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SKOVBRUGETS INDKØBSGUIDE 2003
- NØGLEN TIL SKOVBRUGETS LEVERANDØRER

Skovbrugets Indkøbsguide er landets eneste leverandørregister 
inden for skovbruget. Indkøbsguiden udkommer i A5-format med 
oplysninger om virksomheder, leverandører og organisationer til 
hele skovbruget. Indkøbsguiden er en uundværlig opslagsbog, 
når skovbrugets praktikere skal finde leverandører.
Skovbrugets Indkøbsguide 2003 er den 4 udgave og der har
også i år været stor interesse omkring udgivelsen, hvor ca. 260 
leverandører har ønsket at medvirke.
Skovbrugets Indkøbsguide 2003 indeholder som sidste år et 
skema over skoventreprenører/ maskinstationer - "hvem laver 
hvad”.
Skovbrugets Indkøbsguide 2003 er udsendt sammen med 
SKOVEN 11/02 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 
2003, får automatisk tilmelding til næste års udgivelse. Alle andre 
firmaer, der ønsker tilmelding til Indkøbsguide 2004, kan indsende 
oplysning om firmanavn, kontaktperson, adresse, postnr./by, telefon 
og fax.
Skovbrugets Indkøbsguide
kan købes for 50 kr. inkl. moms og forsendelse, og kan bestilles på 
tlf. 3324 4266, fax 3324 0242 eller e-mail: lln@skovforeningen.dk 
så længe lager haves.
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MEDIABROCHURE SKOVEN 2003
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Annoncér i sKoyc

Mediabrochure 2003 for SKOVEN og SKOVEN-NYT er nu udkom
met. Den indeholder bl.a. de nye annoncepriser og -formater, 
oplagstal samt oplag fordelt på faggrupper.
Annoncepriserne er steget et par procent i forhold til 2002 - men 
tillæg for farvetryk er uændret.

SKOVEN kommer ud til hele det praktiske skovbrug. Oplaget er 
4614 eksemplarer hver måned. *
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 3450 kr. - 1/2-side i SKOVEN - A4-format - 
koster 2600 kr., begge priser ekskl. moms.) Prisforskellen skyldes 
de højere omkostninger ved at producere SKOVEN-NYT.
SKOVEN-NYT udkommer med 12-14 dages mellemrum og er der
for 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 læser
kreds.
Mediabrochuren sendes til alle vore faste annoncører, men kan 
bestilles af alle interesserede. Henvendelse: Dansk Skovforening, 
Redaktionen, Liselotte Nissen, Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C 
tlf. 3324 4266 - fax 3324 0242 - e-mail: lln@skovforeningen.dk

* Oplagstal for perioden 01.07.2001 - 30.06.2002, kontrolleret af 
Fagpressens Medie Kontrol.
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526 Adgangsforliget
Skovforeningens kommentarer til 
forliget med forslag til nye 
adgangsregler. Det foreslås bl.a. 
at tillade færdsel i umiddelbar 
nærhed af vej og sti. Hele forligets 
tekst gengives, og miljøministeren 
kommenterer forliget.

530 Marked for
skovprodukter
En rapport fra FN giver en status 
for markedet for skovprodukter i 
Europa og Nordamerika. Om 
skåret nåletræ og løvtræ, træ
plader, papir, råtræ og certificeret 
træ. I 2003 ventes en svag for
bedring.

536 Årets forside
Konkurrence om valg af den flotte
ste forside i 2002.

538 Europæisk nåletræ

540 Dansk
markedsrapport
Fra den årlige konference for eks
portører og importører af skåret 
nåletræ i Europa. Der er en vis 
optimisme. Desuden bringes den 
danske delegations rapport. (Foto 
fra opførelse af ungdomsboliger i 
Ålborg med massive, limede træe
lementer).

542, Kort nyt
543 Ny skov anlægges ved boliger 

(Ringsted), ny cellulosefabrik 
(Nordtyskland), parkeringshus i 
træ (Norge).

544 Mosproduktion oges
Indsamling af mos er ikke skade
ligt for naturen, for det er alminde
lige arter der samles. Mosproduk
tionen kan øges ved opformering 
og ved at finde nye arter.

547 Kort nyt
Juletræ til 12.000 kr (fra Ulborg), 
hundeskov uden træer (Feddet på 
Fyn), fald i forbrug af tryimpræg- 
neret træ.

548 Britiske
nationalparker
Erfaringer med udpegning af nye 
nationalparker i England og Skot
land. Det er bedst at inddrage 
lokalbefolkningen fra starten og 
lade de lokale få økonomisk 
udbytte af parken.

553 Kort nyt
Dækafgrøde i såningskulturer - 
rettelse til Skoven 11/02, side 486.

*
554 Investering i træfyr

Hjælp til overvejelser ved træfy
ring i skoler, plejehjem, kontorer, 
boligblokke. En hotline giver svar 
på spørgsmål, og en hjemmeside 
giver overslag over rentabilitet.

558 Vandværksskove
Ved Århus og Ålborg anlægges 
nu skove til at beskytte kildeplad
ser for grundvand.

560 Rodsymmetri i barrod 
og Jiffy
Sammenligning af barrodsplanter 
og dækrodsplanter. Dækrod har 
flere rødder, og de er mere sym
metrisk fordelt. Risiko for ringere 
udbytte hvis rødder ikke er sym
metriske i jorden.

561 Kort nyt
Skovrejsning ved Rødby, træer 
som tåler salt.

566 Kapsprækker
Undersøgelse af tømmer fra syd
svensk savværk. Der opstår 
sprækker ved kapning af tømmer 
og ved fældning, og det giver rin
gere udbytte for savværket.

569 Kort nyt
Forslag til mere effektiv bekæm
pelse af bjørneklo, forslag til kom
pensation for reguleringer af jord
bruget.

570 Kort nyt
Klimastatistik oktober og efteråret, 
erfaringer med stormfald (Syd
tyskland).

571 DST 2/02, 3/02 og 4/02
Stormstabilitet efter fritstilling, øko
nomi ved skovrejsning, udrens
ning af bøg og trafikdrab på dyr.

Indeks for årgang 2002 
er indsat mellem side 
546 og 547.
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Forside:
De skovbrugs
studerendes 
juletræssalg på 
Frederiksberg.

Skoven. December 2002. 34. årgang. 
ISSN 0106-8539.

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

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

Redaktion: Søren Fodgaard, ansvh. 
Liselotte Nissen, annoncer og 
abonnementer.
E-mail: sf@skovforeningen.dk, hhv. 

lln@skovforeningen.dk

Direkte indvalg:
Tlf. 33 24 51 52/231 (S. Fodgaard), 
33 24 51 52/215 (Liselotte Nissen).

Abonnement: Pris 480 kr inkl. moms 
(2003). Medlemmer af foreningen 
modtager bladet som en del af 
medlemsskabet.

Skovejende medlemmer af forenin
gen kan tegne abonnementer til 
medarbejdere mv. til en pris af 390 
kr. Studerende og elever kan tegne 
abonnement på særlige vilkår. 
Kontakt redaktionen for nærmere 
oplysninger.

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

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

Indlevering: Artikler til Skovens 
januar nummer skal indleveres 
inden 30. december. Annoncer bør 
indleveres inden 2. januar.

Eftertryk med kildeangivelse tilladt.

FMKrrj
FAGPRESSENS MEL 1

Kontrolleret oplag for perioden 
1/7 2001 - 30/6 2002: 4614. 
Medlem af Dansk Fagpresse.

Tryk: Litotryk, Svendborg.

Skovens Dag 11. maj
Skovens Dag afholdes næste år søndag 
den 11. maj 2003.

I den nyeste udgave af Skovbrugets 
Indkøbsguide står at Skovens Dag 
afholdes den 4. maj - men det er for
kert. Vi beklager fejlen.

Redaktionen

Ny omstilling 
i Skovenes Hus
Der er kommet nyt omstillingsanlæg i 
Skovenes Hus. Det betyder at alle lokal
numre er ændret. Redaktionen kan 
således træffes direkte på:

Redaktør Søren Fodgaard 33 78 52 16 
Redaktionssekretær Liselotte Nissen 

33 78 52 15
Hovednummeret til Skovenes Hus - 

33 24 42 66 - er uændret. Det gælder 
også faxen - 33 24 02 42.

Efter at de gamle indvalgsnumre er 
nedlagt er der henvisning til hovednum
meret i tre måneder.

Gazellepris til 
Forstplant
Forstplant A/S er igen i år blevet 
udnævnt til at høre til blandt gazellerne i 
dansk erhvervsliv. Også sidste år fik 
Forstplant en gazellepris.

Prisen uddeles af Børsen og Dun & 
Bradstreet. 756 virksomheder har i år 
opfyldt betingelserne som bl.a. er 
positive resultater de seneste 4 år og 
en fordobling af omsætningen over 
disse 4 år.

Ny formand for 
Jordbrugsakademikerne
På repræsentantskabsmødet den 8. og 
9. november 2002 blev Jens Bjerre- 
gaard Christensen valgt som ny for
mand for Jordbrugsakademikernes For
bund for en toårig periode. Han afløser 
Lisbeth Arboe Jakobsen, der har stået i 
spidsen for Jordbrugsakademikerne 
gennem de seneste seks år.

Jens Bjerregaard Christensen er 49 
år og skovrider på Fussingø Statsskov
distrikt ved Randers. Han er forstkandi
dat fra 1978 og har en ph.d. fra Univer
sity of North Wales i 1983. I perioden 
1982-90 var han forstfuldmægtig i stats
skovbruget, han fungerede som kontor
chef i Skov- og Naturstyrelsen i 1990, 
og i 1991 blev han udnævnt til vicedi
rektør samme sted indtil 1998, hvor 
turen gik til skovriderposten i Jylland.

Jordbrugsakademikernes Forbund er 
fagforening for agronomer, forstkandi
dater, hortonomer, landskabsarkitekter, 
jordbrugsøkonomer, landskabsforvalte
re og miljøkemikere m.fl. - grønne folk, 
der beskæftiger sig med rådgivning, 
forskning, undervisning og administrati
on i relation til land-, skov- og havebrug 
samt landskabsforvaltning. Medlemstal
let er ca. 5.600.

Pressemeddelelse 12.11.02

SALG AF KNUST BET

Vi tilbyder:

Betonknus til anlæg af nye veje og vejop 

Modtagelse af beton og tegl fra nedbryxfnii 

Nedskæring af store jernkonstruktione

H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S 
Tlf.: 63 10 91 00 
Fax: 63 10 91 01

&

%

HJ.Hansen Middelfart A/S 
Tlf.: 64 41 02 60 
Fax: 64 41 75 60
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PENGENE
-ladest

FOSSER 
STADIG UD

Pengene fosser ud af de private skove. Endnu hurtigere end vi frygtede for et 
halvt år siden (Skovens leder 6-7/2002), ifølge den nyeste statistik for skovenes 
regnskaber.

Grundlaget for skovenes naturværdier og langsigtede produktion er ved at for
svinde.

Både nuværende og kommende generationer vil mærke konsekvensen, nemlig 
tabte naturværdier og tabt kvalitetstræ.

Det er alt andet end bæredygtigt.

Skovbruget taler ikke for døve øren - heldigvis. Regeringen, oppositionen, interes
seorganisationerne, kort sagt alle parter erkender at skovbrugets katastrofale 
økonomi skal forbedres fordi den ikke blot er et problem for skovbruget, men for 
hele samfundet.

Én af disse parter kan gøre noget ved det, men der sker desværre ingenting: 
Regeringen lever ikke op til sine egne målsætninger.

Regeringen har skrevet et godt nationalt skovprogram, herunder målsætningen 
om at skovbrug skal være et erhverv med “økonomisk bæredygtige rammevilkår”.

Men selv om Regeringen erkender at skovbrugets økonomi ikke er bæredygtig, 
er Regeringens bud på løsninger kun nogle få og små gode ideer:
• En friere skovlov hvor skovejerens forpligtelser til at investere i sin skov lempes.
• Fortsættelse af Finanslovens ordninger til betaling for fx flersidig skovdrift, dog 

med færre penge end tidligere.
Intet af dette giver skovbruget økonomisk bæredygtige rammevilkår.
Og hvad værre er: Regeringen gør intet ved det mest bæredygtigheds-øde- 

læggende rammevilkår for skovbruget overhovedet: Ejendomsskatterne som skal 
betales uanset hvor lidt skovene tjener. I disse år hvor skovene taber penge hver 
dag, er ejendomsskatterne blot med til at hive endnu flere penge ud af skovene 
og dermed forstærke nedturen.

Det har været en skuffelse at Regeringen ikke har sat handling bag sine smuk
ke ord. Vi håber at undladelsen kan tilskrives travlhed under EU-formandskabet, 
og at Regeringen derfor efter nytår vil sætte handling bag de gode intentioner om 
et bæredygtigt skovbrug.

Specielt når Regeringen i sit skovprogram, i sin naturpolitik, i sin finanslovsafta
le og i sit adgangsforlig lægger stor vægt på de private skoves bidrag - fx til 
befolkningens friluftsliv og til naturværdierne i fx habitatområder og større nationa
le naturområder.

Skovforeningen går nu i dialog med den række af politikere uden for Regeringen 
der i de seneste måneder har udtrykt forståelse for skovenes økonomiske proble
mer og vilje til at gøre noget ved dem.

Vi leder efter 90 mandater i Folketinget der vil påtage sig ansvaret for bære
dygtigheden af Danmarks skove - og stoppe pengenes fossen ud af skovene.

Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard
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ADGANG TIL NATUREN

ADGANGSFORLIGETS
KONSEKVENSER FOR SKOVENE

Af Martin Einfeldt,
Dansk Skovforening

Miljøministeren, Skov
foreningen og 4 andre 
organisationer har ind
gået forlig om indholdet 
af et forslag til nye 
adgangsregler til natu
ren.

Her vurderer Skovfore
ningen forligets betyd
ning for skovene.

Den 13. november 2002 indgik Miljømi
nisteren forlig med Skovforeningen, 
Landboforeningerne, Familielandbru
get, Naturfredningsforeningen og Fri
luftsrådet om nye adgangsregler. Forli
get vil nu blive udmøntet i et lovforslag 
som Regeringen vil fremsætte i folke
tingssamlingen 2003/04.

Også Dansk Folkeparti og Kristeligt 
Folkeparti har sagt god for forliget. Der
med er et socialdemokratisk forslag fra 
begyndelsen af november om store udvi
delser i adgangsretten spillet af banen.

Forliget indeholder et væsentligt ele
ment af frivillighed for skovejerne - og 
visse udvidelser af befolkningens frie 
adgangsret i de private skove.

Ingen regler om adgang 
uden for vej og sti
Forliget indebærer ikke åbninger af 
adgangsretten udenfor vej og sti i priva
te skove. Forligsteksten siger:

"Jordbrugets organisationer vil opfordre 
medlemmerne til, at der gives adgang 
til gående færdsel og ophold, f.eks. til 
at plukke blomster og drikke kaffe, på 
arealer der er let tilgængelige og ligger 
i umiddelbar nærhed af skovens veje 
og stier, medmindre dette er til væsent
lig gene for ejeren af ejendommen."

Nogle politikere og organisationer har 
presset på i mange år for at få fri flade
færdsel i private skove. Kravet blev mild
net af Adgangsudvalget der i sit forlig 
(oktober 2001) foreslog regler om fri 
adgang i “umiddelbar nærhed” af stierne.

I det nye adgangsforlig (november 
2002) er forslaget om nye regler på det
te punkt fjernet. Det er erstattet af mål

sætningen om at adgang i umiddelbar 
nærhed af veje og stier løses gennem 
frivillighed - som det hidtil er sket i 
praksis overalt i de private skove.

At lovkravet er frafaldet, er Ministe
rens og de øvrige organisationers kvit
tering for at de private skovejere i prak
sis tillader skovgæsterne fx at plukke 
anemoner og drikke kaffe udenfor, men 
tæt på stierne.

For skovejerne har det både praktisk 
og psykologisk betydning at denne 
åbning er frivillig og ikke lovbefalet, For 
eksempel får skovejerne fortsat mulig
hed for at gribe ind over for generende 
aktiviteter i umiddelbar nærhed af vej 
og sti. Det ville have været langt van
skeligere hvis en lovtekst generelt hav
de åbnet skovene for færdsel og ophold 
uden for vej og sti.

Åbning kl. 6.00
Forligets tekst siger:

"Starttidspunktet for færdsel i private 
skove og på private udyrkede arealer 
ændres fra kl. 7. til kl. 6. På dage, hvor 
der afholdes purschjagt, kan arealerne 
lukkes ved skiltning indtil kl. 7.”

Reglen var en del af Adgangsudvalgets 
forslag i 2001.

Det er ikke Skovforeningens ide, men 
Skovforeningen accepterede den som 
en del af det kompromis hvor regler om 
adgang udenfor vej og sti blev undgået. 
I praksis har de fleste skovejere hidtil 
accepteret færdsel før kl. 7.00. Ved 
purschjagt har det kunnet give proble
mer for både gæster og jægere. I dét 
lys er det et fremskridt at skovejerne nu 
får mulighed for at lukke arealerne ved 
skiltning indtil kl. 7 når der afholdes 
purschjagt.

Nedlæggelse af 
veje og stier
Forligsteksten siger:

"Der gennemføres regler, hvorefter ned
læggelse af veje og stier i det åbne 
land, der er gennemgående eller i 
øvrigt fører til strande, udyrkede arealer, 
skove, særlige udsigtspunkter, kultur
minder og lignende tidligst må finde 
sted 4 uger efter, at ejeren har givet 
meddelelse til amtet.

Amtet kan indenfor de 4 uger forhin
dre nedlæggelse af veje og stier af 
væsentlig rekreativ betydning, hvis der 
ikke findes eller etableres tilfredsstillen

de, alternative adgangsmuligheder. Ved 
vurderingen af om en vej/sti har væ
sentlig rekreativ betydning, lægges der 
ikke alene vægt på, hvor mange der 
benytter vejen/stien.

Nye frivilligt etablerede stier, som 
f.eks. "Spor i landskabet”, undtages.

Tilsvarende regler indføres for ned
læggelse af veje og stier i skove, der 
giver adgang til skovens vejsystem."

Ordet "til” i den sidste sætning er 
afgørende: Der er kun tale om veje og 
stier der fører fra skovkanten og til sko
vens vejsystem. Reglen indføres for at 
undgå at gæsters adgang forhindres 
ved nedlæggelse af skovens nødvendi
ge adgangsveje. Reglen var en del af 
Adgangsudvalgets forslag i 2001.

Skovforeningen vurderer at reglen vil 
få minimal betydning for skovene i prak
sis - det er yderst sjældent at der ned
lægges adgangsveje i skovene.

Ny definition 
af vej og sti
Forligets tekst siger:

"Muligheden for færdsel på veje og stier 
i det åbne land og i skove udvides ved 
at åbne alle veje og stier for færdsel til 
fods og på cykel, idet dog kun stier, der 
fremtræder som egnet hertil (for alminde
lige cykler), åbnes for færdsel på cykel.

Veje og stier defineres som "perma
nente, menneskeskabte færdselsba
ner'', således at midlertidige kørespor, 
dyreveksler m. v. ikke er omfattet af 
bestemmelsen.

I situationer, hvor der på stier opstår 
problemer med cykling, kan ejeren luk
ke stien ved skiltning. Amtet kan tilside
sætte sådan skiltning.

Ejeren kan ved skiltning lukke for 
færdsel på ulovligt etablerede trampe- 
stier. ”

Reglen indebærer en forenkling i for
hold til de gældende regler om færdsel 
på vej og sti til fods og på cykel. Reglen 
var en del af Adgangsudvalgets forslag 
i 2001.

Skovforeningen vurderer at reglen vil 
få minimal betydning i praksis - det er 
fortsat ulovligt for gæsterne at færdes 
på fx stikspor, midlertidige udslæb- 
ningsspor, veksler og menneskeskabte 
trampestier.

Ridning
Forligsteksten siger:
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Skovforeningens formand opfordrer skovejerne til at acceptere fredelig færdsel og ophold i umiddelbar nærhed af vej og sti. 
Målet er at bevare et stort element af frivillighed i den kommende lovgivning om adgangsregler til naturen.

NØDVENDIG SELVJUSTITS 
I SKOVBRUGET

Adgangsforliget indeholder et stort element af frivillighed for skovejerne. For at 
bevare dette i den kommende lovgivning, er det afgørende at skovejerne:

- Fjerner ulovlige skilte og skræmmeskilte.
- Accepterer fredelig færdsel og ophold i umiddelbar nærhed af vej og sti.
- Fortsætter den almindelige praksis med ikke at nedlægge veje og stier inde 

i skoven.
- Tager godt imod gæster i det hele taget. Historier i pressen om skovejere der 

forhindrer gæsters normale og rimelige adgang, skader alle skovejeres sag og 
indebærer en fortsat politisk risiko for skovejernes interesser i adgangsdebatten.

Skovforeningen opfordrer alle landets skovejere til at efterleve disse anbefa
linger. Det giver de bedste chancer for en fornuftig og langtidsholdbar lov
ændring.

Lars Wilhjelm, formand for Dansk Skovforening

“Der indføres regler, hvorefter amtet i 
særlige situationer kan tilsidesætte for
bud mod ridning på (...) private fæl
lesveje, der løber gennem private sko
ve. ”

Hensigten med reglen er at give amtet 
mulighed for i særlige tilfælde at tillade 
ridning på gennemgående fællesveje 
der ikke er omfattet af naturbeskyttel
seslovens adgangsregler.

Skovforeningen vurderer at reglen vil 
få minimal betydning i praksis - der er 
yderst få gennemgående private fæl
lesveje i skovene.

Skovejernes muligheder for at styre 
og modtage betaling for ridning i skove
ne er uantastet.

Organiserede
aktiviteter
Forligsteksten siger:

"Der sker visse lempelser af reglerne for 
organiserede gruppers bløde aktiviteter, 
f.eks. ændres grænsen for, hvornår der 
skal søges tilladelse fra 30 deltagere til 
50 for skoleklasser og lignende, anmel
delse i stedet for tilladelse ved annon
cering af mindre arrangementer og 
begrænsninger i muligheden for bru
gerbetaling. "

De foreslåede regler var en del af 
Adgangsudvalgets forslag i 2001,

De udgør et kompromis mellem hen

synet til skovejerens mulighed for at sty
re aktiviteterne i skoven og hensynet til 
en smidig og rimelig gennemførelse af 
såkaldt bløde aktiviteter.

Ændringen af grænsen fra 30 til 50 
kommer kun til at gælde for fredelige 
grupper der går på vej og sti, fx for sko
leklasser med forældre, for spejdere og 
for vandrelaug.

For mindre, bløde arrangementer 
erstattes kravet om ejerens tilladelse 
med et krav om gæsternes anmeldelse 
af arrangementet til ejeren. Anmeldel
sen giver skovejeren mulighed for at

flytte arrangementet, fx af hensyn til 
andre aktiviteter i skoven.

Det vil fortsat kræve ejerens tilladelse 
hvis fx: De op til 50 skoleelever / foræl
dre / spejdere / vandrere skal uden for 
vej og sti. Eller et annonceret arrange
ment får over 30 deltagere.

Skovforeningen vurderer at de med
følgende begrænsninger i muligheden 
for at tage brugerbetaling for bløde akti
viteter på vej og sti ikke vil få praktisk 
betydning. Det er i forvejen yderst sjæl
dent at der er betalingsvillige kunder til 
sådanne bløde aktiviteter.

SKOVEN 12 2002 527



ADGANG TIL NATUREN

AFTALENS ORDLYD
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Miljøminister Hans Chr. Schmidt er tilfreds med aftalen om adgangsregler til naturen 
og siger: "Jeg tror, frivillige aftaler er langt den bedste måde at skabe fremskridt på. 
Aftaler skabt i dialog og i tillid giver stabile og gode rammer for fremtiden og sikrer 
positive resultater for alle parter".

Hele teksten til 
adgangsforliget mellem 
jordbruget og frilufts
livet.

Parterne er enige om vigtigheden af, at 
befolkningen har gode muligheder for 
adgang til naturen, og at de mest bære
dygtige muligheder for friluftslivet sikres 
gennem en kombination af regler og fri
villige aftaler mellem ejere og brugere.

På denne baggrund er der enighed 
om, at følgende ændringer indgår i 
regeringens forslag til revision af natur
beskyttelsesloven, der agtes fremsat i 
folketingssamlingen 2003/04:

- Der gennemføres regler, hvorefter 
nedlæggelse af veje og stier i det åbne 
land, der er gennemgående eller i 
øvrigt fører til strande, udyrkede arealer, 
skove, særlige udsigtspunkter, kultur
minder og lignende tidligst må finde 
sted 4 uger efter, at ejeren har givet 
meddelelse til amtet.

Amtet kan indenfor de 4 uger forhin
dre nedlæggelse af veje og stier af 
væsentlig rekreativ betydning, hvis der 
ikke findes eller etableres tilfredsstillen
de, alternative adgangsmuligheder. Ved 
vurderingen af om en vej/sti har 
væsentlig rekreativ betydning, lægges 
der ikke alene vægt på, hvor mange der 
benytter vejen/stien. Nye frivilligt etable
rede stier, som f.eks. “Spor i landska
bet”, undtages.

- Tilsvarende regler indføres for ned
læggelse af veje og stier i skove, der 
giver adgang til skovens vejsystem.

- Jordbrugets organisationer vil i perio
den indtil de nye regler træder i kraft, 
gennem information til deres medlem
mer, opfordre til, at der ikke sker ned
læggelse af veje og stier af væsentlig 
rekreativ betydning, med mindre der 
findes eller etableres alternative 
adgangsmuligheder. Nye, frivilligt 
etablerede stier, som f.eks. “Spor i 
landskabet”, undtages,

- Muligheden for færdsel på veje og 
stier i det åbne land og i skove udvides 
ved at åbne alle veje og stier for færd
sel til fods og på cykel, idet dog kun sti
er, der fremtræder som egnet hertil (for 
almindelige cykler), åbnes for færdsel 
på cykel. Veje og stier defineres som 
“permanente, menneskeskabte færd
selsbaner’’, således at midlertidige

kørespor, dyreveksler m.v. ikke er 
omfattet af bestemmelsen.

I situationer, hvor der på stier opstår 
problemer med cykling, kan ejeren luk
ke stien ved skiltning. Amtet kan tilside
sætte sådan skiltning. Ejeren kan ved 
skiltning lukke for færdsel på ulovligt 
etablerede trampestier.

- Det præciseres, at ridninger tilladt 
på private veje og stier i det åbne land, 
medmindre ejeren har skiltet mod rid
ning. Der indføres regler, hvorefter amt
et i særlige situationer kan tilsidesætte 
forbud mod ridning på private, gennem

gående fællesveje. Tilsvarende regler 
for private fællesveje, der løber gennem 
private skove.

- Jordbrugets organisationer vil 
opfordre medlemmerne til, at der gives 
adgang til gående færdsel og ophold, 
f.eks. til at plukke blomster og drikke 
kaffe, på arealer der er let tilgængelige 
og ligger i umiddelbar nærhed af sko
vens veje og stier, medmindre dette er 
til væsentlig gene for ejeren af ejen
dommen.

- “Starttidspunktet" for færdsel i private
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skove og på private udyrkede arealer 
ændres fra kl. 7 til kl. 6. På dage, hvor 
der afholdes purschjagt, kan arealerne 
lukkes ved skiltning indtil kl. 7.

- Der sker visse lempelser af reglerne 
for organiserede gruppers bløde aktivi
teter, f.eks. ændres grænsen for, hvor
når der skal søges tilladelse fra 30 del
tagere til 50 for skoleklasser og lignen
de, anmeldelse i stedet for tilladelse 
ved annoncering af mindre arrange
menter og begrænsninger i muligheden 
for brugerbetaling.

- Der gives adgang til hegnede udyr
kede arealer uden græssende husdyr 
gennem låger, ad stenter m.v., med 
mulighed for skiltning mod adgang, hvis 
særlige hensyn gør sig gældende.
Hegn kan kræves fjernet af amtet, eller 
adgang sikres gennem låger, stenter 
m.v., såfremt hegnet ikke er rimeligt 
begrundet. Enge, hvor der tages høslet, 
betragtes ikke som udyrkede arealer.

- Ryttere sikres bedre mulighed for 
ridning i havstokken.

- Der skal gennem aftaler i lighed med 
“Spor i Landskabet’’ sikres bedre mulig
hed for at sejlende kan gøre kortvarige 
ophold på de dyrkningsfri bræmmer 
langs vandløb og søer.

- Parterne er enige om at iværksætte 
en kampagne med henblik på at infor
mere om indholdet i denne aftale. Par
terne er endvidere enige om, at gen
nemføre en kampagne rettet mod ulovli
ge skilte/skræmmeskilte. Forinden dette 
sker, skal udformningen af nye, stan
dardskilte aftales.

- Der skabes mulighed for, at lodsejere 
kan inddatere oplysninger på internettet 
med henblik på nem kontakt mellem 
brugere og ejere.

13. november 2002. Underskrevet af 
Miljøminister Hans Chr. Schmidt 
Dansk Skovforening, Lars Wil hjelm 
Landboforeningerne, Henrik Høegh 
Danmarks Naturfredningsforening,
Poul Henrik Harritz
Friluftsrådet, Bent Agerskov
Dansk Familielandbrug, Niels Chr. Larsen

Si

1

“Adgang'forbudt

7*

Forligsparterne er enige om at gennemføre en kampagne rettet mod ulovlige skilte / 
skræmmeskilte. Dette skilt er ulovligt - medmindre amtet har tilladt at denne skov 
kan lukkes.

Kommentar fra Miljøministeren
“Naturen tilhører os alle. Vi har alle et ansvar for dens tilstand. Og vi skal alle 
have muligheder for at bruge den,” siger miljøminister Hans Chr. Schmidt.

“Derfor er jeg glad for, at vi får aftaler og regler, som skaber bedre muligheder 
for adgang til naturen. Reglerne skal naturligvis respektere andre interesser, for 
eksempel de erhvervsmæssige. Organisationerne har været meget konstruktive 
medspillere. Allerede i dag er der et fortrinligt samarbejde. Det har vi nu udbyg
get”.

Aftalen betyder, at regeringen i folketingssamlingen 2003/2004 vil fremsætte 
forslag om en revision af Naturbeskyttelsesloven, som bl.a. vil give bedre mulig
heder for at cykle og ride. Et andet hovedpunkt i aftalen er, at der vil blive fastsat 
regler, der sikrer, at veje og stier af rekreativ betydning kun må nedlægges, hvis 
der etableres tilfredsstillende alternative adgangsmuligheder.

“Det er vigtigt for mig at kunne lave aftaler med organisationerne. Jeg tror, fri
villige aftaler er langt den bedste måde at skabe fremskridt på. Aftaler skabt i 
dialog og i tillid giver stabile og gode rammer for fremtiden og sikrer positive 
resultater for alle parter,” siger Hans Chr. Schmidt.

