med at revidere sine standarder. 
Det er et led i en løbende proces hvor 
alle regler skal revurderes i løbet af fem 
år. Arbejdet sker i en komite med 
repræsentanter for mange interesser, 
herunder miljøorganisationer.

Det overvejes at søge gensidig aner
kendelse mellem CSA og de euro
pæiske skovejeres system, PEFC. 
Canadas regering støtter generelt 
arbejdet med gensidig anerkendelse 
mellem forskellige systemer. Formålet er 
at undgå forvirring på markederne, sik
re at kun lovlige systemer anerkendes, 
og at certificering ikke bliver en forhin
dring for markedsadgang.

En rapport fra Canadas parlament

Solhojden i Spanga 
- JM bygger en FSC 
markr fierbostadshus.2.
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Skitse af beboelsen Solhojden i Sverige som er den første etageejendom der har 
fået FSC mærket.
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BEGRÆNSET INTERESSE 
FOR CERTIFICERING
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De europæiske skovejeres certificering, PEFC, havde en enkel stand hvor systemet 
blev beskrevet gennem brochurer, plakater og video.

En håndfuld af de 
savværker som udstille
de på Elmia kunne leve
re FSC-certificeret træ. 
For disse savværker 
udgør salget højst 10- 
20% af den samlede 
produktion i dag.

Certificering af bæredygtig skovdrift har 
været omtalt i en årrække. De første 
træprodukter med FSC mærket kom på 
markedet i sommeren 1998, og Sverige 
er det land som har det største certifice
rede skovareal. Derfor var det oplagt at 
bruge Elmia Timber messen i oktober 
2000 til at få indtryk af om certificering 
er slået igennem på markedet.

WWF Sverige havde en stand med 
møbler af tropisk træ hvor de præsente
rede FSC certificering. De europæiske 
skovejeres certificering, PEFC, havde 
også en stand, lidt mere spartansk ind
rettet.

Men bortset fra disse to stande var 
det begrænset hvor meget man så til 
certificering. Der var omkring 20 sven
ske savværker på messen, og heraf var 
det kun 6 som gennem skilte eller bro
churer markerede at de solgte certifice
ret træ.

Lille andel 
af produktionen
AssiDoman er et af de største svenske 
skovselskaber. De har været førende i 
arbejdet med FSC certificering i Sverige 
og var de første til at præsentere sven
ske træprodukter med FSC mærket på.

Derfor var det lidt overraskende at 
høre at kun godt 10% af deres produkti
on sælges som FSC træ: 150-200.000 
m3 ud af en samlet produktion på 1,3 
mio. rm3.

Produktionen af certificeret træ er sti
gende, men et af problemerne er tilfør
slen af råvarer. Nogle af AssiDomåns 
savværker skærer udelukkende træ fra 
egne skove (som er certificerede), 
mens andre får op til 40% af deres 
råtræ fra private skovejere som ikke har 
certifikater.

FSC træet sælges til en række lande,

især Storbritannien, men også Flolland, 
Belgien, Tyskland og Danmark. Træet 
kommer ud i byggemarkeder og anven
des desuden i vinduer, gulve, paneler 
og møbler.

- og merpris!
Et af de store debatemner har været om 
man kunne få en merpris for certificeret 
træ. Kunderne burde være motiveret 
fordi produktet har "flere” egenskaber 
end traditionelle produkter, og noget 
sådant præmieres normalt med en mer
pris. Savværker og skove har desuden 
behov for at få dækket meromkostnin
gerne ved at producere certificeret træ.

De fleste har sagt at man ikke kan få 
en merpris. Certificering kan derimod 
blive en konkurrenceparameter som vil 
gøre det lettere at sælge ens egne pro
dukter på bekostning af konkurrenter
nes.

Derfor var det meget overraskende 
at AssiDoman oplyste at de tog omkring 
100 kr/m3 ekstra for certificeret træ - 
svarende til ca. 8%. En del af (hele?) 
denne merpris går dog til øgede

omkostninger på savværket, fordi certi
ficeret og ikke-certificeret træ skal 
adskilles fuldstændigt i produktionen.

