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UDGIVET AF DANSK SKOVFORENING

W

AHWI GRENKNUSERE og RODFRÆSERE
Effektive - også i juletræskulturer

Grenknuser type FM500-2000

• Effektiv ved omlægning til ny kultur eller
tilbage til landbrugsjord
• Sonderdeler stubbe op til 30 cm i én
arbejdsgang
• Arbejdsdybde op til 30 cm i én arbejdsgang

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

»^4^ pu i

Rodfræser type RFL700-2000

tna&towt Med

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

Den nye mester i

Den nye Husqvarna 339 XP - en ekstremt let og handy kædesav til krævende jobs
Der er sjældent en fordel ar slæbe rundr på for mange kilo. Og da sier

med høj ydelse. Ganske som vores andre save et 339 XP udviklet

ikke ved beskæring, udtyndning eller arbe|de i julerræskukur - hvad

med udgangspunkr i de professionelles ønsker og krav - og vores

enten arbejdet foregår i træerne, eller nede på jorden. Endnu værre er

egne krav om bl.a. perfekt ergonomi og balance.

der, hvis man bevæger sig rundr i skrånende eller uvejsomt terræn.

Med kun 3,8 kg rummer sav 339 XP masser af vægrige argumen

Derfor har Husqvarna udvikler den nye sav 339 XP, der er én af

ter tor at lade saven lette dir arbejde.

de letteste kædesave på markedet. 339 XP er ganske enkelt den

Besøg din Husqvarna forhandler og mærk, hvorgodr den nye sav

pertekre sav lor dig, der har brug for en let, handy og fleksibel sav

339 XP ligger i hænderne.
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579 DST 2/03 og 3-4/03
DST omtaler snørkeltræ (bl.a. masurved, vimmerved) samt økonomi i
naturnær drift.

'Am
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580 Om erhvervets økonomi

u'C

Kommentar til artikel i 11/03 om skov
brugets afkast og værdisætning af
herlighedsværdier.
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550 Skovejere om skovdyrkning
554 Glæden ved at eje skov
Fra en undersøgelse af skovejeres
holdninger. De lægger mere vægt på
langsigtet overlevelse frem for økono
miske besparelser i anlægsfasen.
Udlæg af urørt skov er positivt hvis
det sker mod kompensation. De fleste
skovejere ser på naturmæssige
værdier.

553 Kort nyt

560 Hjortevildt og naturnær drift
Skader fra hjortevildtet afhænger af
balancen mellem fødeudbudet og de
fødeuafhængige faktorer, bl.a. randzo
ner. I en traditionelt drevet skov er
der ubalance - og dermed skader mens en naturnær skov har bedre
balance. Omlægning til naturnær drift
kan give problemer. Foto viser en eg i
vækstrør som bides ned hvert år af
kronvildt.

566 Kort nyt

Kongres om IT i skovbrug, lavere fart
redder rådyr.

Kina investerer i beskyttelse af skove.

567 Skovcertificering

n skovtiis

Nøgletal om FSC’s udvikling. FSC cert
ificering vælges af detailhandlen fordi
den bakkes op af de grønne organisa
tioner. PEFC mangler troværdighed.
Svar fra Skovforeningen om forenin
gens rolle i FSC arbejdet og om tal for
certificeret skovareal.

-i-I»v

581 Lavere kulturomkostninger
Et kulturudvalg i Skov- og Naturstyrel
sen giver forslag til billigere kulturer.
Bl.a. om klargøring af arealet, plante
størrelse, plantetal, forkultur, naturlig
foryngelse, efterbedring og såning.
Der vises kulturmodeller.

586 Kort nyt
Nepenthes 20 år, kratrydning forebyg
ger påkørsler, klimastatistik oktober.

Der er indsat indeks for
2003 mellem side 566 og 567
-

556 Stort fald i hugsten
Hugsten blev i 2002 det laveste i man
ge årtier. Der var især fald i hugst af
kævler af bøg og tømmer. Mulige årsa
ger diskuteres - den vigtigste er van
skelig afsætning af råtræ. Figuren
viser udviklingen i hugsten af gavn
træ, brænde og skovflis - stormfaldet
i 1999 viser sig ved en stor hugst i

2000.
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570 Håndtering
af dækrodsplanter
Dækrodsplanter skal håndteres
anderledes end barrodsplanter. Artik
len omtaler en række forhold man
skal være opmærksom på ved brug af
dækrodsplanter - bl.a. modtagelse,
tidspunkt, opbevaring og plantemeto
der. Der er en checkliste for hånd
tering.

576 Forbrug af træpiller
Forbruget er større end hidtil antaget,
primært som følge af import.
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Afskedigelser i
statsskovene

Fusion mellem DLG
og GARTA

Skov- og Naturstyrelsen meddelte 11.
november afskedigelser af 25 funktio
nærer på skovdistrikterne. Årsagen
er de budgetreguleringer, der skal
gennemføres i de kommende år. Sty
relsens driftsbudget falder med ca.
90 mio. kr. fra 2004 til 2007, og det
betyder, at antallet af årsværk skal
reduceres med i alt ca. 160.
Langt den største del af nedgan
gen i medarbejderantallet vil ske ved
naturlig afgang, men egentlige afske
digelser kan ikke undgås. Antallet af
varslinger er lavere end de 40 afske
digelser, som blev vurderet nødven
dige, da finanslovsforslaget blev
fremsat i august. Grunden er, at der
er lavet aftrædelsesordninger for fle
re end forventet.
For de medarbejdere blandt de
varslede, som bor i tjenesteboliger,
vil der blive givet tilbud om at blive
boende i boligerne i ekstra to år.
Kilde: www.sns.dk 11.11.03

DLG og GARTA fusionerer med virk
ning fra 1. januar 2003 med DLG som
det fortsættende selskab. Der opret
tes en selvstændig DLG-forretning
ved navn GARTA. De 3.500 medlem
mer af GARTA fortsætter som med
lemmer i DLG i en ny medlemskate
gori med samme rettigheder som
DLG’s nuværende A-medlemmer.
Formålet med fusionen er at opnå
synergieffekter på indkøb, logistik og
administration. Desuden passer GAR
TA ind i DLG’s strategi om at udvikle
aktiviteterne på gartneriområdet.
Formanden for GARTAs bestyrelse
Christen Karstensen siger, at GARTA
efter en periode med pres på indtje
ningen har søgt en stærk samar
bejdspartner, der kan sikre GARTA’s
fremtidige udvikling.
Dele af GARTAs nuværende sorti
ment vil også blive udbudt gennem
DLG’s salgskanaler, herunder kæder
ne ’’Land & Fritid”, ”Dus med Dyre
ne”, byggemarkeder og internet. Des
uden vil dele af DLG’s sortiment
såsom olie, kul, biobrændsel, telefoni
og forsikringer fremover blive solgt
gennem GARTA.
Kilde: Pressemeddelelse

Direkte indvalg:
Tlf. 33 78 52 16 (Søren Fodgaard),
33 78 52 15 (Liselotte Nissen).
Abonnement: Pris 510 kr inkl. moms
(2004). Medlemmer af foreningen modta
ger bladet som en del af medlemsskabet.
Skovejende medlemmer af foreningen
kan tegne abonnementer til medarbej
dere mv. til en pris af 430 kr. Studerende
og elever kan tegne abonnement på
særlige vilkår. Kontakt redaktionen for
nærmere oplysninger.

Opskær dit eget træ med Wood-Mizer stationære eller
mobile savværk. Priser fra 50.000 kr.
,(////,
Nav?

-io% på a ug
hydrauliske maskiner
resten af 2003.
, l5 sælges for

O

_ Under kr. 45.000

§•

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

V\-\

Annoncer: Rekvirér vores mediabrochure
med oplysninger om priser, formater,
oplag, indstik mv.
Indlevering: Artikler til Skovens
januar nummer skal indleveres inden
28. december. Annoncer bør indleveres
inden 2. januar.

Fasterholt Savværk I/S
Arnborgvej 9, Fasterholt, 7330 Brande
Tlf.: 97 18 82 05, fax 97 18 82 05, mobil 40 52 86 52

Eftertryk med kildeangivelse (Skoven
nr. XX) tilladt. Ved artikler af navngivne
forfattere skal forfatteren give accept af
eftertryk.

FMKfc
FAGPRESSENS MEDIE KONTROL'

Kontrolleret oplag for perioden
1/7 2002 - 30/6 2003: 4569.
Medlem af Dansk Fagpresse.
Tryk: Litotryk, Svendborg.
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SKOVPLANTER

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

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

m

Liv i
tomme huse

LEPER)

Ude på landet og i skovene står masser af overflødige bygninger.
De stammer fra en tid hvor der boede mange mennesker i landbrugs
landet. Men igennem årtier er jordbruget blevet affolket, og kravene til
boligers størrelse og indretning er vokset drastisk.
De efterladte boliger på landet har været en økonomisk klods om benet for
mange ejere. Der har ikke været lejeindtægter som kunne dække vedligehol
delse af bygningerne. Mange bygninger er derfor revet ned på dén konto.
Men de fleste ejere ønsker at der var et bedre alternativ. Mange af bygnin
gerne er kulturværdier i sig selv eller i den sammenhæng de indgår i.
Og måske er der muligheder på vej. Der er efterspørgsel på at bo natur
skønt uden for byerne, og udlejning af boliger bidrager flere steder positivt
til jordbrugets økonomi. Meget taler for at der ligger et uudnyttet potentiale i
at leje både små huse og tidligere driftsbygninger ud til fx bolig- eller
erhvervsformål.
Forudsætningen er dog at ejeren investerer i forbedringer og ombygninger
af de indtil nu overflødige bygninger.
Der er meget at overveje for ejerne inden en byggeudvikling sættes i værk.
Det gælder fx ombygningens økonomi, finansiering, myndighedstilladelser og
mulige samarbejdspartnere.
Skovforeningen, Tolvmandssektionen (under Dansk Landbrug) og Danske
Godser og Herregårde vil nu hjælpe ejerne på dette område. Vi har analyse
ret mulighederne, og vi har fundet kompetente samarbejdspartnere som kan
udvikle løsninger for ejerne af overflødige bygninger.
For at illustrere muligheder og proces fra uudnyttet bygning over idé til
færdigt projekt har vi indkaldt projektforslag til konkrete bygningsudviklin
ger. Disse projekter vil blive præsenteret på en temadag for medlemmerne.
Samtidig vil vi præsentere muligheder for hjælp til den løbende admini
stration af udlejningsvirksomheden.
Vi sender invitationer ud i starten af 2004.
Sagen har også en politisk side.
Ifølge boligreguleringsloven skal husleje fastsættes i forhold til ejerens
omkostninger ved ejendommen eller ved sammenligning med andre
udlejningsejendomme i området. For boliger på landet giver det særlige
problemer:
• Det er ofte umuligt at finde et sammenligningsgrundlag blandt tilsvarende
lejemål i området.
• Vedligeholdelse af huse på landet, og omkostningerne til det, er noget helt
andet end for ejendomme i byerne.
• Driftsomkostninger for samnoterede huse på landet kan ikke adskilles.
Derfor er loven ikke egnet til at regulere lejen i enkeltbeliggende småhuse
på landet. Vi vil nu søge at få ændret loven så udlejeren af en bolig på landet
kan fastsætte huslejen på markedsvilkår.
Sagen hører under socialministeren.
Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard
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PRIVATE SKOVEJERE^)