I den kommende tid vil jordbrugets organisationer og natur- og friluftsorgani
sationerne gøre en massiv indsats for at forhindre, at de nævnte veje ned
lægges, uden at tilfredsstillende alternativer etableres.

Pressemeddelelse fra Miljøministeren 13.11.02

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

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

FN rapport vurderer 
træmarkederne i Nord
amerika og Europa.

Økonomien har været 
svag i 2002, og der er 
kun fremgang i få sekto
rer i træbranchen.

Central- og Østeuropa 
samt det tidligere Sov
jetunionen har generelt 
fremgang i produktion, 
forbrug og eksport af 
træprodukter.

Flere markeder pres
ses af nye produkter og 
import fra lavtlønslande.

I 2003 ventes en svag 
forbedring for hele regi
onen.

Timber Committee er et organ under 
FN's Økonomiske Kommission. Hvert år 
laver komiteen en omfattende analyse 
af træmarkederne i UNECE regionen 
som omfatter Europa, det tidligere Sov
jetunionen og Nordamerika. 1)

På et møde den 27. september 2002 
med deltagelse af officielle repræsen
tanter for landene blev der udarbejdet 
en erklæring om situationen i 2002 (idet 
der kun foreligger skøn for mængder i 
2002) og udsigterne for 2003. Denne 
artikel er baseret på denne erklæring, 
oversat af redaktionen.

Sammenfatning
I 2001 optrådte der en nedgang i mar
kederne for skovprodukter i Europa, CIS 
(det tidligere Sovjetunionen, dvs. især 
Rusland, Hviderusland og Ukraine) og 1

1) Rapporten fra komiteen hedder "Forest 
Products Annual Market Review 2001- 
2002” og kan ses på www.unece.org/tra- 
de/timber. En trykt udgave (226 sider) kan 
fås gennem Munksgård Direct, tlf. 77 33 
33 33 eller fra UNECE Trade Develop
ment and Timber Division, Palais des 
Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzer
land, info.timber@unece.org

Nordamerika. Det skete efter at der hav
de været et rekordhøjt niveau i 2000.

I 2002 har økonomien fortsat været 
svag i Nordamerika og Europa, og kun 
få sektorer inden for skovprodukter 
viser tegn på opsving. De central- og 
østeuropæiske lande og CIS regner 
generelt med et stigende forbrug, pro
duktion og handel.

I 2003 ventes en svag forbedring i 
regionen, selvom de nyeste økonomiske 
indikatorer føjer usikkerhed til progno
serne.

Komiteen undersøgte de positive 
markedseffekter af afsætningsfremme 
for træ. Deltagerlandene blev opfordret 
til at samarbejde for at få størst mulig 
gavn af deres indsats for at bevare og 
øge træets markedsandel; især gennem 
projekter der dækker flere lande.

Man kan være fælles om effektive 
kommunikationsstrategier gennem sam
arbejde mellem lande, brancheorgani
sationer og afsætningsgrupper. Denne 
internationale tilgang til fremme af træ 
er vigtig for at sikre bæredygtige mar
keder som en vital bestanddel af bære
dygtig skovdrift.

Der er nu betydelige europæiske 
markeder for energitræ, og de drives 
delvist af politiske forhold. Dette stimu
lerer konkurrencen om råtræet. På dette 
område er der et samspil mellem ener
gi- og miljøpolitik og skovindustripolitik. 
Komiteen foreslår en tværgående til
gang til dette emne som omfatter flere 
sektorer.

Økonomisk baggrund
I det tredje kvartal af 2002 skete der en 
yderligere svækkelse af den allerede 
moderate økonomiske aktivitet i Nord
amerika og Vesteuropa. På det seneste 
er der optrådt forøget usikkerhed og 
nedadgående revisioner af de fleste 
økonomiske prognoser.

Det kraftige fald på aktiemarkederne 
siden 2000 og den nylige stigning i olie
priserne er kun delvist blevet opvejet af 
det forholdsvist stærke husmarked i 
Nordamerika. I euro området faldt inve
steringer i boliger med 3% i 2001, og 
det fortsatte med at falde i første kvartal 
af 2002, I USA ventes en vækst på 
2,4% i 2002 og 3% i 2003, i Vesteuropa 
ventes en vækst på kun 1,2% i 2002 og 
2,5% i 2003.

Der ventes højere vækstrater i de 
lande der er ved at omstille sig til mar
kedsøkonomi. I de central- og østeuro-
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pæiske lande ventes her en vækst på 
2,6% i 2002 (næsten 5% for de baltiske 
lande og CIS). I 2003 kan der for områ
det som helhed blive tale om en vækst 
på over 4%.

Skåret nåletræ
I 2002 har markedet for skåret nåletræ 
generelt været svagt i Europa og Nord
amerika, men forbrug og eksport øges i 
Central- og Østeuropa samt CIS.

Det russiske forbrug af skåret nåle
træ vokser støt efterhånden som skov
sektoren fortsætter med at komme sig 
efter nedturen i forbindelse med omstil
lingen for nogle år siden. Forbruget 
skulle nå op på 11.45 million m3 i 2003, 
og produktionen skulle nå over 22 milli
on m3. Russiske prognoser viser en 
stærk vækst i eksporten, med en vækst 
på 7,1% i 2002 og 12,5% i 2003 til en 
mængde på 8.5 million m3.

I det nordvestlige Rusland - en 
ledende region inden for produktion og 
eksport - er denne positive udvikling 
knyttet til den aktuelle økonomiske og 
sociale stabilitet, tilgængelighed af 
skovressourcer og gunstige valutakur
ser. Ikke desto mindre vil væksten fort
sat være langsom på grund af forældet 
udstyr, mangel på investeringer og et 
utilstrækkeligt retsvæsen.

Mange lande i Central- og Østeuropa 
samt Rusland udtrykker optimisme for 
stigninger i forbruget af skåret nåletræ, 
på linje med deres økonomiske progno
ser og en større produktion af forædle
de varer. For eksempel ventes væksten 
i Estland at være på 3% i 2002 og 2003, 
og i Fitauen venter man 11% i 2002 og 
5% i 2003. Central- og Østeuropa ven
ter generelt øget handel, og større 
mængder eksporteres uden for Europa.

Det høje niveau for udbudet af kon
struktionstræ i USA, koblet med en 
afmatning i efterspørgslen på boliger, 
har ført til faldende priser.

Canadas eksport af skåret nåletræ 
ventes at falde i 2002 med over 7% til 
2,5 million m3, især som følge af den 
fortsatte handelsstrid med USA. I maj 
2002 pålagde USA en 18% udlignings
told plus en 8,4% anti-dumping told på 
import af skåret nåletræ fra Canada.

Canada har rejst stærk tvivl om disse 
afgifter gennem de eksisterende orga
ner til at løse handelskrige, herunder 
World Trade Organization og den nord
amerikanske frihandelsaftale.

Forbruget af skåret nåletræ i Nord
amerika ventes at falde med 2% i 2003 
fordi der bliver en svag afmatning i hus
markedet i USA til 1,57 mio. huse.

Selvom USA’s import af skåret nåle
træ ventes at falde, så er der en stigen
de import af forædlet nåletræ, både fra 
Canada og i stigende grad fra lande på 
den sydlige halvkugle med plantager, 
såsom Chile og New Zealand.

Den stærke amerikanske dollar sti
mulerede USA’s import i 2001, men 
svækkelsen af dollaren i 2002 er en del 
af årsagen til at der ventes et fald på 
3,1% i importen af skåret nåletræ i 
2002. I 2003 ventes et yderligere fald i 
importen på næsten 6%.

Eftersom Nordamerika importerer fle
re forædlede nåletræsprodukter fra lan
de uden for regionen og eksporterer 
mindre nåletræ, så kunne dette område 
blive en nettoimportør af skåret nåletræ. 
Ikke desto mindre forbliver handelen 
mellem Canada og USA meget større 
end alle andre tilsammen, og forholdet 
mellem den canadiske og den ameri
kanske dollar er fortsat ret stabilt.

I Vesteuropa ventes forbruget at fal
de i 2002 - især som følge af et fald på 
1 million m3 i Tyskland - under påvirk
ning af byggekrisen der har været tyde
lig i flere europæiske lande i det sene
ste år. Der ventes en moderat fremgang 
i Tyskland og andre lande i 2003. Pro
duktionen ventes at vokse moderat i 
2002, og stærkere i 2003.

Der ventes en stigning i produktio
nen på 3% i 3 af de 4 lande som laver 
over 10 million m3 om året - dvs. Østrig, 
Finland og Tyskland. Det fjerde land, 
Sverige, skønner en stigning i produkti
onen på 3% i 2002, men kun en stig
ning på 1% i 2003. Disse fire lande stod 
tilsammen i 2001 for 58% af produktio
nen af skåret nåletræ i Europa, og 70% 
af eksporten.

Der ventes en vækst i eksport af 
nåletræ fra Europa til ikke-europæiske 
markeder.

Markedet for skåret nåletræ har generelt været svagt i Europa og Nordamerika i 
2002, men der har været fremgang i det østlige Europa. 12003 ventes en moderat 
fremgang i produktionen. (Foto af et dansk træhus a f fabrikatet Kalmar).
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For at bevare og øge træets markedsandele opfordrer Timber Committee medlem
slandene til at øge indsatsen for projekter omkring afsætningsfremme. Disse projek
ter kan med fordel gennemføres i et samarbejde mellem flere lande eller brancher. 
(Foto: Stora Enso).

Tabel 1. Forbrug af træ i Europa (define
ret som produktion plus import minus 
eksport). For 2001 endelige tal, for 2002 
og 2003 prognoser. Alt i millioner m3.

2001 2002 2003

Skåret nåletræ 89,6 88,4 89,5
Råtræ af nål 162,7 161,1 162,7

Skåret løvtræ ” 18,3 17,9 17,9
- heraf tempereret 15,4 15,0 15,1
- heraf tropisk 3,0 2,9 2,8

Råtræ af løv 36,3 37,1 37,9

Finer 2,3 2,2 2,2
Krydsfiner 6,6 6,6 6,6

Spånplader 36,3 35,7 35,5
Fiberplader21 11,4 11,3 11,4
- heraf MDF ~l A 7,5 7,6

Cellulosetræ 31 228,0 225,9 229,8
- heraf nål 95,1 92,9 95,1
- heraf løv 49,8 49,1 50,0
- heraf flis mv. 83,7 84,9 85,9

Cellulosemasse 46,5 46,4 47,1

Papir og pap 85,1 86,9 88,0

1) opdelt på tempereret zone (dvs. Euro
pa og Nordamerika) og tropisk zone.

2) opdelt på hardboard, MDF-plader og 
isoleringsplader; kun MDF vises.

3) opdelt på råtræ af nål, råtræ af løv og 
flis, træaffald, savsmuld mv.

Tabel 2. Produktion, import og eksport i 
2001 (faktiske tal) i Europa. Produktion 
+ import - eksport bliver til forbrug, vist 
i tabel 1. Alt i millioner m3.

Prod. Imp. Eksp.

Skåret nåletræ 92,8 36,4 39,5
Råtræ af nål 160,3 9,7 7,3

Skåret løvtræ ” 15,2 8,3 5,1
- heraf tempereret 14,6 5,4 4,6
- heraf tropisk 0,6 2,8 0,5

Råtræ af løv 36,0 4,0 3,7

Finer 1,6 1,3 0,7
Krydsfiner 4,1 5,6 3,1

Spånplader 38,7 9,6 12,0
Fiberplader2) 12,4 6,8 7,8
- heraf MDF 8,7 3,3 4,6

Cellulosetræ 3> 209,0 33,7 14,7
- heraf nål 89,8 10,6 5,3
- heraf løv 38,9 15,3 4,3
- heraf flis mv. 80,3 14,5 11,1

Cellulosemasse 39,3 17,4 10,1

Papir og pap 93,6 47,5 56,0

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

Skåret løvtræ
Markederne for skåret løvtræ toppede i 
2000 i UNECE regionen som helhed. 
Ligesom i andre sektorer viser løv
træmarkederne i Central- og Østeuropa 
generelt mere optimistiske skøn for 
2002 og 2003, om end mængderne er 
mindre.

Tidligt i 2002 væltede snestorme 3,6 
mio. m3 i Tyrkiet. Den heraf følgende 
øgede produktion af skåret løvtræ ven
tes at gøre Tyrkiet til den førende eks
portør af skåret løvtræ i Europa i 2002 
og 2003 med 2,6 million m3.

Adskillige lande i Central- og Østeu
ropa samt Baltikum eksporterer ikke kun 
skåret træ, men også andre forædlede 
løvtræprodukter, herunder møbler.

I Europa som helhed ventes forbru
get af skåret løvtræ at falde i 2002 med 
2,6%. Kun eksporten viste en positiv 
udvikling, og den ventes at stige med 
2,8% i 2002. Forudsigelserne for for
brug, produktion og handel i 2003 er på 
et niveau omtrent som 2002.

Forbruget i Nordamerika af skåret 
løvtræ faldt kraftigt i 2001 og ventes at 
blive på det samme niveau i 2002.

Eksporten fra USA i 2002 ventes at 
stige kraftigt, med 21,9%, til et rekordtal 
på 3.2 million m3. En del af stigningen i 
eksport kan henføres til den svækkede 
dollar i 2002. Denne rekord kan vise sig 
at være kortvarig, for der ventes et fald 
på 3,3% i 2003. Samtidig venter USA et 
spring opad i importen, med 33,4%, op 
til 1,9 million m3 - det højeste nogensin
de.

Handel med forædlede løvtræpro
dukter går frem, men det er ikke afspej
let i statistikken for skåret træ. Landene

i UNECE regionen importerer helt eller 
delvist forarbejdede løvtrækomponen
ter, snedkerarbejde og møbler, både fra 
tropiske og tempererede områder, og i 
stigende grad fra udviklingslande.
Kinas dynamiske markeder påvirker 
direkte eksportører og importører i UNE
CE.

USA er den største importør af 
forædlede træprodukter af næsten alle 
kategorier. Det største eksportmarked 
for løvtræ fra USA er nu Kina, og noget 
af denne eksport bliver senere reeks
porteret i form af møbler. Der sker en 
strukturændring idet USA’s møbelpro
duktion lægges ud til mere omkost
ningseffektive udviklingslande.

Eksportører af skåret tropisk løvtræ 
synes ved første øjekast at have mistet 
markedsandele i Europa i 2002, efter
som import og forbrug ventes at falde i 
2002 og 2003. I modsætning hertil ven
ter USA et større forbrug af skåret tro
pisk træ i 2002, men det er på et niveau 
på kun 10% af Europas. Imidlertid gør 
forædlede produkter såsom møbler, 
snedkerarbejde og profileret træ bety
delige indhug, ligesom med tempereret 
løvtræ.

Den russiske produktion af skåret 
løvtræ ventes at stige i 2002 med 8,0%, 
og i 2003 med 11 %, for at nå op på 3 
million m3. Samtidig forudses såvel for
bruget som eksporten at vokse; sidst
nævnte kunne nå op på 750,000 m3 i 
2003.

Træplader
Efter rekordniveauet fra 2000 og en 
nedgang i 2001, ventes forbruget af 
træplader i Europa at falde marginalt i
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I Europa har der været et fald i forbruget af skåret løvtræ i 2002, og i 2003 ventes 
forbrug og produktion at forblive på samme niveau. (“Y-stolen" fra Carl Hansen & 
Søn, Odense, arkitekt: Hans Wegner, 1950).

2002 til 53 million m3. Markedsusikker- 
hed, træg efterspørgsel, lave priser og 
ringe rentabilitet har fået industrien til at 
lave strukturændringer i form af lukning 
af mindre effektive anlæg, forstærket 
koncentrationen og overgang til fabriks
anlæg som kan lave flere produkter.

Trods den vanskelige markedssituati
on fortsætter MDF plader med at vinde 
markedsandele (MDF plader er halvhår
de fiberplader, som ofte erstatter spån
plader og massive træplader, red.). Der 
er et fortsat højt aktivitetsniveau i MDF 
branchen, og pladerne vinder indpas 
på nye anvendelsesområder.

Der sker en hurtig udvidelse af kapa
citeten på OSB plader (plader lavet af 
lange høvlspåner; de erstatter ofte 
krydsfinerplader, red.). Dette kan føre til 
en situation med overudbud, efterhånd
en som de nyligt opførte anlæg når fuld 
udnyttelse af kapaciteten.

MDF plader og OSB erstatter massivt 
træ til adskillige formål.

Kina er blevet en betydelig eksportør 
af tropisk krydsfiner til Europa, baseret 
på importeret rundtræ.

I Europa er der udsigt til en udvikling 
af særlige forædlede produkter, de 
såkaldte engineered wood products 
(EWPs), især i form af l-bjælker og LVL 
tømmer, (l-bjælker har en profil som en 
stålbjælke og laves af to lægter som er 
forbundet med en krydsfinerplade; LVL 
- laminated veneered lumber - er en 
form for limtræ der bedst kan beskrives 
som krydsfinerplader skåret ud som 
bjælker eller planker. Begge produkter 
er udviklet i Amerika, red.).

Disse EWP produkter er en effektiv 
anvendelse af træ, de har forudsigelige 
egenskaber (mht. styrke, stabilitet, 
red.), og de reducerer tidsforbruget og 
spildet på byggepladsen. Antallet af 
EWP anlæg er fordoblet gennem det 
sidste tiår i Nordamerika, og deres pro
duktion svarer nu til 5% af udbudet af 
skåret træ.

Diskussionen på mødet viste at der 
er et behov for at slå til lyd for miljøfor
delene ved træplader sammenlignet 
med de konkurrerende produkter uden 
træ. Den europæiske træpladesektor 
forsøger bedre at forstå forbrugernes 
behov og forbedre produkternes kvalitet 
yderligere.

Den europæiske træpladeforening 
har lanceret en kampagne med temaet 
"For miljøets skyld, brug mere træ” ("For 
environmental reasons, use more 
wood”). Det sker for at markere fordele
ne ved træplader og andre træproduk
ter.

Det nordamerikanske forbrug af 
træplader ventes også at falde svagt i 
2002 og 2003 til 56 million m3, men det 
forbliver tæt på rekordniveauet, trods de 
nuværende lave priser. Styrken i hus
sektoren har holdt efterspørgslen oppe 
på OSB plader, som fortsat ventes at 
erstatte krydsfiner af nåletræ til kon
struktionsformål. (Den amerikanske

byggeteknik indebærer udstrakt brug af 
krydsfinerplader i konstruktionen, red.).

Produktion og forbrug af spånplader 
og MDF plader ventes at falde noget 
som følge af træg efterspørgsel fra 
såvel møbel- og køkkensektoren som 
andre anvendelser i industrien.

I CIS og Central- og Østeuropa udvi
des produktionskapaciteten i træplade- 
industrien, delvist knyttet til udviklingen i 
møbelindustrien og til investeringer fra 
udlandet. Forbruget på hjemmemarke
derne og eksporten af produkter fra 
Central- og Østeuropa til Vesteuropa 
øges.

Komiteen skønner en vækst på 5% i 
forbruget af plader i Rusland både i 
2002 og 2003 til 5 million rm3. Eksporten 
ventes at stige i en højere takt i den 
samime periode.

Papir, pap og cellulose
Verdensmarkedet for cellulose og papir 
begynder at komime sig efter den ned
gang som begyndte i 2. halvår 2000.
Der skete dengang et kollaps i prisen 
på cellulose som kunne tilskrives en 
svag efterspørgsel og overskydende 
kapacitet. I 1. halvår af 2002 blev mar
kederne præget af stigende efterspørg
sel på både cellulose og papirproduk
ter. Overskuddet er øget lidt efter et 
kraftigt fald i 2001.

Forbruget af papir og pap i Nord
amerika faldt kraftigt, og ventes fortsat

at falde i 2002 og 2003 ned til niveauet 
fra midt i 1990’erne. Dette fald i forbrug 
rejser spørgsmålet om der er ved at ske 
et skift i den langsigtede sammenhæng 
mellem økonomisk vækst og forbruget 
af papir.

Papirforbruget bestemmes, blandt 
mange andre faktorer, af ændringer i 
industriens produktion, en sektor som 
står for en faldende andel af den samle
de produktion. Det kraftige fald i udgif
terne til annoncering har haft en negativ 
effekt på papirforbruget. Produktionen i 
Nordamerika ventes også at falde i 
2002 og 2003.

I Europa ventes produktion og for
brug af papir og pap imidlertid at kom
me sig i 2002 og 2003 fra det relativt 
beskedne fald i 2001. Forbruget pr. ind
bygger i Nordamerika er stadig omkring 
50% højere end i Vesteuropa.

Forbruget af papir og pap i Rusland 
fortsætter hastigt med at komime sig fra 
lavpunktet i midten af 1990'erne. Mel
lem 1998 og 2003 blev det næsten for
doblet. Produktion og eksport af papir 
og pap stiger også kraftigt. Eksporten 
af russisk cellulose ventes også at vok
se yderligere,

Råtræ
Hugsten af råtræ såvel som forbruget 
steg kraftigt i UNECE regionen mellem 
1996 og 2000, men faldt i 2001 med 
3,8% hhv. 4,2%. Prognosen for 2002 og
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Forbruget af træplader I Europa er faldet lidt i 2002. Trods det svage marked vinder 
MDF plader fortsat markedsandele fra spånplader. (Foto af MDF plade fra Krono- 
wood, som produceres i Centraleuropa).

2003 viser en stabilisering på det 
nuværende niveau.

Nordamerika er det største råtræpro
ducerende område inden for UNECE 
regionen med 560 million m3. Hugsten 
faldt betydeligt mellem 1999 og 2001, 
mens nettohandel ind og ud af området 
forblev forsvindende lille.

Forbruget i 2001 faldt med 15% og 
hugsten med 10%. Blandt de drivende 
kræfter var tilbagegangen i økonomien 
og en reduktion i hugstniveauet i skove
ne under forbundsstaten i USA som føl
ge af miljøhensyn. Der ventes en tilba
gevenden til en langsom vækst i pro
duktion af råtræ i området.

Udviklingen i EU/EFTA området påvir
kes af de 3 orkaner i december 1999, 
som især ramte Frankrig, Tyskland, 
Schweitz og Danmark, samt efterfølgen
de hugster som følge af insektskader. 
Efter en stor forøgelse af udbudet i 2000 
blev prisniveauet svækket. Som følge 
heraf reducerede statsskovene deres 
udbud for at støtte en konsolidering af 
markederne. Dette medførte et fald i 
hugsten i 2001 på omkring 10%.

I de fleste lande har forarbejdnings
industrien nu opbrugt de lagre som blev 
opbygget efter orkanerne. I 2002 ven
tes et fald som følge af dels lav økono
misk vækst, dels langtidseffekterne af 
orkanen. I 2003 ventes hugsten at stige 
i takt med den normale, stigende trend.

Hugst såvel som forbrug i Central- 
og Østeuropa er vokset støt i de senere 
år. Hugsten blev 100 million m3 i 2001. 
Den faldt svagt, for første gang, i 2001, 
mens der blev meldt om en fortsat 
vækst i forbruget.

I 2002 og 2003 ventes en fortsat, 
men mere beskeden vækst. Det kunne 
være et tegn på en langsigtet stabilise
ring af væksten til et niveau der kan 
sammenlignes med landene i Vesteuro
pa.

Hugsten i CIS var gennem en fase af 
dyb depression efter kollapset af pla
nøkonomien. Området har imidlertid vist 
en bemærkelsesværdig vækst i hugsten 
og en mere moderat stigning i forbruget 
siden devalueringen af rublen i 1998.

Eksporten af råtræ er vokset kraftigt 
gennem 1990’erne. I de senere år har 
der været en fortsat vækst i eksporten 
fra CIS til Vesteuropa og Central- og 
Østeuropa, men også til Japan og Kina. 
Der ventes yderligere vækst i hugst og 
forbrug af råtræ i 2002 og 2003 sam
men med et fald i nettoeksporten.

Der har været en betydelig ændring 
af handelsmønsteret for råtræ. Hande
len fra CIS til EU/EFTA området - som 
udgør 12% af den globale handel med 
råtræ - steg med næsten 80% mellem 
1996 og 1999, men den aftog i 2000. 
Ligeledes skete der en fordobling mel
lem 1998 og 2000 af eksporten fra CIS 
(især Rusland) til lande uden for UNE
CE regionen (Japan og Kina). (Tal på 
dette område rækker ikke længere frem 
end 2000).

Selvom andelen af træ til energi sta
dig er ubetydelig i det meste af UNECE 
regionen, så er handelen med energi
træ, herunder træpiller, briketter, 
savsmuld og flis vokset kraftigt i de 
seneste ti år. Anvendelsen af træ til 
energiproduktion fremmes i høj grad 
gennem energipolitikken og teknologisk 
udvikling.

De fleste lande er i færd med at vir
keliggøre målene i Kyoto Protokollen 
(denne traktat omfatter reduktion af 
udslippet af COz for at begrænse for
ventede klimaændringer i fremtiden, 
red.). Der er mulighed for politisk at 
opmuntre til øge brug af bioenergi, 
samtidig med udfasning af kernekraft, 
reduktion af kulstofudledning fra fossilt 
brændsel, miljøvenlig anvendelse af 
råtræ, mulige ændringer i arealanven
delse, bevarelse af naturressourcer mv.

Muligheden for konkurrence om de 
samme råvarer som også er egnet til 
træprodukter rejser bekymringer blandt 
nogle aktører hvad angår politikken til at 
fremme anvendelsen af træ til energi.

Certificerede
skovprodukter
Arealet med skov der er certificeret for 
bæredygtig skovdrift vokser hastigt i 
UNECE regionen. Midt i 2002 nåede det 
op på 124 mio. ha, en vækst på 25% 
siden 2001. Langt størstedelen, 90%, af 
Verdens certificerede skove ligger i 
Europa og Nordamerika. Den teoretisk 
mulige produktion af certificeret træ er 
234 mio. m3.

Markederne for certificerede skov
produkter er også vokset, men ligger 
fortsat på et lavt niveau. Mange produ
centlande er målrettede mod de mil
jøbevidste markeder.

Rapportører fra de enkelte lande har 
lavet grove skøn for de certificerede 
træprodukters andel af markedet (ikke 
papir). I Storbritannien er det 10%, i 
Holland 7%, Belgien 5% og i Tyskland 
under 1%, og andelen ventes at vokse 
eksponentielt. I Nordamerika er der

mest certificeret træ i Canada hvor det 
udgør 5% af markedet.

Efterspørgslen er størst på business- 
to-business markedet tæt på forbruger
ne, gør-det-selv branchen samt bolig
udstyr. Fra forbrugernes side er der 
meget lille efterspørgsel, især på grund 
af manglende kendskab, men også for
di nogle kæder bruger egne mærker.

Sporbarhedscertificering (”chain-of- 
custody") er en flaskehals i dagens mar
keder for certificering, og det fører til at 
varer produceret i certificerede skove 
sælges uden et mærke som dokumente
rer oprindelsen. Disse mangler i distri
butionskanalerne berøver producenter 
og forbrugere nogle af de mulige fordele 
ved at handle med anerkendte certifice
rede produkter.

Komiteen bemærkede sig andre pro
blemer ved større udbredelse af certifi
cering, herunder mangel på gensidig 
anerkendelse mellem systemerne, man
gel på merpriser for certificerede pro
dukter og mangel på efterspørgsel (del
vist som følge af manglende bevidsthed 
blandt forbrugerne). Der er dog nogle 
markeder som oplyser at mangel på 
varer begrænser udvalget.

Drivkraften for udbudet omfatter mar
kedsadgang, især for eksport når hjem
memarkedet er lille eller ikke eksisteren
de. Drivkraften for efterspørgslen omfat
ter forbedring af virksomhedens image, 
fordele i forhold til andre virksomheder, 
mulighed for nye afsætningskanaler, 
modvilje mod risikotagen og social 
ansvarlighed.

Skovejere tager i stigende grad hen
syn til deres omdømme på miljøområ
det. Nogle regeringer, både lokale og 
nationale, har fremmet certificering af 
skove og øger efterspørgslen gennem 
den offentlige indkøbspolitik.