Andre svenske 
producenter
Niab Timber i nærheden af Goteborg 
køber alt træ udefra og producerer 
120.000 m3 om året. En del af træet 
forædles til kabeltromler, store trækas
ser på paller og hyldesystemer, og 
resten leveres som skåret eller høvlet 
træ.

FSC certificeret træ udgør 15% af 
deres produktion, og andelen er stigen
de. Det sælges især til større bygge
markedskæder i Storbritannien. De 
leverer også et hyldesystem til Ikea 
med FSC. De kan købe PEFC træ, men 
der har ikke været ordrer endnu på det
te mærke.

De får ikke en højere pris for det cer
tificerede træ, men de mener at de får 
flere kunder på det.

Gapro er en del af Geijertrå koncer
nen og omfatter fire virksomheder med 
en omsætning på 350 mio. kr om året.
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For att nå våra miljomål anvånder vi oss av 
fdljande viktiga medel.

Ståndortsanpassat skogsbruk. Vi anpassar 
våra skogsbruksmetoder till varje enskild 
våxtplats (ståndort).

Syftet år att ta tillvara skogens naturliga 
kretslopp och produktionsforutsåttningar 
samt att ta hånsyn till viktiga livsmiljoer for 
våxter och djur

Fore awerknmgen sker dårfOr en noggrann 
kartlåggnmg av våxtplatsen. Med ledning av 
den våljs en anpassad metod for awerknmg 
och foryngring. Kartlåggnmgen visar åven 
vilka områden som skail undantas eller sårbe- 
handlas vid awerkningen.

Naturvård i vardagsskogsbruket. Våra 
anstållda har utbildats for att i vardagen, på 
plats i skogen, sjålva kunna besluta om olika 
praktiska insatser som tar hånsyn till mil|On.

1. Storre andel lovtråd okar den biologiske 
mångfalden, hojer markens pH-varde och 
minskar forsurningen.
2. Trad och buskar sparas runt 
vattendrag. bl.a. for att ta upp 
nåring.
3. Frotråd låmnas for natur
lig foryngring.
4. Låmnade tråd skyddar 
nya trad plan tor på frost lånt 
mark.

G
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AssiDomån er den eneste som fortæller hvad FSC certificering af skovdriften går ud 
på. For tre år siden udgav man en brochure på 16 sider i formatet 10 x 15 cm med 
titlen "MHjomårkt skogsbruk”. I den beskrives bl.a. lokalitetstilpasset skovbrug.
I brochurer for de enkelte produkter omtales miljøcertificeret skovbrug i få linjer på 
bagsiden (eksempel til højre).

De leverer råvarer til møbel- og bygge- 
vareindustrien, samt færdigvarer til byg
gemarkeder i form af paneler, lim- 
træplader, lister niv.

De sælger primært i Sverige, men 
også en del i Norge, EU samt Asien. De 
kan levere FSC træ, men har ikke mar
kedsført sig på området, og de har end
nu ikke fået ordrer. Der er ingen interes
se i Sverige og Norge, og de sælger 
ikke til Storbritannien hvor markedet for 
certificering er størst.

Osterbymo Tråvaru AB ved Jon- 
koping er et lille løvtræsavværk der 
skærer 10.000 m3 råtræ om året af især 
birk og asp. De gør meget ud af 
forædling så deres produkter kan gå 
direkte ind i fabrikation af møbler, gulve 
mv.

De kan levere både FSC og PEFC 
træ i "begrænsede mængder”, men har 
ikke fået ordrer endnu. Det vil nok være 
lettere for dem at skaffe PEFC træ da 
de ligger i Sydsverige.

Når de får ordrer vil de tage en mer
pris på 5%. Dels fordi nogle af råtræle
verandørerne som Stora, SCA og Mel- 
lanskog tager en merpris på 5% for 
råtræet, dels fordi der er højere omkost
ninger på savværket.

Fellessons ligger i Våxjo i Sydsverige 
og videreforædler skåret træ gennem 
høvling, profilering mv. De omsætter 
160 mio. kr om året og eksporterer halv
delen af produktionen til især Storbritan
nien og Tyskland. Produkterne sælges 
dels til andre virksomheder til viderefo
rædling, dels til byggemarkeder.