Skovejere om
skovdyrkning
og udlæg af urørt skov
Af Tove Enggrob Boon,
Skov & Landskab

Skovejere lægger generelt
større vægt på bevoksnin
gens langsigtede overlevel
se end på økonomiske
besparelser i anlægsfasen
eller indtjening i afviklings
fasen.
Som helhed tager skov
ejerne økologiske hensyn,
selv i deres brug af pestici
der.
Udlæg af urørt skov synes
foreneligt med skovejernes
målsætninger sålænge det
sker med kompensation.

Jordbundstilpasset
træart, tak
Når skovejeren vælger træart gør han
det oftest ud fra dyrkningsmæssige
forhold som sikrer bevoksningens
langsigtede overlevelse. Det er nem
lig vigtigt at træarten er jordbundstil
passet og hjemmehørende, at den er
robust med en sikker kulturstart,
men også at den er pæn at se på.
Derimod er økonomien i anlægs
fasen oftest ikke så afgørende for
træartsvalget, hverken planteprisen
eller muligheden for at opnå tilskud.

Træerne skal
overleve og gro
Skovejerne blev spurgt om hvilke fak
torer der er vigtige for dem ved val
get af afviklingsform. En ældre

Andel - uden kompensation

□ ej besvaret

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

H>20%
□ 11-20%
□ 6-10%
■ 1-5%

20%
10%
0%

Pesticider mest i
NOBog NGR
Indenfor dé seneste fem år har knapt
1/3 af alle skovejere brugt pesticider

Andel - mod passende kompensation
■ ved ikke

100%

bevoksning kan jo fældes fuldstæn
digt på én gang, eller den kan afvikles
gradvist, fx ved at efterlade en
skærm til foryngelse.
Svarene viser, at skovejerne oftest
vælger den afviklingsform som de
mener bedst sikrer ’at træerne over
lever og gror’ (69 % af alle ejere fin
der det vigtigt). Råd fra en skov
brugsekspert (45 %j og hensyn til
grundvandet (37 %) er andre, men
mindre betydende faktorer.
Kun 1/3 af ejerne lægger vægt på
økonomiske overvejelser ved valg af
afviklingsform.

□ Intet

100%
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0%
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Skovstørrelse

Skovstørrelse

Figur 1 (til venstre) og 2 (til højre). Andel produktivt skovareal som ejeren vil lade ude af drift for at vise naturhensyn. På
figur 1 ses eksempelvist at for skovejere med over 250 ha er der 40% som slet ikke vil udlægge urørt skov uden kompensa
tion, 30% vil udlægge 1-5% af skovarealet uden kompensation, 10% vil udlægge 6-10% af skovarealet uden kompensation
osv. På figur 2 ses at hvis man får kompensation, så er det kun omkring 5% af skovejerne over 250 ha der afviser at
udlægge urørt skov, mens de fleste vil udlægge en del af skovarealet.
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Kun 11 % af alle skovejere angiver at de ikke vil lade noget produktivt skovareal ude afdrift, selvom de så blev tilbudt
passende kompensation. Eller omvendt at 89% af skovejerne gerne vil udlægge en større eller mindre andel af skovarealet
mod en kompensation. De største skovejere lægger størst vægt på at få en form for kompensation.
r

yssmm

et eller flere steder i deres skov.
Andelen som har brugt pesticider sti
ger som forventeligt med skovejen
dommens størrelse.
Brugen af pesticider er nært knyt
tet til produktion af juletræer og klip
pegrønt. Blandt de som ejer arealer
med nobilis eller nordmannsgran har
55 % hhv. 62 % brugt pesticider de
seneste 5 år - imod kun 16 % blandt
de som ikke ejer sådanne arealer.
Hvad har så været afgørende for
dem som har brugt pesticider? Skov
ejerne svarer oftest at pesticider bru
ges ud fra ønsket om en sikker kul
turstart (89 % af pesticid-brugerne)
og fordi det er den eneste effektive
metode (81 %j. Derimod anvendes
pesticider sjældent fordi det er den
eneste metode de kender (kun 15 %
angiver at dette er en vigtig årsag).
Paradoksalt nok angiver en del til
gengæld at de vælger at bruge pesti
cider ud fra hensynet til dyre- og
plantelivet samt grundvandet (66 %
hhv. 54 % af pesticid-brugerne).

Hvis målet er at reducere pesticid
forbruget i skovbruget skal indsatsen
altså rettes mod producenterne af
juletræer og klippegrønt, og de nye
metoder skal være både miljøvenlige
og effektive.

Henlægge skov urørt
Skovejerne blev spurgt om hvor stort
et produktivt skovareal de kunne
forestille sig at lade ude af drift for
på den måde at vise naturhensyn, se
figur 1-2.
Omkring 40 % af ejerne, navnlig de
små og mellemstore ejere, undlod at
besvare spørgsmålet eller svarede
’ved ikke’. Herudover viste det sig, at
kun 11 % af alle skovejere angiver at
de ikke vil lade noget produktivt
skovareal ude af drift, selvom de så
blev tilbudt passende kompensation.
(Eller omvendt at 89% af skovejerne
gerne vil udlægge en større eller min
dre andel af skovarealet mod en kom
pensation, se figur 2).
Dette svar kan forklares på flere

måder. Det kan tolkes som en stor
fleksibilitet og tillidserklæring fra
skovejernes side overfor den offentli
ge forvaltning om at man vil kunne
nå frem til en fair ordning. Det kan
også tolkes sådan at udlæg af arealer
til ikke-produktive formål i en vis
udstrækning er foreneligt med den
private skovejers øvrige mål og moti
ver med at eje skov.
Som forventet er det de store
skovejere som er mest tilbøjelige til
ikke at ville lade produktivt areal ude
af drift uden kompensation. Det hæn
ger godt sammen med at det også
primært er de store ejere som lægger
vægt på skovens indtjeningsevne.
Det viser sig da også, at ejerne også
ville være tilbøjelige til at lade en vis
andel ude af drift hvis de får passen
de kompensation.

Samlet set
De værdier som skovejerne tillægger
det at eje skov og som de lægger til
grund for skovdyrkningen stemmer
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godt overens med intentionerne i
høringsudkastet til ny skovlov - en
mere naturnær skovdrift.
Herudover er udlæg af urørt skov
en reel mulighed for at fremme natur
værdier i skoven. Skovejerne er nem
lig generelt indstillede på at udlægge
urørt skov, sålænge det er mod kom
pensation. Det indikerer at samfun
dets interesse i skovenes natur- og
miljømæssige og rekreative værdier
grundlæggende er forenelige med
den private skovejers nytteværdi. ■

HJORTHEDE A
PLANTESKOLE a^s
Tu kærvej 12, Hjorthede
8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 6488 - Fax 8668 6440

SKOVPLANTER
LÆPLANTER
LANDSKABSPLANTER

Undersøgelse af
private skovejere
De private skovejere er vigtige
aktører i forvaltningen af de dan
ske skove. Viden om skovejerne er
afgørende for at konsulenter, for
valtning og politikere kan tilpasse
skovbrugsrådgivning, driftsteknik
og skovpolitik til de private skov
ejeres vilkår.
Derfor blev der i 2002 gennem
ført en spørgeskemaundersøgelse,
hvor de danske skovejere blev
spurgt om deres bevæggrunde for
at eje skov og deres mål og ønsker
for skovens udvikling.
Undersøgelsen blev gennemført
af Skov & Landskab (FSL), bistået
af Danmarks Statistik og medfinan
sieret af Skov- og Naturstyrelsen.
Der blev udsendt spørgeskemaer
til knap 2000 repræsentativt
udvalgte private ejere af skovejen
domme på 2 ha skov og derover.
Den samlede svarprocent blev
80,8 %. Skovejerne takkes for
deres aktive deltagelse ved at
besvare spørgeskemaet.
1 det forrige nummer var der to
artikler som gav et portræt af den
danske skovejer, herunder en
særlig omtale af kvindelige skov
ejere. I dette nummer af Skoven
bringes yderligere to artikler som
omtaler resultater fra undersøgel
sen.
Red.