Uden at have statistik eller prognoser 
er det spekulativt at forudsige markedet 
for certificerede skovprodukter. Moderat 
vækst ventes for detailhandlen i det 
kommende år med højere vækst i nogle 
produkter, bl.a. gulve.
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Skov & Landskabskonferencen 2003
Hotel Nyborg Strand, Onsdag den 5. februar 2003 kl. 9.30-16.00

w n

sss
Skov & Landskab

09.30-10.00
10.00-10.05
10.05-11.00

Fælles
Registrering og morgenkaffe
Velkomst ved Skov & Landskab
Fællessession:
Ordstyrer: Forstander Søren Fløe Jensen, S&L

Regeringens vigtigste målsætninger for skov, landskab og planlægning
Miljøminister Hans Chr. Schmidt
Målsætningernes betydning for praksis
Skovrider Lars Møller Nielsen, Aage V. Jensens Fonde
Hvilke nye udfordringer medfører det for skov-, landskabs- og planlægningsforskningen?
Direktør Niels Elers Koch, S&L

11.00-11.20 Kaffe og besigtigelse af posters
Sessioner
Skovbrug Pyntegrønt By og parker Det åbne land

Ordstyrer: Institutleder 
Jens Dragsted, S&L

Ordstyrer: Forskningschef Bo 
Jellesmark Thorsen, S&L

Ordstyrer: Vicedirektør Kjell 
Nilsson & Professor Ib
Asger Olsen, S&L

Ordstyrer: Forskningschef 
Gertrud Jørgensen, S&L

11.20-12.00 Fremtidens anvendelse 
af træ - betydning for 
skovbruget
Per Brenøe og Per Ole 
Olesen, KVL

Insektbekæmpelse uden 
kemi?
Hans Peter Ravn, S&L og 
Susanne Harding, KVL

Hvilken rolle spiller de 
grønne områder for en 
bæredygtig byudvikling?
Niels Østergaard, Lands
planafdelingen og Kjell 
Nilsson, S&L

Hvor er vi på vej hen i det 
åbne land? Og hvad er 
konsekvenserne?
Esben Munk Sørensen,
S&L og Thorkild Ljørring 
Pedersen, Landdistrikternes 
Fællesråd

12.00-12.30 En konkurrenceøkolo
gisk indgangsvinkel til 
tynding
Lars Wichmann, S&L

Forudsigelse af nord
mannsgranens vækst - et 
redskab for praksis?
Merete Morsing, S&L

Natur og sundhed. Kan 
adgang til natur og grøn
ne områder hjælpe imod 
stress og sygdomme?
Patrik Grahn & Ulrika 
Stigsdotter, SLU Alnarp

Landbrugsstøtteordnin
gerne - hvordan samvir
ker de med planlægnin
gen i det åbne land?
Erling Andersen, S&L

12.30-13.30 Frokost og besigtigelse af posters

13.30-14.00 Måldiameter - fup eller 
fakta?
Henrik Meilby, S&L & 
Esben Møller Madsen, 
Trolleholm Gods

Resultater fra norsk pynte
grøntforskning
Arne Sæbø, Planteforsk

Hvor skal vi plante træer i 
bymiljøet og hvilke træar
ter egner sig?
Ib Asger Olsen, S&L

Hvad mener landmænde
ne om fremtiden i drikke
vandsområder?
Henrik Vejre, S&L

14.00-14.30 Hvordan påvirkes egens 
vækst af hugst?
Vivian Kvist Johannsen, 
S&L

Salg gennem bortforpagt
ning af høstperioden
Kaj Østergård, Dansk Jule
træsdyrkerforening

Rodvenlige befæstelser 
og andre tiltag for at give 
gode vækstbetingelser.
Thomas Randrup og Palle 
Kristoffersen, S&L

Græsningsdyr i skudfeltet 
- integration af jagt og 
naturpleje
Rita Buttenschøn, S&L og 
Thomas Holst Christensen, 
Danmarks Jægerforbund

14.30-15.00 Kaffe og besigtigelse af posters

15.00-15.30 Vand fra skove - mulig
heder og problemer
Karsten Raulund Ras
mussen, S&L

Nålefarve i nobilis: Kan den 
måles og påvirkes af lys?
Christian Nørgaard Nielsen & 
Finn Vanmann Jørgensen,
S&L

Fem års erfaringer med 
udlicitering af drift af 
grønne områder.
Søren Selch Laursen, Slots- 
og Ejendomsstyrelsen

Kollektive naturplaner:
Kan plantningsforenin
gerne spille en ny rolle?
Anne Gravsholt Busck, S&L

15.30-16.00 Metoder til konvertering 
af hede- og klitplantager
Kjell Suadicani, S&L

Kulturstart i nordmanns
gran: Knopmanipulation, 
farer og fordele.
Hanne Rasmussen, S&L

Med himlen som loft - 
dansk havekunst fra 1950 
til 1970.
Malene Hauxner, S&L

Landboers natursyn - 
egner det sig til naturfor
valtning?
Katrine Højring, S&L

Pris (inkl. Forplejning og konferencerapport,); Ved tilmelding før den 15. januar 2003: 1.550 kr. (2.300 kr. for ikke-abonnenter på Skov & 
Landskabs Videntjeneste). Efter den 15. januar 2003: 1.750 kr. (2.500 kr. for ikke-abonnenter på Skov & Landskabs Videntjeneste). Alle 
priser ekskl. moms. Ved afmelding efter den 29. januar 2002 faktureres den fulde pris.
Tilmelding: Gerne snarest og senest den 29. januar 2003. Tilmelding kan ske via FSL’s hjemmeside (www.fsl.dk). Tilmeldingsblanket 
kan tillige fås ved henvendelse til Dorthe Gartmann på tlf.: 45 17 82 57, e-mail: dgc@fsl.dk eller fax: 45 76 32 33.
Bustransport: Der vil være gratis bustransport mellem Nyborg Station og Hotel Nyborg Strand om morgenen kl. 9.20 og kl. 9.35 og 
efter konferencen.

(Arrangørerne forbeholder sig ret til ændringer i programmet)



SKOVEN S FORSIDE

ARETS FLOTTESTE
FORSIDE

Konkurrence om valg af 
forside.

Forsiden er normalt en af de sider vi gør 
en del ud af på Redaktionen. Den er 
bladets ansigt udadtil og skulle gerne 
give lyst til at læse bladet. Vi bliver ofte 
inspireret af en bladets artikler til valget 
af forside.

Nu vil vi gerne høre læsernes mening 
om hvilke forsider der var de flotteste i 
2005.

Skriv til os og fortæl hvilke tre for
sider du synes var de flotteste i 2002. 
Brug fx bladets nummer - 2/02, 8/02, 
10/02 - til at angive dit valg. Skriv til 
sidst navn og adresse. Du er meget vel
kommen til at komme med bemærknin
ger til dit valg - eller at give forslag til 
nye emner som vi bør tage op.

Indsend svaret til Redaktionen på:
- e-post: sf@skovforeningen.dk
- fax: 33 24 02 42
- postkort / brev: Redaktionen, 

Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C

Lodtrækning
Vi trækker lod om 6 x 1 flaske rødvin 
blandt de læsere der har stemt på den 
vindende forside. Vi skal have dit svar 
senest tirsdag den 7. januar 2003. Vin

dernes navne vil blive bragt i Skoven 
1/03, sammen med resultatet.

Ansatte i Dansk Skovforening kan 
ikke deltage i lodtrækningen.

Redaktionen
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1/02 Mountainbikeryttere i skoven 
2/02 Vinterstemning 
3/02 Rød glente
4/02 Skoleelever lærer om skovbrug 
5/02 Trælade på Bramstrup 
6/02 Skovens Dag på Valdbygård 
8/02 Opførelse af blokhus 
9/02 Bjælkehus under opførelse 
10/02 Ekskursion på Ryegård 
11/02 Maskinplantning i hedeplantage 
12/02 De skovbrugsstuderende 
sælger juletræer

SKOVPLANTER?
Få råd hos din Plantemægler®? 

www.forstplant.dk

MOHEDA
Skovvogne og Skovkraner

Professionelt udstyr til dansk skovbrug
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HANDEL MED TRÆPRODUKTER

DEN EUROPÆISKE 
NÅLETRÆKONFERENCE

Reportage fra den årlige 
konference for Europas 
import- og eksportlande 
for nåletræ i Holland.

Efterspørgslen er lav, 
og indtjeningen er svag 
- men der er alligevel 
optimisme i markedet.

Hvert efterår afholdes European Soft
wood Conference med deltagelse fra 
de vigtigste Importlande og de vigtigste 
eksportlande hvad angår nåletræ i 
Europa. Arets konference blev afholdt 
d. 24.-25. oktober i Holland.

Denne artikel er en sammenskrivning 
af notater fra Torben Larsen, Danske 
Trælast, og Palle Thomsen, Trælast
handlerunionen.

Red.

Konferencen havde samlet mange af de 
toneangivende nåletræsimportererende 
og -eksporterende nationer samlet for at 
drøfte emner af betydning for produ
center, distributører og forbrugere af 
nåletræsprodukter.

Stemningen på Konferencen var 
optimistisk trods den økonomiske usik
kerhed. Der har de sidste par år været 
betydende forandringer, hvoraf en del 
har tilgodeset nåletræindustrien:

- Kampagner for at fremme salget af 
træ.

- Større behov for reparation og ved
ligeholdelse, hvilket nåletræ er ideelt til.

- Stigende appetit på udendørs 
dekorative og funktionelle produkter hos 
forbrugerne.

- Udviklingen mod bæredygtigt skov
brug, gennem Pan European Forestry 
Certification (PEFC) og Forestry 
Stewardship Council (FSC).

Som mange andre industrier har 
nåletræsmarkedet oplevet lavere efter
spørgsel og svagere indtjening i løbet 
af 2001 og 2002. Så godt som alle de 
toneangivende økonomier i verden har 
lidt af lav vækst, eller i en del tilfælde 
ingen vækst. Konferencen blev afholdt i 
en for både importører og eksportører 
svær tid.

Markedet
På markedssiden var der både hos eks

portører og importører en klar opfattelse 
af et relativt stabilt marked. Vi har set 
små prisstigninger over efteråret, og 
den trend forudses at kunne fortsætte. 
Det er dog nærmere små prisjusteringer 
end egentlige stigninger der er tale om.

Der er ingen forventninger om en 
pludselig stigning, selvom lagrene i 
eksportørlandene er små, og selvom 
importørlandene har nedskåret deres 
lagre.

Prisen på trælast er i forhold til andre 
byggematerialer den laveste nogen sin
de. I Holland er gennemsnitsprisen i 
dag den samme som for 22 år siden.

Det er en klar opfattelse, at de 
moderne savværker og bevidstheden 
om lagerstyring gør, at der fremover vil 
være væsentligt mindre træ under pro
duktion og på lagre. Alligevel vil det 
ikke medføre voldsomme spekulati
onskøb, som fører til store udsving i pri
serne. Fremover forventes mindre 
udsving, end vi tidligere har set.

Volumenmæssigt er der god balance 
i forventningerne fra købers og sælgers 
side. Der er på trods af de små lagre 
ingen, der rigtig frygter leveringsproble
mer.

Marked i Europa
Europæiske importører fortsætter kam
pen mod den svage efterspørgsel på 
hjemmemarkedet, men der er et uens
artet billede blandt Europas nationer.

Tyskland står for omkring en tredje
del af det europæiske forbrug, og 
meget afhænger derfor af denne nation. 
Den tyske økonomi forventes gradvis at 
komme sig i 2003 og 2004 med en der
af følgende forøgelse af nåletræsforbru
get.

Finland og Sverige er de største af 
Konferencens eksportører, og de har 
sammen med Norge forøget deres ind
trængning på de europæiske markeder 
til omkring 43% i 2000. Ligeledes har 
Rusland og nogle af “overgangs-” øko
nomierne, såsom Hviderusland og 
Ukraine, fået betydning.

Verdensmarked
Eksport til lande udenfor "De 9 impor
tørlande” har større og større betydning 
for at markedet balancerer. Hovedafta
gerne er Japan og USA.

Japan forventes fortsat at være et 
stort marked for mange nåletræsudby
dere, men interne økonomiske og struk

turelle problemer vil resultere i et for
mindsket volumenforbrug i 2002. Dette 
forventes dog at blive mere end udlig
net af en forøget efterspørgsel fra Nor
damerika.

Kina er den nye spiller på banen, 
som om føje tid kan få stor betydning.

Følgende billede blev brugt for at 
illustrere potentialet i Kina:

En ’Mao-jakke’ har 3 knapper, lavet 
af træ. Hvis den kinesiske mode ænd
res og kræver 4 knapper vil det øgede 
forbrug svare til den årlige tilvækst af 
gran i Finland.

Spøg til side, Kina forventes at blive 
storimportør af softwood. *)

Nåletræsindustrien er nu et sandt 
globalt marked. Der er en større variati
on i produkterne end nogensinde før. 
Salget forbliver stærkt, trods nedgan
gen i mange økonomier.

I kombination med de store handels
blokke i Nordamerika, Japan og Euro
pa, bliver de voksende økonomier i Øst
europa, og for nylig Kina, sammen med 
Mellemøsten og Nordafrika vigtigere og 
vigtigere for forbruget af nåletræ.

Certificering
Konferencen beskæftiger sig mere og 
mere med certificerings- og miljø
spørgsmål. Der er stor opbakning om at 
sikre fremtidige certificerede leverancer. 
Det store spørgsmål er, hvem der skal 
certificere.

Konferencens deltagere er mest 
interesserede i PEFC. Dette skyldes 
naturligvis at der er mest PEFC certifi
ceret træ at handle med.

FSC er ligeledes accepteret, men 
der er mindre lyst til at støtte FSC. Det 
skyldes hovedsageligt at det ikke er lyk
kedes at formå FSC til at anerkende 
andre certificerings organisationer som

*) Tilvæksten i Finland er 76 mio. m3 om året, 
hvoraf 36% er gran. Befolkningen i Kina er 
1.274.106.000 (1999). Fordeles tilvæksten 
af gran ligeligt på alle kinesere er der 
0,021 m3 til hver. Det bliver nogle ret store 
knapper!
Men regnestykket viser alligevel hvordan 
træmarkedet kan udvikle sig hvis befolk
ningen i u-lande ønsker et forbrug der blot 
minder om de rige lande.

Red.
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Det europæiske marked for trælast af nåletræ er relativt stabilt. Der har været små prisstigninger over efteråret, og den trend 
forudses at kunne fortsætte. Det er dog nærmere små prisjusteringer end egentlige stigninger der er tale om.

på ligeså god måde sikrer bæredygtig 
udvikling. Desuden er det endnu meget 
vanskeligt at få tilstrækkelige mængder 
FSC certificeret træ.

Det blev besluttet at kontakte Europa

kommissionen i Bruxelles for at skaffe 
opbakning for det synspunkt, at det vil 
være konkurrenceforvridende hvis kun 
FSC kan godkendes ved alt offentligt 
indkøb. I flere europæiske lande er der

allerede vedtaget lovgivning om at 
offentlige indkøb kun må være FSC 
certificeret træ.

I Danmark og andre europæiske lan
de arbejdes der på lignende lovforslag.

Ordreproducerede dækrodsplanter 2003

i
A
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Peter Schjøtt’s Planteskole
7361 Ejstrupholm • Tlf. 75 77 25 52 • Fax 75 77 31 34 
www.planteskole.dk • p.s@planteskole.dk
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HANDEL MED TRÆPRODUKTER

DEN DANSKE 
MARKEDSRAPPORT

FOR TRÆLAST AF NÅLETRÆ

Tabel 1. Økonomiske nøgletal

Indikator Enhed 1999 2000 2001
Skøn

2002
Skøn

2003

BNP * % + / - 2,1 3,2 1,0 1,1 1,7
Vekselkurs Euro Euro 6,98 8,09 7,43 - -

Vekselkurs dollar $ - - 7,57 - -

Inflation % 0,48 3,0 2,4 2,4 1,9
Ledighed 1000 157 150 145 141 136
Industriproduktion % + / - 0,1 5,3 2,9 1,2 2,1
Igangsat byggeri 1000 16,6 15,2 17,9 17,0 19,4
Afsluttet byggeri 1000 17,6 16,1 16,6 - -

Alle tal er opgjort ved årets udgang. - angiver at tallet ikke var til rådighed.

Af adm. direktør 
Palle Thomsen, 
Trælasthandlerunionen

I den kommende tid ven
tes en lille stigning i 
boligbyggeriet, men en 
nedgang i erhvervs- og 
kontorbyggeri.

Der ventes et fald i 
importen af trælast i 
2002. Priserne er stabi
le, men med tendens til 
en lille stigning.

Den danske delegation til årets nåle
trækonference præsenterede følgende 
rapport med indtryk af dels den gene
relle situation, dels markedet for træ
lasthandel. Rapporten er oversat fra 
engelsk af redaktionen.

Økonomien generelt
Arbejdsløsheden er fortsat meget lav 
trods den internationale recession i 
2001. Der var kun en mindre nedgang i 
beskæftigelsen i den private sektor i 
2001 og i begyndelsen af 2002. 
Beskæftigelsen i den offentlige sektor 
steg ret kraftigt i den samme periode, 
mens der ikke var nogen ændring i 
arbejdsstyrken og i arbejdsløsheden.

Som følge af ingen vækst i arbejds
styrken og fortsat vækst i den offentlige 
beskæftigelse er der meget lidt plads til 
vækst i den private beskæftigelse i åre
ne fremover. Derfor kan selv de meget 
beskedne vækstrater der forventes i 
2003 og 2004 true stabiliteten på det 
danske arbejdsmarked.

Derfor vil resultatet af de igang
værende forhandlinger om en ny 
arbejdsmarkedsreform blive afgørende 
for dansk økonomis sundhed. Der er et 
stort behov for reformer som kan øge 
arbejdsstyrken og forøge incitamentet til 
aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet.

I begyndelsen af 2001 stoppede 
væksten i den danske industrieksport 
som følge af den internationale afmat

ning. Industrieksporten var omtrent 
uændret indtil begyndelsen af 2002 da 
der igen kom et opsving.

Den lave vækst i 2001 var ikke noget 
særligt dansk fænomen. Udviklingen i 
den danske eksport har dog været 
mere gunstig end hos mange af Dan
marks konkurrenter idet verdenshand
len gik tilbage i 2001.

Væksten i det private forbrug har 
været uhyre beskeden siden sidst i 
1998. Det skyldes især skattereformen i 
1998 som reducerede husholdninger
nes disponible realindkomst i 1999 og 
2000. Samtidig styrkede skattereformen 
midlertidigt husholdningernes incita
ment til at øge opsparingen. I 2001 steg 
den disponible indkomst lidt igen, og 
det førte til en svag fremgang i det pri
vate forbrug.

I løbet af 2002 ventes husholdninger
nes opsparingskvote at falde til et lave
re og mere "normalt” niveau. Købekraf
ten er forbedret i 2002 som følge af let
telser i indkomstskatten. Det har stimu
leret det private forbrug, som ventes at 
gå op med 2% i 2002.

Investeringerne har vokset betydeligt 
i de senere år, men væksten ventes at 
gå i stå. Der ventes et svagt fald i 2002 
og 2003, fordi industriens produktions
kapacitet kan opfylde efterspørgslen.

I de kommende år ventes en bedre 
udnyttelse af kapaciteten i virksomhe
derne, og det vil forøge indtjeningen. 
Investeringer i bygninger og maskiner

ventes at gå ned på et lavere niveau i
2002 og 2003.

Nåletræmarkedet
Der ventes en beskeden vækst i bolig
byggeriet i 2003, og i 2004 ventes byg
geriet at nå over 20.000 for første gang 
siden 1989. Baggrunden er især rege
ringens boligpolitiske initiativ fra august 
2002, som ventes at få flertal i Folketin
get.

Der sker en vækst i det støttede byg
geri som bliver større end nedgangen i 
det private boligbyggeri. Det private 
parcelhusbyggeri ventes at stabilisere 
sig på et niveau omkring 1,2 mio. m2 in
2003 and 2004. Byggeriet af lejligheder 
ventes at stige fra 5.400 i 2001 til 7.200
i 2004.

Opførelsen af nye kontorer ventes at 
falde indtil lidt ind i 2003. Siden 2000 
har der været et fald i denne sektor, og 
der ventes at være omkring 4 mio. m2 
ledige lokaler i 2003.

Aktiviteten inden for reparation af 
bygninger ventes at stige en smule i 
2003 og 2004.

Industribyggeriet ventes at falde fra 
925.000 m2 i 2001 til 750.000 m2 i 2002.

Producenterne af fyrretræsmøbler er 
i en meget vanskelig position. Moden 
ændrer sig, og der er sket et skift i ret
ning af plademøbler og møbler af løv
træ. Producenterne lider også under 
den kendsgerning at design og udvik
ling af nye modeller foregår i Danmark,
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Der ventes en beskeden vækst i boligbyggeriet i 2003; væksten sker især i det støttede byggeri, mens parcelhuse går tilbage. 
Billedet viser et byggeri af ungdomsboliger i Alborg Øst, oktober 2002. Det er Danmarks første etagebyggeri med elemqnter af 
massivtræ som er samlet med limning. (For at undgå forvirring: I Skoven 10/02 omtaltes et byggeri af ældreboliger ved Århus 
hvor der blev brugt elementer af massivtræ samlet med sømning. Fælles for begge projekter er et meget stort forbrug af nåle
træ - 5-15 m3 pr. bolig).

mens produktionen i stigende grad 
foregår i Østeuropa og Fjernøsten. 
Samtidig er de traditionelle markeder, 
anført af Tyskland, gået tilbage.

Emballageindustrien afspejler den 
svagt faldende tendens i industrieks
porten af de fleste produkter.

Importen af trælast
Der er kun ringe variation i det generelle 
billede. Som gennemsnit forventes et 
fald i importen på 10-12% i år. Heraf vil 
skandinavisk træ stå for et fald til 1,5- 
1,6 mio. m3 in 2002, mens det ser ud til 
at omlægningen i retning af Central- og 
Østeuropa har stabiliseret sig på det 
nuværende niveau.

Fordelingen mellem hvidt træ og rødt 
træ er uændret. Priserne er stabile, men 
med en begyndende tendens til svag 
stigning.

Sibirisk lærk ser ud til at være det 
foretrukne alternativ til imprægneret 
tømmer. Forbruget af denne træsort er 
nu kommet op på at udgøre 15-20% af 
forbruget af imprægneret træ.

Thuja (Western Red Cedar) har alle
rede sin niche, men andre alternativer til

Tabel 2. Import af nåletræ, 1000 m3.

Importlande 2000 2001 % ændring 01/00

Sverige 1.325.000 1.211.400 -8,6
Finland 600.183 530.475 -11,6
Norge 58.777 35.184 -40,1
Tyskland 75.488 64.631 -14,4
Rusland 86.969 76.672 -11,8
USA/Canada 4.992 6.316 26,5
Øvrige 142.015 195.226 37,5

1 alt 2.326.194 2.119.904 -8,9

Tabel 3. Samlet statistik over nåletræ i Danmark, 1000 m3.

1999 2000 2001 Skøn
2002

Skøn
2003

Import 2188 2326 2120 1904 2100
(+) Lager primo 774 724 775 740 720
(-) Lager ultimo 724 775 740 720 700
(+) Indenlandsk produktion 330 330 330 330 330
(-) Eksport 60 60 58 56 58

Forbrug i alt 2432 2571 2427 2198 2392
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ØNSKER DU UDSØGTE 
SKOVPLANTER?
SPØRG DIN 
PLANTEM/EGLER!

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

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

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

imprægneret træ prøver at få en andel 
af markedet,

Andre træsorter med større varighed 
end Redwood ses i små mængder, fx 
Balau, Ipe, Massaranduba og Douglas- 
gran. Varmebehandlet træ nævnes 
også som en mulighed, såvel som den 
nyudviklede imprægneringsmetode 
hvor der bruges superkritisk CO under 
højt tryk som opløsningsmiddel. (Super
træ, se Skoven 3/02, red.).

Videre på miljøområdet er Danmark 
nu klar til PEFC certificering efter god
kendelse fra PEFC Rådet. (Se Skoven 
11/02, red.).

Øvrige
markedsrapporter
Markedsrapporter fra de fleste lande på 
konferencen kan findes på hjemmesi
den for Trælasthandlerunionen. Det dre
jer sig om Finland, Canada, Frankrig, 
Østrig, Belgien, Tyskland, Italien, 
Rusland, Spanien, Letland, England, 
USA, Sverige og Grækenland. Adres
sen er http://www.tun.dk/serviceskate- 
gori.asp?servicekat=Markeder

Ønsker man ikke at skrive denne 
lange adresse kan man slå op på 
www.tun.dk. Gå ind i Nyhedsarkiv, lav 
en søgning på artiklens indhold og skriv 
her "konference”. Her findes en medde
lelse om 2002 konferencen (gengivet 
oven for) samt links til de udenlandske 
rapporter.

Ny skov ved boliger
I de kommende år kommer der en 
større statsskov i Benløse ved Ringsted 
(se Skoven 11/02, side 514). Men der er 
også planer om en privat skovrejsning 
på 20 ha i området (ved Roskildevej og 
Præstevej) i forbindelse med en større 
udstykning.

Skoven anlægges af Søren Matthie- 
sen som købte jorden i juni af kommu
nen. Ud over at lave 20 ha skov skal der 
udstykkes 70 grunde til boliger, der skal 
laves en slette til rekreative formål samt 
senere et større græsningsområde. 
Sletten vil få et udsigtspunkt hvorfra 
man kan se til Skjoldenæsholmskovene,

Skoven er planlagt i samarbejde 
med skovdyrkerforeningen, og der 
plantes bøg, ask, eg og douglasgran. 
Hvis der som forventet opnås tilskud til 
skovrejsningen vil man starte tilplant
ning til foråret. Søren Matthiesen siger 
at skovrejsning og udstykning hænger 
nært sammen - der er ikke råd til at rej
se skoven uden udstykningen.

Der er udarbejdet en lokalplan for 
området, som i øjeblikket er i høring.
Den ventes vedtaget i februar, og grun
dene kan så sælges til efteråret. Forsla
get til lokalplan er udarbejdet af to byg
gefirmaer i samarbejde med Teknisk 
Forvaltning ud fra en vurdering af hvor
dan folk vil bo.

Kilde:Dagbladet Ringsted 18.10.02

Ny cellulosefabrik
I det nordlige Tyskland er man nu star
tet på at bygge hvad tyskerne betegner 
som den mest moderne cellulosefabrik i 
Europa. Den hedder Zellstof Stendal og 
kommer til at ligge ud til Elben i Arne- 
burg ved Stendal. Det er nord for Mag
deburg og vest for Berlin.

64% af aktierne ejes af Mercer Inter
national med hjemsted i Zurich og Van
couver, resten ejes af to tyske investe
ringsselskaber i Duisburg og Koln. Den 
samlede investering opgøres til 844 
mio. euro eller 6,3 mia. dkr.

Forbundsstaten og delstaten Sach- 
sen-Anhalt støtter projektet med 275 
mio. euro - 2,1 mia. dkr. Det er altså 
endnu et eksempel på en stor træindu
stri som er etableret i det tidligere Øst
tyskland med massiv offentlig støtte.

Ved nedlæggelsen af grundstenen 
deltog bl.a. forbundskansler Gerhard 
Schroder som talte om signalvirkningen 
både for regionen og for hele landet. ”- 
Hvad der her skabes bliver et fyrtårn af 
håb i en svær tid".

Selve fabrikken skønnes at give 
beskæftigelse til 580, og der skabes 
indirekte arbejde til 1800 (bl.a. skovning 
og transport). Den ventes at være i drift 
i december 2004.

Fabrikken vil bruge 3 mio. m3 cellulo
setræ og savværksflis om året eller 
8200 m3 træ om dagen. Der hentes 
65.000 m3 vand i døgnet fra Elben, og 
efter rensning ledes 48.000 rm3 vand til
bage i floden.

Omsætningen bliver på omkring 300 
mio. euro eller 2,5 mia. dkr om året.

Produktionen ventes at blive 552.000 
tons sulfatcellulose om året - eller 1700 
tons om dagen - og den skal køre i 
døgndrift. Langt det meste af produk
tionen ventes at blive solgt i Europa.

Kilde:AFZ-Der Wald 21/2002

Brdr. Svanebjerg
Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter 

Renholdelse og stabklipning af juletræer

3 6
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Desuden udfører vi juletræsnetning, rabat-klipning m.m. 
Leestrup • 4733 Tappernøje • tlf. 36 72 33 77 • fax 56 72 57 02 

Forhandling af a nlægsrør til overkørsler

FO
R

STPLA
N

T

542 SKOVEN 12 2002



KORT NYT

Parkeringshus i træ
I mange norske byer er der stort behov 
for parkeringspladser. Samtidig er der 
grunde som står tomme i en længere 
periode indtil der bliver bygget.

Dette kunne løses med et modulba
seret parkeringshus som kan nedtages 
når grunden skal bebygges og bruges 
et andet sted. Da genbrugstanken var 
kommet ind var det naturligt at tænke 
miljøvenligt ved at bruge træ som er for
nybart og lidet forurenende.

Træ er også et godt materiale fordi 
det har lav vægt i forhold til styrken - og 
dermed er det billigt at transportere.
Det er let at bearbejde, det kan præfa
brikeres og monteres på kort tid.

Der blev lavet et projekt med statsli
ge og private midler, herunder træindu
strien, til i alt 2 mio. kr. For kort tid siden 
kom en rapport fra Norsk Treteknisk 
Institut som beskriver arkitektur, tekni
ske forhold om holdbarhed og brand, 
byggeomkostninger samt et miljøregn
skab. Der er sammenlignet med tilsva
rende huse i beton og stål.

Som eksempel er der regnet på en 
byggegrund på 30 x 30 m. Her kan man 
lave et hus på 6 etager med 205 parke
ringspladser. Der anvendes bærende 
konstruktioner i træ, suppleret med nog
le stålsøjler og -bjælker.

Et sådant hus koster lidt over 17 mio. 
nkr, og et tilsvarende hus i beton eller 
stål koster lidt under 17 mio. nkr. Her er 
der ikke indregnet genbrugsværdien 
som er 4,5 mio. for træhuset og 3,9 mio. 
for betonhuset. Alt i alt er de to materia
ler derfor relativt ligeværdige inden for 
de usikkerhedsmargener som der altid 
vil være.

En af projektdeltagerne er Indigo 
Invest som bygger parkeringsanlæg.
De er ikke negative over for ideen, men 
de er ikke meget for at være prøvekani
ner. De vil vide mere om hvordan resul
tatet bliver sammenlignet med velkend
te materialer som beton og stål. De så 
også gerne at der var en besparelse at 
hente.

Måske kan et træhus være interes
sant ved parkeringshuse som kun skal 
stå en kort periode. Men der kræves 
mere viden om omkostningerne til ned
tagning, transport og opsætning et nyt 
sted.

Kilder:
Norsk Skogbruk 9/2002.

Arkitekternes hjemmeside: 
www.aadnesen.no

N'ITs hjemmeside: www.treteknisk.no Her 
kan bestilles rapport nr. 51: Parkeringshus i 
tre (150 kr).

Du ønskes et godt og 
lykkebringende nytår. 
Hilsen FORSTPLANT!
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Handelsfirma

Jørn Bolding A/S
Håndværkervej 55 - 671 O Esbjerg V.
Tlf. 751 5 5066 - Fax 7515 1 911

JAPA, kløver og saver 
i én arbejdsgang

Scoppio, stærk 14 tons 
kløver til trailer eller 

traktor

Senior, brændekløver 
opretstående til 380V

- \
r

■-

Bord- og vipperundsav 
i mange modeller

Besøg os på AGROMEK i hal A2 stand 1810
Se vort store udvalg i skovvogne, kløvere, rundsave 

m.m. eller besøg vor hjemmeside 
www.braendeklover.dk
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MOSPRODUKTION 
KAN ØGES
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Mosprøven som Gert Mogensen har bestemt til at bestå helt overvejende af Almin
delig Cypresmos - den mest almindelige mosart i Danmark.

Indsamling af mos i 
hedeplantager er ikke 
en trussel mod naturen. 
Det er meget almindeli
ge arter der indsamles.

Indsamlingen af mos 
kan ændre fordelingen 
mellem arterne. Derfor 
anbefales det at opfor
mere mos vegetativt - 
og det er meget enkelt.

Mere intensiv dyrkning 
af mos giver mulighed 
for at udvikle nye pro
dukter.

Indsamling af mos kan være en god 
indtægtskilde i hedeplantager - som 
nævnt i Skoven 11/02. Men man kunne 
være bekymret for om fjernelse af mos 
påvirkede naturværdierne i hedeplanta
gerne.

Derfor har Skoven kontaktet en af 
landets største eksperter på mos, Gert 
Mogensen, fra Botanisk Museum. Han 
har studeret en prøve på mos fra skov
foged Ole Møller Sørensen, og han har 
set en række af de billeder som blev 
optaget i forbindelse med artiklen i for
rige nummer.

Gert Mogensen er ikke bekymret på 
naturens vegne. Han er særdeles til
freds med metoderne til mosindsam
ling:

- Jeg synes det er et rigtig godt 
arbejde de laver. De arter der indsam
les er uhyre almindelige, og der sker 
ikke noget ved at samle dem. Denne 
form for indsamling kan godt udføres 
sådan at det er i harmoni med naturen.

- Jeg skønner at i prøven er omkring 
95% Almindelig Cypresmos - Hypnum 
cupressiforme - og det er nok den mest 
almindelige mos i Danmark. Der er des
uden et antal stængler af Trind fyrremos

- Pleurozium schréberi - som også er 
uhyre almindelig.