De har i to år solgt FSC mærket træ, 
som udgør 15-20% af produktionen; 
andelen er stigende. Efterspørgslen 
komimer især fra Storbritannien, men 
også Schweiz.

Nova Wood er et nystartet firma i 
Nordsverige som er grundlagt af bl.a. 
en skovejerforening og SCA. De produ
cerer stjerneskåret træ som især er 
egnet til at lave vinduer, trapper og bor
de af høj kvalitet.

De producerer i øjeblikket 2500 m3 
færdigvare om året. Omkring 3/4 af pro
duktionen laves med FSC mærket træ, 
og en mindre del sælges som FSC træ. 
Interessen er især stor fra Japan, men 
også Storbritannien, hvor den unge 
generation ønsker produkter fra skove 
der ikke er truet af udryddelse.

Konklusion
Konklusionen på basis af denne lille 
rundspørge bliver:

* Kun omkring 1/3 af de udstillende 
savværker fortalte at de kunne levere 
certificeret træ. Andelen af den samle
de produktion på disse værker var 
beskeden - mellem 0 og 20%.

Det bør tilføjes at flere af de store 
skovselskaber - SCA, Korsnås og Stora 
- ikke var blandt udstillerne. Men certifi
ceret træ synes stadig at udgøre en 
meget lille del af den samlede produkti
on af skåret træ i Sverige.

* Alle kunne levere FSC mærket træ, 
mens to kunne også levere PEFC mær
ket træ. Denne fordeling er ikke overra
skende for FSC certificeret træ har kun-

Trå år ingen bristvara. Tvårtom.

Visste du att det idag finns dubbelt så mycket skog i Sverige som fdr hundra 
år sedan? Atl tilIvåxten år stdrre ån awerkningen?

Varje år planterar vi 40 miljoner barrtråd på våra marker. Sedan 1903 har 
vi nåmligen en lag som såger att den som awerkar ett tråd också år skyldig 
att ansvara f6r återvåxten. En lag som vi på AssiDomån all tid månat om.

Miljocertifierat skogsbruk
^ Vi på AssiDomån ser alltid 

f  till att skogen skdts med
/ å minsta mdjliga inverkan

Si maj  på miljon.
■■ Vi har dårfor certifierat all

FSC vår skog enligt den inter- 
o >9% nationeJla organisationen 

f o « « t F S C s  kriterier 
cn  ™"vgs c oo/a FSC-mårkningen år skogs- 

brukets motsvarighet till 
niljomårket Svanen och en garant f6r att 

AssiDomåns tråprodukter kommer från 
skog som hanteras på ett ansvarsfullt sått, 
såvål miljdmåssigt som socialt och ekono- 

ilskt.
FSC:$ kriterier ståller bl a krav på återbe- 
skogning, biologisk mångfald och bevaran-

AssiDomån
AssiiDomén Interior, Kvarnåsen, 935 92 NorijO, Tel: 0953-413 00 

Fax: 0953*413 05. Internet: www.3ido.se

,«lr^Kar^.HC c«**) 1 1.1 >
r: {

1 1
V. .

ssauk- EcssvaSEs
: c :

Fellessons bruger side 14 i en 16 sidet 
brochure til at fortælle om FSC miljøsy
stem.
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Udenlandske
Udstillerne på Elmia Timber var for
trinsvis svenske virksomheder, men 
der var også enkelte udenlandske.

Bentraco er et handelsselskab i 
Holland som sælger træ fra Polen til 
gør-det-selv markedet. Omsætnin
gen opgives til 4 mio. Euro om året.

Alt deres træ er FSC mærket. De 
sælger primært fyrretræ som færdi
ge produkter, fx som reoler. Der er i 
Polen 2,7 mio. ha FSC certificeret 
skov, hovedparten i fem polske 
statsskovdistrikter.

De tager ikke nogen merpris for 
certificeret træ. "Det er jo samme 
slags træ som vi har leveret i mange 
år, og skovdriften er også uændret - 
så kan man jo ikke tage nogen mer
pris".