Vedskov

Træsalg

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

5 stk. Timberjack i alle størrelser
3 stk. Silvatec - Timberjack
Gummiged med kvasgrab
Gummiged med opriller
Ahwi 580 med 300 hk traktor
Maskinelt eller manuelt
Tågesprøjtning
Selvkørende
Gravemaskine

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

Special effekter:
Flagstænger
Pæle og rafter
Lærk og douglas
Troldhede træ

Skovfoged-rådgivning kan tilbydes
Høje priser gives - Kvalitet i højsædet
Planter til foråret:
Læg planen med din
PLANTEMÆGLER®
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Vedskov - Træsalg og skovservice
v/Peter Laursen
Vedskovvej 6, 8883 Gjern, Tlf. 8687 5126 - 2323 1098

( KORT NYT

Kongres om IT
i skovbrug
Hvert andet år afholdes en internati
onal kongres om informationstekno
logi i skovbruget, og næste gang bli
ver d. 1.-2. september i det centrale
Finland. Forest IT Congress and Exhi
bition 2004 vil vise den nyeste tekno
logi og være mødested for forskere,
praktikere og leverandører fra hele
verden.
Den første dag er afsat til en kon
gres og poster afdeling i Jyvåskylå
hvor hovedtemaerne vil være plan
lægning, dataindsamling, GIS,
træmåling, ledelse af skovningsope
rationer, overvågelse af miljøet mv.
Denne dag arrangeres af Finpro Mar
keting sammen med Helsinki Univer
sitet, Landbrugsministeriet, Forenin
gen af finske skovindustrier og større
skovselskaber.
Den anden dag tager deltagerne til
Jåmsånkoski til et miniseminar om IT
løsninger samt et besøg på Finlands
store skovmaskinudstilling, Metko.
Her vil en række af de nyeste opfin
delser være udstillet i et særligt telt.
Metko 2002 tiltrak over 200 udstillere
og mere end 26.000 besøgende inden
for alle aspekter af skovteknologi.
Det er stadig muligt at deltage i
kongres og seminar med postere
eller foredrag. Nærmere oplysninger
hos Finpro Marketing,
www.forestit.net eller Metko Exhibiti
on, www.metko.fi
Kilde: Pressemeddelelse

Lavere fart redder rådyr
En fartgrænse på 70 km/time på lan
deveje gennem skoven kan måske
medføre færre påkørsler af rådyr.
I Almindingen på Bornholm blev
der for en del år siden dræbt over
100 dyr om året. Dette tal er i de
senere år kommet ned omkring 50-60
påkørsler, efter at der er ryddet
træer langs landevejen - det gør at
bilisterne har nemmere ved at se
dyrene.
Men man vil længere ned endnu,
og for 4 måneder siden blev der lavet
en fartgrænse på 70 km/time gennem
skoven. Vildtkonsulent Tommy Han
sen siger til DR Bornholm at han ikke
er i tvivl om at det har haft en virk
ning, og han håber at man kan kom
me ned omkring 20-25 påkørsler om
året.
Kilde:www. dr.dk/bornholm 15.9.03
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Lad os
jævne vejen
for Dem
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& Vi udlægger sorterede materialer i
lag, 1-20 em i profil.
❖
Vi jævner veje, hvis overflade er
grus, i profil.
'!• Vi kan begrænse udlægningen til
sporene.
4- 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.
❖
Vi kommer over hele landet.

Hyllede
Vognmandsforretning
Levering og udlægning af grus, sten og
andre vejmaterialer direkte fra lastbil med
patentanmeldt vejafrettermaskine.

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.

L. K. Skovservice
v/ skoventreprenør Lars Kildsgaard

Totalentreprise:

Skovbrug og juletræer

Speciale:

Grenknusning/rodfræsning

Tlf. 86 84 81 33 • Fax 86 84 81 77 • Biltlf. 40 18 44 81 • E-mail: lkskovservice@mail.tele.dk • Engetvedvej 3 • 8653 Them
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PRIVATE SKOVEJERE")

o
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■ ingen

o

{meget) positiv

□ (meget) negativ
□ ikke oplyst

o

□

o

De fleste skovejere lægger
vægt på skovens landskabsog naturværdier. Og de ser
skoven som et sted at rekre
ere sig gennem skovarbej
de, jagt, eller en gåtur.
Derimod er indtjening pri
mært vigtigt for de store
skovejere.

o

o

Af Tove Enggrob Boon, Skov &
Landskab

% ejere i gruppen
-’•t'OCO-UOlCD^sICO

Glæden ved
at eje skov

2-6,5 ha 6,5-32 ha 32-100

100-250
ha

>250 ha

ha

skovstørrelse (ha)
Figur 1. Skovens økonomiske betydning (negativ eller positiv) for husstandsind
komsten, opdelt på forskellige typer af skovejere.

Man kan blive skovejer efter ønske
eller ved et tilfælde, fx når skoven
følger med i købet af en gård. Men
når man først ejer skoven, hvad er
det så man sætter pris på? Det blev
de private skovejere spurgt om i en
spørgeskemaundersøgelse.

Økonomisk betydning
For halvdelen af alle danske skoveje
re har skoven hverken en positiv
eller negativ betydning for deres hus
standsindkomst - se figur 1.
Jo større skoven bliver, des større
økonomisk betydning får den, både
positivt og negativt. For 70 % af de
største skovejere (ejere af 250 ha
skov og derover) har skoven positiv
økonomisk betydning. Men samtidig
har skoven negativ økonomisk betyd
ning for 20 % af disse ejere.
For de mellemstore ejere (32-100
ha) har skoven negativ økonomisk
betydning for hele 27 % af ejerne.
For ejerne som helhed vurderes
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salg af træ oftere at have positiv øko
nomisk betydning for husstandsind
komsten (34 % af alle ejere), end jule
træer og klippegrønt (30 %j og jagt
leje (20 %).
Andelen af ejere for hvem produk
tion af træ, klippegrønt, juletræer og
jagtleje har positiv økonomisk betyd
ning, stiger tilsvarende med skov
størrelsen, men deres relative betyd
ning ændres. For de største ejere er
fx jagtlejen oftere af positiv betyd
ning for husstandsindkomsten (89%
af de største ejere) end såvel juletræ
er og klippegrønt (81%) som træ
(74%).
Blot 20 % af skovejerne betragter
skoven som et investeringsobjekt (47
% af de største ejere).
Endnu færre skovejere (4% af alle)
lægger vægt på at kunne regulere
den årlige husstandsindkomst ved at
realisere eller udskyde planlagte
træhugster. Blandt de største ejere er
det dog 37 % som finder dette vigtigt.

Landskab, dyre- og planteliv
Det som flest skovejere finder vigtige
i forhold til deres skovejerskab er
skovens æstetiske og landskabelige
værdi (80 % af ejerne) og et rigt dyreog planteliv (73 % af ejerne).
Jo større skov, des mere udpræget
er denne tendens. Blandt de største
ejere er det hele 90 % som finder sko
vens dyre- og planteliv vigtigt i for
hold til det at eje skov. Og når det
gælder den landskabelige værdi er
det 94% som finder dette emne vig
tigt.

Skoven er et fristed
For mange skovejere muliggør sko
ven en friluftsbetonet, rekreativ livs
stil. Muligheden for at rekreere, gå og
nyde naturen i egen skov er vigtigt
for hele 63 % af ejerne.
1 gennemsnit kommer skovejeren i
sin skov 106 dage om året for at
arbejde, gå på jagt, samle svampe, se
på fugle osv. Skovejerne har i kom-
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Def som /Zes/ skovejere finder vigtige i forhold til deres skovejerskah er skovens
æstetiske og landskabelige værdi og et rigt dyre- og planteliv. Jo større skov, des
mere udpræget er denne tendens.

mentarer selv betegnet det som
’afstressende’, ’giver ro i sindet’, ’ufor
styrret’, og ’tankerne får frit spil’.

Jagt er hobby og indtjening
At eje skov giver også mulighed for
at dyrke jagt som sin hobby. Det er
vigtigt for 40 % af ejerne.
Fire ud af fem ejere udnytter fak
tisk jagten i deres skov. Enten går
ejerne selv (50 % af ejerne) eller
deres familie og venner (30 %) på
jagt, eller jagten udlejes helt eller del
vist (17 %); undertiden er der tale
om en kombination af disse.
Jo større ejendomme, des flere
lejer jagten ud (56 % af de største eje
re). Som nævnt er jagt en væsentlig
kilde til indtjening for de største sko
vejere.

Skovarbejde en
livsbekræftende hobby
For 54 % af ejerne er det en vigtig del
af det at eje skov, at de kan udføre
skovarbejde som deres hobby. Det
gælder i mindre grad de største skov
ejere (kun 38 % af de største ejere).
En skovejer skriver at skovarbejde
er ’en livsbekræftende hobby’, og en
anden at ’det er berigende at følge
resultat af tiltag og vækst’. Atter andre
finder glæde ved selv at kunne
bestemme, have ’indflydelse’ og ’fri
dispositionsret’.

Familiens arvegods
Der er stor interesse for at bevare
skoven i familiens eje. Hele 83 % af
de største ejere finder det vigtigt at
skoven er familiens arvegods. Vigtig
heden af skoven som arvegods falder
dog med skovstørrelsen, og som hel
hed finder kun 26 % af skovejerne det
vigtigt.
59 % af alle ejere planlægger at
bevare skoven i familiens eje fremfor
at sælge skoven på det åbne marked
til højestbydende. Andelen stiger
med skovstørrelsen.
Blandt de største ejere planlægger
sågar 88 % at bevare skoven i famili
ens eje. 65 % af disse største ejere
har da også selv arvet skoven i sin
tid - mod 9 % af alle ejere i gennem
snit.
Skoven er altså knyttet til familien,
men ud fra skovejernes kommentarer
tyder det også på at skoven skaber
en fornemmelse af tid og af personlig
forankring i historien. En ejer ønsker
at ’forme landskabet for kommende
slægter’, en anden kan lide at ’føle sig
som del af noget langsigtet’, og en
tredje ejer finder det ’sundt for sjælen
at tænke 150 år frem ’.

Skovejer som livsstil, ikke
for pengenes skyld
Kun få skovejere (16 %j giver udtryk
for at det at eje skov præger deres

59 % af alle ejere planlægger at beva
re skoven i familiens eje fremfor at
sælge skoven på det åbne marked til
højestbydende. Andelen stiger med
skovstørrelsen. Skoven har også for
mange betydning ved at skabe en for
nemmelse af tid og af personlig for
ankring i historien.

identitet. Men samtidig viser besva
relserne altså at skovejerne som hel
hed påskønner skoven fordi de her
kan rekreere og folde sig ud, enten
gennem skovarbejde, jagt eller blot
med en gåtur i skoven, hvor de kan
nyde naturen og landskabet.
Ejerne er knyttet til skoven, og de
ønsker ofte at bevare den i familiens
eje, mere udpræget jo større skoven
er. Akilleshælen er økonomien, idet
skoven som nævnt har negativ øko
nomisk betydning for 20-27 % af de
mellemstore og store ejere.
En skovejers kommentar sammen
fatter dette: ”Det kræver godt helbred
(fås ved arbejde i skoven) og formue
eller stor indtægt fra anden side at
være skovejer”. M

Kilde:
Boon T.E. 2003. Hvad mener de danske skov
ejere? Spørgeundersøgelse blandt priva
te skovejere i Danmark. Skovbrugsserien
nr. 33, Skov & Landskab (FSL), Hørsholm
73 p. ill. Pris 160 kr inkl. moms. Kan
bestilles på www.skovoglandskab.dk/
publikationer eller hos Samfundslittera
tur KVL-bogladen, tlf. 35 35 76 22, fax 35
35 27 90, e-mail sl@sl.cbs.dk
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Stort fald i hugsten
Hugsten blev i 2002 den
laveste i over 65 år.
Der er især et stort fald i
hugsten af værdifulde
effekter såsom kævler af
bøg og tømmer af nål. Det
eneste betydende effekt
med større fremgang er
skovflis.
Den lave hugst skyldes
formentlig at det er svært at
finde købere til de værdiful
de effekter.