- Det jeg vil advare mod - ud fra et 
natursynspunkt - er at samle mosser fra 
stammerne eller fra klipper. Disse mos
ser vokser uhyre langsomt, og der er en 
del sjældne arter 
på disse særlige 
voksesteder. Men 
når man kun ind
samler fra skov
bunden er der 
ingen problemer.

Fordeling af 
arter 
ændres
- Mossamlerne fjer
ner typisk mos på 5-15% af bevoksnin
gens areal. Der efterlades en masse 
puder af mos, som så vokser ud og 
dækker hullerne. Betyder det at mos
indsamlingen ikke påvirker naturen?

- Ikke helt. Det er korrekt at hullerne 
efter indsamlingen af mos bliver dækket 
igen efter nogle år. Men når man går 
efter én eller ganske få arter af mos, så 
påvirker man balancen mellem arterne.

- De mosser som indsamlerne ikke 
kan bruge får bedre vilkår, og de kan 
brede sig på bekostning af de salgbare 
arter - det kan jeg se på nogle af bille
derne. Jeg tror det er den vigtigste for
klaring på at mossamlerne i reglen kun

samler 3-4 gange 
i en bevoksning.

Mos kan 
dyrkes
- Så man må altså 
acceptere at der 
kun kan høstes 
nogle få gange i 
hver bevoksning?

- Nej det 
behøver man 
ikke. For man 

kan påvirke successionen i hullerne, så 
det er de ønskede arter som geninvan
drer.

- Det er uhyre nemt. Man skal bruge 
en mospude, en blender og en vand
kande. Man tager en mospude der 
indeholder de arter man vil fremme, 
putter den i en blender og hakker mos
set i småstykker. Det rører man op i 
vand og går så ud i bevoksningen og

i C Indsamlingen af mos 
omfatter uhyre almindeli
ge arter, og det er ikke en 
trusel mod naturen J1

Gert Mogensen.
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Mos opbevares udmærket i disse polystyren kasser. Men Gert Mogensen foreslår at 
vende det øverste lag på hovedet. For mos holder sig bedst hvis det får så lidt lys 
som muligt.

Navne på mosser
Botanikere anvender normalt de 
latinske navne på mosser. Der er 
dog for nogle år siden lavet en offici
el liste med danske navne på alle 
danske mosser. Den findes på 
hjemmesiden for Botanisk Museum 
under Gert Mogensens navn: 
http://www.botaniskmuseum.dk/BOT/ 
vip/mogensen.htm

Samme sted findes en checkliste 
for danske mosser, hvor arterne 
nævnes i den systematiske inddeling 
under de ordener, familier osv. hvor 
de hører hjemme.

strinter her og der med denne opslem- 
ning - og uden sarte hensyn.

- Det gøres på et tidspunkt hvor det 
er køligt og fugtigt - fra hen på efteråret 
til det tidlige forår. Så vil der i løbet af et 
par år komme en masse ny mos på den 
nøgne skovbund.

- En praktisk måde kunne være at 
gøre det samtidig med indsamlingen.
De sidste puder man samler ind om 
eftermiddagen tager man med hjem, 
blender dem og rører mosset op i vand. 
Det første man så gør næste dag er at 
gå rundt og strinte ops emningen ud på 
de steder hvor man samlede dagen før. 
Mosset kan sagtens holde sig opslem- 
met i vand i en uges tid hvis det står 
køligt,

- Putte mos i en blender - det lyder 
som en ret hårdhændet behandling.
Fivad er det der sker9

- Mos er en meget simpel plante.
Den vokser for oven og dør for neden, i 
takt med levevilkårene. Hvis mosplan
ten er sund bliver den lang, dvs. der er 
mange levende skud. Hvis det er tørt så 
er den meget kort eller går helt i dvale.

- Mosset kan vokse fra et stort antal 
vækstpunkter - initialceller - der findes 
rundt omkring på planten. Normalt vok
ser planten primært i topcellen, fordi 
denne celle producerer hormoner som 
hæmmer væksten i initialcellerne og 
dermed skabelsen af grensystemer.

- Men når vi skærer planten i 
småstykker afbrydes forbindelsen mel
lem skudspidsen og initialcellerne. De 
kan så pludselig spire og blive til nye 
planter. Det kræver at det foregår i en 
periode hvor der er gode vilkår for 
vækst af mos - dvs. det skal være køligt 
og med høj luftfugtighed i længere tid.

- Mosserne bruger også denne 
metode til spredning i naturen. Når et 
dyr går gennem en mospude river det 
nogle skud af som efterlades et andet 
sted hvor de så kan spire. Denne vege
tative formering er nok den mest almin
delige form for spredning af mos i natu
ren - vigtigere end med sporer som 
udgør den kønnede formering.

Opbevares mørkt 
og koldt
- Mossamlerne opbevarer mosset i hvi
de flamingokasser, fire lag i hver kasse. 
Er det en rigtig måde9

- Ja mos har god holdbarhed, hvis 
det holdes mørkt og køligt. Hvis planter
ne får lys begynder de at vokse og bliver 
etiolerede - de bliver tynde og blege.

- En god måde 
at opbevare mos
set på er at lægge 
lidt avis mellem 
hvert lag i kassen.
Så ligger de mørkt, 
og der kommer 
ikke jord ud på 
moslaget nedenun
der. Jeg vil anbefa
le at vende det 
øverste lag i hver 
kasse med bunden 
opad - også for at holde lyset væk.

- Mos holder sig også godt når det 
står koldt. Allerbedst er at sætte mosset 
på frost, så stoppes mange processer.

- Det er også korrekt at mos kan 
tørres og stadig se pæn ud. Det sker tit 
om sommeren hvor det er tørt i lange 
tider - og så vækkes de til live når der 
kommer vand igen.

- Mos kan også tørres ned og ligge 
hundrede år i mørke og stadig bevare 
en pæn grøn farve. Men når planten 
optugtes igen ser den frisk ud 1 dag, 
og så bliver den sort. Den er død fordi 
den kan ikke vedligeholde klorofyllet så 
lang tid.

Gode vilkår i Danmark
- Mossamlerne bruger mest de to arter 
nævnt i indledningen - aim. cypresmos

og trind fyrremos. Findes de på de 
samme voksesteder?

- Cypresmos foretrækker de mørkere 
steder, mens fyrremos skal have mere 
lys. De findes begge på mange forskel
lige voksesteder, men det er især i nåle
skoven de danner større flager som er 
egnede til indsamling.

- Mossamlerne siger at danske plan
tager giver bedre 
mos end i de 
øvrige nordiske 
lande, og det 
skal nok være 
rigtigt. I Sverige 
har man typisk 
mere varieret 
skov, med flere 
træarter og flere 
aldre. Det giver 
variationer i leve
vilkår inden for

korte afstande og derfor ret små puder 
af mos.

- I Danmark har vi derimod mange 
monokulturer med meget ensartede vil
kår over store flader. Og det giver gode 
muligheder for en stor produktion af 
bestemte arter af mos.

Mange egnede arter
- Men jeg synes det er lidt forkert kun at 
se på de to arter. Jeg vil godt foreslå 
mossamlerne at gå lidt bredere ud, for 
der er mange arter som er velegnede til 
dekoration - og nogle af dem er meget 
smukke.

- Der er fx Bølgetbladet Kløvtand, 
Dicranum polysétum, som er meget 
almindelig i danske nåleskove og ganske 
køn. Den ses tit ved stier i nåleskov og 
andre ret lyse steder. Den kan være

C C Dyrkning af mos er et 
stort område som slet 
ikke er gennemtænkt 
endnu. JJ

Gert Mogensen.
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En mosart som Aim. Cypresmos kan indsamles i mange lande, bl.a. i Østeuropa. 
Derfor skal mossamlerne også se på andre arter.

sværere at samle for den danner ikke så 
gode puder.

- Eller Fjer-Kammos, Ptflium crista- 
castrénsis, den viser vi altid frem for de 
studerende. Den er tegn på at vi i Dan
mark har tilknytning til de boreale nåle
skove i Skandinavien, for den er ind
vandret siden midten af 1800-tallet.

- Hvidmos - Leucobryum glåucum - 
danner nogle meget smukke puder.
Den findes også i Sverige og Norge, og 
den er blevet høstet mange steder i 
Europa, så den er gået tilbage nogle 
steder. Men den er nem at dyrke.

- Levermosser er en større gruppe af 
mosser som også burde kunne bruges.

små potter som kan være 20-30 år gam
le. Japanerne ser meget på detaljer og 
vil betale meget for den rette mos der 
passer sammen med træet og potten.

- Her kan man bruge Smalbladet 
plysmos, Orthodontium lineare, en mos 
som stammer fra Sydafrika og som blev 
spredt til Europa i 1900-tallet. Den kom 
til Danmark i 1948 og er nu overalt. Den 
danner tætte puder og er meget 
aggressiv over for andre arter. Den er 
let at dyrke - den kan stå i en lille karse
bakke under bordene i gartnerierne, for 
den skal ikke have ret meget lys.

sf

Mosser
Mosser er karsporeplanter, ligesom 
bregner, padderokker og ulvefødder. 
Alle arter har stængler og blade, 
men de har ingen egentlige rødder. I 
stedet har de rhizoider - på dansk 
hæftetråde eller rodfilt - som hæfter 
planten fast til underlaget og hjælper 
med at opsuge vand og nærings
stoffer.

Bladene har kun ét lag celler, og 
styrkevæv er kun svagt udviklet. De 
er derfor sårbare over for udtørring 
og kræver høj luftfugtighed i omgi
velserne for at kunne vokse.

De fleste mosser er små og har 
svært ved at klare sig over for urter. 
De vokser derfor når urter ikke trives, 
ofte på meget skyggefulde steder, fx 
i nåletræskove, hvor der samtidig er 
fugtigt. Et andet voksested er højmo
ser hvor der er konstant vand til 
rådighed.

I Danmark findes 600 arter af 
mosser, og de kan inddeles i tre 
grupper. Den mest talrige er blad
mosser, og det er normalt den grup
pe der har interesse i indsamling. 
Levermosser er de mest primitive, 
og en del arter har et pladeformet 
løv. Endelig findes tørvemosser 
(Sphagnum spp.) som indeholder 
vandsugende celler og er karakteri
stisk for højmoser.

Læs mere om mosser og de 
vigtigste mosarter i "Danmarks store 
naturleksikon" af Tommy Dybbro, 
som netop er udkommet fra Politi- 
kens Forlag. 470 sider i stort format, 
rigt ill. med fotos og tegninger, pris 
299 kr.

Produktudvikling
- Jeg tror at mosfirmaerne bør tænke 
mere på at udvikle nye produkter. For 
en almindelig art som cypresmos kan 
samles i mange lande. Der findes store 
mængder i bl.a. Østeuropa, hvor de 
også vil have fordel af lavere arbejds
løn. Derfor vil det være en fordel for 
skovene at kunne tilbyde kunderne flere 
forskellige arter af mos.

- Sidste år opfordrede jeg gennem 
aviserne folk til at indsende det mos 
som de havde brugt til juledekorationer. 
Der kom 700 prøver - hvor almindelig 
cypresmos var meget almindelig - men 
der indgik over 100 forskellige arter i 
prøverne.

- Det er altså mange forskellige arter 
af mos folk finder smukke - så der bør 
være mange muligheder for at sælge 
mos. Man kan fx lave små portioner af 
mos som pakkes i kuverter og sælges 
til private som laver deres egne dekora
tioner.

- En anden ide er at lave materialer til 
japanske bonsai-træer - dværgtræer i

Nordens mest solgte
-direkte fra egen fabrik til vore forhandlere med egen transport...

v'3 I Wil
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FARMA SKOVVOGNE 
-NU 115 MODELLER

Niab traktorprocessor 
15-15 B Farma 
Priser fra Kr. 157.500

Farma 6 tons kpl. skovvogn m. kran fra Kr. 42.900

Bigab leveres i 5 modeller fra 10 til 28 tons totalvægt. Fra udstyrslisten kan 
nævnes: Fjedrende bogie-tridembogie-luftbremser-fjedrende og justerbart 
træk-styrbare aksler-standard og special lad, samt lastramme til egne lad. 
Forlænget trækstjært til kranmontering.

FARMA NORDEN MARKETING OG SALG v/ STEPHEN SERVE

NÆRMESTE FORHANDLER OPLYSES PÅTLF. 7023 5001

FAX 7023 5002 . MOBIL 2176 5003 . BOKS 12 . DK-3450 ALLERØD

www.bigab.dk

VAXLARVAGNSSYSTEM
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under den enkelte træart.

Projekter med skovrejsning er opført 
under skovrejsning.

Træ anvendt til forskellige formål er 
som regel opført under Anvendelse 
af træ og Huse af træ. Afsætning af 
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- PEFC, dansk ordning............................466
- PEFC i Danmark.............................. 43, 241
- PEFC i Belgien 142
- PEFC, Moelven.....................................143
- PEFC i Norge..........................................45
- PEFC, nye medlemmer.........................452
- PEFC godkendt af Svanen..................... 77
- PEFC, erfaringer fra privatskov.............132
- PEFC, status.................................. 355, 452
- politisk beslutning om

anvendelse af c........................... 402, 403
- Skovduen (samarbejde

FSC-PEFC).....................................44, 77
- status for c. i Verden........................ 44, 452
- StoraFnso..............................................142
- Sverige...............................................44, 45
- WWF Skov 2000 (handelsinitiativ).........140
Computer, se edb, internet
Containerplanter, se dækrodsplanter 
Cykel, se friluftsliv

D
Dansk Skovforening
- ekskursion Ryegaard............................ 415
- generalforsamling 02.................... 310, 312,
........................................................  313,314
Danske Skoves Handelsudvalg. ... 310, 314 
Data, se edb, internet
Douglasgran til blokhus...........................238
Driftsteknik, se kulturteknik, maskin-, 

skovningsmaskine 
Drivare, se skovningsmaskine
DST
- 1/02 ....................................................... 372
- 2/02, 3/02, 4/02 .....................................  571
Dyreliv, se fauna, insekter, vildt 
Dyrkning, se de enkelte træarter, 

kulturteknik, bevoksningspleje,
bæredygtig, naturnær

Dækafgrøde i såningskultur............. 484, 553
Dækrodsplanter
- debat, erfaringer......................................86
-d+1 planter (dæk/barrod)........................114
- emballage til d.......................................245
- erfaringer i praksis................................ 104
- erfaringer fra UK og Frankrig................ 126
- historie om udvikling af......................... 326
- d. i komprimeret jord............................. 456
- logistik ved levering...............................245
- plantemetoder, redskaber.....................137
- plantetidspunkt......................................298
- produktion af......................................... 114
- rodsymmetri dækrod, barrod................ 560
- størrelse (store/små), typer...................207
- ældre typer............................................ 326
- økonomi i praksis.................................. 104
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E
Edb
- e-mails og internet.................................. 61
- sikkerhed.................................................61
- udlicitering af edb via TDC....................272
Effekter, se marked
EF-habitatområder, dialog om, leder.......... 5
Eg
- agern håndtering af, lagring..................478
-flisimport.................................................432
- forædling af eg...................................... 286
- frøplantager, frøproduktion....................286
- oak-decline bille.....................................202
- såningskultur af eg ...............................484
- trøffelproduktion med eg....................... 184
- undervækst under eg

(udbytte, kvalitet af eg).........................46
- visnesyge, risiko for import................... 432
se også anvendelse af træ, hugst,

skader på skov 
Ejendomsskat
- debat med miljøminister........................315
- leder om.................................................. 57
Ejere af skov, se skovejere 
Eksport, se markeder 
Elementbyggeri, se huse af træ 
Elmia, se SkogsElmia
EM38 (jordbundskort)................................28
EMAS, se certificering 
Emballage, se anvendelse af træ 
Energi
- bioenergi i Norden.................................395
- finsk kraftværk fyrer med træ og tørv. ... 82
- marked for energitræ, debat..................396
se også brænde, flis, fyring, træpiller
England, nationalparker.......................... 548
EU
- møde om skov og natur........................ 458
se også EMAS

F
Familieskovbrug, alliance........................400
Fastac 50 mod insekter.............................12
Fauna
- glenter................................................... 102
- nøddekrige............................................ 143
- rævens betydning for dyr og fugle . . . .  303
- skovens fugle, status.............................302
- sort stork................................................300
- spejl skræmmer fugle i juletræer...........275
- stor hornugle......................................... 502
se også insekter, vildt
Finland
- dyrkning (gran, finerbirk)....................... 122
- industri generelt.....................................122
- kraftværk fyrer med træ og tørv.............. 82
- lovgivning og certificering........................78
- naturhensyn............................................ 78
- nøgletal...................................................81
- sjældne dyr (flyveegern)..........................78
- skattesystemer.................................78, 124
- StoraEnso papirfabrik.................. 18, 22, 24
- tilvækst og hugst................................... 125
- turisme...................................................122
Firehjulstrækker, valg af bil, teknik............23
Fjernvarme, se fyring, energi
Flis
- flishugger TP 270 VH........................... 271
- import af egeflis fra USA.......................432
se også brænde, energi, fyring, hugst
Forsikring, GF..........................................139
Forstzoologi, se insekter

Forurening, se skader på skov 
Foryngelse, se kultur 
Forædling
- antal kloner i frøplantager..................... 200
- egearter.................................................286
- masurbirk.............................................. 322
se også anvendelse af træ, frøforsyning,

træindustri, økonomi
Fotoopmåling af afkortet træ....................242
Frilandsprojekt (blokhus bl.a.).........  240, 330
Friluftsliv
- afstand til nærmeste skov.....................107
- besøgstal på Ryegaard........................ 431
- cykling, slid på naturen..................  290, 517
- cykling i skov, generelle regler................10
- find en naturven.................................... 136
- hundeskov.............................................547
- kampagne "Familien i naturen”.............136
- kommuneskove.......................................40
- miljøministers syn på............................ 214
- mountainbikere (MTB), særlig rute ... 8, 11
- mountainbikere, slid på naturen............ 290
- mountainbikere, dialog med ... 8, 290, 517
- nationalparker i UK............................... 548
- skovgæster og skovning....................... 516
- Spor i Landskabet................................. 248
- struktur, naturnær drift, æstetik............. 349
- teltpladser, liste over............................ 181
- vejviser til skovejerne.................... 413, 414
se også adgangsregler, Skovens Dag,

Skoven i Skolen, undervisning 
Frøforsyning
- egearter.................................................286
- håndtering, lagring af agern..................478
- projekt i Indonesien...............................489
se også forædling 
FSC, se certificering 
Fugle, se fauna 
Fugleøjebirk, se birk 
Fyring
- flisfyring og skimmelsvampe..................510
- hotline, økonomiberegning.................... 554
se også brænde, energi, flis, træpiller 
Fældning, se skovning 
Færdsel i skov, se adgangsregler, 

friluftsliv

G
Gavntræ, se hugst, marked 
Genetik, se forædling
Ghana, plantageanlæg..............................34
Glenter.....................................................102
Gran, se rødgran, anvendelse af træ
Gravemaskine, minigraver...................... 336
Grenknuser, se kulturteknik 
Grundvand
- beskyttelse af g.....................................515
- debat med miljøminister........................315
- salg af g.................................................418
se også skovrejsning
Græsslåning, se kulturteknik 
Grønne bevægelser, se certificering 
Gulve af træ, se huse af træ 
Gødningssække, storsæk-løfter..............337

H
Handel, se certificering, marked
Heder, nedfald af kvælstof........................90
Hegn, se kulturteknik, landskabspleje
Herbicider, se kulturteknik
Hjemmeside, se internet
Hornugle, stor.......................................... 502

Hugst
- modeller til prognoser for h.....................48
- plukhugst, udenlandske erfaringer . . . .  196
- skovtælling, prognose........................... 343
- i Danmark år 2001 ..............................  494
se også marked, skovning, skovplan

lægning, skærmstilling, vedegenskaber
Hundeskov.............................................. 547
Huse af træ
- blokhus, udvalg af træ til.......................238
- blokhus, bygning af (og kursus)............330
- bjælkehus af douglas............................ 389
- bjælkehuse, oversigt............................. 385
- brunkernet ask i gulve mv................. 67, 72
- bræddehuse, oversigt...........................381
- detaljer i træhus (korrekt)......................234
- eksempler på træhuse..........................381
- elementbyggeri

(limede elementer)...................... 459, 540
- elementbyggeri, ny etage......................217
- elementbyggeri

(sømmede elementer)................  434, 440
- elementer (stand på udstilling)..............324
- elementbyggeri (Sorø Akademi)............. 74
- Finnebyen (små parcelhuse)................ 442
- forhandlere af t..................................... 381
- gran i skillevæg og tag............................ 74
- grillhytte / jagthytte................................ 324
- helårshuse af træ, tema................ 374, 376,
........................................................  381, 389
- konstruktiv træbeskyttelse (lade)..........234
- kunders krav til træhuse........................376
- lade af træ, Bramstrup.......................... 230
- limtræ og brandfare.................................33
- massivtræbyggeri..........  434, 440, 459, 540
- ny etage af træelementer......................217
- parkeringshus i træ............................... 543
- producenter af h................................... 381
- produktudvikling af h............................. 375
- rundtømmerhuse, oversigt....................386
- sportshal cykel (Siemens Arena).......... 282
- tema om træhuse..........  374, 376, 381,389
- træhuse vinder frem..............................374
- udstillingsbygning på skovmuseum ... 162
- valg af træhuse, årsager til................... 376
- ældreboliger, massivtræ....................... 440
se også anvendelse af træ
Højeste træ, Danmarks............................176

i
Import, se marked 
Imprægnering, se træbeskyttelse 
Indeklimamærke, se certificering
Indonesien, skovfrøprojekt......................489
Indtægter, se økonomi
Information, se friluftsliv, internet, marked
Insekter mv.
- gråsnuder, biologisk bekæmpelse . . . .  129
- oak decline bille (pragtbille).................. 202
- oldenborre, biologisk bekæmpelse. ... 129
- snudebiller bekæmpes, Fastac 50..........12
-snudebilleforsøg.....................................167
- ædelgranlus bekæmpes, Fastac 50 . . . .  12 
se også kulturteknik, planteskoler, 

skader på skov
International skovpolitik, se certificering,

marked
Internet
- brugte skovmaskiner på i...................... 388
- sikkerhed mod virus............................... 61
- statens skovkort på i..............................372
se også edb
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INDEX

ISO, se certificering 
Ispinde, se anvendelse af træ 
IT, se edb

J
Jagt
- indtægter fra...................................416, 422
- jagtvenlig skovdrift..................................416
se også fauna, vildt
Jagt- og Skovbrugsmuseum, se museum 
Jiffy planter, se dækrodsplanter 
Jordbearbejdning, se kulturteknik 
Jordbor 369
Jordbundskortlægning, se lokalitets

kortlægning
Jordbundsforsuring, se skader på skov
Jordkomprimering og trævækst...............456
Jordrensning, popler..................................15
Juletræer, se pyntegrønt 
Junckers
- køber certificeret træ............................ 131
- overskud................................................ 205
- søger partner...........................................89

K
Kalve, mærkning i naturområder.............348
Kapsprækker fra fældning....................... 566
Kemisk bekæmpelse, se insekter, 

kulturteknik 
Klima
- mildere vintre, tidligere pollen............... 113
- sommeren 2002 (regn, torden)............. 338
- år 2000 i Danmark og Verden................. 63
Klimaskader, se skader på skov
Klimaoplysninger om en måned bringes to 

måneder efter den pågældende måned 
Klippegrønt, se pyntegrønt 
Kloner, se forædling 
Kombimaskine, se skovningsmaskine
Kommuneskove
- kommuner sælger skov...........................38
- krav til driften, økonomi........................... 40
- skovrejsning.............................................42
- statistik om...............................................39
Kompensation for reguleringer................569
Komprimering af jord og trævækst...........456
Konstruktiv træbeskyttelse
- i lade......................................................234
- i facadebeklædning............................... 438
Kortlægning
- kombinere flere kort...............................182
- kombinere luftfotos og

digitale kort..................................182, 512
- orthofotos.............................................. 512
- statens skovkort på nettet..................... 372
se også lokalitetskortlægning
Kriminelle opdrages i skoven.................. 404
Kulturteknik
- afværgemidler, nyt om...........................167
- dækrodsplanter, se særlig rubrik
- Fastac 50 mod insekter...........................12
- fræser Ahwi...........................................271
- fåreuld mod vildtbid............................... 244
- glyfosat skader...................................... 167
- hegn til skovrejsning............................. 371
- hugst af skrub, mekanisk...................... 135
- insektmidler, nyt om.............................. 167
- jordbor....................................................369
- komprimeret jord, vækst........................456
- krampepistol til hegn............................. 267
- kultur med bøg fra selvforyngelse...........64
- mus bekæmpes med kornblokke . 145, 167

- pesticider, nyt om..........................167
- plantemaskine (Aarestrup)............498
- planterør til store planter...............187
- plantestribefræser Ahwi............... 271
- plantetal, reduktion af................... 398
- portaltraktor.............................  270, 368
- rodsymmetri dækrod, barrod........ 560
- slåmaskine....................................369
-snudebilleforsøg............................ 169
- såning af bøg og eg.........  482, 484, 553
- såningskultur, dækafgrøde,

ammetræer...........................  484, 553
- tilgroning, naturlig..........................487
- tilgroning efter stormfald...............201
- ukrudtsmidler, nyt om................... 167
- vildtbidmidler, nyt om.................... 167
-vækstregulering............................. 167
- Aarestrup plantningssystem..........498
se også dækrodsplanter, flis, insekter, 

landskabspleje, lokalitetskortlægning, 
pyntegrønt, skovrejsning, skærmstilling,
stormfald, tilskud

Kvalitet af ved, se vedegenskaber 
Kvæghold, se naturpleje 
Kvælstof
- nedfald på heder..................................... 90
- udvaskning under skærm......................107
- udvaskning efter stormfald....................107
se også grundvand, skader på skov
Kørsel i terrænet, valg af bil, teknik........... 23

L
Lade af træ, se huse af træ 
Landbrugsbygninger, se huse af træ
Landskab, anvendelse af modeller........... 48
Landskab, skilte, se adgangsregler
Landskab, skoven i I., æstetik.................349
Landskabspleje
- allé, priser, træarter...............................278
- elektrisk hegn..........................................84
- græspleje................................................ 85
- heder....................................................... 90
- hegnsklipper..........................................367
- hegnspleje......................................... 84, 85
- rensning af sø med juletræer

og gedder........................................... 284
se også naturpleje, kulturteknik
Landskabsukrudt (bjørneklo).................. 569
Langesø messe reportage......................367
Lerindhold, se jord-
Limtræ, se anvendelse af træ, huse
Lind som bytræ........................................373
Lokalitetskortlægning (EM38)................... 28
Lovgivning, se adgangsregler,

ejendomsskat, skovlov, skovprogram 
Luftforurening, se skader på skov 
Løvtræmarked, se hugst, marked

M
Marginaljord, se skovrejsning 
Markeder
- beretning fra handelsudvalg..................314
- bløde produkter.............  415, 420, 447, 450
- brunkernet ask...................................67, 72
- debatindlæg.......................................... 396
- svar på dette debatindlæg.................... 504
- flis..........................................................504
- generelt februar 2002 .........................  111
- generelt april-maj 2002 .......................  227
- generelt august 2002...........................  444
- generelt Europa + Nordamerika............530
- illegal import, debat...............................402

- nye indtægter til skovene. ... 415, 447, 450
- opmåling med foto.................................242
- smøring af bøg til eksport......................172
- trælast i Danmark..................................540
- trælast i Europa.....................................538
- træpiller..........................................  504, 507
se også anvendelse af træ, certificering,

hugst, stormfald, økonomi
Maskinførere kurser................................ 325
Maskinskovning, se skovningsmaskiner 
Massivtræbyggeri, se huse af træ 
Masurbirk, se birk
Medicinplanter.........................................424
Mekanisering, se kulturteknik, 

skovningsmaskiner 
Miljø, se fx natur- 
Miljøbevægelser, se certificering 
Miljøledelse, se certificering 
Miljøminister Hans Chr. Schmidt om:
- adgangsrapport...................................... .88
- friere rammer...........................................88
- interview med m., skovpolitik................ 214
- notat om skovpolitik...............................218
- indlæg på DS generalforsamling........... 315
Miljømærkning, se certificering 
Mobilsavværker
- Skov & Teknik (bl.a. Laimet)................. 272
- Wood-Mizer jubilæum........................... 337
Modeller til prognoser

(tilvækst, landskab).............................. 48
Mos, salg af...................................... 470, 544
Motorsav, Stihi......................................... 453
Mountainbikere i skov, se friluftsliv 
MTB, se friluftsliv 
Mærkning, se certificering 
Mus bekæmpes, se kulturteknik 
Museum, Dansk Jagt- og Skovbrugsm.
- ny udstillingsbygning.............................162

N
Nationalparker i UK................................. 548
Nationale naturområder, se naturområder 
Nationalt skovprogram, se skovprogram
Natura 2000, miljøministers syn på..........214
Naturforyngelse, se kulturteknik, naturnær 
Naturlig mangfoldighed, se biodiversitet 
Naturnær skovdrift
- debat med miljøminister........................315
- hede- og klitplantager....................  372, 571
- og jagt............................................. 416, 422
- plukhugst i udlandet.............................. 196
- struktur, naturnær drift, æstetik.............349
se også bæredygtig drift, kulturteknik,

skovprogram
Naturområder, nationale..................  200, 315
Naturoplevelser, salg af. . 415, 422, 447, 450
Naturpleje, mærkning af kalve................ 348
Naturskov, registrering af, leder..................5
Naturvejledning
- miljøministers syn på............................ 214
se også friluftsliv, undervisning,

Skoven-i-Skolen
Naturværdier, salg af......................  415, 422,
................................................  447, 450, 465
Nicheproduktion, se markeder, økonomi 
Nitrogen, se kvælstof 
Nobilis, se pyntegrønt 
Nordmannsgran, se pyntegrønt
Novopan.................................................... 89
Ny skov, se skovrejsning 
Nåletab, se skader på skov 
Nåletræmarked, se hugst, marked
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IN BEX

o
Offentlighedens adgang, 

se adgangsregler
Offentligt ejede skove, se kommuneskove,

Skov- og Naturstyrelsen
Off-roader, valg af bil, teknik......................23
Olierensning.............................................268
Omkostninger, se økonomi
Opmåling af råtræ med foto.................... 242
Orkan, se stormfald 
Orthofotos, se kortlægning
Overskud, se regnskaber, økonomi 
Overnatning, se friluftsliv