Bolivia havde en meget stor stand 
hvor de viste halvfabrikata samt fær
dige produkter i form af gulve, pane
ler og møbler. Bolivia har p.t.
700.000 ha FSC certificeret skov, og 
mere meldes på vej.

net købes i et par år, mens PEFC certifi
cerede skove er ganske nye i Sverige.

* Certificeret træ leveres både af 
både store og små virksomheder, og 
både inden for nåletræ og løvtræ. Alle 
de savværker der leverer certificeret 
træ forædler den skårne vare i større 
eller mindre omfang.

* Savværkerne gør ikke meget ud af 
at fortælle at de kan levere FSC træ. Det 
er typisk noget der omtales kort på 3. 
sidste side i deres brochurer. Heller ikke 
i samtaler med savværkerne får man 
indtryk af den store entusiasme.

I brochurerne står der intet om hvad 
certificering går ud på - højst bemærk
ninger som økologisk veldrevet skov 
eller bæredygtig skovdrift. Kun AssiDo- 
mån har en selvstændig brochure om 
emnet - og den er udgivet for 3 år 
siden.

Når man ser bort fra AssiDomån får 
man den fornemmelse at certificering 
nævnes for at understrege at virksom
heden er miljøbevidst. FSC nævnes ofte 
i samme åndedrag som ISO 14001 eller 
EMAS certificering.

Der kan også være tale om at 
savværkerne vil vise at de kan levere 
nøjagtig hvad kunderne ønsker. Men 
strengt taget er de helst fri for at levere 
FSC træ.

* Interessen for at lave certificeret 
træ hænger snævert sammen med hvil
ke markeder savværkerne sælger til.
Alle nævner Storbritannien som langt 
det vigtigste, men også lande som 
Tyskland, Holland, Schweiz og Japan 
viser interesse. Certificeret træ går især 
til byggemarkeder, men ikke i større 
omfang til det professionelle marked.

* Det ser ikke ud til at man kan få en 
merpris for certificerede varer. Igen 
med AssiDomån som en bemærkelses
værdig undtagelse.

Måske vil kunderne ikke betale mere 
for en vare som ikke afviger synligt fra 
traditionelle varer. Eller måske er der 
tale om dårligt købmandsskab når man 
ikke får en merpris?

For kunden ønsker at få opfyldt flere 
behov end normalt - han ønsker en vare 
med flere egenskaber. I så fald må han 
også acceptere at betale mere for den. 
Men savværkerne står måske ikke til
strækkelig fast på at de skal have mere 
for certificeret træ?

Netop spørgsmålet om merpris er 
nok afgørende for om savværkerne vil 
satse på certificering. De har merom
kostninger ved at lave certificeret træ 
når det skal kunne adskilles klart fra 
ikke-certificeret træ:

Lagre af råvarer og færdigvarer skal 
adskilles. Produktionen skal foregå på 
en selvstændig savlinje, eller de skal 
reservere en hel dag til at lave certifice
ret træ. Sådanne krav kan være svære 
at opfylde hvis man også går ind for at

køre med små lagerbeholdninger, korte 
leveringstider og kundet Ipasset pro
duktion.

Man kan selvfølgelig vælge at satse 
på certificeret træ på et bestemt 
savværk. Fornylig har FSC lempet krite
rierne for skåret træ så det kan sælges 
som FSC hvis miindst 70% af råtræet er 
FSC træ; der skal angives en procent
sats for andelen af FSC træ.

Selv AssiDomån har altså ikke valgt 
denne løsning, selvom nogle af deres 
værker måske var i stand til det. Måske 
fordi man bliver sårbar over for pludseli
ge svigt i råvareforsyningen, måske for
di det er svært at fortælle kunderne 
hvad fx 83% miljømærkning betyder.

sf

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

Til det høje græs
-klipper hvor andre gi’r op...

jBrumi ty*

fP
Bjælkeklippere IV \l
føres i 7 modeller Vy 3
Klippebredde: \ åP/
fra 71-110 cm )[ ^

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

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

't. il.
HAK Kil PILKE 1X 
NY 2001 MODEL
• Længere sammenklappelig transportør
• Forbedret spånudskillelse
• Nyt stærkere skærmdesign
• Hydraulisk indtræk
• Kløvetryk 8 tons
• Kædesav