4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
E 2.000.000

1.500.000
1.000.000

500.000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 200
IH Løv

Danmarks Statistik har opgjort den
samlede hugst for 2002 til 1.607.000
mio. m3. Det er det laveste tal siden
de årlige opgørelser af hugsten star
tede i 1938.
Den langsigtede tendens for den
samlede hugst har op gennem
1990’erne været et fald fra et niveau
på godt 2 mio, m3 ned til 1,7 mio. m3.
Denne udvikling blev midlertidigt
afbrudt af stormfaldet i december
1999, og der blev en rekordstor hugst
i 2000. Allerede i 2001 var hugsten
næsten nået ned på det normale ni
veau. Og i 2002 var oprydningen så
langt fremme at stormfaldet stort set
ikke havde indflydelse på produktio
nen af ved fra de danske skove. Se
figur 1.
Hugsten er som sædvanlig opgjort
af Danmarks Statistik ud fra indberet
ninger fra samtlige skove større end
50 ha samt et udsnit af skove under
50 ha. Derpå er alle mængder omreg
net til m3 fastmasse.

Samlet hugst
Tabel 1 viser hovedtallene i m3 for
2002 fordelt på træarter og sortimen
ter. Tabel 2 viser ændringen i procent
fra 2001 til 2002 - hvor man bemær
ker at der næsten overalt i tabellen
er minustegn.
Tabel 3 viser hugsten fordelt på
træarter de fire seneste år, idet 1999
tallene er upåvirkede af stormfaldet
(som fandt sted 3. december 1999).
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Nål —o— Samlet hugst

Figur 1. Udvikling i den samlede hugst 1989-2002, opdelt på løv og nål. Stormfaldet i 1999 viser sig i hugsten i 2000.

Figur 2-4 viser udviklingen i hugst
fordelt på de enkelte træarter og
sortimenter.
I det følgende kommenteres disse
tal, samtidig med at der trækkes en
linje op fra 1990’erne hvor skovbru
gets økonomi og afsætning var bedre
end i dag.
Løvtræarter
Det er først og fremmest løvtræet der
trækker den samlede hugst ned i 2002.
Gennem det meste af 1990’erne
blev der hugget omkring 700.000 m3,
men det var faldet til knapt 600.000
m3 lige før stormfaldet. Efter at
stormfaldet er gjort op er hugsten
faldet yderligere og kom i 2002 helt
ned på 424.000 m3.
Det er især hugsten af bøg der er
gået tilbage. Det meste af 1990’erne
blev der hugget mellem 450 og
500.000 m3; lige før stormfaldet var
hugsten 416.000 m3. Hele stormfaldet
blev gjort op i løbet af 2000, og deref
ter så man et kraftigt fald i 2001 til
315.000 m3, og året efter helt ned til
254.000 m3.
Hugsten af de øvrige løvtræarter
er også gået ned på det seneste, men
ikke så kraftigt. Hugsten af eg svinge
de meget i 1990’erne, men med et
snit omkring 65.000 m3.1 2001 var

hugsten relativt høj - 73.000 m3 - og
den blev i 2002 på 60.000 m3.
De øvrige løvtræarter har svinget
noget i 1990’erne. Hugsten var gen
nemgående omkring 140.000 m3, men
gik i årene før stormfaldet noget ned.
Den var sidste år på 110.000 m3.
Disse udsving i hugsten skyldes
især afsætningsmulighederne. Gen
nem den sidste del af 1990’erne blev
der eksporteret store mængder bøge
kævler til Asien. Eksporten er de
seneste år gået stærkt tilbage, fordi
efterspørgslen fra Asien er faldet.
Samtidig er udbudet af løvtræ fra
Østeuropa er steget, og en række
danske savværker er lukket på grund
af den hårde konkurrence.
Afsætningen af de øvrige løvtræar
ter har været mere stabil de senere
år. En del af hugsten af eg, ask og ær
skyldes at skovene har lagt større
vægt på afsætningen af andre træar
ter efter at det er blevet svært at sæl
ge bøg.
Nåletræ
Hugsten af nåletræ har været mere
stabil. Gennem 1990’erne har den lig
get og svinget mellem 1,1 mio. og 1,2
mio. m3. Stormfaldet betød en
væsentlig stigning, så der blev hug
get 3,0 mio. m3 i 2001. 1 2001 var det
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Tabel 1. Hugst i 2002, m ! fastmasse.
Bøg

Eg

Andet løv

Løv & Nål

Nål

64.800

18.100

13.100

Industrikævler
Andet gavntræ
Brænde
Skovflis

42.000
3.900
141.200
2.300

10.800
3.800
26.200
1.100

9.400
2.400
78.500
6.600

317.000
188.700
343.200
27.900
405.000
325.100

221.000
188.700
281.000
17.800
159.100
315.100

Tømmer, bånd, spær
Korttømmer
Industritræ
Andet gavntræ
Brænde
Skovflis

Ialt

254.200

60.000

110.000

1.606.900

1.182.700

I alt

Finér- og savværkskævler

Tabel 2. Ændring i hugstmængder fra 2001 til 2002, procent.
Bøg

Eg

Andet løv

Løv & Nål

Nål

Finér- og savværkskævler

-37

-17

-22

Industrikævler
Andet gavntræ
Brænde
Skovflis

-10
-54
-7
-47

-24
-7
-3
-79

-3
+33
-9
+74

-25
+ 12
-30
-9
-5
+25

-21
+ 12
-33
+9
-1
+28

Tømmer, bånd, spær
Korttømmer
Industritræ
Andet gavntræ
Brænde
Skovflis

Ialt

-19

-17

-7

-10

-8

Ialt

faldet ned til 1.289.000 m3 - og i 2002
blev det til et tal på linje med 90’erne
på 1.183.000 m3.

Tabel 3. Hugst de seneste fire år fordelt på træarter. 1000 nr. Stormfaldet i
december 1999 har påvirket tallene for 2000 (løv og nål) samt for 2001 (nål).
1999

2000

2001

2002

Bøg
Eg
Andet løv
Nåletræ

416
56
106
1.138

491
56
94
3.031

315
73
118
1.289

254
60
110
1.183

Ialt

1.715

3.671

1.795

1.607

De enkelte træarter
Bøg
Hugsten af de mest værdifulde effek
ter af bøg - savværkskævler - har i
90’erne ligget mellem 140.000 og
170.000 m3 om året. Året efter storm
faldet steg hugsten til 203.000 m*.
Men herefter er hugsten nærmest
kommet ud i et frit fald. I 2001 blev
der kun hugget 103.000 m3 i 2001, og i
2002 blev det under halvdelen af det
normale fra 90’erne med kun 65.000
m:i. Faldet de to sidste år skyldes at
eksporten til Asien er gået næsten i
stå, samtidig med at mange danske
savværker er lukket.
Hugsten af industrikævler er faldet
støt fra 190.000 m3 om året i starten
af 90’erne til 100.000 m3 lige før
stormfaldet. I de to sidste år har der
været yderligere et kraftigt fald ned
til omkring 45.000 m3. Industrikævler
er hovedsagelig gulvtræ til Junckers
Industrier.
Faldet i løbet af 90’erne skyldes at
industrien har indkøbt stigende
mængder træ i andre lande, især
Tyskland, til lavere priser. En del af
den danske hugst af industrikævler
er i stedet gået over til brændemar
kedet.
I de sidste par år er mængden af
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Figur 2. Udvikling i hugst af løvtræ 1989-2002, opdelt på bøg, eg og andet løv.
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industritræ også faldet i takt med
den meget lave hugst af
sawærkskævler. En stor del af gulv
træet aflægges nemlig fra de store
bøgetræer af den del af stammen der
ligger over sawærkskævlerne.
Hugsten af brænde har været sti
gende gennem 90’erne fra 120.000 m3
til ca. 160.000 m3 lige omkring storm
faldet. Herefter er der optrådt et min
dre fald de to sidste år fordi en del af
brændehugsten stammer fra toppen
af de store bøgetræer.
Eg
Hugsten af sawærkskævler af eg har
svinget noget gennem 90’erne som
følge af ændringer i konjunkturer.
Mængden har ligget mellem 15.000
og 25.000 m3, og hugsten for 2002 lig
ger inden for dette interval.
Hugsten af industrikævler har
svinget en del fra 10.000 til næsten
30.000 m3, i høj grad i takt med hug
sten af sawærkskævler.
Hugsten af eg har især i 2001 og til
dels også i 2002 været lidt større end
året før, idet mange har hugget andre
arter efter at markedet for bøg er
brudt sammen.
Andet løvtræ
Hugsten af sawærkskævler af ask,
ær mv. var i starten af 90’erne
omkring 25.000 m3, men er efterhånd
en faldet til mellem 15 og 20.000 m3.
Sidste år var der yderligere et fald til
kun 13.000 m:i. Hugsten af industri
kævler har fulgt samme tendens.
Nåletræ
Hugsten af tømmer har svinget noget
gennem 90’erne, men har ligget ret
jævnt mellem 450.000 og 550.000 m3
om året. Stormfaldet medførte en
meget stor hugst især i 2000 på 1,5
mio. m3, men herefter er hugsten fal
det ned til omkring 410.000 m3 i 2002.
Den lavere hugst skyldes især de
vanskelige afsætningsmuligheder
som følge af vandlagrene og nedgan
gen i byggeriet.
Fra 1999 er statistikken opdelt i
uafkortet og afkortet tømmer. Det
viser sig at korttømmer ligger ret sta
bilt mellem 170.000 og 190.000 m3
(når der ses bort fra 2000) - og i 2002
var der endda en stigning. Den lavere
hugst af tømmer i 2002 skyldes ude
lukkende et kraftigt fald i uafkortet
tømmer.
Dette skift fra uafkortede til afkor
tede tømmereffekter skyldes bl.a. at
håndteringen af effekterne er lettere.
I skoven kan korttømmer transporte
res med en udkørselstraktor og kan