P
Palmer laver plastic..................................401
Paneuropæisk, se certificering
Papirfabrik i Finland....................... 18, 22, 24
Parkeringshus i træ.................................. 543
PEFC, se certificering
Pesticider, se kulturteknik, insekter 
Piller, se fyring, træpiller 
Pladsrydning, se kulturteknik 
Planlægning, se kortlægning 
Plantebeskyttelse, se insekter, kulturteknik
Planteforsyning, se frøforsyning, 

kulturteknik, planteskole 
Plantemedicin, se medicinplanter 
Planteskoler
- bøgebladlus i planteskoler.................... 105
-d+1 planter (dæk/barrod)....................... 114
- udvikling i branchen.............................. 114
se også dækrodsplanter, frøforsyning,

kulturteknik
Plantestandard........................................401
Plantetal, reduktion af............................. 398
Plantetyper, se planteskoler 
Planteværn, se kulturteknik
Plantning, se kulturteknik, dækrodsplanter 
Pleje, se bevoksningspleje, kulturteknik, 

landskabspleje 
Plukhugst, se hugst 
Politik, se skovpolitik, skovprogram
Popler renser jord......................................15
Portaltraktor
- Boogie-Stabilo.......................................368
- Jydeland................................................ 270
Pris, se Træprisen; Træven, Årets 
Priser, se marked, økonomi, regnskaber 
Privatskoves regnskaber, se regnskaber 
Produkter af træ, se anvendelse af træ 
Produktion af træ, se hugst, marked 
Programmer, se edb, internet 
Proveniens, se frøforsyning og

de enkelte træarter 
Publikum, se friluftsliv 
Pyntegrønt
- batteridrevet saks................................. 371
- juletræ fra Ulborg, stort..........................547
- juletræsfræser (rydning)........................ 370
- juletræsspidser......................................371
- klumpopgraver.......................................370
- portaltraktor....................................  270, 368
- rensning af sø med juletræer................ 284
- spejl skræmmer fugle............................275
- stjålne juletræer i Sverige........................63
- såning efter juletræer............................ 337
- topsaks.................................................. 367
se også kulturteknik

R
Redskaber, se brænde, flishugger,

kulturteknik, maskin-, landskabspleje,
skovning, udkørsel, udslæbning 

Regnskaber, privatskove
- leder om år 2000.....................................57
-år 2000....................................................  58
- år 2001.................................................. 474
- prognose 2002.....................................  257
Rekreation, se adgangsregler, friluftsliv 
Renholdelse, se kulturteknik
Robinie, blomstertønde...........................369
Rodsymmetri dækrod, barrod................. 560
Rydning, se kulturteknik 
Ryegaard
- besøgstal..............................................431
- ekskursion.............................................415
Rødgran
- skærmstilling, økonomi......................... 106
se også anvendelse af træ, hugst,
skader på skov, stormfald
Råtræ, se savværksdrift, hugst, marked, 

stormfald

Sa-sk
Salg, se marked, økonomi
Salttolerante træer...................................565
Samfundsøkonomi, se økonomi 
Savværksdrift
- kapsprækker......................................... 566
- Palsgård Træ og HQL planker................94
Schmidt, Hans Chr., se miljøminister 
Selvforyngelse, se kulturteknik, naturnær 
Silvatec, se skovningsmaskine 
Skadedyr, se fauna, insekter, skader på skov
Skader på skov
- egens visnesyge, risiko for import........ 432
-forsuring, helbredelse......................189, 193
- havsalt...................................................193
- luftforurening, status.......................189, 193
- oak decline bille (pragtbille).................. 202
- sundhed generelt (forsuring)......... 189, 193
-svovlforurening ............................... 189, 193
se også fauna, friluftsliv, insekter,

stormfald, vildt 
Skat
- debat med miljøminister........................315
- i Finland...................................................78
- miljøministers syn på............................ 214
se også ejendomsskat
Skimmelsvampe og flisfyring...................510
Skilte i skov, se adgangsregler
SkogsElmia............................................. 404
Skoler, se undervisning
Skotland, nationalparker......................... 548

Skov
Skov & Landskabskonferencen 02.......  104,
Skov & Teknik..........................  154, 265, 322
Skovanlæg, se skovrejsning, kulturteknik 
Skovareal, se skovtælling 
Skovbesøg, se friluftsliv 
Skovbrugsmuseum, se museum
Skovbørnehave .......................................  415
Skovdag, se undervisning 
Skovduen, se certificering 
Skovdyrkning, se de enkelte træarter, 

bevoksningspleje, kulturteknik,
bæredygtig, naturnær 

Skovdød, se skader på skov 
Skovejere
- alliance mellem foreninger af s..............400
- kommuner som skovejere................. 38, 40
- undersøgelse af danske privats...............16

Skoven-i-Skolen
- eksempel, beregning af rumfang............362
- generelt................................................. 108
- nye materialer 3.-6. klasse....................362
- skoleskove............................................ 108
se også undervisning
Skovens Dag
- optakt................................................. 6, 173
- reportage...............................................258
- hæfte om året i skoven......................... 263
Skovforening, se Dansk S.
Skovfrø, se frø 
Skovgæster, se friluftsliv 
Skovhistorie, se museum 
Skovindustri, se træindustri
Skovkongres, Nordisk, se under Finland
Skovkort, se kortlægning 
Skovlov
- debat med miljøminister........................315
- leder om s. (mange ønsker).................. 213
- leder om s. (friere rammer)..................... 88
- miljøministers syn på............................ 214
Skovmaskiner, se skovningsmaskiner,

kulturteknik
Skovning
- risiko ved s., (hold afstand)..................... 33
- risiko for skovgæster.............................516
Skovning, DM.......................................... 394
Skovningsmaskiner, -aggregater
- brugte s. på internettet.......................... 388
- bånd til s................................................267
- fjernstyret tyndingsmaskine.................. 135
- kapsprækker fra s................................. 566
- kombimaskine Valmet...........................276
- Naarva klippende fældehoved.............. 269
- risiko for skovgæster.............................516
- Sarripo Rosenlew..................................267
- Silvatec, ny model.......................... 186, 266
- Timberjack 720 (flertræaggregat).......... 276
- Timberjack H754 aggregat....................268
se også flis
Skovplanlægning
- struktur, naturnær drift, æstetik.............349
se også kortlægning
Skovpolitik, miljøministers syn på........... 214
Skovprogram, nationalt
- leder om................................................101
- miljøministers syn på............................ 214
- præsentation af program.......................345
Skovrejsning
- debat med miljøminister........................315
- hegn til s............................................... 371
- i kommuner............................................. 42
- Ringsted, ny skov ved boliger...............542
- Rødby....................................................565
- stop for s. (leder)...................................361
- ved København (vandværksskov)......... 514
- VVM redegørelse før s.......................... 292
- værdisætning af s................................. 571
- Årets Træven (Niels Bundgård)............ 250
- ved Århus, Ålborg (vandværksskov). . . 558 
se også kulturteknik, lokalitetskortlægning,

skovprogram, tilskud 
Skovstatistik
- ny type s. med stikprøver.......................178
se også skovtælling
Skov- og Naturstyrelsen
- miljøministers syn på (salg, fyringer,

statens rolle, administration). . . . 214, 315
- skovkort på nettet.................................. 372
Skovsundhed, se skader på skov 
Skovtræforædling, se forædling
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- areal, struktur.........................................340
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- samfundsøkonomisk betydning.............344
Skovveje, se veje
Skovøkonomi, se økonomi
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Spil, se udslæbning 
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Spor i Landskabet....................................248
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Stork, sort................................................ 300
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Støtte, se tilskud
Støv fra træpiller......................................508
Støvbinding på veje calciumklorid............274
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Supertræ (imprægnering)........................118
Sur regn, se skader på skov 
Svampe
- indsamling og dyrkning......................... 426
- skimmelsvampe og flisfyring................. 510
- trøffelproduktion i skov.......................... 184
Svanemærke, se certificering
Sverige
- stormfald................................................187
se også certificering
Sygdomme (menneskelig) og

grønne planter....................................335
Sygdomme, se skader på skov
Sække, storsæk-løfter.............................337
Sø renses med juletræer og gedder . . . .  284 
Såning, se kulturteknik

T
Tag af træ, se huse af træ 
Tang, se udslæbning
Telt, lappetelt............................................370
Teltpladser, se friluftsliv 
Tilgroning, se kulturteknik 
Tilplantning, se skovrejsning
Tilskud
- debat med miljøminister........................315
- miljøministers syn på.............................214
- stormfaldet, opgørelse af t.................... 454
Tilvækst, se hugst

Trafikdrab, se vildt
Traktor, se skovningsmaskine, udkørsel,

udslæbning
Transport, se udkørsel, udslæbning 
Tropiske skove
- Ghana, plantageanlæg........................... 34
- Indonesien............................................ 489
Trykimprægnering, se træbeskyttelse 
Trøffelproduktion .................................... 185
Træ-, se anvendelse af træ, huse af træ,

vedegenskaber
Træartsfordeling, se skovtælling 
Træbeskyttelse
- forbrug af trykimprægneret træ..............547
- Supertræ, miljøvenlig.............................118
se også konstruktiv t.
Træflis, -fyring, se flis, energi, fyring 
Træforædling, se forædling 
Træhuse, se huse af træ 
Træindustri
- Finland.................................................. 123
- Junckers..................................................89
- Novopan..................................................89
- Supertræ............................................... 118
se også anvendelse af træ, certificering, 

marked, savværksdrift, træbeskyttelse
Trælast, se marked 
Træmarked, se marked 
Træpiller
- farligt træstøv........................................ 508
- kvalitet af t.............................................506
- marked for t...........................................504
-1. i udlandet........................................... 507
se også energi, flis, fyring
Træplantning, se kulturteknik, skovrejsning
Træprisen 2001 .....................................  146
Træprodukter, se anvendelse af træ,

huse af træ
Træproduktion, se hugst 
Træsorter, se vedegenskaber 
Træstøv fra træpiller 508
Træven, Årets (Niels Bundgård).............. 250
Trøffelproduktion .................................... 184
Tynding, se hugst, skovning 
Tyskland
- ny cellulosefabrik...................................542
- stormfald erfaringer med.......................570
Tømmer, se hugst, marked, vedegenskaber 
Tønde af robinie 369

U
Udgifter, se økonomi 
Udkørsel
- brugte skovmaskine på nettet...............388
- Valmet 820............................................ 268
- optimal vejafstand................................. 294
- Vimek 606 D..........................................269
Udrensning, se bevoksningspleje 
Udvaskning, se kvælstof 
Udslæbning
- skovtang med skovspil Fransgård. . 84, 270
- optimal vejafstand................................. 294
Ukrudt, se kulturteknik
Undervisning
- 6. klasser i Ringsted i skoven.............. 159
- skolebørn lærer om skovdrift................ 159
- skoleskove............................................ 108
se også friluftsliv, Skoven-i-Skolen

V W
Valmet kombimaskine............................. 276
Vand-, se grundvand, skader på skov

Vandværksskov, se skovrejsning 
Varmeværker, se fyring, energi, træpiller
Vedegenskaber
- brunkernet ask...................................67, 72
se også anvendelse af træ, huse af træ,

savværksdrift, træbeskyttelse
Vedmasse, stående (skovtælling)............342
Vedproduktion, se hugst, marked 
Vejanlæg og -vedligehold
- materialer.............................................. 294
- planeringsskær....................................... 84
- stenknuser FAE.................................... 273
- støvbinding calciumklorid......................274
- vejafstand, optimal................................ 294
- vejhøvl...................................................274
- vejtæthed...............................................294
Vejr, se klima
Vejskilte, se adgangsregler
Vejviser til skovejerne (leder)...........413, 414
Vildt
- rævens indflydelse på dyr og fugle. ... 303
- trafikdrab på vildt................... 518, 519, 571
se også fauna, kulturteknik
Vind, se stormfald 
Virus, se edb
VVM redegørelse (skovrejsning)..............292
Vægge af træ, se huse af træ 
Værdi, se økonomi
WWF Skov 2000 (handelsinitiativ).......... 140

Z Æ 0 Å
Ædelgranlus, se insekter
Æstetik, struktur, naturnær drift...............349
Øjenskyllere.............................................337
Økomærkning, se certificering 
Økonomi
- analyse af..............................................447
- debat med miljøminister........................315
- debat på DS generalforsamling............ 312
- debat om leder...................................... 406
- fremtidsscenarie for godser.................. 450
- jagtens rolle...........................................422
- nye indtægter til skovene (leder).......... 309
- nye indtægter (ekskursion om)............. 415
- nye indtægter, eksempler på . . . .  184, 415,
..............................................  424, 426, 447,
................................................  450, 470, 544
- plantetal, reduktion af............................398
- samfundsøkonomisk betydning............ 344
- skovbrugets ø. generelt........................ 214
- skovbrugets ø., nøgletal, leder............. 257
- skærmstilling af rødgran....................... 106
- værdisætning af skovrejsning...............571
se også marked, kulturteknik, regnskaber,

skovprogram, tilskud, træindustri
Aarestrup plantningssystem....................498
Årets Træven...........................................250

Faglige arrangementer bringes ikke i indek
set. Oplysninger under Personalia er ikke 
medtaget. Personalia bringes på de første 
sider i bladet.
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SKOVENS DAG
afholdes søndag den 11. maj

(og ikke den 4. maj som nævnt i Skovbrugets Indkøbsguide)

Deltag i Skovens Dag:

- Skovejeren kan markedsføre 
sine egne synspunkter over for 
lokalbefolkningen og lokal
pressen

- Få en god debat med de 
besøgende om driften af skoven

- Skovens Dag giver en stor og 
positiv presseomtale. Det viser 
en åbenhed som kan være 
til nytte for skovbruget i 
debatten

Tilmelding til 
Dansk Skovforening 
inden 15. februar 2003
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ABONNEMENT PA SKOVEN 2003
Pris: 480 kr inkl. moms

Faktura udsendes i starten af januar

Skovejende mediemimer kan tegne abonnement med rabat til ansatte og andre med
tilknytning til ejendommen

Studerende og elever kan tegne abonnement med rabat

Skovejende medlemmer af Dansk Skovforening modtager 2 abonnementer som led i medlemsskabet. 
Personlige medlemmer modtager 1 abonnement som led i medlemsskabet.

Henvendelse om abonnement: Redaktionen, Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C, 
tlf. 33 24 42 66, fax 33 24 02 42, e-post lln@skovforeningen.dk
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Juletræ til 12.000 kr
Ulborg statsskovdistrikt ved Holstebro 
solgte sidst i november et juletræ til 
12.000 kr. Det var en nordmannsgran 
på 12 m højde og en alder omkring 30 
år. Det kom fra Ølgryde Plantage hvor 
det har stået i en lysning, så det har fået 
lys fra alle sider.

Træet blev sendt til Berlin hvor det 
blev stillet op i Sony Center, et af byens 
fineste butikscentre. Centeret ejes af en 
gruppe internationale investorer, og de 
vil gerne have et træ fra udlandet. For 
to år siden kom det fra Norge, og sidste 
år hentede tyskerne et træ fra Gribskov; 
det var en rødgran på 21 m (Skoven 
12/01).

Ulborg distrikt får 12.000 kr - og her
til kommer transport mv. Under fældnin
gen var træet bundet til en kran som 
lagde det forsigtigt ned på jorden. Det 
blev kørt ud på en mark hvor grenene 
blev bundet ind så det kunne klare 
transporten. Der blev også leveret 
ekstra grene med, så man i Berlin kun
ne erstatte de grene som måtte været 
gået til undervejs.

Kilde: Ringkjøbing Amts 
Dagblad 22.11.02

Hundeskov uden træer
Hunde har et jagtinstinkt som udløses 
lige så snart de får færten af fugle på 
jorden. Det var et problem på et strand
engsområde på 75 ha, ’’Feddet”, nord 
for Helnæs ved Assens. Skovfoged Lot
te Nissen, Fyns statsskovdistrikt, mødte 
ret tit hunde uden snor, og der blev 
uddelt mange advarsler til hundeejere.

Advarsler var ikke nok, og i begyn
delsen af juni begyndte man at udskrive 
bøder på 500 kr når hundeejere gik tur 
med fritgående hunde.

Det gav en del lokal debat. En hun
detræner foreslog at der blev udlagt en 
hundeskov - dvs. et indhegnet areal 
hvor hunde kan gå uden snor, men sta
dig under kontrol af ejeren. Det blev 
afvist af skovfoged Lotte Nissen som 
ønskede at bevare Feddet som et åbent 
strandoverdrev og begrænse faste 
anlæg - såsom hegn.

I starten af oktober fandt man et 
kompromis. Der er nu lavet en hunde
skov på en lille del af Feddet (i sydspid
sen af området og på vestsiden af lan
devejen). Det blev modtaget med stor 
tilfredshed af de lokale hundeejere.

Så må man leve med at det er en 
hundeskov uden et eneste træ.

Kilder: Fyens Stiftstidende 13.6.02, 
22.06.02, 4.10.02, www.sns.dk/Fyn/

Fald i forbrug af 
trykimprægneret træ
Forbruget i Danmark af trykimprægne
ret træ er på kort tid faldet fra 250.000 
m3 om året til 210-220.000 rm3. De 8 
danske fabrikker lavede i 2001 144.000 
m3 træ, og de har tidligere været oppe 
på 220.000 m3 om året.

Som årsag peger formanden for 
Dansk Træbeskyttelse på kampagner 
mod brug af trykimprægneret træ, bl.a. 
fra Miljøstyrelsen. Samtidig har der 
været interesse for at bruge andre 
træsorter og metoder.

I mange år anvendte de danske 
fabrikker midler som indeholdt både 
kobber, krom og arsen. Midler med 
arsen blev forbudt i 1991, og import 
blev forbudt i 1998. Midler med krom 
blev forbudt i 1997, men det er stadig 
lovligt at importere trykimprægneret træ 
med krom.

De danske fabrikker bruger i dag 
midler med kobber som er særdeles 
effektivt over for svampe og bliver i 
træet i mange år. Men det er svært at 
konkurrere med udenlandske produ
center som bruger andre metoder.

Kilde:Puff 7/2002 (tidsskrift for 
trælasthandel). Kampagne om 

alternativer til trykimprægneret træ kan 
ses på www.top.dk

GS FORSIKRING
-værd at vælge

STØRSTE SORTIMENT 
BEDSTE PRISER 

www.forstplant.dk

GF-Dansk Skovbrug
Torvegade 4, 4990 Sakskøbing 
E-mail: klubl29@gf-forsikring.dk 
www.gf-forsikring.dk/klubl29

TIE: 54 70 77 84
Arbejder du i skoven, med jagt, miljø - 
eller er du under uddannelse indenfor et af 
disse fag, har du mulighed for at blive 
medlem af et anderledes forsikringsselskab.

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

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

NYE NATIONALPARKER 
I STORBRITANNIEN (1)

Af skovrider Claus Jespersen, 
Falster statsskovdistrikt

Blaire-regeringen har 
gjort det til en mærke
sag at etablere nye na
tionalparker.

I britiske parker ejer 
staten kun meget små 
arealer; ofte har private 
det meste af jorden. 
Land- og skovbrug 
fortsætter i store træk 
uændret.

Nationalparker etable
res hurtigere og mere 
smidigt hvis lokalbefolk
ningen inddrages aktivt 
fra starten, og hvis de 
får økonomisk udbytte 
af parken.

Mund- og klovsygekri
sen har givet national
parker en ny rolle ved at 
skabe arbejdspladser og 
liv i landdistrikterne.

FIGURE 1 - THE NATIONAL PARKS AND THE BROADS 
With proposed new parks shown in outline mberland
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Figur 1. Nationalparkerne i England dækker temmelig store områder De fleste lig
ger langt fra større byer, især London området, og derfor er der forslag om at lave 
to nye parker mod syd - New Forest og South Downs.

De engelske 
nationalparker
England har 8 nationalparker1 11, og 
Wales har 3 parker, hvoraf mange i år 
kan fejre 50 års jubilæum. Parkerne er

1) ILJCN (Verdens frednings organisationen) 
har udarbejdet kategorier for naturbeskyt
telse. Kategorierne spænder fra den totalt 
urørte natur hvor mennesker også er ude
lukket, og til en bæredygtig arealforvalt
ning hvor man ikke høster mere end natu
ren producerer. I henhold til lUCN’s kate
gorier ligger de engelske parker alle i 
kategori 5, hvor det i høj grad er kultur
landskaber med en betydelig grad af 
menneskelig påvirkning, og hvor der er 
beboelse indenfor parkernes område.

Foto 1. En af de nye parker syd for London bliver formentlig New Forest, som er 
kendt for de vilde heste.
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NATIONALE NATUROMRADER

Foto 2. South Down's rullende kridtbakker lige syd for London bliver sikkert natio
nalpark. (Her fra Devil’s Dyke, nord for Brighton).
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Foto 3. South Downs har også klinter som vi kender fra Møn - men de er lavere.

et produkt af efterkrigsårene, og lov
grundlaget blev vedtaget i 1949.

De fleste af parkerne blev formelt 
etableret i 1952. Parkerne blev efter 
bedste amerikanske forbillede udpeget, 
hvor man fandt den største landskabeli
ge skønhed og samtidig havde et stort 
potentiale for rekreativ udnyttelse.

Ved de oprindelige udpegninger gik 
man efter en høj grad af "wilderness” 
eller uberørthed. Det førte til, at man 
ikke fik udpeget nationalparker i det 
sydøstlige England og nær London, 
hvor befolkningstætheden er højest.

Forvaltningen 
af parkerne
I henhold til loven er det Countryside 
Agency - ’’Landskabsstyrelsen” 2) - der 
har ansvaret for at foreslå og forestå 
udpegningen af nye parker. Derimod 
ligger det formelle juridiske ansvar for 
parkerne i det nye superministerium - 
en sammensmeltning af landbrugs - og 
miljøministeriet (DEFRA).

Countryside Agency har udarbejdet 
en række retningslinjer for de land
skabsanalyser der skal udarbejdes i for
bindelse med en objektiv vurdering af 
om et landskab har tilstrækkelig kvalitet 
til at falde inden for kategorien “natio
nalt værdifuldt landskab".

Nationalparkerne har deres egen 
administration, og hver park har som 
øverste organ et uafhængigt parkråd. 
Halvdelen + 1 af mediemimerne i rådet 
er valgt lokalt, resten er udpeget af mil
jøministeren. I henhold til loven om nati
onalparker fra 1949 er der to sidestille
de formål:

- at bevare og fremme den landska
belige skønhed, naturen og den kultu
relle arv,

- at skabe friluftstilbud og fremme 
forståelsen for og glæden ved parken.

I 1995 blev lovgrundlaget for natio
nalparkerne ændret således at det nu 
også blev legalt for nationalparkerne at 
arbejde for og sikre de økonomiske og 
sociale vilkår for de folk der lever inden
for nationalparkområdet.

Denne socio-økonomiske opgave har 
dog ikke helt samme status som de to 
primære mål. Såfremt der er konflikt 
mellem på den ene side bevarelsen af 
landskab og natur, og på den anden 
side det økonomiske mål, er det altid 
målsætningen om bevaring der skal 
have størst vægt.

Nationalparkerne ejer ofte kun kun 
meget små områder selv - typisk £ - 4 
% af parkens areal. Resten er privat ejet 
eller ejet af andre institutioner som fx 
National Trust.

2) Landskabsstyrelsen har sin egen hjem
meside - www.countryside.gov.uk - hvor 
der også er omtale af forslaget til de nye 
parker - www.countryside.gov.uk/propo- 
sednationalparks/

Parkerne skal i henhold til den sene
ste lovændring vedr. nationalparker fra 
1995 udarbejde en forvaltningsplan, der 
styrer de årlige aktivitetsplaner. En af 
parkrådenes hovedfunktioner er at være 
formel planmyndighed til alle ansøgnin
ger om nye tiltag.

Administrationen skal - efter parkrå
denes anvisninger - føre forvaltnings
planernes visioner og målsætninger ud 
i praksis. På de private arealer skal det 
ske ad frivillighedens vej - oftest via 
diverse tilskudsmidler og rådgivning til 
lodsejerne formidlet af nationalparker
nes ’’rangers”.

Nationalparkerne har typisk en

særlig stilling indenfor tilskudskasserne 
og har gode muligheder for at skaffe til
skud til områderne. Dette systematiske 
salgsarbejde fra en organisation, der 
har overblikket og den fornødne viden, 
indebærer at lodsejerne indenfor en 
nationalpark snarere oplever parkerne 
som en fordel end en trussel.

De engelske nationalparker er ikke 
affolkede områder, men har både byer og 
et betydeligt antal indbyggere. Der gøres 
en stor indsats for at nationalparkerne 
ikke bliver museumslandskaber, men for
bliver levende landskaber. Dette betyder 
at langt de fleste ansøgninger og tiltag 
indenfor nationalparkerne godkendes.
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Foto 4. Skotterne har netop vedtaget at udpege en nationalpark omkring Loch Lomond tæt ved Glasgow. De karakteristiske 
søer udgør et storslået landskab.

Et andet hovedarbejdsfelt er service 
til de besøgende i form af besøgscen
tre, guidede ture, naturformidling og 
veludbyggede stinet til de besøgende i 
nationalparkerne.

Kommende
nationalparker
Da Blaire-regeringen kom til magten 
indgik det hurtigt i regeringsgrundlaget, 
at Labour ville puste nyt liv i national
parkerne. Dette skete ikke mindst fordi 
man oplever et underskud af tur- og 
adgangsmuligheder særligt omkring de 
større byer.

Regeringen igangsatte bl.a. udpeg
ningen af to nye parker tættere på Lon
don. De hedder New Forest og South 
Downs - se kortet.

Parallelt hermed har man i de senere 
år markant forøget bevillingerne til nati
onalparkerne. Budgettet for 2002/03 
lyder på et beløb omkring 380 mio. kr. 
Dette sker også i erkendelse af at par
kerne er populære besøgsmål og et 
vigtigt aktiv i turistindustriens markeds
føring.

Det er en ganske lang og omstænd
elig proces der fører frem til at udpege 
nye nationalparker, og antallet og gra

den af høringsrunder har ikke gjort det 
lettere.

Befolkningens holdning til national
parker er generelt meget positiv med 
ca. 2/3 for. Men de forskellige regionale 
og lokale myndigheder, nævn og besty
relser er ofte ikke meget for at afgive 
deres magt og lokale selvstyre over et 
potentielt nyt parkområde. Den engel
ske lov kræver at såfremt en lokal myn
dighed er imod parketableringen skal 
der foretages en uvildig offentlig under
søgelse af sagen, hvilket let forsinker 
processen 1-2 år.

New Forest er et meget gammelt 
kongeligt jagtområde som minder om 
Jægersborg Dyrehave. Her er man ikke 
så meget i tvivl om at området lever op 
til kriteriet - landskabelig national skøn
hed. Men i og med at lokale myndighe
der har protesteret mod at skulle afgive 
magten, skal man igennem en tids
krævende offentlig undersøgelse der er 
startet i oktober 2002.

South Downs er nogle rullende kridt
bakker og klinter svarende til Møns 
Klint. De strækker sig langs sydkysten 
mellem Bornemouth og Dover syd for 
London. Her har udpegningen trukket i 
langdrag og er blevet en politisk konflikt

mellem Labour og De Konservative.
Det formelle forslag til nationalpark 

offentliggøres inden årsskiftet. Men da 
de lokale myndigheder typisk er Kon
servative forventes dette forslag at blive 
anket, og her kan udpegningesproces- 
sen strække sig helt frem til 2005.
Fordele ved nationalpark- 
udpegningen
Der er ingen tvivl om at et område som 
South Downs er udsat for et stærkt 
udviklingspres, dels langs kysten, dels 
fra folk fra London, der ønsker at 
bosætte sig i det åbne land. Allerede i 
dag er der ca. 35 mio. besøgende om 
året, og behovet for rekreative mulighe
der og åbne landskaber er enormt i 
Sydengland.

Ved at få en entydig prioritering af 
landskabs - og naturhensynene kan 
områderne lettere stå distancen overfor 
samfundets øvrige udviklingsbehov. 
Samtidig er det en styrke at få en sam
let enhedsforvaltning på tværs af stats
lige, regionale og kommunale hensyn.

Det er en helt afgørende fordel for 
lokalområdet at udpegningen af en na
tionalpark automatisk indebærer en 
statslig pengeindsprøjtning, der giver
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Foto 5. Bådsejlads er en god måde at opleve den kommende nationalpark Loch 
Lomond på. Men sejladsen kan også være generende på grund af motorstøjen.

Foto 6. Der er også forslag om en 
nationalpark i Skotland omkring The 
Cairngorms store bjergmassiver som 
her fremvises af en af ejerne af godset 
Rothiemurchus.

en langsigtet sikkerhed omkring finansi
eringen.

Den skotske 
nationalparkproces
Skotland har hidtil, som Danmark, ikke 
haft nationalparker. Emnet har været 
diskuteret siden 2. verdenskrig, men 
stærk modstand fra lodsejere betød 
dengang at der ikke blev etableret na
tionalparker som det skete i England.

I forbindelse med den politiske fri
gørelse af Wales og Skotland fra Stor
britannien fik Skotland igen eget skotsk 
parlament i 1997. Parlamentet gjorde 
det hurtigt til en national mærkesag at 
få etableret de første nationalparker.

I september 1997 anmodede parla
mentet den skotske Skov - og Natursty
relse (Scottish Natural Heritages) om 
indenfor to år at undersøge behovet for 
etablering af nationalparker i Skotland, 
og i givet fald, hvordan det skulle fore
gå.

I de følgende år er der gennemført 
en lang række undersøgelser og en 
meget bred offentlig proces om hvor
dan nationalparkerne kunne etableres. 
Undersøgelserne blev politisk diskuteret 
i slutningen af 1999, hvor der viste sig 
et meget bredt politisk flertal i det skot
ske parlament for at etablere national
parker. Derfor har man ikke som i Eng
land haft en politisk konfrontation om 
emnet, og etableringsprocessen har 
efterfølgende kunnet foregå langt mere 
uproblematisk.

I 2000 blev den skotske national
parklov vedtaget med stort flertal. Her

efter gik man i gang med at udpege de 
to første parker, og den første kunne 
endelig udpeges i somimeren 2002.

I forhold til England der har været 
bundet til en lidt forældet lovgivning, 
har man i Skotland valgt at sidestille fire 
målsætninger, der giver den socio-øko- 
nomiske dimension en betydeligt stær
kere placering. En nationalpark skal:

- Bevare og fremme parkens naturli
ge og kulturelle særpræg.

- Fremme bæredygtig anvendelse af 
naturressourcerne i området.

- Fremme forståelsen for og den 
rekreative brug af parken.

- Fremme den sociale og økonomi
ske udvikling af parken til gavn for dens 
indbyggere.

Som noget nyt i forhold til England 
har man indført direkte valg til nogle af 
pladserne i nationalparkmyndigheden, 
og det sikrer en større lokal repræsenta
tion. Netop dette punkt har været en af 
de tilbagevendende kilder til konflikt i 
England.

En anden vigtig forskel er at etable
ringen af den enkelte nationalpark fore
lægges det skotske parlament, hvor 
man individuelt kan beslutte hvilke funk
tioner nationalparkrådet skal have.

Den første nationalpark - Loch 
Lomond & The Trossachs (nord for 
Glasgow) - er netop etableret i denne 
somimer. Her har er det nationalparken 
der står for planlægningen.