KALLEFALL SKOVVOGN
• Stabil og robust vogn
• 4 modeller fra 5-9 tons
• Priser fra kr. 46.900,-

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

A3M</)

Egedevej 149 • 4640 Fakse
Tlf. 56 39 7722 • Fax 56 39 77 33 • Bil 20 41 18 19
E-mail: info@abmstaal.dk
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KLIMASTATISTIK DST

OKTOBER 2000
Oktober har på landsplan givet 26% mere 
regn end normalt, mest i det vestlige og 
nordlige Jylland. Halvdelen af nedbøren kom 
i uge 43.

Det blev meget mildt, næsten 2 gr. over 
normalen, og det var varmere end normalt 
gennem hele måneden. Der er overhovedet 
ikke målt frost noget sted i landet (på måle
stationerne i 2 m højde). Det er kun sket én 
gang tidligere i DMIs historie, nemlig i 1961. 
Laveste temperaturer kom ned på godt 3 gr. 
enkelte steder.

November gav 14 mm - svarende til 18 % 
- mere regn end normalt på landsplan. 59 
mm ud af månedens 93 mm faldt i uge 45 og 
46. Der er meget store lokale variationer, idet 
især det vestlige Jylland fik usædvanlig 
meget regn.

Middeltemperaturen på 6,9 gr. er hele 2,2 
gr. over normalen. Det er dog ikke rekord - 
den varmeste november var i 1938 hvor der 
var en middel på 7,7 gr. Temperaturen har 
været væsentligt over normalen gennem 
hele måneden.

Den højeste temperatur der er målt var 14 
gr. i Sydsjælland så sent som den 29.11. Der 
har været målt frost to steder i uge 46 
(Tirstrup ogoRoskilde), og to steder i uge 48 
{Åholm og Ålborg). I de to nævnte uger har 
de fleste stationer inde i landet målt ned til 
mellem 1 og 3 plusgrader på målestedet i 2 
m højde (dvs. der kan være optrådt frost 
nede på jorden). Det er meget usædvanligt 
med så lidt nattefrost i november.

Nedbør,mm Oktober November

Amt Målt Normal Målt
Nordjyllands 119 76 92
Viborg 122 85 111
Århus 79 67 77
Vejle 99 87 81
Ringkøbing 136 96 152
Ribe 114 100 150
Sønderjyllands 110 87 97
Fyns 70 62 59
Vestsjællands 59 55 56
Nordøstsjælland 60 56 50
Storstrøms 47 49 55
Bornholms 47 60 74
Landsgennemsnit 96 76 93

Oktober November

Temperatur°C Målt Normal Målt
Middel 10,9 9,1 6,9
Absolut min. 5,1 1,8
Absolut max. 17,3 11,2
Antal soltimer 89 99 50
Antal frostdøgn 0,0 1,8 0,3
Antal graddage 189 253 302

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

Målt Normal Målt

Styrke 6 
(hård vind) 16 13 16
Styrke 8 
(hård kuling) 2 2 1

Styrke 10 
(storm) 0 0 0
Hyppigste
vindretninger S v,s S

DST 3/00 OG 4/00
Om genmodificering, 
økonomi i grandyrkning, 
lærebog i skovøkologi 
og bæredygtig skovdrift.

DST 3/00
Genmodificerede træer af Erik Kjær og 
Jan Svejgaard Jensen. Artiklen fortæller 
om mulighederne for at ændre de arve
lige anlæg på skovtræer. Formålet kan 
være at lave juletræer der ikke skal 
sprøjtes mod bladlus eller træer der er 
særligt egnede til at lave papir.

Konklusionen er at genmodificering 
ikke virker oplagt ved forædling af dan
ske skovtræer. Gevinsterne synes små, 
og afprøvning er vanskelig.

Vedkvalitet og økonomi i tre hugstfor
søg med gran af Henrik Meilby og Per 
Olesen. Der undersøges skovbehand
lingens indflydelse - især hugststyrken 
- på økonomien i nåletrædyrkningen 
under hensyntagen til kvaliteten af 
råtræet.