558 SKOVEN 12 2003

600.000
500.000
400.000
£ 300.000
200.000
100.000

c^N

<£>J rtf' <&J

nS6 r>N r>6 r!R>
c^J

■\s .cO'
c$>'

■ Finér-og sawærkskævler ■ Industrikævler BAndet gavntræ BBrænde □ Skovflis

Figur 3. Hugst af bøg fordelt til sortimenter 1989-2002.

stables ved vejen, og i industrien kan
træet gå direkte ind i sawærket.
Hugsten af industritræ har gen
nemgående været faldende. I starten
af 90’erne blev der hugget over lidt
over 500.000 m3, men fra 1993 har
hugsten været under 400.000 m3 med
et fald ned til under 300.000 m3 lige
før stormfaldet. Denne udvikling
skyldes først og fremmest de stadigt
faldende priser på cellulosetræ til
eksport.
I de to år efter stormfaldet blev
der hugget over 1,4 mio. m3 industri
træ. Hugsten er nu nede på 280.000
m3, især fordi eksporten af cellulose
træ er gået næsten i stå.
Hugsten af brænde og flis har til
gengæld været støt stigende gennem
perioden. Brændehugsten er steget
fra 90.000 m3 i starten af 90’erne til
110-130.000 m3 i årene før stormfal
det.
1 de to sidste år har der været hug
get lige knapt 160.000 m3. Den relativt
høje hugst i 2002 skyldes sikkert
rester af stormfaldet som nu kun kan
afsættes til brænde.
Skovflis er et andet effekt der har
været i kraftig vækst. Fra 100.000 m3 i
starten af 90’erne, støt stigende til
lige under 200.000 m3 før stormfaldet.
Stigningen skyldes især at der
opføres stadigt flere flisfyrede varme
værker.
Vragtræ og topender fra stormfal
det endte i stort omfang i flisbunken,
og i 2002 er hugsten yderligere steget
til 315.000 m3. Det skyldes dels den
sidste oprydning efter stormfaldet,
dels en yderligere efterspørgsel på
flis til produktion af varme og el.
For skovene er det gunstigt at der

kan afsættes træ til flis. Men omkost
ningerne svarer stort set til indtæg
terne, og nettoindtægten fra flishugs
ten er således beskeden.

Årsager til lav hugst
Det er mere end 50 år siden hugsten i
Danmark har været så lav som nu.
Det har været nævnt oven for at det
skyldes den dårlige afsætning med
lave priser og lukning af danske
sawærker. Men kan der være andre
forklaringer?
# Der ligger træ på vandlager, og så
er efterspørgslen lav?
Der er stadig vandlagret træ fra
stormfaldet, men der er også behov
for at skære frisk træ. Den hårde pris
konkurrence har imidlertid ført til at
sawærker er lukket, og der er ikke
umiddelbart tegn på at efterspørg
slen på frisk træ stiger igen. Desuden
er det kun tømmer af nåletræ der lig
ger på vandlager.
# De stormramte distrikter har fået
mange penge i kassen, og så kan de
holde en pause i nogle år?
Mange distrikter har fået ekstraor
dinære indtægter i forbindelse med
stormfaldet, men de har også haft
store udgifter til oparbejdningen.
Samtidig er det meste stormfaldstræ
blevet solgt til meget lave priser,
både fordi markedspriserne var lave
og fordi træet er blevet nedklassificeret på grund af beskadigelser.
Det er derfor meget få distrikter
som kan holde hugstpause fordi de
har fået en god likviditet efter storm
faldet. Nogle ejendomme har knapt
nok haft overskud på afviklingen af
den stormfældede vedmasse.
# Der er tale om en negativ kon-
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junkturhugst: I gode tider venter man
med at realisere indtægter, og i dårlige
tider hugger man mere end normalt
fordi man skal skaffe likviditet?
Det er en effekt som man tidligere
har iagttaget (en effekt som i virkelig
heden forstærker udsvingene mellem
høj- og lavkonjunktur).
Den teori kan imidlertid afvises
når man ser de meget lave priser på
råtræ (se fx Skoven 10/03, side 446),
og de meget lave driftsresultater i de
private skove (se fx Skoven 10/03,
side 477). Al erfaring ville sige at net
op i disse år havde de fleste brug for
at afsætte ekstra meget træ.
# Der er ikke så meget gammelt træ
til rådighed efter at det hele væltede i
stormen?
Nogle ejendomme har ikke mere
gammelt træ tilbage, men det var
trods alt en relativt begrænset del af
landet der blev hårdt ramt. Store
dele af landet har stadig meget træ
stående i skoven.
Hertil kommer at de dele af landet
som ikke blev ramt har haft hugst
stop i et eller flere år. Dels i solidari
tet med de ramte distrikter, dels på
grund af de lave priser.
Alle disse ejendomme har derfor
opsparet en hugstmulighed - og er
efter flere års hugstpause motiverede
for at skaffe sig indtægter. Men som
det fremgår af statistikkken kommer
træet ikke frem.
# Der kommer altid en hugstpause
efter et stormfald?
Det er måske overraskende, at der
ikke er fortilfælde for et fald i hugst
en efter et stormfald.
Tabel 4 viser hvordan hugsten var
i årene før og efter 1967- og 1981stormfaldene. Det viser sig at både 34 år og 5-6 år efter de to stormfald
var hugsten på et klart højere niveau
end i årene før stormfaldet.
Denne tendens ser altså ud til for
første gang at blive brudt efter 1999
stormfaldet. Hugsten i 2002 lå
næsten 200.000 m3 under hugsten før
stormfaldet.

Konklusion
Hugsten var i 2002 historisk lav. De
årlige opgørelser af hugsten startede
i 1938/39.1 hele denne periode har
der ikke været målt så lav hugst som
nu. Og før 2. verdenskrig var skovare
alet endda 20% mindre end i dag.
Den lave hugst skyldes de dårlige
afsætningsmuligheder. Flere danske
savværker er lukket på grund af pris
konkurrence ude fra og vanskelig
afsætning af færdigvarer.
For bøg er eksporten af kævler til
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Figur 4. Hugst af nåletræ fordelt til sortimenter 1989-2002.

Tabel 4. Hugsten i årene før og efter stormfaldene i 1967, 1981 og 1999. Gennem
snit af årlig hugst i 1000 m3.
Stormfaldsår

1967

1981

1999

4 år før stormfaldet 0
Oparbejdning 2)
Ar 3-4 efter stormfaldet3)
Ar 5-6 efter stormfaldet4)

1855
2310
2199
2024

2085
3323
2409
2133

1780
2733
1607

1) 1962-63 - 1965-66 / 1978 - 81 / 1996-99. Gennemsnit af en 4-årig periode før stormfaldet.
1981 stormfaldet fandt sted i november, og 1999 stormfaldet i december; stormfaldet
kunne derfor ikke påvirke hugsten i det pågældende år.
2) 1966-67 - 1968-69 / 1982-83 / 2000-01. En periode på to år dækker oparbejdningen af
næsten hele stormfaldet. I 1967 var der stormfald i både februar og oktober, og derfor
er der valgt en treårig periode til oparbejdningen.
3) 1969-70 - 1970-71 / 1984-85 / 2002.
4) 1971-72 - 1972-73 / 1986-87. Enhver virkning af stormfaldet burde være forbi nu.
Anm. Efter 1967 og 1981 var der mindre stormfald i årene efter. Det var i 1968-69 (280.000
m3) og i 1983-84 (550.000 m3) - men de var af en begrænset størrelse i forhold til det store
stormfald.

Asien gået næsten i stå, og hugsten
af kævler er under halvdelen af
niveauet fra 90’erne. Afsætningen af
tømmer er påvirket af konkurrence
ude fra og til dels vandlagrene fra
stormfaldet.

De eneste effekter med fremgang
er brænde og flis som kan afsættes i
stigende mængder. Den store afsæt
ning af flis giver ikke nettoindtægter
af betydning til skovene. ■
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Hjortevildtets rolle
i overgangen til
naturnær skovdrift
Af Martin Briand Petersen1 2 3',
Christian Flaskager Pedersen21 og
Palle Madsen31

Skader fra hjortevildtet
afhænger af balancen mel
lem fødeudbudet og de
fødeuafhængige faktorer
(såsom randzoner, dækning,
forstyrrelser).
I en traditionelt drevet
skov er der ubalance mellem
disse to faktorer - og risiko
for store skader. I en natur
nært drevet skov er der
bedre balance.
Ved overgang til natur
nært skovbrug opstår der
nemt ubalance. Artiklen
omtaler en række principiel
le forhold om balancen mel
lem skov- og vildtforvaltnin
gen, som primært er hentet
fra centraleuropæisk littera
tur.
I overgangen til naturnær skovdrift
kan hjortevildtets nedbidning og ens
retning af foryngelse og øvrig flora
udgøre et stort problem (6, 7, 10 - tal
henviser til litteraturlisten).
Især i Tyskland, Østrig og Schweiz
’’løses” konflikten ofte ved kraftig
afskydning (9). Herhjemme er denne
model uacceptabel, ikke blot for
skovejeren, men også for mange

1) Forstkandidat, martinbriand@hotmail.com
2) Forstkandidat, flaskager@pedersen.mail.dk
3) Skov & Landskab, FSL
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andre - jægere, publikum og grønne
organisationer. Da der ønskes en
sameksistens mellem hjortevildt og
naturnær skovdrift, må der tænkes i
nye baner omkring forvaltningen af
skov og vildt.
Erfaringer fra vore nabolande
viser, at en udnyttelse af den grund
læggende viden, som allerede findes
om hjortevildtets påvirkning af
skoven, kan fremme en mere gnid
ningsløs vildtforvaltning.
Denne artikel behandler nogle
centrale aspekter i hjortevildtets
påvirkning af skoven. Med fokus på
overgangen til naturnær skovdrift
beskrives hvilke forhold, der virker
skærpende henholdsvis begrænsen
de for konflikten mellem hjortevild
tet og skovdyrkningen.
Den præsenterede viden munder
ud i en række overordnede anbefalin
ger, som bl.a. udnyttes i St. Hjøllund
Plantage i udviklingen af nye vildt
venlige kulturmetoder (8).