Den næste park forventes at blive 
The Cairngorms (i højlandet, sydøst for 
Inverness). Her vil planlægningen 
indenfor parkens område forblive hos 
de regionale myndigheder.

Sammenligning 
af den engelske og 
skotske proces
Når man har mulighed for at følge de to 
landes bestræbelser på at etablere nye 
nationalparker på nærmere hold, er det 
iøjnefaldende at se, hvor langt mere 
effektiv den skotske proces har været.

Det er utroligt hvad den politiske 
enighed har betydet, for at kunne skabe 
en effektiv proces der også har lokal 
accept. Det virker også som om man i 
England har lidt uklare kompetancer 
mellem det politiske og det administrati
ve niveau.

Det virker i England utroligt tungt og 
med en betydelig grad af dobbeltarbej
de, at den ansvarlige styrelse - Coun
tryside Agency - først skal gennemføre 
en offentlig åben proces for udpegning 
af et nyt område. Hvorpå man skal igen
nem den samme proces igen på depar
tementalt niveau, før ministeren kan 
tage sin beslutning.

Selv efter disse to åbne processer 
kan ministeren være nødsaget til at 
gennemføre en offentlig høring før 
beslutningen kan tages, Ministerens 
beslutning kan også sættes til afstem
ning i parlamentet, hvis tilstrækkeligt 
mange ønsker det, fordi den ikke tidli
gere har været udsat for politisk 
behandling.

Når sagen bliver et højpolitisk kon
fliktområde mellem regering og opposi
tion benyttes enhver lejlighed til chika
ne. Det er bestemt ikke til gavn for nati
onalparkerne, som kræver en langsigtet
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Foto 7. Den nationale kyststi i Pembrokeshire Nationalpark i Sydvest Wales. Stien er 
en god forretning økonomisk og skaber mange arbejdspladser lokalt.

stabil opbakning. Den langtrukne pro
ces indebærer samtidig at man helt 
taber interessen lokalt.

Det forekommer umådeligt svært at 
etablere nationalparker mod lokalbe
folkningens vilje og alene med hensig
ten om en meget stærk beskyttelse. Her 
forekommer det langt mere farbart at 
anvende den skotske model, hvor lokal
befolkningens økonomiske levevilkår får 
større vægt. Det er uendelig vigtigt at 
have lokalbefolkningen med på den 
langsigtede vision, fordi det i høj grad 
er dem, der skal føre den ud i livet.

Har nationalparker 
en fremtid
I forbindelse med angrebet af mund- og 
klovsyge blev det meget klart hvor stor 
betydning turismen og adgangen til det 
åbne land havde for livet i landdistrikter
ne.

Sygdommen betød at store områder 
blev helt lukket for adgang. De små 
landbrugssamfund uddøde næsten og 
blev ’’spøgelsesbyer" uden liv og aktivi
tet. Det har givet en helt anden erken
delse - også i landbruget - for vigtighe
den af at understøtte turistsektoren 
såfremt man vil bevare folk ude i land
distrikterne.

I England er der erfaring for at natio
nalparkerne er et meget stærkt vare
mærke i forhold til at tiltrække turister og 
skabe nye jobmuligheder i landdistrik
terne. Parkerne kan derved være et 
stort aktiv i forhold til at skabe et brede
re udbud af jobs på landet. Fx viste en 
samfundsøkonomisk analyse i national
parken Pembrokeshire i Wales, at 
omkostningerne til at vedligeholde nati

onalparkens kyststi "betalte sig tilbage” 
til lokalsamfundet med en faktor 54.

Umiddelbart kan de beløb den 
engelske regering ofrer på nationalpar
ker virke astronomiske efter danske for
hold. I år er budgettet som nævnt 380 
mio. kr, og dette beløb forventes at sti
ge til 500 mio. kr/ år når de to nye par
ker er udpeget. Sammenlignet med 
støtten til landbruget er der dog tale om 
småpenge.

I forbindelse med omlægningen af 
EU’s landbrugsstøtte er der et stort poli
tisk ønske om også at skabe nogle vær
dier til samfundet, I England har man 
valgt at sammenlægge store dele af det 
tidligere miljøministeriums arealforvalt
ning med det gamle landbrugsministeri
um.

Det bliver spændende at se hvilke 
konsekvenser det får for Englands revi
derede landdistriktsprogram. Det er 
bestemt ikke usandsynligt at national
parkerne tildeles en stadig større rolle 
med hensyn til at vise nye veje for 
bæredygtig udvikling i landdistrikterne

Dette var den første artikel om national
parker i UK. Forfatteren vil i en artikel i 
næste nummer af Skoven diskutere om 
nogle af erfaringerne kan anvendes i 
forbindelse med at skabe nationale 
naturområder i Danmark.
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Dækafgrøde i kulturer
- en rettelse til Skoven 11/02
I Skoven 11/02 var der en omtale af et forsøg med såning af 
eg og bøg på Nordlangeland. Under dækafgrøder står som 
konklusion, “at vårhvede som dækafgrøde kan begrænse 
behovet for renholdelse - måske kan det helt undgås”.

Peter Matthesen, Skov & Landskab (FSL), gør opmærksom 
på at dette udsagn skal tages med en masse forbehold. 
Sagen er, at godt nok nedsættes væksten af det vi kalder 
“ukrudt”, men til gengæld har man indsået kornet, som har en 
langt større tørstofproduktion end de vilde urter. I konkurren
cemæssig henseende er kornet i første halvdel af 
vækstsæsonen formentlig lige så slem som en tilsvarende 
mængde “ukrudt”.

Ved brug af dækafgrøde har man på det foreviste areal mere 
end fordoblet tørstofproduktionen i urtelaget (se figuren side 
486). Faktisk svarer den samlede tørstofproduktion i urtelaget i 
det aktuelle eksempel til ca. 6 ton/ha - hvilket er rigtig meget.

Alt andet lige vil man derfor med dækafgrøde i første halv
del af vækstsæsonen have fordoblet “ukrudtstrykket” i sin kul
tur i forhold til, hvis man blot havde ladet det naturlige ukrudt 
komime. Den situation kan blive rigtig alvorlig i et år med 
forårstørke.

Det er rigtigt når der i artiklen står, at hveden ikke synes at 
have hæmmet egenes vækst, men det var den jo absolut hel
ler ikke i de rene ukrudtsparceller, løvrigt har vi ikke haft en 
tørkesituation i foråret da træerne spirede frem.

Brug af korn som dækafgrøde har i de senere år fået en vis 
udbredelse, også i plantningskulturer. Der er grund til at 
advare mod dette jvf. figuren, hvis metoden ikke anvendes 
gennemtænkt.

Kornets specielle vækstrytme indebærer, at konkurrencesi
tuationen under dækafgrøde er forøget i 1. halvår og formind
sket i 2. halvår - begge sat i forhold til “ren" ukrudt. I en ege
såning er dette med rimelig sandsynlighed godt, i en gran
plantning sandsynligvis særdeles dårligt.

En dækafgrøde af vårhvede hæmmer væksten af ukrudt i 
såningskulturen. Men vårhveden har en større tørstofproduktion 
end ukrudtet og giver derfor en hård konkurrence til træerne i 
1. halvår, set i forhold til at der kun var ukrudt. Det kan måske 
give problemer hvis det bliver et tørt forår, eller hvis man dyrker 
træarter der primært vokser i forsommeren. Billedet viser et 
område hvor der har været sået 100 kg hvede pr. ha.

# ' vi *■■■■
.

svlV- S; :

, ' V.CV :■ . ' .'.I ' fc\.ålftfft •*1:3

> *}**

#»•'
i ■;

mt?-tt.'
m

u ; ras* . ■ / l
. •>•''' '* * ->:■ 'lift; £

.

¥,:.T JÉ'. •' '.f-.'.-l '

fik~ • % 9.

• Køb af træ på roden
i

• Maskinskovning
iL. * BRDR.

• Udkørsel af træ Jhøjrup a/s
• Maskinplantning Skoventreprenører
• Oprilning Skovgade 20

7300 Jelling
• Rydning af stød og kvas Biltel. 20 73 71 73

30 80 01 73
• Knusning Fax 76 80 14 00

Besvær med STORSÆKKE?
FINSKE NOPU 1000 LØFTEREN

for effektiv, sikker og skånsom 
håndtering af storsække 

A Monteres på frontlæsser med 3. ventilfunktion 
A Løfter, doserer og tømmer helt eller 

delvis storsække
A Hydraulisk løfteanordning for storsække 
A Separat tømningsbeholder 
A Automatisk tømningstragt 
A Kniven fjernes når ventiilsække 

tømmes
A Sikker håndtering fra traktoren
A Pris kr. 12.600 plus moms

FINSKE SKOVMASKINER

PALAX COMBI TSV E 
SAVE-/KLØVEMASKINE

A TSV Hastighedsregulering af kløver 
A Mikroprocessorstyring af kløver 
A Saver og kløver op til 6 rummeter/t 
A Med hårdmetalklinge 
A Fås i 5 forskellige modeller 

bl.a. monteret med 
kørehjul og egen motor 

A Priser fra kr. 34.200 
plus moms

FARMI FUSHUGGER F/KRAN
A Model CH 260 HF - 2EL. For dia. 26 cm 
A Med hydraulisk indtræk - HF 
A Med El-kontrol af HF - EL 
A Med indføringstragt 1,25 m x 1 m 

Med dobbelt rotor med 2 knive
A Med stikkerbryder for 

perfekt flis til stoker 
A Med en kapacitet 

på 50 kbm/t 
A Pris kr. 79.250 

plus moms

Forhandler/lager: Import:
Sørensen og Lynggaard A/S H.A. AGRO SERVICE
Fanøvej 7 Hvidegaard
8800 Viborg 2800 Lyngby
Telefon 86 62 92 00 Telefon 45 88 44 22
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FYRING MED TRÆ

HJÆLP TIL 
INVESTERING I 

TRÆFYRING
Hvis man vil gå over til 
træfyring i varmeforsy
ningen af skoler, idræts
haller, kontorhuse, ple
jehjem og boligblokke 
kan der hentes vejled
ning på en ny hotline og 
på Internettet.

Træfyring er dyrere i 
anlæg, men prisen på 
træpiller er væsentligt 
lavere end fyringsolie.

Træfyring vinder stadig større udbredel
se overalt i landet. Mange går måske 
og overvejer om de skal gå fra olie til 
træ, men ved ikke om det er værd at 
regne nærmere på det.

Derfor er der nu etableret en hotline, 
hvor bygningsejere og virksomheder, 
der overvejer at skifte til træbrændsler i 
varmeforsyningen, kan få gratis vejled
ning. Desuden kan man på internettet 
selv beregne økonomien og kedel
størrelsen ved brug af træbrændsler. 
Disse muligheder er etableret som en 
del af en kampagne i et stort europæisk 
projekt - Bioheat - se mere i boks 1.

Hotlinen er en telefonsvareservice, 
hvor man kan ringe ind for at få en ind
ledende vurdering af lønsomheden i at 
skifte til træbrændsler. Hotlinen giver 
mulighed for at tale med en ekspert om 
projektet.

Man kan få et overslag på økonomi
en samt tekniske aspekter såsom: 
pladsforhold omkring kedel og brænd
selslager, årligt varme- og brændsels
forbrug og den nødvendige kedeleffekt 
- den er som oftest ikke den samme 
som for den eksisterende kedel.

Desuden kan eksperterne bistå med 
at vælge brændsel og fortælle om for 
eksempel vedligeholdelse af kedel,

N
tfT

Figur 1. Eksperter i opvarmning med 
træbrændsler besvarer opkaldene til 
Hot linen.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Figur 2. Antal træpillefyrede anlæg til 
opvarmning i Danmark. Kilde: Energi
styrelsen og dk-Teknik.

kedelleverandører, lovgivning og 
påkrævede tilladelser. Hotline ved Mor
ten Tony Hansen, dk-Teknik, kontaktes 
på tlf. 39 555 999.

dk-Teknik Energi & Miljø er et uaf
hængigt, selvejende teknologisk servi
ceinstitut som bl.a. udfører rådgivning, 
forskning og udvikling indenfor energi
anlæg og luftforurening. dk-Teknik blev 
etableret i 1918 og har i dag faste servi
ceaftaler på ca. 1800 energianlæg. Læs 
mere på www.dk-teknik.dk

Beregn økonomien i 
træfyring
dk-Teknik har udarbejdet et beregnings

værktøj, der kan være med til at illustre
re, hvordan økonomien er i biokedler til 
store bygninger som for eksempel sko
ler, institutioner og virksomheder. Dette 
værktøj er gratis og frit tilgængeligt på 
internettet - se eksempel i boks 2.

Ved at svare på en række spørgsmål 
får man et overslag over økonomien i at 
investere i et fyringsanlæg til træ samt 
et skøn for den nødvendige kedel
størrelse. Hjemmesiden rumimer også 
generel information om træfyring og om 
at skifte til træbrændsler i varmeforsy
ningen.

Brochurer
I forbindelse med Bioheat-projektet er 
der lavet tre brochurer om opvarmning 
af store bygninger med træbrændsler:

- En brochure, der henvender sig til 
private ejere af bygninger og varmean
læg (12 sider).

- En brochure der henvender sig til 
kommuner (12 sider).

- En informationspakke, der henven
der sig til rådgivere og teknikere med 
grundlæggende teknisk information (26 
sider).

Brochurerne kan fås gratis ved hen
vendelse til dk-Teknik Energi & Miljø på 
tlf. 39 555 999.

Træfyring er enkelt 
og billigt
Moderne opvarmning med træ er 
meget forskellig fra traditionel fyring 
med brænde i pejse og brændeovne. I 
dag findes der fuldautomatiske fyrings
anlæg til træpiller, der med hensyn til 
komfort og sikkerhed er på højde med 
oliefyr - blot meget billigere i drift.

Træpiller leveres over hele landet og 
kan pumpes ind i opbevaringsrum lige
som fyringsolie. Træpiller er fremstillet af 
rent komprimeret savsmuld og sav
spåner. Sammenlignet med træflis og 
brænde har træpiller en højere energi- 
tæthed og behøver mindre lagerplads.

Moderne træpillefyr henter automa
tisk brændslet fra opbevaringsrummet 
og brænder det i overensstemmelse 
med strenge miljøkrav. Moderne danske 
træpillefyr bruger op til 90% af den
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Figur 3. Råvaren til træpiller er rent, tørt træaffald fra træindustrien.

indeholdte energi i træet til opvarmning 
svarende til gode olie- og gasfyr.

De nyeste modeller indeholder auto
matisk tænding, automatisk rensning af 
varmevekslere, automatisk fjernelse af 
aske og askekompression, så asken 
kun skal fjernes få gange om året. Nog
le producenter tilbyder endda fjernover
vågning og kontrol af anlægsdriften.

Eksempler på større 
anlæg
Opvarmning af bygninger repræsente
rer et meget stort energimarked. I en 
række europæiske lande som Østrig, 
Frankrig, Tyskland, Sverige og Danmark 
er der sket en stor vækst i træfyring. 
Figur 2 viser udviklingen i træpillefyr i 
Danmark.

I brochurerne bringes nogle eksem
pler på større træfyringsanlæg:

1. Den europæiske teaterhøjskole i 
Rødkilde på Møn (figur 5) havde oprin
deligt tre oliecentraler som tilsammen 
brugte 80.000 liter olie om året. De to 
mindste er nu erstattet af et pillefyr med 
en kapacitet på 350 kW, svarende til at 
der afbrændes godt 70 kg piller i timen.

Skolen får et vognlæs piller på 25 
tons hver 2.-3. måned, og afbrændin
gen resulterer i 2J4 trillebøre med aske. 
Pasningen omfatter 1 dag om måneden 
til rensning af kedlen, og opsyn med 
anlægget udgør Vz time om dagen. Sko
lens udgifter til brændsel er reduceret 
med 50%.

2. Flimmerlands Kursuscenter i Tra
num Strand er privatejet og har en byg
ning på 3.500 m2 med plads til 135 
gæster. Mange af gæsterne er fra Tysk
land og formodes at gøre miljømæssige 
overvejelser når de vælger kursussted,
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Figur 4. Et af de største anlæg til træfy
ring er Junckers kraftvarmeværk, som 
er projekteret af dk-teknik. Foto; Torben 
Skøtt, bio-press.

og det har været en af grundene til at 
vælge træfyring. Centeret har også et 
kun fire år gammelt oliefyr, men for at 
markere den grønne profil bliver dette 
fyr nu kun brugt til back-up.

I 2001 blev der installeret et træpille
fyr på 150 kW. Varmebehovet er normalt 
542.000 kWh, og det nye anlæg erstat
ter et årligt olieforbrug på 53.000 liter. 
Forbruget af træpiller skønnes til 112 
tons om året.

Det er en privat virksomhed, VE 
Gruppen, som har investeret i anlæg-

Boks 1.
BioHeat projektet
BioFleat-projektet skal fremme en 
omstilling fra fossile brændsler til 
biomasse i større bygninger, bolig
blokke, skoler mv. i hele Europa. 
Målet for det samlede projekt er at 
bidrage væsentligt til EU's mål om at 
installere yderligere 2000 MW 
(varmeeffekt) til opvarmning med 
træbrændsler.

Projektet er først og fremmest et 
formidlingsprojekt som gennem 
artikler, brochurer, seminarer osv. 
skal skabe øget interesse for træfy
ring og videregive erfaringer til mål
gruppen. Desuden bliver der lavet 
værktøjer til hjælp for målgruppen 
når der skal startes projekter med 
træfyring.

En vigtig opgave er gennem inter
views at afdække årsagerne til at 
bygherrer, ingeniører og entrepre
nører fortsat er tøvende over for træ 
til varmeforsyning.

Målgruppen for BioHeat er byg
herrer, produktudviklere, byggefir
maer, rådgivende ingeniører og 
andre der arbejder med at etablere 
varmesystemer til opvarmning af 
større bygninger. Desuden henven
der projektet sig til politikere og 
embedsmænd. Projektet skal anvise 
metoder til overvinde de barrierer 
der findes, bl.a. omkring lovgivning 
og godkendelse af anlæg.

Projektet indebærer at erfaringer 
fra tidligere aktiviteter i Danmark kan 
overføres til andre lande i Europa. 
Herved forstærkes det europæiske 
samarbejde på området med Dan
mark i en meget central rolle, og 
danske virksomheder får bedre 
muligheder for at afsætte varer og 
tjenesteydelser i andre lande.

Projektet er finansieret af Energi
styrelsen, EU’s Altener program samt 
dk-teknik Energi og Miljø. Kontakt 
dk-teknik på tlf. 39 555 999, Glad- 
saxe Møllevej 15, 2860 Søborg (Jep
pe Bjerg eller Anders Evald).

Se flere oplysninger om projektet 
på www.bioheat.info.

get, mens kursuscentret står for drift og 
vedligehold. VE Gruppens kerneforret
ning er salg af træpiller, og formålet 
med investeringen er at skabe kunder til 
pillesalget.

Kursuscentret får stillet ekspertise til 
rådighed fra VE Gruppen og får erfarin
ger før de måske senere køber 
anlægget. Centret betaler for varmen i 
forhold til forbruget gennem 7 år, og 
betaler en fast pris pr. kWh. Varmeud
gifterne er reduceret med 6-15%.

3. I brochurerne er lavet en kalkule
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Figur 5. Teaterhøjskolen i Rødkilde er en af de mange institutioner som nu fyrer med træ.

over to kedelanlæg på 120 kW. Nøgletal 
ses i tabel 1.

Det fremgår at investeringen i træfy
ret er godt og vel dobbelt så stor som i 
oliefyret. Drift og vedligehold er også 
dyrere for træfyret, fordi der bruges tid 
på at rense kedlen. Til gengæld er pri
sen på træpillerne kun godt det halve af 
olien, og det gør at træfyret i sidste 
ende giver en væsentlig besparelse.

Links om træfyring
dk-Teknik har en særlig hjemmeside 

som er omtalt i denne artikel: 
http://beregnbiokedel.dk-teknik.dk Sel
ve instituttet præsenteres på www.dk- 
teknik.dk

Hjemmesiden for Videncenter for 
Halm- og Flisfyring- www.videncenter.dk 
- har en række informationer om træfy
ring:

- Lister over producenter af alle for
mer for fyringsanlæg til træ mv.

- En grundig og velskrevet publikati
on med en generel beskrivelse af træfy
ring: Træ til energiformål - Teknologi - 
Miljø - Økonomi (fås også i trykt form).

- Et stort antal videnblade om fyring 
med træ, halm mv.

- En række artikler fra de senere år 
om bl.a. træfyring.

Træpilleklubben er en klub for mindre 
brugere af træpiller til fyring. Hjemmesi
den er www.pilleklub.dk , Det oplyses at 
klubbens medlemmer bruger i alt 8900 
tons piller om året.

Hjemmesiden er for tiden ved at bli
ve omlagt. Men der skulle være mulig
hed for at beregne besparelser på brug 
af træ til fyring, og der er en livlig debat 
mellem medlemmerne om alle aspekter 
omkring træfyring mv. For medlemmer

Tabel 1. Eksempel på økonomi i fyringsanlæg til træpiller (årligt forbrug 100 tons) 
og til fyringsgasolie (årligt forbrug 45.000 liter olie). Kilde:dk-Teknik Energi & Miljø.

Omkostninger Enhed Træpiller Olie

Kedel, installation mv. kr 485.250 220.500
Kapitalomkostninger kr/år 40.500 18.000
Brændsel og el kr/år 135.250 246.150
Personale, reparation mv. kr/år 21.950 9.800
Årlige omkostninger i alt kr 197.700 273.950
Arlige omkostninger kr/MWh 515 713

Anlægget er på 120 kW med en årlig varmeproduktion på 384.000 kWh. 
forår 2002, olie koster ca. 158 kr/GJ og træpiller 95 kr/GJ.

Priser

er der bl.a. særlige tilbud på træpiller 
og adgang til en oversigt over priser på 
træpiller

Prøvestationen for mindre biobrænd
selsanlæg på www.teknologisk.dk/ener-

gi/911 har bl.a. en liste over 140 type
godkendte fyringsanlæg med oversigt 
over ydelse, miljøforhold og pris. Der er 
adgang til prøvningsrapporter for hvert 
enkelt anlæg.

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

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

plante i den ønskede proveniens.
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Boks 2. Træfyring i Skovenes Hus?
På hjemmesiden http://beregnbiokedel.dk-teknik.dk kan man få en gratis vurde
ring af om det kan betale sig at bruge biobrændsler i varmeforsyningen. Man 
indtaster tal for olieforbrug, øvrige driftsudgifter mv, og ud fra dette laves et 
overslag på økonomien i at konvertere fra olie / gas / el til træpiller eller træflis.

Beregningsværktøjet kan regne på biobrændselsanlæg til større bygninger 
med et årligt varmeforbrug på ca. 100-2500 MWh/år eller ca. 360 - 9000 GJ/år. 
Det svarer til et olieforbrug på ca. 12.000 - 295.000 liter/år. En biokedel, der pas
ser til dette varmebehov er på mellem 50 kW og 1MW.

Man kan foretage en beregning her og nu, eller man kan sende oplysninger
ne til eksperterne i dk-Teknik, der så vil vende tilbage. Oplysningerne behandles 
fortroligt og kommer kun dk-Teknik i hænde. Man kan også være helt anonym og 
undlade at indtaste navn og adresse.

Redaktionen gik straks i gang med at afprøve programmet. Vi ville finde ud af 
om vi skal erstatte oliefyret i Skovenes Hus på Frederiksberg med et træpillefyr.

Det viste sig at investeringen vil blive på 324.000 kr, og besparelsen i forhold 
til olie er 19.000 kr om året. Det svarer til en tilbagebetalingstid (uden renter) på 
17 år.

Hvis vi ikke kan få plads til kedlen nede i kælderen skal der laves en særlig 
kedelbygning. Så kommer investeringen op på 455.000 kr, og tilbagebetalingsti
den er nu 24 år.

På dette stadie løb projektet ind i visse vanskeligheder. Vores regnskabschef 
vil nødigt investere i projekter med en tilbagebetalingstid over en halv snes år. 
Træfyring bliver normalt ikke godkendt i områder med kollektiv varmeforsyning, 
og der ligger fjernvarmerør under Amalievej.

Og vi har ikke helt overblik over hvad naboerne vil sige til at få en silo og 
måske en kedelbygning i gården. For slet ikke at tale om alle de ansatte som 
bruger gården til parkering.

Indtil videre har vi sat planerne om træfyring i Skovenes Hus i bero. Men der 
kan være mange andre steder i landet hvor fordelene er mere oplagte. Prøv selv!

Redaktionen

Figur 6. Resultatet af beregning over træpillefyr i Skovenes Flus på Frederiks
berg.
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Økonomioversigt

Forudsætninger
Oteprls
Elpris
Træpiler
Arsvirfrringsgrader

4525
1,2
1.200

kr/1000 L bxcI. morris 
kr/kWh exd. moms 
kr/ton exd. moms

Ole: 0,85

126 kr/GJ øxd. moms 
333 kr/GJ exd. moms 

69 kr/GJ exd. moms 
Træpier: 0,8

Nuværende årlige udgifter inki. driftomkostninger r 
normalår

i et 116.757 kr/år

Biobrændselsanlægget
Estimeret optimal størrelse: 49 kW svarende til 70 % af effektbehovet på den koldeste dag. 
Et biobrændselsanlæg af denne størrelse vi kunne dække ca. 93 % af det årlige varmebehov.

Forbrug
Årsfbrbrug 

ArBg udgift

Samlet årlig udgift til brændsler

Træpiller 
59 ton 

70.877 kr

I Søg

Udskriv
Send per e-mall 
www.dk-ttknVr.dk

Brændselsudgifter
Drift og vedligehold Inki. bemanding og el 
I alt
ArBg besparelse i forhold til nuværende varmeforsyning 
Investering

Der kan beregnes en vejledende tilbagebetalingstid på

OBs
2.034 L 
9.204 kr

80.081 kr/år 
17.644 kr/år 
97.724 kr/år 
19.033 kr/år 

324.166 kr.

17 år

Der tages dog forbehold for udgifter, der ikke er medregnet, og som vil forlænge 
ttoagebetafrigstiden.

Beregningen er et estimat baseret på standardiserede forhold og brede antagelser, Resultatet kan derfor 
være behæftet med uslrkerheder af ukendt størrelse. dk-TEKNIK ENERGI & MILJØ assisterer gerne medl en 
mere nøjagtig vurdering af projekteringsgrundlaget,

Overslagsberegningen viser, at I har brug for et biobrændselsanlaag, der er rrancke end 50 kW, Det a 
dette beregningsværktøj desværre Ikke designet ti at håndtere, Værktøjets beregning kan derfor være 
misvisende for små anlæg.

Budgettet viser en ret lang tlbagebetalingstid for irtvesterngen ved skift til biobrændsler.

Da den eksisterende kedel er mere end 15 år gammel er der meckegnet nvestering I en ny kedel ti at 
dække spids- og reservelast for biobrændselskedlen. Man kunne dog også betragte dette som en 
nvestering der under alle omstændigheder snart skulle foretages og derfor ikke lægge denne investering til 
last for biobrændselsprojektet. En sådan betragtring W fbrbecke tilbagebetalingstiden for 
blobrændselsprojektet.
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FENDT SKANDINAVIA A/S
Smedebakken 9 ■ Starup • 7200 Grindsted

Tlf. 75 33 74 44

DISTRIKTSCHEFER:
Nordjylland:
Bil 29 64 66 04 

Privat 86 93 77 79
Sydjylland & Fyn: Sjælland & Øerne:

Bil 29 64 66 06 Bil 29 64 66 05
Privat 75 53 2 3 60 Privat 57 64 26 07
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VANDVÆRKSSKOVE 
VED ÅRHUS OG ÅLBORG

Århus og Ålborg får nu 
en række nye skove til 
at beskytte grundvan
det. Skovene er delvist 
finansieret af afgifter på 
vand. Skovene ejes og 
drives af statsskovene.

Der blev for nylig lavet en aftale mellem 
Miljøministeriet og Københavns Energi 
om at rejse en række skove rundt om 
København til at beskytte kildepladser 
for grundvandet (Skoven 11/02). Sidste 
år blev der lavet en lignende aftale ved 
Odense (Skoven 5/01) - og den 14. 
november 2002 kom turen så til Århus 
og Ålborg.

Skovene ved Århus
Den nye samarbejdsaftale omfatter ny 
skov sydvest for Århus, i alt 304 ha nord 
for Solbjerg. Århus Kommune har taget 
hul på skovrejsningen i området, idet 28 
ha er under tilplantning i øjeblikket.

Størstedelen af det område, aftalen 
for Solbjerg Skov omfatter, er i dag pri
vat ejet. Skovrejsningen vil ske i takt 
med, at der kan træffes aftaler med de 
private lodsejere om køb afjorden. Der
for er der ikke sikkerhed for, der kan rej
ses skov på alle 304 ha.

Aftalen blev underskrevet den 14. 
november af miljøminister Hans Chr. 
Schmidt (Venstre) og to af kommunens 
rådmænd, Poul B. Skou (Konservative) 
og Peter Thyssen (Radikale Venstre).

- Den sydvestlige del af kommunen 
er et af de mest skovfattige dele af kom
munen. Den nye skov vil dermed være 
med til at opfylde et af hovedformålene 
med Kommunens skovplan, nemlig at 
sikre borgerne god adgang til skove i 
hele kommunen, bemærker de 2 råd
mænd. Vi er derfor glade for, at staten 
på denne måde bidrager til at skabe 
mere skov til glæde for borgerne i 
Århus.

Skoven ligger oven på Kommunens 
nyeste drikkevandsmagasin i Ravnholt- 
Tiset. I området findes allerede flere 
drikkevandsboringer, og skovrejsning 
beskytter vandressourcerne. Eksempel
vis vil den nye skov blive drevet uden 
brug af sprøjtemidler.
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Der er nu lagt planer for skovrejsning I nærheden af de fire største byer i landet 
med henblik på at beskytte grundvandet, (Arkivfoto af skovrejsning).

Det bliver Skov- og Naturstyrelsen 
ved Silkeborg Statsskovdistrikt, der skal 
stå for den praktiske gennemførelse af 
skovrejsningen. Det bliver ikke skov det 
hele - der afsættes også plads til lys
ninger, udsigtskiler, vandhuller og lig
nende for at skabe et varieret naturom
råde.

Når aftalen er godkendt af Byrådet, 
vil Silkeborg Statsskovdistrikt som noget 
af det første invitere lodsejerne i det 
berørte område til et informationsmøde.

Det er ikke første gang, Århus Kom
mune og Miljøministeriet samarbejder 
om skovrejsning. True Skov (vest for 
Århus) og Bærmose Skov ved Trige
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(nord for Århus) er begge statsskove, 
som er blevet til i et nært samarbejde 
mellem Århus Kommune og Miljømini
steriet. Den samlede statsskov i Århus 
Kommune er i dag på 275 ha.