Formålene er at vise hvordan den 
økonomisk optimale dyrkning varierer 
hvis forudsætningerne ændres, samt at 
vise hvordan en fornuftig dyrkning kan 
vælges under hensyntagen til vedkvali
teten.

Lærebog i skovøkologi - en ameri
kansk lærebog der bruges på Landbo
højskolen anmeldes af Jens Dragsted.

Det er emner som foryngelse, klima, 
lys, temperatur, skovens dyresamfund, 
årsager til og konsekvenser af foran
dringer over tid, bl.a. succession, og 
skoven som en del af landskabet. Det 
kan bemærkes at faget har ændret sig; 
for 25 år siden lagde man hovedvægten 
på kårene i skoven, mens det i dag er 
skovøkosystemets dynamik.

DST 4/00
Det sidste hæfte i år er en omtale af 
Projekt Bæredygtig Skov. Projektet hav
de til formål at opstille praktiske ret
ningslinjer for bæredygtig skovdrift på 
ejendomsniveau, at afprøve retningslin
jerne på fire skovdistrikter, samt at bely
se de økonomiske konsekvenser.

Projektet blev afsluttet for et par år 
siden, men resultaterne har fået fornyet 
aktualitet, fordi de kan danne baggrund 
for privat certificering af skovdriften.

Hæftet omtaler samfundsmæssige 
og økologiske forhold, mens de økono
miske konsekvenser behandles i den 
næste udgave af DST i 2001.

DST sælges kun i abonnement. Pris 200 
kr in kl. moms for en årgang. Henvendel
se Dansk Skovforening, Doris Jensen, 
tlf. 33 24 42 66.

KVALITETSPLANTER TIL:
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ALTERNATIV SKOVDRIFT
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En skovnær beliggenhed klæder ethvert hus. Bor man et dejligt sted, har man lette
re ved at slække på andre boligkrav. På forhånd har alle velbeliggende boliger 
interesse, men en grund kan for den sags skyld godt være husløs, når blot der kan 
opnås byggetilladelse.

Af Finn Gemynthe Madsen, 
Formand for Foreningen 
Skovbo-1

Skoven kan bruges som 
levested og levevej.

Man kan leve af dyr og 
fisk, veddet kan udnyt
tes til tømmer og bræn
de, men måske også til 
foder og føde til menne
sker.

Private skovejere 
opfordres til at udleje - 
evt. sælge skovarealer - 
hvor interesserede kan 
etablere bosættelser.

“Skov for sig og menneske for sig." 
Sådan er den officielle holdning, der 
adskiller menneske og natur.

Jovist, vi kan vandre ture ad dertil 
indrettede stier, men at mennesker skul
le have lov til at bruge udvalgte skove 
som levested og levevej, virker som en 
eksotisk tanke i dagens Danmark (1).

I u-lande kan mennesker leve i et 
samspil med skoven - men når vi dan
skere vil vende tilbage til naturen, 
begynder vi at dyrke økologisk land
brug. Skyldes det 6.000 års bondsk 
vanetænkning, at skoven lades ude af 
betragtning'?

Skoven kan også spises
Et skovøkosamfund vil være gunstigt 
stillet, hvad angår tømmer og brænde. 
Men hvad med det vigtigste: Føden?

Der er ingen grund til at vende tilba
ge til jægerstenalderen, fordi man ven
der tilbage til naturen. Teknologien har 
gjort gode fremskridt indenfor de sidste 
6.000 år. Fredning og fodring kan holde 
vildtbestandene på toppen, og nymo
dens jagtvåben og fiskegrej øger udbyt
terne. Og de sæsonbestemte overskud

af fødevarer kan opbevares, så forsy
ningerne rækker til hele året.

Dertil kommer den øgede viden om, 
hvordan skovens ufordøjelige stoffer 
såsom lignin og cellulose kan omsættes 
til nærende kost! Vi ser det tydeligst, 
hvor svampe gror direkte på stammer - 
fx østershatte - og forvandler dem til 
sunde lækkerier.

Op til 30% af træets vægt kan 
omsættes til spisesvampe (2). Så 
moderne skovfolk kan sikre sig et vær
difuldt kosttilskud ved at dyrke svampe 
uden at dyrke landbrug.