1. Faktorer der bestemmer
vildtets skader
Udenlandske og danske undersøgel
ser viser, at hjortevildtets påvirkning
af vegetationen varierer markant fra
lokalitet til lokalitet. I nogle skove
kan en given bestand medføre omfat
tende skader på foryngelse og urteflora, mens en tilsvarende bestand
på andre lokaliteter ikke påvirker
plantevæksten negativt (13).
Den fysiske fordeling af hjortevildt
og de medfølgende skader afhænger
primært af
- fødeudbuddet,
- en række andre fødeuafhængige
faktorer (skovstruktur, dækning, kon
kurrence fra andre arter samt menne
skelig forstyrelse),
- og helt centralt balancen mellem
disse komponenter på stedet (12,
13).

1.1 Fødeudbud
Råvildtet er specialist i sit fødevalg,
hvilket viser sig i artens selektive
valg af næringsrige arter (2). Blade
og knopper fra f.eks. ask, eg og til
dels bøg er som bekendt udsatte og
foretrækkes frem for de fleste græs
ser, picea-arter m.v.
For kronvildtet er det derimod
mængden der er afgørende for føde
indtaget - arten er i højere grad
generalist (15).
Enhver lokalitet byder på en
særlig kombination og fordeling af til
gængelig føde, både hvad angår kva
litet og mængde. Dette mønster er
sammen med de fødeuafhængige fak
torer afgørende for, hvor råvildtet
indtager revir, og dermed hvordan
skaderne udmønter sig på lokalite
ten.
1.2 Fødeuafhængige faktorer
I hvor høj grad en habitat er attraktiv
afhænger som nævnt også af en ræk
ke fødeuafhængige faktorer. Disse
faktorer udgøres primært af ’’randef
fekter”, men også af menneskelige
forstyrrelser, dækningsmuligheder
og konkurrence blandt arterne (12).
En lokalitets randeffekt dækker
over det forhold, at antallet af dyr
oftest stiger med antallet af markante
randzoner indenfor lokaliteten.
Råvildtet foretrækker en mosaik af
samhørende, men forskellige biotop
typer. Det skyldes dels, at det er let
tere at opfylde rådyrets basale behov
for dækning og ly, dels at det bliver
lettere for dyret at orientere sig i ter
rænet (12).
Undersøgelser peger således på,
at rådyret ikke føler sig tiltrukket af
større sammenhængende flader af
samme biotoptype, selvom fødeud
buddet her måske er størst og mest
varieret (12,13).
For krondyret er randzoner også
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Fødeniveau (Renafdrift)

Fødeniveau (Naturnær)

A
Figur 1. Principiel sammenhæng mellem skovstruktur og
fødeudbud i en skov drevet i renafdriftssystem (rød streg
angiver fødeniveau).

attraktive, men det foretrækker tyk
ninger eller større åbne flader, fordi
det kræver større mængder af føde
eller færre forstyrrelser (15).
1.3 Balancen mellem fødeudbud og
fødeuafhængige faktorer
En lokalitets disponering for vildtska
der kan for en stor del forklares ud
fra forholdet mellem fødeudbud og
de fødeuafhængige faktorer. Tyske
undersøgelser sandsynliggør, at en
lokalitet bliver mere disponeret for
vildtskader, når der opstår ubalance
mellem disse to bestanddele (13).
Eksempelvis kan en skov være
udstyret med talrige randzoner og
yngre tykninger, der yder god
dækning. Det ’’naturlige” fødeudbud
kan derimod være begrænset til en
næringsfattig flora. I sådanne områ
der giver de fødeuafhængige faktorer
anledning til en bærekapacitet, der
er langt højere end det naturlige
fødeudbud tillader.
Der er her opstået en ’’økologisk
fælde”, hvor vildtet i stigende grad
indtager sin føde i skovdyrkerens
anlagte kulturer m.v. - og dermed er
vildtskader en realitet (13).
Praksis i skovdyrkningen vil ind
virke markant på såvel fødeudbud
som sammensætningen af de føde
uafhængige faktorer. Det er sandsyn
ligt, at skovdyrkeren gennem valg af
skovdyrkningssystemer etc. har
mulighed for at påvirke den nævnte
balance og dermed indføre en mere
gnidningsløs vildtforvaltning (11, 12).

2. Disponering for
vildtskader
Ved hjælp af de to nævnte begreber

Figur 2. Principiel sammenhæng mellem skovstruktur og
fødeudbud i en skov drevet efter naturnære principper (rød
streg angiver fødeniveau).

er det muligt at vise en række princi
pielle styrker og svagheder i et tradi
tionelt drevet skovbrug og et natur
nært skovbrug. Med udgangspunkt i
denne diskussion behandles vildtets
indflydelse i overgangsfasen mellem
disse systemer (afsnit 2.2), hvilket
udgør en primær problemstilling ved
indførelse af naturnær drift.
2.1 Traditionelt skovbrug >
< Naturnært skovbrug
I såvel Tyskland som Østrig er der
gennemført sammenlignende under
søgelser af hjortevildtets bidskader
og bestandsdynamik på arealer dre
vet henholdsvis efter traditionelle og
naturnære driftsprincipper. Resulta
terne herfra bekræftes af danske
undersøgelser.
Traditionelt skovbrug
I et skovbrug der baserer sig på min
dre renafdrifter, opstår der væsentli
ge konflikter mellem hjortevildtet og
skovdriften (3, 10, 13).
1 relation til de fødeuafhængige fak
torer er der tale om en særdeles
attraktiv habitattype, især fordi der
er talrige, skarpt markerede randzo
ner mellem de enkelte bevoksnings
flader, jf. ovenstående (12).
I forhold til fødeudbuddet opstår
der derimod ofte problemer: I traditi
onelt drevne skove er de mest attrak
tive fødeområder for vildtet de af
grænsede og få kulturarealer, jf. figur
1. Derimod er mellemaldrende og
ældre bevoksninger, der ofte domine
rer det samlede areal, fattige på føde
kilder.
Hertil kommer, at de traditionelt
drevne skove - specielt plantagerne

- ikke levner megen plads til en
naturlig urteflora, der ellers kan
forøge fødeudbuddet betydeligt. På
disse steder er der derfor et tydeligt
misforhold mellem de fødeuafhængi
ge faktorer og fødeudbuddet (13).
De spredte kulturer i aldersklasse
skovbruget består af næringsrige
planter og kommer til at fungere som
’’magneter”, specielt for det selektivt
søgende råvildt (2, 4). Dette er udtalt
på steder uden alternative fødekil
der, som kan aflede opmærksomhe
den fra de få foryngelsesflader.
Skadesbilledet forstærkes af, at
plantede kulturer kun indeholder et
begrænset antal planter, der er let til
gængelige fordi de er ubeskyttede og
står enkeltvis. Selv få stykker råvildt
kan forårsage alvorlige skader på
plantede kulturer, og skoven er der
med yderst disponeret for vildtska
der (13).
Naturnært skovbrug
1 naturnært drevne skove, baseret på
gruppevis foryngelse og måldiameterhugst, er det i højere grad muligt
at opnå en sameksistens mellem
hjortevildtet og skovdriften (11, 13).
Hvad angår de fødeuafhængige fak
torer byder denne skovtype ikke i
samme grad på attraktive områder
for vildtet. Skoven er præget af grup
pevise foryngelser, der er jævnt for
delt og alle yder god dækning. Der
med fordeles vildtet og dets skader
også mere jævnt i skoven (3, 12).
I forhold til fødeudbuddet er den
naturdrevne skov rig på tilgængelig
føde, som er fordelt i mindre grupper
over hele skoven (ingen ’’magnet
effekt”). Dels forventes en mere rig-
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Figur 3. Planterne kan beskyttes fysisk
mod vildtet, selvom det ikke er en ide
el løsning. Man kan vælge hegn eller
som her vækstrør der fungerer godt
over for råvildt - men ikke over for
kronvildt. En gruppe ege blev plantet
for ti år siden og sætter hver sommer
skud på 30-70 cm, som kronvildtet der
på gnaver ned i løbet af vinteren. (Fra
St. Hjøllund, foto: Torben Lynge Mad
sen).

Figur 4. Egene udgør åbenbart ikke
nok foder - flere graner på stedet er
klippet i timeglasfacon. (Fra St. Hjøl
lund, foto: Torben Lynge Madsen).

holdig urteflora, der er vigtig som
aflastning af trævæksten, dels vil
selvforyngelse generelt føre til et
større fødeudbud.
En naturnær skovdrift fører derfor
til en reduktion af de fødeuafhængige
faktorer og en forøgelse af fødeudbuddet- alt i alt en mere naturlig balan
ce. Disponeringen for vildtskader vil
ydermere være begrænset i forhold
til traditionelt drevne lokaliteter.
Naturligt foryngede kulturer vil
være mere robuste overfor vildtet.
Det skyldes dels større plantetal i
mere kompakte grupper (ingen soli
tærtræer), dels alternative fødekil
der, der sikrer, at et tilstrækkeligt
antal hovedtræer når over bidhøjde,
jf. figur 2.
Opsummering af dyrkningssystemer
Tabel 1 opsummerer forskellige skov
dyrkningssystemers disponering for
hhv. bidskader og skrælleskader.
Tabellen er fremkommet ved at sam
menholde undersøgelser og generel
le erfaringer fra Centraleuropa og
angiver kun en tendens.

Dyrkningssystemet har altså
væsentlig indflydelse på vildtets
udnyttelse af skovens vegetation,
men også andre faktorer kan påvirke
skaderne. Eksempelvis vil tilstøden
de marker med næringsrig føde i
sommerhalvåret kunne udløse et
alvorligt pres på skoven i vinterperi
oden, hvis skoven på denne årstid er
den eneste fødekilde (13, 16).
Tilsvarende vil forstyrrelser i form
af overdreven jagt, et stort antal
besøgende osv. påvirke vildtets
adfærd. Kulturarealer og tykninger
vil da blive foretrukket frem for f.eks.
brandlinjer og vildtagre, og det fører
til betydelige bid- og skrælleskader
(1, 14, 15).
2.2 Overgangen til naturnært
skovbrug
Ved overgang til et naturnært skov
brug udgør indbringelse af løvtræ og
stabile nåletræarter en hovedudfor
dring når man vil skabe mere arts- og
strukturrige bevoksninger. Opgaven
bliver ikke mindre udfordrende med
øget krav om billige kulturanlæg.