Staten udvider hvert år True Skov på 
jord, som allerede er købt, så den sam
lede statsskov vil om få år være oppe 
på 475 ha. Til sammenligning dækker 
de kommunale skove 1750 ha.

Skovene ved Ålborg
Senere samme dag var miljøministeren i 
Ålborg og underskrev her en aftale af 
samme art med rådmændene Mariann 
Nørgaard (Venstre) og Henrik Thomsen 
(SF).

Aftalen drejer sig om to områder ved 
Drastrup og Visse - syd for Ålborg - der 
tilsammen rummer 25 % af Ålborgs 
drikkevandsreserver. Egentlig havde 
kommunen planlagt selv at opkøbe jor
den for at beskytte grundvandet, men 
nu bliver det i stedet staten, der med til
skud fra kommunen køber jorden og for 
egen regning planter skov.

Kommunen får tinglyst såvel retten til 
at indvinde vand som et forbud mod at 
gøde og sprøjte i de kommende stats
skove.

Ved Drastrup omfatter aftalen 740 
ha, hvoraf staten allerede har købt de 
246 ha med henblik på skovrejsning. 
Den resterende jord skal opkøbes i 
løbet af de kommende 10-15 år til en

forventet pris på i alt 35 mio. kr; hertil 
kommer 25 mio. kr til beplantning.

Mellem Visse og Poulstrup drejer det 
sig om 290 ha, hvoraf næsten alle er 
privat ejet i øjeblikket. Her skal købes 
jord for mindst 20 mio. kr og plantes for 
15 mio. kr. Resultatet kommer til at hed
de Poulstrup Skov.

Ifølge den nye aftale skal Aalborg 
Kommune yde et tilskud, der svarer til 
halvdelen af grundprisen, hver gang 
staten køber et areal, mens staten beta
ler selve tilplantningen fuldt ud.

Aalborg Kommune skal således beta
le 27,5 mio. kr. De kommer fra det såkald
te Grundvandssamarbejde mellem Aal
borg Kommunale Vandforsyning og 45 af 
kommunens 53 private vandværker.
Siden siden juli 1998 har forbrugerne 
betalt et bidrag på 40 øre/m3 vand (ud at 
vandprisen på 3,80 kr/m3, ekskl. moms).

Grundvandssamarbejdet i Aalborg 
Kommune bruger hvert år omkring 4 
mio. krtil grundvandsbeskyttelse, og 
heraf er der afsat 2,4 mio. kr/år til opkøb 
af jord til skovrejsning. Den kommunale 
vandforsyning og de 45 private værker 
forsyner tilsammen 98 % af kommunens 
borgere med vand.

- På grund af forurening er en række 
boringer i Aalborg by lukket i løbet af de 
seneste år, siger rådmand Mariann Nør
gaard som er ansvarlig for byens vand
forsyning.

- Derfor er det nødvendigt at forsyne

byen med vand fra kildepladser i det 
åbne land, hvor der er rigeligt med godt 
og rent grundvand under landbrugsare
alerne. Den mest effektive måde at 
beskytte grundvandet på er at lave en 
100 procents beskyttelse inden for nog
le klart afgrænsede områder. Det gør vi 
gennem Grundvandssamarbejdet og 
aftaler med lodsejere i området.

- Med skovrejsningen beskyttes 
grundvandet varigt, og borgerne får stil
let nye rekreative muligheder til rådig
hed tæt på byen, siger rådmand Henrik 
Thomsen, som står for den kommunale 
skovrejsning.

- Vi anbefaler derfor, at lodsejerne 
inden for de to områder henvender sig 
til statsskovdistriktet, når de ønsker at 
sælge deres jorder.

- Med aftalen har vi fået en fin 
arbejdsdeling, hvor staten tager sig af 
de store sammenhængende skovarea
ler ved Drastrup og Visse, mens kom
munen tager sig af de mindre og mere 
bynære skovområder,

Det praktiske arbejde med skovrejs
ningen varetages af Buderupholm 
Statsskovdistrikt. I Aalborg Kommune er 
kun 6 % af arealet dækket med skov 
mod landsgennemsnittet på 12%. Når 
de to skove er tilplantet stiger skovpro
centen til 8%,

Kilder: Pressemeddelelser fra 
Århus Kommune og 

Ålborg Kommune 14.11.02

F.H. Skoventreprenør

Valmet8950 med FAE knuser 2,17 m 
Kvasskubning
Udslæbning og indtrækning af træer
Udkørsel af træ
Grøfterensning
Spadehavning afspor
Hegnsklipning og hegnssætning
FlishugningmedTP960
Merifræsning
Manuel skovarbejde udføres

V/Frank Hansen Mobil 21 77 93 61

Frank Hansen 
Køgevej 39 
4653 Karise 
Mobil 21 77 93 61 
Fax 56 76 93 61 
SE-nr20 71 66 73

Arbejde udføres i hele landet
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EN SAMMENLIGNING AF

RODSYMMETRIEN I 
BARRODS- OG 

JIFFY-PLANTER
Af Christian Nørgård Nielsen 
og Kristian Sønnichsen

Undersøgelse af rødder i 
to plantetyper tre år 
efter udplantning.

Jiffy planter har gene
relt flere rødder end bar
rodsplanter ved samme 
plantestørrelse, Jiffy 
planternes rødder er 
mere symmetrisk fordelt 
i jorden, og de har færre 
skader.

o

Arsagerne er bl.a. 
deformationer fra plant
nings-processen.

Asymmetriske rødder 
kan føre til sabel-svaj, 
ringere udnyttelse af 
tømmer og mere ustabi
le træer. Og i juletræer 
kan det føre til dårligere 
optagelse af gødning.

Dansk skovbrug har meget lidt erfaring 
med containerplanter. Barrodsplanter 
menes ofte at have opfyldt erhvervets 
behov hidtil.

Jørgen Neckelmann ved Statens for
stlige Forsøgsvæsen undersøgte i 
1970’erne Paper-Pot teknologien, som 
dengang blev brugt med ret store plan
ter (planter dyrket i små potter lavet af 
kraftigt papir, red.).

Resultaterne var ikke lovende, og

gennem 80’erne oplevede svenskerne 
alvorlige problemer med ” rodsnøre” i 
skovtræer, som stammede fra Paper-pot 
eller Kopparfors containere. Rodsnøre 
medførte stor ustabilitet i de unge træer 
og en høj hyppighed af '’sabelformede'’ 
stammer (Nielsen & Lindgren 1998).

I Danmark var Søren Grenes "Rod- 
form" planter de første industrielt produ
cerede containerplanter til skovbruget. 
De blev dyrket i stenuld, og rødderne 
blev beskåret med luft (i siderne) og 
mekanisk (i bunden). Denne produktion 
er dog indstillet for flere år siden.

Jiffy planter
For få år siden startede en ny ildsjæl en 
produktion af containerplanter i Jiffy bri
ketter. Peter Benfelt (firma Danverde) 
har på kort tid produktudviklet en ny 
skovplantetype, som de danske jord
brugserhverv kan få glæde af.

Figur 1. Eksempel på opgørelse af røddernes symmetri 
omkring stammen. Rødderne tilfordnes 90o kvadranter eller 
120o sektioner, og rødderne i den enkelte kvadrant, hhv. sek
tion tælles / måles. Den mindste sektion i forhold til den totale 
mængde rødder betegnes SYM-min, og den største sektion 
betegnes SYM-max.

Figur 2. De to plantetyper har forskellig størrelse, og figuren 
viser et eksempel på hvordan de to plantetyper kan sammen
lignes for samme plantestørrelse; i dette tilfælde antal rødder 
ved en bestemt rodhals diameter. Der beregnes en sammen
hæng (regression) mellem diameter og antal rødder, og ud for 
en bestemt diameter aflæses antal rødder for de to plantety
per på et sammenligneligt grundlag. Dette sker i en kovari- 
ans-analyse.
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Foto 1. Eksempler på rødder af de undersøgte planter. Øverst: Rødder af Jiffy planter efter 3 år i felten. Nederst: Rødder af bar
rodsplanter efter 3 år i felten. Fra venstre mod højre: Rødgran, skovfyr, nobilis.
Bemærk de mange krøllede rødder hos barrodsplanterne, som primært stammer fra udplantningsprocessen. Jiffy skovfyr plan
ten har den originale uforstyrrede pælerod - og barrods-rødgranen har udviklet to store og et par mindre adventivrødder fra 
rodhalsen til erstatning for de deformerede planteskolerødder.

Der er flere fordele ved de relativt 
små Jiffy planter. De har bl.a. en billige
re og mere ergonomisk plantning med 
planterør, og de har kortere produkti
onstid - og dermed større fleksibilitet i 
proveniensvalg og lagerføring. Der er 
desuden bedre muligheder for kontrak
tavl og med stor sikkerhed også en 
bedre fysiologisk og arkitektonisk tilpas
ningsevne efter udplantningen.

Ulemperne ved de mindre Jiffy plan
ter er en mindre plantedybde på kultur
arealet (og dermed større følsomhed 
ved tørke umiddelbart efter plantning), 
større risiko for vildtbid og måske også 
et større behov for ukrudtskontrol.

Den nu aktive Kulturkommission har 
- i lyset af den tilspidsede økonomiske 
situation i skovbruget - peget på beho
vet for billigere planter og plantesyste
mer. Den har i denne sammenhæng 
også peget på små containerplanter 
som en vej frem.

I foråret 1996 etablerede Danverde

et feltforsøg til sammenligning af bar
rodsplanter og deres prototype Jiffy- 
planter. Forsøget blev designet af Kaj 
Østergård (dengang FSL, nu Juletræs
dyrkerforeningen) og plantet af en uaf
hængig skovarbejder.

Med henblik på at undersøge rod
deformationer blev ialt 90 planter fordelt 
på 2 plantetyper og 3 arter (rødgran, 
skovfyr og nobilis) opgravet i januar 
1999 af Kristian Sønnichsen til en point
opgave på Landbohøjskolen. I lyset af 
den aktuelle interesse for containerplan
ter og i anledning af den svenske "Plan
tens Dag” i Falkenberg i september 
2002, har vi ny-bearbejdet data til publi
cering.

Materiale og metode
Forsøget blev etableret med dels 2/1 bar
rodsplanter, dels 1 årige Jiffy planter i et 
blokforsøg på reolpløjet sandjord. Efter 3 
vækstsæsoner var barrodsplanterne sta
dig lidt større end Jiffy planterne.

Planterne blev gravet op, og ved 
opgravningen blev alle horizontalrødder 
stukket med en spade i 30 cm afstand 
fra planten, mens vertikalrødder blev 
skåret fra et sidehul i 40 cm dybde. 
Herefter blev planterne løftet forsigtigt 
op og jorden vasket af.

Horisontalrøddernes diametre blev 
målt i en radius af 10 cm og vertikalrød
dernes diametre blev målt i 20 cm dyb
de. Røddernes vækstretning blev også 
registreret med kompasretning. Rødder
nes antal og grundflader blev derefter 
fordelt til 4 kvadranter a 90° og 3 sekti
oner a’ 120° (se figur 1). Plantehøjde og 
rodhalsdiameter blev målt.

Det blev beregnet, hvor stor en pro
centuel andel af rødderne som var sam
let i den største kvadrant og hvor stor 
en andel som fandtes i den mindste 
kvadrant. Disse to forholdstal kaldtes 
henholdsvis SYM-max og SYM-min (se 
figur 1).

Fuld symmetri opnås, hvis alle fire
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Tabel 1. Rodbiometriske resultater efter korrektion for plantestørrelse.

Figur 3. Rod-symmetri I de to plantetyper, belyst med både SYM-max og SYM-min 
for henholdsvis røddernes grundflade og røddernes antal. Symmetri-værdierne er 
korrigeret for det totale antal rødder i en kovariansanalyse. (SYM-max og SYM-min 
er sektionerne med flest, hhv. færrest rødder, se figur 1).

kvadranter har 25% rodmasse (eller 
hvis tre 120 grad sektioner alle har 
33,3% rodmasse og vice versa) - se 
figur 1. Dårligst symmetri er, når 100% 
af rodmassen findes i én kvadrant 
(SYM-max), eller hvis en kvadrant er 
helt tom (SYM-min). De to symmetri 
parametre har derfor et interval på hen- 
holdvis 25-100% og 0-25%, og de kom
pletterer hinandens udsagnskraft.

Alle målte rødder blev endvidere 
beskrevet for diverse deformationer.

Resultater
Undersøgelsens primære formål var at 
belyse den fysiske stabilitet og dennes 
effekt på vedkvaliteten, dvs. de to plan- 
tetypers tilbøjelighed til at lave "sabel- 
svaj” på den nederste del af stammen. 
Derfor er det vigtigt at de to plantetyper 
sammenlignes ved samme plante
størrelse.

Sabelsvaj opstår nemlig når vinden 
eller sneen påvirker den unge plante. 
Toppens størrelse afgør eksponeringen

mod vind og sne, og rodsystemet afgør 
plantens resistens mod sabelsvaj. Der
for bør sammenligningen af de to plan
tetyper gennemføres for samme plante
størrelse i felten.

I forsøget var barrodsplanterne dog 
generelt større end Jiffy planterne (bl.a. 
fordi de var to år ældre ved udplant
ning), og derfor blev alle sammenlignin
ger gennemført ved en kovarians-analy- 
se. Det vil sige, at plantetyperne blev 
sammenlignet ved samme plantestørrel
se efter en korrektion for "plantestørrel
se” (se figur 2).

På grund af frostskader i nobilisplan- 
terne kunne vi desværre ikke bruge 
plantehøjden som korrektionsfaktor. Vi 
forsøgte i stedet at lave en korrektion 
dels v.h.a. stammevolumen og rodhals
diameteren, dels v.h.a. det totale antal 
af rødder.

Tabel 1 viser at - for ens plante
størrelse - har Jiffy planterne generelt 
flere rødder og mere rodmasse. Eneste 
undtagelse er de horisontale rødder hos 
skovfyrren, hvilket antagelig skyldes en 
meget succesrig rodbeskæring på bar
rodsplanten i planteskolen.

Figur 3 viser - for ens antal horison
talrødder - at rodsymmetrien for disse 
rødder er højere i Jiffy-planterne end i 
barrodsplanterne efter 3 år i felten. De 
samme resultater blev opnået med de 
vertikale rødder. Endvidere blev meget 
lignende resultater opnået når der blev 
korrigeret med rodhalsdiameteren.

Vi ved fra en tidligere analyse, at 
symmetrien stiger jo større træerne bli
ver. Vi ved også, at symmetrien bedres 
hurtigst i ungdommen (undersøgelsen 
omfattede 1500 træer i alle størrelser 
mellem 5 og 30 meters højde - Nielsen 
og Hansen, 2000). På den baggrund 
blev materialet analyseret under forud
sætning af en ”symmetri-udviklings-kur- 
ve", som vist i figur 4.

Disse udviklingskurver blev tilpasset 
de to plantetyper for forskellige kombi
nationer af træart, rodtype (horisontal 
og vertikal) og symmetri-parameter 
(baseret på enten rodmasse eller 
rodantallets fordeling). De analyser, 
som viste signifikante (sikre) forskelle 
mellem plantetyper baseret på udvik
lingskurver er vist i figur 5.

Det ses, at Jiffy planterne i alle signi
fikante sammenligninger udviste den 
bedste rod-symmetri.

Figur 5 viser, at en meget stor andel 
af barrodsplanternes rødder havde ska
der, mens under 10 procent af Jiffy 
planternes rødder opviste skader. Und
taget herfra er et højt antal rodknæ i 
Skovfyr Jiffy prototypen (tabel 2), som 
antageligt skyldes en for høj luftfugtig
hed under produktionen, hvilket hindrer 
luftbeskæringen.

Tabel 2 viser tydeligt, at størstedelen 
af barrodsplanternes rodskader kan 
føres tilbage til selve plantnings-proces
sen med vredne rødder eller rødder for
met af skribbe-hullets retning.

Korrektur
variabel

Rødder
Antal Rodgrundflade (mm2)

Horisontal Vertikal Horisontal Vertikal

Rødgran Stamme- ** ** *
Jiffy volumen 32,8 17,8 291 72
Barrod 25,3 8,9 265 57

Skovfyr Stamme- *** *** **
Jiffy volumen 15,4 6,2 303 160
Barrod 24,1 4,7 340 40

Nobilis Rodhals- **

Jiffy diameter 30,5 11,2 191 58
Barrod 19,9 8,2 139 82

Sym
m

etri

Sym
m

etri
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Figur 4. En udviklingsbaseret analyse, der viser hvordan rod- Figur 6. Skade-frekvensen blandt rødderne i de to plantetyper
symmetrien udvikler sig med alderen - her udtrykt ved rod- for vandrette rødder (sort) og lodrette rødder (grå) - fordelt på
halsdiameteren. Sådanne kurver (tvunget igennem punktet 3 arter (rødgran, skovfyr og nobilis).
0,100) blev tilpasset henholdsvis barrods- og Jiffy-planter.
Figuren viser at for samme plantestørrelse (rodhalsdiameter) 
har Jiffy planterne større rodsymmetri.

En interessant og antageligt vigtig 
iagttagelse er, at skovfyrrens originale 
pælerod hyppigt bevares i Jiffy produk
tionen, hvorimod den altid beskæres i 
barrodsproduktionen (tabel 2).

Undersøgelser i flere ege-bevoksnin
ger har vist at tab af den originale pæle
rod formindsker roddybden i unge ege
bevoksninger (Nielsen og Hansen 
2000). Og i skovfyr har en intakt og 
stærk pælerod vist sig at forbedre stam- 
meformen (se Biebelriether hos Nielsen 
1990).

Konklusion
Det var kun en del af sammenligninger
ne mellem Jiffy- og barrodsplanter som 
gav signifikante forskelle. Dette skyldes 
givetvis det lille antal planter i under
søgelsen.

Overalt, hvor var signifikante forskel
le, viste Jiffy planterne en bedre rod
symmetri end barrods planterne. Dette 
skyldes i mindre grad deformationer af 
barrodsplanterne fra planteskolen, og i 
langt overvejende grad deformationer 
fra selve plantnings-processen. Det er 
jo i forvejen kendt, at barrodsplantnin
ger med spade eller plantemaskine 
medfører stærke rod-deformationer i 
ungdommen (Nielsen og Ditlevsen 
1997).

Sådanne roddeformationer har størst 
betydning i ungdommen, hvor skæve 
stammer (sabel-svaj) ved basis ofte ses 
i douglas, fyr, lærk, nordmannsgran, 
nobilis og i mindre omfang i granarter
ne. Rodsymmetrien spiller en væsentlig 
rolle for disse stammeskader, som for
ringer udnyttelsen på savværker meget 
betydeligt (både i volumen og kvalitet 
(reaktionsved)).

Den dårlige fordeling af rødder rundt 
omkring de unge træer har givetvis

også stor betydning for effektiviteten af 
punkt-gødskninger i unge juletræskultu
rer. Især hvis træerne er plantet med 
maskine, hvilket ofte medfører at alle 
rødder ligger '’pølseformet” i én retning i 
mange år efter plantningen. Hvis man 
foretager en punktgødskning på den 
modsatte side af træet vil der i mange 
år være en forringet udnyttelse af den 
udbragte gødning.

På lang sigt (d.v.s. ved træhøjder

over 15 meter) vil de fleste træer have 
overvundet ungdommens roddeformati
oner. I alle gamle nåletræsbevoksninger 
som stammer fra barrodsplantninger er 
der imidlertid 2-20 % af træerne som 
har blivende alvorlige roddeformationer 
(Nielsen 1990, Nielsen 2002). Sådanne 
træer vokser overjordisk ligeså godt 
som træer uden roddeformation, men 
de udgør et stabilitetsmæssigt svagt 
punkt i bevoksningen, og de vil lide en

Figur 5. Alle udviklingsbaserede analyser, som viste statistisk sikre forskelle vises i 
denne figur. Arterne er NS (rødgran), SP (skovfyr, NF (nobilis), Rodretningen er 
Horiz. (vandret), Vert. (lodret). Symmetri-parameteren er baseret på CSA (rodgrund
flade) eller N. (rodantal).
Det ses, at i alle de analyser der var statistisk sikre, var symmetrien bedst for Jiffy

Assuming an ontogenetic 
development

100

80

60

40

SYM-max
based on an ontogenetic comparison

SYM-min
based on an ontogenetic comparison

Jiffy plants 
Bare-roots

lieu

High
symmetry 'High

symmetry

nl
Species NS SP NF NS SP NF NF NS SP
Direction Horiz. Horiz. Horiz, Vert. Vert, Horiz. Horiz, Vert. Vert.
CSA/N. CSA N, N. CSA N. CSA N N. N.

25

20

15

10

R
oo

ts
 w

ith
 d

am
ag

e 
(%

j

SKOVEN 12 2002 563



KULTURTEKNIK

Tabel 2. Procentuel fordeling af rødder til type af roddeformation. Skadebetegnelsen "Pæle" er dog ikke en skade, men udtryk
ker snarere en kvalitets-parameter. (Linje 2 i tabelhovedet er træarter, og linje 3 er Jiffy (J), hhv. barrod (B)).

Skade
betegnelse

Forklaring Horisonale rødder Vertikale rødder

RGR

J B

SKF

J B

NOB

J B

RGR

J B

SKF

J B

NOB

J B

0 "Normal”: Uden deformationer 99 77 75 35 98 65 98 53 91 25 95 26
1 Rodknæ Pludselig retningsændring (normalt 90° nedad) 1 1 24 1 2 0 1 0 7 0 3 0
2 Undslipper En rod som udgår fra rod-garn-nøgle 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
3 Plantebøjet Bøjet under plantning (ofte L- eller U-rod) 0 5 0 62 0 25 0 18 0 59 0 49
4 Vredet Roden er under plantning vredet ned i skrippen 0 7 0 2 0 6 0 3 0 0 1 7
5 Pæle Den oprindelige pælerod (kimrod) er intakt 0 0 16 1 0 1
6 Skripperod Roden er formet af skrippens form fra spaden 0 1 0 0 0 4 0 18 0 16 0 13
7 Bøjet skripperod Kombination af plantebøjet og skripperod 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
8 Usikker Deformation med usikker oprindelse 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0

krank skæbne hvis de bliver udvalgt 
som skærmtræer.

“Prototype” planterne i Jiffy7 skovbri
ketter blev dyrket i det oprindelige 
canadiske format i tynde folieark med 5 
mm høje plastindsatser, hvori briketter
ne blev håndteret og fastholdt i dyrk
ningsfasen i planteskolen.

Det viste sig at blot 5 mm støttende 
plastkant forårsager 0-20% deforme 
rødder i skovfyr. Derfor blev kulturfor
løbet i planteskolen afkortet, og Jiffy lod 
sig overtale til at indlede udviklingsar
bejdet på luftbakker, hvor briketterne 
holdes af 4 tynde plastfingre. Dette 
system anvendes i dag i Danverdes 
Jiffy produktion.

Alt taler for, at små (og kun de min
dre) containerplanter fra en af de 
moderne containertyper (Jiffy, Plant- 
system 80, Beaverplast, Star pot eller 
containere behandlet med SpinOut) vil 
udvikle en langt bedre rodsymmetri end 
barrodsplanter i ungdommen (Nielsen 
1996, Nielsen og Lindstrom 1998, Niel
sen 1998). Dette ligger til dels i plante
produktions-processen, men ligeså 
meget i teknikken ved udplantning.

Men valget af plantetype afgøres 
ikke kun af rodsymmetrien. Som nævnt i 
indledningen, vil skovmanden først og 
fremmest gøre sig overvejelser om den 
optimale plantestørrelse til sin opgave. 
Containerplanterne vil i reglen være 
blandt de små plantetyper. Man må 
også tage hensyn til risikoen for tørke 
efter udplantning, jordbearbejdning, 
vildtbeskyttelse, strategi for ukrudskon- 
trol og meget mere (Nielsen 2002b).

Den symmetriske rodudvikling er 
imidlertid en ny beslutningsparameter i 
valget af plantetype, som kan få bety
delige konsekvenser, hvis lige stammer, 
en hurtig slutning af rodrummet og for
mindsket udvaskning af gødning er vig
tige mål.
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8. Nielsen, C.C.N. Compendium in "Adapti
ve Physiology and Tree Management". 
www.kursus.kvl.dk/aptm

Sæt kulør 
på dine annoncer

og bliv set
- annoncér i

månedstidsskriftet SKOVEN

564 SKOVEN 12 2002



KORT NYT

Skovrejsning ved Rødby
Tre landmænd ved Rødby har planer 
om at rejse skov på i alt 16 ha. De 
bidrager hver med godt 5 ha.

Baggrunden er dels at ejendomme 
med skov stiger i værdi, dels at skabe 
bedre betingelser for vildtet i områder 
hvor der drives intensivt landbrug. En af 
landmændene har i forvejen plantet fle
re læhegn på sine 85 ha jord.

Den planlagte skov skal ligge op til 
Mindeparken, 7 km nordvest for Rødby 
og ud til Slidsholm Kanal. Der er tale om 
inddæmmet jord i Rødby Fjord (som 
trods navnet er helt tørlagt). Jorden har 
forholdsvis ringe dyrkningsværdi og har 
i flere år ligget brak. Planerne er at 
plante løvskov med bl.a. eg, røn og el.

Kilde.Lolland-Falsters 
Folketidende 17.10.02

Træer som tåler salt
To kinesiske forskere har isoleret det 
gen der får bakkestjernen til at trives i 
meget salte områder. Forskerne vil 
splejse genet ind i andre planter. Målet 
er at kunne dyrke landbrug i salte mil
jøer - og måske plante skov.

South China Morning Post rapporte
rer, at to forskere fra Shandong 
Teachers' College, efter at have testet 
tusindvis af bakkestjernens gener, har 
isoleret netop det gen, der får planten til 
at trives i meget salte områder. "Hvor 
de fleste planter ikke kan eksistere i sal
te områder, omsætter bakkestjernen 
saltvandet og udskiller giftstoffer, som 
ville dræbe de fleste andre planter, gen
nem bladene” forklarer Dr. Zhang Hui, 
én af forskerne bag opdagelsen.

Forskerne håber at kunne bruge 
opdagelsen til at skabe nye genmodifi
cerede afgrøder, der kan vokse i de sto
re områder i Kina, som i dag er for salte

til at blive brugt til landbrug. Alene i
Kina drejer det sig om 40 millioner 
hektar.

Den amerikanske ambassade i Bei
jing mener at opdagelsen kan få stor 
betydning for det kinesiske landbrug, 
især i Gansu provinsen og i det indre 
Mongoliet, hvor der er store, tørre, salt
holdige og uopdyrkelige områder.

Forskerne har ikke bare isoleret salt
genet i bakkestjernen, men også indsat 
det i andre planter. De har forsøgt sig 
med popler, gule bønner og bomuld, 
men det er for tidligt at sige, om de 
genetiske modifikationer har givet plan
terne de ønskede egenskaber.

En mulighed er også at lave en 
græsplante der kan vokse i saltholdig 
jord. Hvis den plantes i ørkenområder 
vil det kunne forhindre ørkenspredning 
og sandstorme. Og dermed danne 
basis for landbrug og træplantning.

Kilde: \nyjw. biotik. dk 22.8.02

AHWI GRENKNUSERE og RODFRÆSERE
Effektive - også i juletræskulturer

'fW*

Grenknuser type FM500-2000

Knusning af skrottræer i spor 
Knusning af enkelte rækker 
Knusning af stubbe i kørespor 
Knusning af hele stykker

Rodfræser type RFL700-2000

• Effektiv ved omlægning til ny kultur eller 
tilbage til landbrugsjord

• Sønderdeler stubbe op til 30 cm i én 
arbejdsgang

• Arbejdsdybde op til 30 cm i én arbejdsgang

For nærmere oplysninger kontakt:
Wirtgen A/S ■ Taulov Kirkevej 28 • 7000 Fredericia 

Tlf. 75 56 33 22 • Fax 75 56 46 33 ■ e-mail: wirtgen@wirtgen.dk
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KAPSPRÆKKER
- IKKE KUN ET KORTTRÆFÆNOMEN

.tK'l

12-600

Bodafors Trå AB ligger i Malmbåck, Småland - lidt syd for Jonkoping. Savværket 
har en årskapacitet på 140.000 nf/skift, hvoraf 70% er gran og 30% er fyr. Desuden 
har værket et høvleri med en årskapacitet på 75.000 nf/skift af konstruktionstræ og 
industritræ. (Collage fra savværkets brochure).

Af skovingeniørstuderende 
Anders Lomholt og Frans 
Sunesen

Opgørelse af sprække
dannelse ved afdrift i 
gran.

Kapsprækker kan op
stå ved aptering af kort
tømmer under maskin- 
skovning. Men kap
sprækker kan også op
stå ved skovning af 
langtømmer. En under
søgelse viser at de fle
ste sprækker findes i 
fældesnittet.

I efteråret 2001 tilbragte forfatterne til 
denne artikel 3 uger på det svenske 
savværk Bodafors Trå AB, syd for Jon- 
koping. Formålet var at stifte bekendt
skab med produktionen på et større 
moderne korttømmersavværk.

For et korttømmersavværk er det 
uhyre vigtigt at modtage korrekt apteret 
råtræ. Apteringsfejl på få centimeter 
kan betyde reduktion i længden af den 
skårne vare.

Problemet viser sig særligt under 
tørringen fordi sprækker fra endefladen 
strækker sig ind i det færdige produkt 
såfremt overmålet ikke er tilstrækkeligt.

Imidlertid kan selv en perfekt apte
ring ikke rette op på problemet med 
dannelse af kapsprækker, Sprækkerne 
kan strække sig langt udover det traditi
onelle overmål på den enkelte tømmer
stok.

Problemstilling
Indkøberne på Bodafors Trå AB har en 
mistanke om, at en for stor andel tøm
mer reelt ender som forkert apteret net
op på grund af dannelsen af kapspræk
ker. Savværket ville derfor undersøge 
om aptering med skovningsmaskine i 
afdrift af gran lever op til kravene i vær
kets apteringsvejledning.

En del af opgaven var at belyse fore
komsten af kapsprækker i tømmeret. 
Denne undersøgelse var et forstudie 
der skulle klarlægge problemets 
omfang.

Materialer og metoder
Undersøgelsen blev foretaget ved 
afdrift af en bevoksning af stor gran. 
Arealet var 7,0 ha, næsten ren gran, 
med lidt enkelttræindblanding af fyr, 
asp, birk og røn. Analysen omfatter 
udelukkende gran-tømmeret da det 
udgør langt det meste af massen.

Lokaliteten betegnes som en fugtig 
myrtillus-type (blåbær), hvilket skulle 
medføre udmærket vækst. Alderen er 
ukendt, men ud fra årringstælling blev 
den skønnet til 90-100 år for de domine
rende træer.

Det totale stående volumen var 
fuldtaxeret af Skogsvårdsstyrelsen til

1.918 m3f. Diameterfordelingen for 
bestanden er vist på figur 1.