Fremtidens skovmad
Når svampen har haft veddet under 
behandling, er resterne stort set befriet 
for cellulose og lignin. I Chile anvender 
man svampenedbrudt træ som dyrefo
der (3).

Naturens biomasse omsættes også 
af drøvtyggerne. De holder udvalgte 
mikroorganismer som “husdyr” og lader 
dem om at gøre det grove arbejde.

Et moderne skovfolk med lyst til at 
efterligne naturen kunne, med teknik
kens hjælp, omdanne biomasse til foder

eller føde i en “kunstig komave.” 95% af 
jordens biomasse er indkapslet i cellu
lose; knækkes koden, kan landbruget 
helt springes over (4).

Skovhaver og 
skovhusdyr
Får skovfolkene lov, kan de dyrke køk
kenhaver omkring deres “boplads.” 
Lade “skovsvin” gå på olden og kvæg 
græsse i lysninger. Dyrke stævnings
skove og fodre dyr med grenenes løv.

Sådan gjorde man i gamle dage, 
men da det foregik uden hensyn til sko
vens fortsatte beståen, forstår man de 
historiske bevæggrunde for at udelukke 
husdyr og landbrug fra skovene.

Nutidens miljøbevidste skovfolk vil 
naturligvis vogte sig for at ruinere den 
skov, de bor i og lever af. Et vellykket 
samspil mellem skov og økolandbrug 
kunne resultere i et alsidigt, produktivt 
miljø. Derfor er det en forældet, “skak
brætagtig” jordpolitik, der nægter at til
lade sådanne eksperimenter.

Men et økosamfund, der vil i gang 
her og nu, må selvfølgelig rette sig efter 
gældende lovgivning. Rammerne er
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Husdyr spiller en stor rolle, når man vil være selvforsynende. Dyr kan omsætte bio
masse, som vi ikke kan eller vil fordøje. Derfor er det forkert når visse vegetarer 
bebrejder kødspiserne, at husdyr skulle udgøre en belastning for fødevareforsynin
gen. Mere hold er der i dyrevenners kritik af forholdene i moderne landbrug, så i 
Skovbo-1 bør vi principielt ikke holde flere husdyr, end vi kan nå at ae og give kæle
navne. Om dyrene så skal leve i skoven, eller de skal holde sig til enge og overdrev 
afhænger af hvilke tilladelser der kan opnås, og hvilke forsøg man vil gennemføre.

Det er kun ganske få svampearter, der 
suger næring ud af levende træer, og 
dem vil man selvfølgelig undgå i et 
skovøkosamfund. Langt de fleste 
træomsættende svampe trives kun på 
dødt træ. Ved at dyrke svampe på stød 
og grenaffald får man noget ud af det, 
der ellers betragtes som værdiløst 
affald.

nok snævre, men et økosamfund skulle 
nok kunne etablere sig i tilknytning til en 
skov. Eksempelvis kunne “nybyggerne” 
flytte ind på en landejendom, hvortil 
hører både skov og åbent land.

Ledig skov søges
For at realisere visionerne om et skov
økosamfund er der dannet en forening 
ved navn “Skovbo-1”. Der er intet sekte
risk eller asketisk ved at være medlem 
af foreningen. Hensigten er simpelthen 
at beskytte naturen ved at bo i den.

Foreningens plan er at finde et skov
område, hvor man kan leve et sundt, 
selvstændigt og tilfredsstillende liv i 
pagt med naturen. Alt efter hvilken afta
le der indgås med skovejeren, kan der 
blive tale om enten eje eller leje.

Der skal etableres et økosamfund, 
lige så fornuftigt og eksperimenterende 
som succes'en i Torup ved Hundested 
Arbejdstitlen på stedet er Skovbo-1, og 
det er tanken, at det kan blive efterfulgt 
af Skovbo-2, 3, 4 osv. på andre steder 
og under andre forhold, men stadig 
med forkærlighed for skov og selvforsy
ning.

Den skov, der søges, kan være stor 
eller lille, ung eller gammel. Der kan 
også være områder, hvor der først skal 
rejses skov. Jagtret er ønskelig, og det 
vil være helt fint, hvis der hører fiske
vand til.