Tabel 1. Principskitse af forskellige etablerede skovdyrkningssystemers dispone
ring for bid- og skrælleskader fra hjortevildtet set over en samlet omdrift. Relativ
skala: 5 = mest disponeret, 1 = mindst disponeret (mod. efter 13).
Skovdyrkningssystem:

Mindre renafdrifter, gentilplantning
Større renafdrifter (> 2 ha), gentilplantning
Skærmforyngelse, naturlig foryngelse
Gruppevis foryngelse, naturlig foryngelse
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Disponering for:
Bidskader Skrælning
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Ovenfor er omtalt en sameksistens
mellem hjortevildt og skovdyrkning i
den allerede etablerede naturnære
skov. I selve konverteringsfasen viser
udenlandske erfaringer imidlertid
risiko for store vildtproblemer og
understreger, at en aktiv vildtforvalt
ning er en forudsætning for at be
grænse den oplagte konflikt med
vildtet (5, 11).
Problemerne i konverteringsfasen
skyldes især:
Gruppevis indplantning
På hedelokaliteter er gruppevis ind
plantning eller såning af løvtræ og
stabile nåletræer et centralt redskab
i konverteringsfasen. De arter der
bringes ind i plantagerne er generelt
meget efterstræbte af hjortevildtet
(bøg, eg, douglas, ædelgran). De vil i
kraft af deres spredte indblanding
udgøre en attraktiv og let tilgængelig
fødekilde på de næringsfattige lokali
teter.
I begyndelsen af konverteringen er
skovens struktur fortsat ideel for
vildtet (mosaik af skarpt afgrænsede
dyrkningsflader). Derfor forstærkes
den allerede udprægede ubalance
mellem de fødeuafhængige faktorer
og fødeudbudet. Skovens struktur
m.v. vil derfor, som før nævnt med
føre en bærekapacitet langt over det
niveau, som stedets fødemængde til
lader.
Brug af hegn eller vækstrør kan
være en løsning, men ved konverte
ring i større skala forekommer det
urealistisk. Det vil under alle om
stændigheder være fordyrende på
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F/gur 5. For ti år siden blev der også
plantet ege i vækstrør langs landeve
jen. Vækstrørene virker øjensynlig på
de steder hvor forstyrrelsesniveauet er
for højt for kronvildtet. (FraSt. Hjøllund, foto: Torben Lynge Madsen).
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ellers ekstensive kulturanlæg og er
måske ikke effektive - se figur 3-6.
Naturlig foryngelse
De fleste skove og plantager rummer
allerede et vist indslag af de arter,
der ønskes opprioriteret i den natur
nære drift. Frøtræer af bøg, eg og
ædelgran findes eksempelvis spredt i
de fleste plantager.
De relativt få frøbærende hoved
træer er dog ikke i stand til at produ
cere en fødemængde, der skaber
balance mellem fødeudbuddet og de
fødeuafhængige faktorer. Igen vil de få
’’pletter” med naturlig foryngelse fun
gere som ’’magneter”, der tiltrækker
specielt det selektivt søgende råvildt.
Derfor ser man sjældent naturligt
foryngede planter over bidhøjde. Se
figur 6.
I eksempelvis Kompedal Plantage
opstår der under hegn en overra
skende artsrig foryngelse. En art som
eg indfinder sig i tilstrækkeligt
omfang til at danne fremtidig bevoks
ning, se figur 7.
Udenfor hegningerne er det over
vejende kun rødgran, sitka evt. lærk,
der har en chance. Vildtet forhindrer
altså effektivt skabelsen af artsrige
naturligt foryngede kulturer, da de
arter der ønskes opformeret er
blandt de foretrukne.
Bortset fra selve nedbidningen af
vedplanterne vil de arter som ikke er
særligt interessante - typisk græsser
- blive mere almindelige. Og flere
græsser skaber igen ugunstige foryn
gelsesforhold.
Hjortevildtet forhindrer altså en

... ■
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effektiv udnyttelse af det mest eks
tensive kulturanlæg - nemlig den
naturlige/spontane foryngelse. I plan
tager beriget med birk, pil, røn etc.
vil situationen være mere gunstig, da
disse arter fungerer som en fødekilde
der kan aflaste de egentlige hovedt
ræer.
Udenlandske erfaringer samt en
dansk undersøgelse (8) tyder på, at
problemerne i konverteringsfasen
delvist kan afhjælpes ved nye kultur
metoder og en aktiv vildtforvaltning,
der tilstræber at skabe balance mel
lem fødeudbud og de fødeuafhængi
ge faktorer.

3. Aktiv vildtforvaltning i
overgangsfasen
I Mellemeuropa har en ensidig sats
ning på at løse vildtproblematikken
gennem kraftig afskydning sjældent
vist sig effektiv, og metoden møder
stigende offentlig modstand. Der er
en voksende forståelse for, at en
mere aktiv vildtforvaltning er en nød
vendighed (5).
På baggrund af de foreløbige uden
landske og danske erfaringer kan der
skitseres en række principper for at
håndtere vildtet i overgangsfasen.
Disse anbefalinger tager udgangs
punkt i at skabe en naturlig balance
mellem fødeudbudet og de fødeuaf
hængige faktorer:
3.1 Skab et forbedret fødeudbud
• Nye hugstprincipper i gran, der
søger at skabe struktur gennem
stærk uensartet hugst, skaber
mere lys i bevoksningerne og sæt

•

•

•

•

ter gang i den naturlige foryngelse.
Tilsvarende udnyttes pletter af
spontan foryngelse, der måtte
opstå i forbindelse med lysnings
hugster eller skærmstillingshugs
ter. Anvendt over større flader vil
mængden af tilgængelig (aflasten
de) føde på lokaliteten påvirkes
positivt.
Tag særlige hensyn til pionerarter
(birk, røn, pil) i driften. Eksempel
vis kan der lysnes for disse arter
ved gennemhugninger i gran. Pio
nerarterne forynger sig nemt, og
derved forøges den fødemængde
som er tilgængelig på stedet.
Om muligt udskydes etablering af
hovedtræarter på arealer, hvor
der opstår en relativ næringsrig
rydningsflora eller på arealer, som
springer i birk, røn etc. Sådanne
pionerflader kan sandsynligvis vir
ke som effektive bufferzoner for
omgivende foryngelsesflader.
Etablér hjælpetræarter, buske og
urter som er meget efterstræbte
og robuste (f.eks. røn, birk, gyvel
og lupin) sammen med de egentli
ge hovedtræarter ved kulturanlæg
(såning). Hjælpeplanterne fore
trækkes af vildtet frem for hoved
træerne, og billig etablering sikrer
en rigelig tilstedeværelse. På den
måde forbedres fødeudbuddet, og
bidskader på hovedtræerne be
grænses til et niveau som er
acceptabelt for skovdyrkeren. Der
henvises til de foreløbige erfarin
ger med pilotforsøg på St. Hjøllund Plantage (8).
Pleje af hedens flora som udgør
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vigtig fødekilde for hjortevildtet.
Hvis bølget bunke, blåtop og
bjergfyr tager over, så mister disse
områder deres fødeværdi.
• Etablering af vildtagre skaber et
forbedret fødeudbud. Specielt
kronvildtets fødeindtag kan styres
i retning af at udnytte vildtagrene,
da arten i højere grad end råvildt
lever flokvis (i rudler). Se figur 8.
• Generelt anbefales det at indlede
diverse konverteringstiltag (plant
ning, såning m.v.) over større area
ler. Derved kan man udjævne ska
derne til et acceptabelt omfang.

3.2 Reducér de
fødeuafhængige faktorer
.■
• Indførsel af nye hugstprincipper i
gran (udvælgelse af fremtids
K
træer) samt bibeholdelse af plet
ter med naturlig foryngelse i f.eks.
fYgwr 6. /Vdr fødeudbudet er begrænset
skærmforyngelser skaber et mere
diffust skovbillede og giver færre
er de interessante træarter meget efter
stræbte - som denne ædelgran. Der
randzoner. Hermed udviskes den
blev for ti år siden sat hegn om en
nuværende skarpt opdelte mosa
ikstruktur og dermed lokalitetens
foryngelse for at hjælpe opvæksten pulje af fødeuafhængige faktorer.
men vildtet kom ind alligevel (via
• Tag hensyn til vildtet ved planlæg
vindfælder mv.). På ti år var der ingen
af ædelgranerne som var blevet større
ning af jagt og skovgæsters færd
en. Omkring vildtagre og pionerbe
end dette træ. (Fra St. Hjøllund, foto:
voksninger (bufferzoner) skabes
Torben Lynge Madsen).
mindst mulig forstyrrelse for at
sikre, at vildtet opholder sig mest
her og mindst mulig på kulturarea
ler.
Ovenstående principper ’’skruer”
Figur 7. Spontan foryngelse af eg og
på forholdet mellem fødeudbud og de
fødeuafhængige faktorer på den
ædelgran indenfor hegn i Kompedal
Plantage, Feldborg Statsskovdistrikt.
(Foto: forfatterne).
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enkelte lokalitet. Formålet er at opnå
en naturlig balance mellem disse
komponenter, således at vildtskader
ne nedbringes til et acceptabelt
niveau.
Der mangler dog i høj grad erfarin
ger og basal viden om hvordan de
nævnte tiltag gennemføres i praksis.
Ligeledes vil forskellige lokalitetsfor
hold føre til forskellige behov og
muligheder for at anvende de enkelte
mekanismer.
Set i lyset af foreløbige danske og
mellemeuropæiske erfaringer fore
kommer det dog realistisk, at der kan
skabes en balance, som i højere grad
forener hensynene til såvel hjorte
vildt som skovdyrkning. ■
Denne artikel er især baseret på en gennem
gang af udenlandsk litteratur og skal ses
som et bidrag til den aktuelle debat om hjor
tevildtets rolle i den naturnære skovdrift.
Artiklen er udarbejdet som led i delprojek
tet “Skovdrift og landskabspleje i relation til
vildtinteresser”. Det er en del af program
pakken “Skov, Landskab og Vildt-forvalt
ning”, som gennemføres i et samarbejde
mellem Skov & Landskab, Danmarks Mil
jøundersøgelser, St. Hjøllund Plantage. Sty
ringen af projektet involverer desuden Skovog Naturstyrelsen og Danmarks Jægerfor
bund.
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Figur 8. Et middel til at skabe bedre balance er udlæg af vildtagre. Men de skal
hegnes godt i løbet af sommeren! Råvildtet har fundet ud at krybe under dette
elektriske hegn - mens kronvildtet holder sig væk. Råvildtet har græsset selek
tivt inden for hegnet og fjernet al lupinbælg. / baggrunden anes et stykke vildt
ager uden hegn, som blev græsset ned til golfbanehøjde. (Fra St. Hjøllund i
august 2003, foto: Torben Lynge Madsen).