Der er en stor diameterspredning, og 
det er et typisk træk for en mere ekstensivt 
drevet skov. Der er en stor andel af stort 
dimensioneret tømmer i bevoksningen.
Det gennemsnitlige trævolumen er 0,62 
m3, og de største individer er over 3 m3.

Hugsten blev foretaget med en Tim- 
berjack 1270C, med TJ762 aggregat og 
Timberjack 3000 målesystem. Den mak
simale fælde-diameter er 65 cm. I prak
sis kan maskinen dog håndtere roddia- 
metre helt op til 90 cm, men i så fald må 
der skæres fra flere sider.

Maskinen var udstyret med kran-
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Figur 1. Diameterfordeling for bestanden som dannede grund
lag for undersøgelsen.

Figur 2. Længden af kapsprækker i fældesnittet.

Tabel 1. Antal af kapsprækker registreret på de opmålte 361 stokke, heraf 98 rod
stokke.

Totalt antal kapsprækker 24
Totalt antal kapsprækker i rodenden af stokken 20
Heraf kapsprækker i fældesnit 15
Totalt antal top kapsprækker 4
Min. længde kapsprækker (cm) 2
Max. længde kapsprækker (cm) 47
Total andel stokke med kapsprækker i % 6,6

sænkning, hvilket burde nedsætte risi
koen for kapsprækker under aptering. 
(Dvs. kranen sænkes, så det afkortede 
stykke rører jorden),

Længde, top- og roddiameter blev 
registreret på udvalgte stokke. Typisk 
undersøgtes alle tømmerstokke fra et 
enkelt træ.

Snitfladerne på stokkene blev under
søgt visuelt. Ved mistanke om kap
sprækker blev der afskåret skiver med 
kædesav, indtil sprækkerne ikke længe
re var tydelige. Herved bestemtes 
længden på sprækkerne. I alt blev der 
undersøgt 361 stokke.

Forekomst af 
kapsprækker
Sprækkedannelsen i endetræet under 
fældning og aptering er ikke umiddel
bart tydeligt under oparbejdning af 
træet i skoven. Først på lagerpladsen 
eller savlinien ses de op til 50 cm lange 
sprækker. Før opskæring erkendes 
sprækken oftest blot som en utydelig 
bølget linie, der ses på endesnittet af 
stokken som en korde. (Korde: Linje 
mellem to punkter i en cirkel).

Der blev i alt registreret 24 stokke 
med kapsprækker i enten rod- eller top
ende. Fordelingen til forskellige typer 
sprækker er vist i tabellen.

Kapsprækker
Kapsprækker er et fænomen der har 
været omtalt meget i svensk skov
brug i de senere år. Man har set på 
de sprækker som opstår når skov
ningsmaskinen apterer korttømmeret 
ude i skoven (alt svensk tømmer bli
ver aflagt som korttømmer).

Når saven er nået godt halvvejs 
gennem stokken begynder den at 
give efter i det stykke som hænger 
frit. På den måde kan der opstå rev
ner eller sprækker på undersiden af 
begge træstykker. Problemet er især 
stort i større dimensioner af råtræ og 
/ eller for skovningsmaskiner hvor 
saven er for langsom.

Maskinproducenterne har fore
slået flere løsninger på problemet: 
Kranen sænkes automatisk når den 
er ved at skære stokken over, så det 
afkortede stykke rører jorden i den 
ene ende. Eller man udvikler hurtige
re save somi kan skære stokken over 
inden den begynder at give efter.

Problemet med kapsprækker fra 
selve fældningen har ikke endnu 
været behandlet.

Red.

Det bemærkes at de fleste - 62,5% - 
af kapsprækkerne findes i selve fælde
snittet. Eller sagt på en anden måde - 
15,3% af alle fældesnit medførte dan
nelse af kapsprækker. Det tyder på en 
forkert behandling under fældningen.

Af figur 2 ses det at sprækker i fæl
desnittet kun er registreret ved roddia
metre over 30 cm. Endvidere ses en 
stor variation i længden på sprækkerne.

Sprækker under aptering af tømme
ret er mindre hyppige. Ved aflægning af 
korttømmer foretages langt flere snit 
ved aptering end ved fældning, og der
for er det kun 2,5 % af stokkene der får 
kapsprækker under apteringen.

Konklusion
Forekomsten af kapsprækker er et stort 
problem. Over 15 % af de registrerede 
rodstokke havde kapsprækker i fælde
snittet! Denne skade er den domineren
de og bør tages alvorligt, fordi det er 
den mest værdifulde del af stokken der 
bliver skadet.

Den kan uden tvivl afhjælpes ved 
et mere omhyggeligt arbejde fra 
maskinførerens side. Det er umådeligt 
vigtigt at det horisontale pres som 
lægges på stammen med kranen, ikke 
er for stort. Det karakteristiske smæld 
når kapsprækken opstår, er let at ken-
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de når man færdes i nærheden af 
maskinen.

Med kapsprækker har man normalt 
kun betegnet de sprækker som opstår 
ved apteringen af stammen efter fæld
ningen. De forekom i denne under
søgelse kun i ca. 2,5 % af stokkene.

Kapsprækkerne er så lange at de 
ikke kan imødegås ved at savværket 
renskærer tømmeret før det går på sav
linien, eller ved at de justerer den fær- 
digskårne vare.

Netop forekomsten af sprækker i fæl
desnittet bevirker, at denne type skade 
ikke alene skal tages alvorligt ved 
anvendelse af korttræmetoden, men i 
ligeså høj grad ved langtømmermeto- 
den. Altså er det en skade som det 
danske skovbrug bør være opmærksom 
på ved hugst af stort gran.

Perspektiv
For et savværk som Bodafors Trå AB er 
det af største vigtighed at opnå en kor
rekt aptering for at optimere skæreud
bytte og videre forædling. Derfor er det 
nødvendigt med yderligere opfølgning 
på emnet for at indkredse fejlkilder.

Den her beskrevne forundersøgelse 
viser tydeligt at der er behov for at 
undersøge behandlingen af træet i fæl
de- og oparbejdningsproces. Endvidere 
understreges vigtigheden af opfølgning 
på maskinskovning som led i optime
ring af tømmerproduktionen. Vi håber at 
læserne næste gang de passerer en 
tømmerstak kaster et lidt nøjere blik på 
snitfladerne!

Få ryddet op i skoven
- effektivt og hurtigt

Fordele ved grenknusning:

• Klargøres til ny kultur
• Mere arbejdsvenlig skov 

uden ranker, også en fordel 
for jagtfolket

• Det knuste materiale hæmmer ukrudt og virker 
som gødning

• Grenknuseren klarer alt arbejdet i én arbejdsgang.
• Kapacitet: 4-7 timer pr. ha
• Vi har 3 FAE grenknusere - og vi kommer over hele landet.

Knud Daugaard-Hansen
Spandet Kirkevej 6, Spandet, 6760 Ribe 

Tlf. 7486 7018 - fax 7486 7000 
Mobil 4018 2198 - 2427 2435 

e-mail: daugaard-hansen@get2net.dk 
www.daugaard-hansen.dk

JJ 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

COA6>

V, r/JVG Stt°
Besøg os på www.jjskovservice.dk

- til det høje græs 
www.skoerpingmotor.dk 

eller tlf. 98 39 17 11

Lad os 
jævne vejen 

for Dem

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

& Vi udlægger sorterede materialer i 
lag, 1-20 cm i profil.

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

& 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.

& Tilbud uden forbindende.
H: 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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Kæmpe bjørneklo kan på få år danne et uigennemtrængeligt krat, så de fleste 
andre planter skygges væk. Planten er også farlig for mennesker, fordi den ved 
berøring kan give alvorlige eksemer. Derfor vil man nu øge indsatsen for at bekæm
pe kæmpe bjørneklo.

Bekæmpelse af 
bjørneklo
Kæmpe bjørneklo udgør mange steder 
et overordentligt stort problem. Planten 
er invasiv og kan således indvandre og 
udrydde de naturlige plantesamfund af 
hjemmehørende arter.

Derfor vil amter og kommuner gerne 
have mulighed for at bekæmpe planten, 
også på private arealer, hvis lodsejeren 
ikke selv ønsker at gøre dette.

Der er nedsat en arbejdsgruppe om 
emnet i Skov- og Naturstyrelsens regi. 
Foreløbig tegner der sig et billede af føl
gende plan, som formentlig vil kunne 
finde tilslutning:

Hvis en myndighed skal have 
adgang til at bekæmpe bjørneklo på 
private arealer skal det ske under forud
sætning af, at:

1. Der er udarbejdet en handlings
plan for bekæmpelse af kæmpe bjørne
klo i et nærmere afgrænset område.

2. Borgerne orienteres om handlings
planen, f.eks. gennem annoncering i 
lokalaviser.

3. Borgere, der har kæmpe bjørneklo 
på deres ejendom, vil få tilbud om, at 
myndighederne vil bekæmpe planterne, 
hvis ejerne ikke selv ønsker at gøre det.

4. Der kan vise sig eksempler på at 
ejere ikke ønsker at bekæmpe planten 
selv og ikke vil give myndighederne 
eller myndighedernes repræsentant 
adgang til at bekæmpe planten. I givet 
fald vil man overveje at etablere et lov
grundlag, der giver myndighederne ret 
til at bekæmpe planten på ejendom
men.

Punkt 4 vil være en nødvendighed, 
da en effektiv bekæmpelse af planten 
forudsætter, at alle bestande inden for 
en afgrænset område udryddes.

Frøene kan ligge i jorden op til ti år 
og stadig være spiredygtige, og derfor 
er det nødvendigt med en ganske ved
holdende indsats.

Hans M. Hedegaard

Metoder til bekæmpelse
Kæmpe bjørneklo er indført i 1800 tallet 
fra Asien som prydplante, men har nu 
bredt sig overalt i landet. Planten kan 
blive op til 3 m med store blade og sto
re hvide blomsterskærme. Den enkelte 
plante lever 2-3 år, men den kan sætte 
over 5000 frø som spredes let over sto
re afstande og kan være spiredygtige i 
op til ti år.

Kæmpe bjørneklo kan vokse næsten 
overalt hvor jorden ikke længere af- 
græsses eller dyrkes. Den er mest 
udbredt i fugtige enge, moser og langs 
vandløb, men ses også i haver, på 
skrænter og i skovlysninger.

Der kræves en stor indsats for at 
komme af med planten. Den kan 
bekæmpes effektivt med sprøjtning 
med Roundup - men det skal ske med

forsigtighed hvis den står ved fugtige 
områder. På græsarealer kan unge 
planter holdes nede ved afgræsning 
eller slåning. Er der kun få planter kan 
de graves op, eller slås med le.

Ved al bekæmpelse skal man være 
godt beskyttet for ikke at få plantesaft 
på huden, og arbejdet bør foretages i 
overskyet vejr.

Skov- og Naturstyrelsen har udgivet 
en folder om metoderne til at bekæmpe 
kæmpe bjørneklo uden brug af sprøjte
midler, Den kan fås gratis ved henven
delse til Miljøbutikken, tlf. 33 95 40 00, 
e-mail: butik@mem.dk.

På styrelsens hjemmeside kan bro
churen ses: http://www.sns.dk/publi- 
kat/2001/bjoerneklo.htm - og på en 
særlig afdeling for landskabsukrudt er 
der flere oplysninger: http://www.sns.dk/ 
natur/groen/c01 ,htm#Top (Eller slå op 
på www.sns.dk og vælg Udgivelser - 
Alfabetisk oversigt - B).

Kompensation 
for reguleringer
Regeringen nedsatte i april i år en 
arbejdsgruppe, som skal arbejde med 
mulige kompensationsmodeller for ejen
domme, der rammes urimeligt af - i dag 
- erstatningsfrie reguleringer. Baggrun
den var et politisk ønske om at vende 
de senere års udvikling med stadig fle
re erstatningsfrie reguleringer af jord
brugets arealdrift.

Arbejdsgruppen skal opstille kriterier 
for, hvornår fremtidige reguleringer, der 
medfører rådighedsindskrænkning på 
arealanvendelsen på jordbrugsejen
domme, skal udløse økonomisk kom
pensation.

Arbejdsgruppens opgave er at kom
me med anbefalinger om kompensation 
i situationer, hvor vi med dagens regel
sæt befinder os i en gråzone mellem på 
den ene side de erstatningsfrie regule
ringer, på den anden side den erstat
ningspligtige regulering af ejendomsret
ten efter Grundloven.

Arbejdsgruppen skal aflevere sin 
rapport med udgangen af december.

Hans M. Hedegaard

HJORTHEDE O SKOVPLANTER
PLANTESKOLE a s LÆPLANTER
Tukærvej 12, Hjorthede LANDSKABSPLANTER
8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 6488 - Fax 8668 6440
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KLIMASTATISTIK HØRT HYT

OKTOBER 2002
Oktober har givet en halv gang mere nedbør 
end normalt, mest på Bornholm med 188 
mm og i Vestjylland med 130 mm.

Temperaturen var godt 2 grader under 
det normale, især de to sidste uger var kol
dere end det plejer. Alle stationer (bortset fra 
2) har målt frost, de fleste steder 1-2 gr. og 
lavest var Værløse i Nordsjælland d. 20. med 
-5 gr. I uge 40 var der frost på 5 stationer ud 
af 28, i uge 41 på 11 stationer, og i uge 42 
var der frost på næsten alle stationer.

November har givet 87 mm nedbør, 10% 
mere end det plejer. Nedbøren faldt ret jævnt 
over måneden.

Temperaturen blev i snit 4,2 gr. - det er 
0,5 gr. under normalen. Uge 46 og 48 var 
over normalen, de øvrige var under. Der er 
målt frost i uge 44, 45 og 47 næsten overalt 
og ofte ned til 2-3 gr. frost. Lavest blev 
Esbjerg d. 20, med -6 gr.

Efteråret 2002. I september-november 
blev nedbøren 231 mm (normalt 228): Sep
tember var ret tør, mens oktober var meget 
våd. Temperaturen blev 8,6 gr. i snit (normalt 
8,8) - september var meget mild, mens okto
ber og november blev koldere end normalt.

I korte træk: Den varme sommer fortsatte 
ind i september som blev varm og tør, okto
ber var kold og våd, og november var kølig.

Nedbør,mm Oktober November

Amt Målt Normal Målt
Nordjyllands 110 76 88
Viborg 102 85 76
Århus 97 67 84
Vejle 119 87 89
Ringkøbing 131 96 74
Ribe 129 100 85
Sønderjyllands 123 87 99
Fyns 93 62 101
Vestsjællands 90 55 83
Nordøstsjælland 115 56 76
Storstrøms 114 49 100
Bornholms 188 60 55
Landsgennemsnit 112 76 87

Temperatur^

Oktober

Målt Normal

November

Målt
Middel 7,0 9,1 4,2
Absolut min. -1,5 -2,9
Absolut max. 18,3 9,4
Antal frostdøgn 3,8 1,8 6,2
Antal graddage 309 250 385

Vindstyrke hyppighed, % , større end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 11 13 8
Styrke 8 
(hård kuling) 1 2 0
Styrke 10 
(storm) 0 0 0
Flyppigste
vindretninger Ø.V V,S 0

Tyske erfaringer med 
stormfald
Kort efter orkanen d. 3. december 
1999 kom der en ny orkan som ramte 
Centraleuropa - Nordfrankrig, Syd- 
vesttyskland og Schweiz. I Tyskland 
var det især Schwarzwald der blev 
skadet.

Der er nu lavet en større undersøgel
se af skaderne på skoleskoven for 
Skovbrugshøjskolen i Rottenburg. 
Skoven ligger syd for Stuttgart i højder 
på 360-550 moh. og med meget varie
rende jordbundsforhold. Undersøgelsen 
omfatter 31 forsøgsflader på hver i snit 
1 ha.

Voksested
Der var ikke nogen klar sammenhæng 
mellem voksested og skader. Man kun
ne se stærkt skadede bevoksninger 
næsten lige ved siden af næsten uskad
te bevoksninger, både på ustabile og 
stabile voksesteder. Der kunne dog 
spores en tendens til større skader på 
ustabile voksesteder.

Terræn
Skader var ofte knyttet til terrænformen. 
Der var store skader på skråninger 
parallelt med vindretningen. Der var 
også store skader på højt beliggende 
flader oven for bjergskråninger, mens 
skråninger på læsiden og beskyttede 
områder havde færrest skader.

Dette tyder på at over en vis vindha
stighed kommer der skader på alle vok
sesteder. De mere stabile bevoksninger 
såsom løvtræ og ædelgran har i reglen 
mere begrænsede skader og sjældent 
større fladefald (over 1 ha).

Træarter
I bevoksninger med løvtræ og bland
skov er i snit 7% af træerne væltet, 
mens det i nåleskov er 36%. Med højere 
antal træer stiger også andelen af 
knækkede træer.

Løvtræer er mest væltet i små flader. 
Rødgran blev ramt hårdest, fulgt af 

lærk, douglas og skovfyr, når man sæt
ter antal skadede træer i forhold til 
træernes andel af skoven. Selvom lær
ken ligesom løvtræerne havde kastet 
nålene, væltede den ofte når den rage
de op over den øvrige bevoksning.

Ædelgran og eg blev ramt sjældne
re, mens de færreste skader optrådte 
hos bøg. De øvrige løvtræer (bl.a. lind 
og avnbøg) havde også få skader, nok 
fordi disse træarter er indblanding som 
er lavere end bestandstræerne.

Højde
Bevoksninger med mere end (15-) 20 m 
er tydeligt hårdere ramt end lavere 
bevoksninger.

Struktur
Når herskende træer i bevoksningen 
blev ramt, så væltede de som regel og 
ret få træer blev knækket, De faldende

træer rev derpå lavere træer med sig i 
faldet.

I de tilfælde hvor herskende træer 
knækkede, så knækkede nåletræer lige 
under kronen, mens løvtræer overvejen
de fik skader i kronen, fx ved tveger og 
spidse grenvinkler.

Ved rødgran var der tendens til at 
fremtidstræer blev ramt hyppigere end 
de øvrige træer. Skaderne på fremtids
træerne havde en snæver sammen
hæng med hugststyrken i det forud
gående tyndingsindgreb og tidspunktet 
for tyndingen. For de øvrige træarter var 
der ikke en sådan tendens.

I de fleste yngre bevoksninger havde 
man i årene før orkanen konsekvent 
hugget til fordel for fremtidstræerne. 
Alligevel var fremtidstræerne i snit ikke 
skadet hårdere af orkanen end andre 
træer (bortset fra rødgran).

Rødder
På mere end 80% af de væltede træer 
var der ikke noget råd at se i roden.

Konklusioner
Fremtidstræerne er stillet mere frit end 
andre træer, og de har en større krone 
og skal dermed modstå et større vind
pres. Alligevel blev de som gennemsnit 
ikke ramt hårdere af storm end de øvri
ge træer,

I hvert fald må man ud fra hensynet 
til en stabil dyrkning af fremtidstræer 
føre en tynding som er "tidlig, moderat 
og ofte” mere konsekvent end tidligere:

- Tidlig: Hvis man vil sænke storm
faldsrisikoen, skal man allerede ved høj
der over 12 m begynde med at stabili
sere fremtidstræerne, således at de har 
en høj stabilitet ved en højde på 20 m. 
Dette medfører enten en ret kort knastfri 
stamme i bunden (fordi der skal hugges 
ret stærkt for disse træer), eller man må 
lave kunstig opkvistning, hvis man øn
sker en knastfri stamme på miindst 9 m.

- Moderat: I reglen fjernes kun de 
træer som udgør den største trusel for 
fremtidstræerne. Man kan selv vælge 
om man vil fjerne træer som skader 
fremtidstræernes krone ved at vokse op 
i dem nedefra; disse træer bidrager 
ikke til bevoksningens stabilitet.

- Ofte: Tyndinger bør foretages hvert 
3. år.

Kilde: Hans-Peter Ebert:
Schåden durch "Lothar" im Lehrrevier 

Rottenburg. AFZ-DerWald 24/2002, 
side 1261-1262.
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DST

DST 2/02, 3/02 OG 4/02
De sidste tre hæfter af DST (Dansk 
Skovbrugs Tidsskrift) bringer fire artik
ler:

- DST2/02: ’’Udvikling i stormstabili- 
tet i mellemaldrende rødgraner efter 
stærk fritstillinq” af Christian N. Nielsen 
ni. fl.

Den omtaler et forsøg på Klosterhe
den hvor en bevoksning blev udsat for 
stærke indgreb. Der opgøres udvikling 
af stormstabilitet i løbet af 5 år, skader 
på bevoksningen, underplantningens 
betydning og tilvækst fordelt på de 
enkelte dele af træet. En række almin
deligt fremsatte hypoteser undersøges, 
og flere afkræftes.

- DST 3/02: "Værdisætning af statslig 
skovrejsning - en husprisanalyse’’ af 
Signe Anthon og Bo J. Thorsen.

Det er en undersøgelse af to skov
rejsninger ved Arhus og Slagelse. Sko
vene har medført en stigning af priserne 
på de nærliggende huse, og denne 
stigning fortolkes som værdien af sko
ven til friluftsformål.

Til sidst foretages en samlet vurde
ring af omkostninger og nytte ved sko
vene set ud fra en samfundsøkonomisk 
synsvinkel. Der inddrages bl.a. anlægs
omkostninger, tabt indtjening fra land
brug, sikring af grundvand og lagring af 
C02.

Analysen er rettet mod offentlige 
skovrejsningsprojekter, men kan også 
anvendes af private som vil rejse skov i 
samarbejde med fx kommuner og vand
værker.

- DST 4/02: ’’Udrensning i meget

planterige bøgeforyngelser” af Esben 
Møller Madsen og H.C. Petersen. Målet 
med en bøgeforyngelse er C-hugst. Der 
beskrives en enkel metode med få ind
greb og delvis anvendelse af maskiner 
som kan nedbringe omkostningerne til 
udrensning i planterige foryngelsen 

"Trafikdræbte dyr" omtaler danske 
undersøgelser af hvor mange dyr der 
dræbes i trafikken, primært hjortevildt. 
Der gennemgås en række af de mulig
heder der er til at nedbringe antallet af 
trafikdrab.

DST sælges kun i abonnement. Argang 
2002 koster 200 kr inkl. moms. 
Henvendelse til Dansk Skovforening, 
tlf. 33 24 42 66, Doris Jensen.

r $

ØAas.
Dansk Skovforening ønsker alle 

SKOYENs læsere og annoncører 
en rigtig glædelig jul og et godt nytår

Vi takker samtidig for det 
gode samarbejde i det forløbne år.

Planter til foråret: 
Læg planen med din 
plantemægler® hos 

FORSTPLANT

v'h

AKKERUP PLANTESKOLE
5683 HAARBY
TLF. 6473 1058 - FAX 6473 3158 
mail@akkerup.dk
www.akkerup.dk

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

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

JOHAlfPEDERSEN

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

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

ANBÆKVEJ 10
8450 HAMMEL - 86 96 29 10
BIL TLF. 40 41 62 44
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Forhandlere:
2500 Valby Garta 3630 3824 • 2605 Brøndby Henrik A. 
Fog a/s 4396 6611 • 2640 Hededehusene J.K. Sliberi 
aps 4613 8063 • 2750 Ballerup A.P. Hjortsø a/s 4497 
4077 • 2920 Charlottenlund Ordrup Værktøjsmagasin 
3963 4276 • 2950 Vedbæk Vedbæk Græs Team 4589 
1032 • 2980 Kokkedal FH Auto og Plæneklipper 4828 
0612 • 3100 Hornbæk Horneby Plæneklipperservice 
4970 0867 • 3200 Helsinge Helsinge Maskinforretning 
4879 5122 • 3390 Hundested Grøn Teknik 4798 0706 • 
3400 Hillerød Nordsjællands Maskincenter a/s 4822 
2600 ■ 3400 Hillerød O.Sivertsen a/s 4824 0411 • 3500 
Værløse Sølving Skovservice 4448 0937 • 3550 
Slangerup Jørlunde Maskinforretning a/s 4733 4500 • 
3630 Jægerspris Hylleberg Dalby a/s 4752 1095 •
3720 Åkirkeby A.P. Hellisen a/s 5694 7450 • 4000 
Roskilde O.Sivertsen a/s 4675 5522 • 4100 Ringsted 
S.M.P. Havemaskiner 5767 0452 • 4180 Sorø Skov & 
Have 5783 1151 • 4200 Slagelse Skov og Havehuset 
5852 4365 • 4241 Vemmelev Service-Gården 5174 
0128 • 4300 Holbæk Park Skov Have Holbæk 5943 
1660 • 4330 Hvalsø Lykke Cykler & Motor aps 4640 
8184 ■ 4400 Kalundborg JA Service 5951 5358 • 4440 
Mørkøv T.P Motorservice 5927 5932 • 4500 Nykøbing 
Sj. Odsherred Motorsave 5991 1086 • 4622 Havdrup 
a/s Havdrup Maskinforretning 4618 5544 • 4632 
Bjæverskov Skovbo Totalservice 5687 1999 • 4640 
Fakse Specialværkstedet 5671 3465 • 4653 Karise 
Karise Maskinservice aps 5678 8371 • 4700 Næstved 
Næstved Maskinservice aps 5572 6022 • 4735 Mern 
Fløstofte Maskinforretning a/s 5598 5099 ■ 4760 
Vordingborg Renova 5537 4550 ■ 4780 Stege 
Kostervejens Skov- og Haveservice 5581 4215 • 4800 
Nykøbing F L.F. Park & Skovservice 5482 0037 • 4800 
Nykøbing F FMR Landbrugsmaskiner aps 5485 5822 • 
4900 Nakskov Nakskov Slibecentral 5492 5571 • 4960 
Holeby J. Borring Møllers Eftf. 5460 6352 • 5260 
Odense S A.P. Motorcenter Højby aps 6395 5500 • 
5300 Kerteminde FA. Hindsholm Maskinforretning 
6532 2172 • 5450 Otterup O. Søndergaard & Sønner 
i/s 6485 1102 * 5500 Middelfart Axel Knudsen 
Maskinforretning 6440 3366 • 5550 Langeskov HAKO 
Danmark 6538 1163 • 5560 Årup Grønnemose 
Maskinforretning a/s 6443 1403 • 5610 Assens 
Vestfyns Servicecenter a/s 6471 4510 • 5620 
Glamsbjerg A.P. Motorcenter 6472 1372 • 5672 Broby 
KN-Teknik 6263 2930 • 5700 Svendborg SMK 
Kortegaard i/s 6221 9445 • 5772 Kværndrup A.P. 
Motorcenter 6227 1012 • 5970 Ærøskøbning Dunkær 
Maskinforretning 6252 1440 • 6000 Kolding Ingvard 
Madsen aps 7556 5166 ■ 6070 Christiansfeld Frørup 
Smedie & Maskinforretning 7456 8318 • 6200 
Aabenraa H.G. Enemark Aabenraa aps 7462 3944 • 
6270 Tønder Brdr. Roost Eftf. k/s 7472 1280 • 6400 
Sønderborg Thomas Skøtt Landbrugsmaskiner 7448 
6666 • 6470 Sydals Finn's Smedie 7440 5366 • 6520 
Toftlund Maskincenter Toftlund aps 7483 0083 • 6600 
Vejen SJ Teknik 7536 1125 • 6740 Bramminge Vejrup 
Maskincenter a/s 7519 0122 • 6760 Ribe Asgaard 
Maskiner Skov & Park 7542 4751 • 6800 Varde 
Vestjydsk Maskinsliberi a/s 7522 0743 • 6900 Skjern 
Skjern Plæneklipperservice 9735 2084 • 7190 Billund 
Buhis Sliberi 7533 1970 • 7300 Jelling Midtjysk 
Skovservice 7587 2373 • 7400 Herning Herning 
Plæneklipperservice 9712 9111 • 7700 Thisted 
Havnens Motorservice 9792 2429 • 7741 Frøstrup 
Byens Auto 9799 1108 • 7830 Vinderup Bjergby 
Motorservice 9745 2277 • 8000 Århus C Elite 
Plæneklipperservice aps 8615 6301 • 8240 Risskov 
Aarhus Maskinforretning aps 8617 6277 • 8400 
Ebeltoft L P Cykler & Maskiner 8634 4777 • 8410 
Rønde Rostved Plæneklipperservice 8637 2158 • 8500 
Grenå Husqvarna Skov & Have 8632 1688 ■ 8600 
Silkeborg Motorcentrum 8681 3700 • 8620 Kjellerup 
Bredsgaard a/s 8688 1600 • 8660 Skanderborg Kjeld 
Mørup Jensen 8652 1006 • 8700 Horsens Boller Auto 
7564 4707 • 8723 Løsning K.S.M. Kragelund aps 7589 
3711 - 8740 Brædstrup Brædstrup Mini Motor 7575 
2895 • 8763 Rask Mølle Peter Borch Nielsen 7567 
8223 • 8800 Viborg Sørensen & Lynggaard a/s 8662 
9200 • 8850 Bjerringbro Bjerringbro 
Plæneklipperserv. 8668 4452 • 8900 Randers Stihi 
Motorsave 8640 2688 • 9210 Aalborg SØ Almas 9633 
0300 • 9400 Nørresundby P.J.Skovværktøj 9817 2733 • 
9500 Hobro Specialbutikken 9852 1366 • 9560 
Hadsund Almas 9652 0300 • 9600 Års Aars 
Motorservice 9862 4522 • 9700 Brønderslev Almas 
9645 0300 • 9750 Øster-Vrå Øster-Vrå Cykelcenter 
9895 1216 • 9800 Hjørring Hjørring Skov & 
Havemaskiner 9892 0262

Postbesørget blad (0900 KHC’

n y h e d !
NU 4595,-

sr/Hi.

S
4. 0+

Introduktionspris 
SPAR 600,-

STIHL

Uluen er løs
mS270C

MS 270 C - IntelliTech
Arets store motorsavsnyhed fra STIHL med IntelliTech. 
En helt nydesignet motorsav som bl.a. giver dig: 

optimal forbrænding - mindre udslip
• blød og hurtig start - intet "Kick-back"
• øget driftsikkerhed

50 cm3 - 2,6 kw - 3,5 hk - 5,2 kg

>rC»ø 54

SIKKERHEDSTØJ
Nyt design i sort/orange - samme kvalitet

Komplet 399,-
skovhjelm
Orange skovhjelm med visir og høreværn. 
Norm. 495,-

Skovjakke 595,-
Nydesignet jakke i bævernylon str 46-64 
Norm. 695,-

Sikkerhedsoverall 875,-
Design A, klasse 1, str 46-64 
Norm. 995,

Sikkerhedsstøvle 695,- 
"WoodPro"
Vandtæt med skæreindlæg og 
stålsnude. str. 36-48 Norm. 850,-

www.stihl.dk info@stihl.dk
Forbehold for trykfejl. Priser er incl. moms og gælder tom. 31/12-2002

STIML®