Foreningen holder døren åben for 
mange muligheder. Foreløbig kan alt 
tænkes, lige fra en “enfamiliesskov” til et 
“reservat" med plads til 100 skovboere.

Et skovtilbud kan interessere nogle af 
foreningens medlemmer, mens andre vil 
vente på, at der dukker noget andet op. 
Foreningen har endnu ikke sat en større 
hvervekampagne i gang, da vi gerne vil 
kunne præsentere nogle konkrete 
muligheder først.

Skov- og Naturstyrelsen forholder sig 
tøvende til at stille egne arealer til rådig
hed. Det vil sikkert være nemmere at få 
private skovejere med på ideen.

Økonomi
Mulighederne for beskæftigelse i et 
skovøkosamfund vil ikke være så ringe 
endda. Foruden det fysiske skovarbej
de yder skoven også nogle produkter 
og et miljø, som kan give indtægter.
Lige fra salg af spisesvampe, urteteer, 
kunsthåndværk og uld- og skindtøj over 
serviceydelser somi kurser i meditation, 
healing og zoneterapi til IT, forskning, 
kunst og digtning.

Med behørig tilladelse kan hytter og 
teltpladser indrettes som en alternativ 
campingplads. Og naturvenlige turister 
kan deltage i selvforsyningslivet.

“Forsøgscenter Lejre” har været en 
succes i mange år. “Skovbo-1” bør ikke 
være mindre interessant, eftersom det 
kan vise en vision om en grøn fremtid.

Set med
skovejerens øjne
kan der være store fordele forbundet 
med at lægge skov til et økosamfund. 
Hvor skoven ellers i lange perioder står 
som “død” kapital, vil fastboende eller

ferierende skovfolk være ensbetydende 
med faste indtægter. Ganske som når 
landets øvrige grund- og husejere tjener 
penge på at sælge eller udleje til bebo
else.

Skovfolket forventer nok, at prisni
veauet ligget noget lavere end i byen, 
men til gengæld kan der formentlig 
træffes en aftale om vedligeholdelse af 
skoven.

“Foreningen Skovbo-1" holder til på 
Høje-Taastrup Miljø & Energicenter, 
Høje-Taastrup Boulevard 60, 2630 
Taastrup, tlf: 43 99 51 01, 
e-mail: hoeje-taastrup@sek.dk

Kilder:
( 1 ) 1  1997 blev der udskrevet en prisopgave 
med titlen: “Det 21 århundredes bæredygti
ge bosætning.” Undertegnede deltog med 
projekt “Skoven som levested og levevej.” Et 
andet projekt bar titlen "Skovting" og handle
de om, hvorledes man vil kunne bygge og 
bo smukt og funktionelt i skovområder. 
Uddrag af begge projekter kan læses i 
bogen: “Velkommen til fremtiden,” Modtryk, 
1998.

(2) Ulrich Groos, 1989: "Dyrk selv spise
svampe” Clausen bøger, 1989.

(3) Dette foder kaldes "palo podrido”, og 
det er beskrevet i fx European J. Appl. 
Microbiol. Biotechnol, 1982, 15:167-171,

(4) Visionen om en skovklædt fremtid kan 
læses i min science-fiction, “Den fjerde ver
den," Gyldendal, 1993.
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• Køb af træ på roden

.BRDR.# Maskinskovning

• Udkørsel af træ Jhøirup a/s

• Maskinplantning Skoventreprenører
Skovgade 20 
7300 Jelling 

Biltel. 20 73 71 73
# Oprilning

• Rydning af stød og kvas
30 80 01 73

Fax 76 80 14 00

Postbesørget blad (0900

rSinFix

Skal der ryddes kvas, så er det Raumfix det gælder

Leveres i bredde fra 1,80 m til 3 m. Kan monteres på bl.a. traktorer, rendegravere, gummiged, 
udkørselsmaskiner eller andre special maskiner.

For yderligere information kontakt:
F.M.P. Skovmaskiner 

Tlf.: 7023 8823 Fax.: 8668 8124 
E-mail: fmpskovmaskiner@mail.tele.dk

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.