MOHEDA
Skovvogne og Skovkraner
Professionelt udstyr
til dansk skovbrug
Skovvogne fra 8-15 ton
med eller uden drev
Skovkraner fra w
2-4 tonmeter

JIFFYDækrodsplanter?
Spørg FORSTPLANT!

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 skoventreprenoropgaver udfores

•»

NAARVA-GRIP
Klip-fældehoved

Vi ønsker
Skovbrug en

SS8SSJ&*
SAFEREC-ROWITEK ApS

Vws/

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

Besog os på www.jjskovservice.dk

SKOVEN 12 2003

565

KORT NYT")

Kina investerer i
beskyttelse af skove
Siden 1998 har centralregeringen i
Kina investeret 49,5 mia. yuan
(omkring 40 mia. kr) i beskyttelse af
skovene. Det blev oplyst af en
embedsmand fra Skovstyrelsen på et
symposium om beskyttelse og udvik
ling af skove.
Programmet blev lanceret for fem
år siden, da katastrofale oversvøm
melser havde ødelagt mange dele af
landet og medført enorme tab af liv
og ejendele. (Se Skoven 11/98). Pro
grammet er gennemført i det nor
døstlige Kina og den autonome regi
on Indre Mongoliet. Her findes Kinas
større skovselskaber, og ifølge
embedsmanden er der her 95,3 mio.
ha skov.
Indtil videre er den årlige hugst i
disse områder blevet reduceret fra
18,5 mio. m3 i 1997 til nu 10,9 mio. m3.
Skovselskaberne har øget antallet af
personer der dyrker skovene fra tid
ligere 32.000 til nu 193.000.
Kina har desuden modtaget 6 mio.
kr fra fra FN’s udviklingsorganisation
UNDP og 10 mio. kr fra andre kilder
for at hjælpe Kina med skovteknologi.
Kilde: People’s Daily Online 4.12.03
- http://english.peopledaily. com. cn
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Til varetagelse af juletræsarealer og øvrige
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Vor produktion af juletræer er stigende, og derfor skal ansøgeren især være
kvalificeret indenfor denne produktion.
Der arbejdes i stor udstrækning med entreprenører, og du vil indgå i vort jule
træsteam, der samlet sælger over 250.000 træer årligt fra Danmark og
Skotland. Stillingen indebærer endvidere pasning af andre danske skovejeres
arealer i Skotland, ligesom ansøgeren skal kunne løse arbejdsopgaver i samar
bejde med vor skotske samarbejdspartner, Scottish Woodlands Ltd.
Vi forventer samarbejdsevne, diplomatisk sans, evne til at håndtere flere
ejeres interesser samtidig samt kundeorienteret arbejdsform.
Løn efter kvalifikationer og efter nærmere aftale.

For yderligere information om stillingen kan skovrider Jimmi Enevoldsen
kontaktes på tlf. nr. 86961400 / 40105043 eller e-mail: je@wefri.dk
Ansøgning bedes sendt til:

Skovrider Jimmi Enevoldsen
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Frijsenborgvej 61
8450 Hammel
senest 5. januar 2004
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Der henvises til hver artikel med et eller
flere stikord. Der anvendes i reglen både et
meget specifikt ord, fx. MDFplader eller
kronhjort, og et mere generelt ord, fx.
“>anvendelse af træ” eller “fauna".
Metoder til kulturanlæg og bevoksnings
pleje er anbragt under kulturteknik og
bevoksningspleje. Dyr og planter er nor
malt anbragt under stikordene Fauna,
Insekter, Flora, Vildt. Skovtræer skal søges
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 træ er opført
under Marked.
Foromtale af arrangementer indgår ikke
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-udkørsel...................................................... 391
Douglas
- egenskaber............................................... 365
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- praktiske erfaringer med . 20, 87, 398, 570
- roddeformationer..................................... 398
- stjernepotte (Starpot)...............................350
- typer af planter......................................... 398
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Juletræer, se pyntegrønt
Jura og grundvand.......................................62
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- herbicider, nye......................................170
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- grævlinger, Gribskov.................................92
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Publikum, se friluftsliv
pyntegrønt
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-juletræsklipper........................................... 395
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Retningslinjer for bæredygtig drift, se
bæredygtig, certificering
Ringmærkning, se fauna
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- i Sverige på 48 m....................................... 490
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- Nårup minisavværk (Verninge)...............232
- svensk fusion........................................... 436
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- plantemaskine.......................................... 406

- skovningsmaskiner.................410, 414, 416
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Skovøkonomi, se økonomi
Skåret træ marked, se marked
Si-Så

Slåning, se kulturteknik
Snudebille, se insekter, kulturteknik
Snøre, se kratrydder
Snørkeltræ (DST)........................................ 579
Sortimenter, se hugst, marked
Sortspætte, pleje, ringmærkning.............. 138
Spil, se udslæbning
Spordannelse, skovmaskiner.....................31
Sprøjtning, se kulturteknik
Spånplader, pil...................................... 87, 435
Statistik, se hugst, regnskab, skovstatistik
Statsskove, se Skov- og Naturstyrelsen
Storbritannien, nationalparker....................15
Store graner, Salten Langsø..................... 458
Store træer, se højeste træ
Stormfald
- genplantning efter......................................13
- skader på træ............................................430
-vandlager med træ....................................431
Strategi, se økonomi - nye indtægter
Stihi Kombi system....................................231
Stress, se sundhed
Stubfræser
- FAE............................................................ 490
- Rayco.........................................................315
Støtte, se tilskud
Støv, se arbejdsmiljø
Sundhed, menneskers
-afspænding, maskinførere....................... 178
- efter ophold i natur.......................... 110, 155
- og røg fra løvtræ...................................... 153
- skader fra skovflåt................................... 304
Sundhed ved træhandel, se flis
Sundhed i skov, se skader på skov
Supertræ (imprægnering) konkurs ... 516
Sur regn, se skader på skov
Svampe, se arbejdsmiljø
Sverige
- permethrinstop...........................................27
- rødgran på 48 m....................................... 490
- savværksfusion Royal Star.....................436
se også certificering, SkogsElmia
Svineforyngelse bøg..................................376
Sygdomme, se skader på skov, sundhed
Søer, bredmåtte.......................................... 289
Såning, se kulturteknik
T
Tanzania landsbyskovbrug.......................250
Team building kurser, se økonomi
Teknologisk Institut, Træ.......................... 239
Temadage om ukrudt, debat............. 175, 248
Terrænkøretøj, se ATV
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Tilgroning, se kulturteknik
Tilplantning, se skovrejsning
Tilskud, se grundvand, skovrejsning
Tilvækst, se hugst
Topkapning
- med kran, “træplukker”........................... 353
- motorsav til............................................... 355
Trafik og vi Id l
- kratrydning forebygger............................586
- lavere fart i Almindingen................. 307, 553
- påkørsel af hjorte....................................... 87
Traktor, se skovningsmaskine, udkørsel,
udslæbning
Transport, se udkørsel, udslæbning
Trivsel, se sundhed
Tropiske skove
-Amazonas rydning..................................... 439
- dyrkning hjemmehørende arter............... 148
Træ-, se anvendelse af træ,
huse af træ,vedegenskaber
Træartsfordeling, se skovtælling
Træflis, -fyring, se flis, energi, fyring
Træforædling, se forædling
Træfældning, se skovning, motorsav
Træhuse, se huse af træ
Træindustri, se anvendelse af træ,
certificering, marked, savværksdrift
Træklatring
-DM............................................................... 152
- højeste træ i Danmark..............................364
Trælast, se marked
Træmarked, se marked
Træpiller
- forbrug af t.i DK........................................ 576
- håndbog om.............................................. 130
se også energi, flis, fyring
Træpillesilo.................................................... 84
Træplantning, se kulturteknik,
skovrejsning
Træpleje, se topkapning
Træprodukter, se anvendelse af træ,
huse af træ
Træproduktion, se hugst
Træven, Årets..............................................294
Tæpper med træer......................................388
Tynding, se hugst, skovning
Tyskland, tørkeskader................................578
“Tæge” - se skovflåt
Tørke i Europa
- eg død........................................................ 417
- i Frankrig og Nordtyskland......................578
se også skovbrand
Tømmer, se hugst, marked,
vedegenskaber
U
Uddannelse
- af danske skovbrugere, debat................ 256,
........................................................ 314,316
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- europæisk skovbruger.......................... 535
- optag på skoler.........................................378
- parkforvaltning.........................................379
- udvikling af landdistrikter....................... 199
Udgifter, se økonomi
Udkørsel, spordannelse ved...................... 31
Udrensning, se bevoksningspleje
Udslæbning, skovspil, Fransgård.............. 82
Udvaskning, se kvælstof, grundvand
Udrensning med maskine
- Naarva-Grip...............................................413
- Vimek................................................. 360, 412
Ukrudt, se kulturteknik
Underplantning, se kulturteknik,
naturnær
Undervisning
- ahornfrø gav skoletur................................ 14
- Emma og Ræven...................................... 270
se også friluftsliv, Skoven-i-Skolen
USA, kulturomkostninger
reduceres, debat...................................482
VW
Valmet solgt til Komatsu........................... 507
Vand-, se grundvand, skader på skov
Vandværksskov, se grundvand,
skovrejsning
Varighed af træ, se vedegenskaber,
anvendelse
Varme i Europa, se tørke,
skovbrand
Varmebehandling af træ................... 192, 194,
........................................................196, 198
Varmeværker, se fyring, energi, flis,
træpiller
Vedegenskaber
- asp med reduceret lignin-indhold . . . 246
- naturlig holdbarhed dansk træ............... 202
- skader på stormfaldstræ............... 430, 431
- varmebehandling af træ................. 192,194,
......................................................... 196,198
se også anvendelse af træ,
huse af træ, savværksdrift
Vedproduktion, se hugst, marked
Vejanlæg og -vedligehold
- planeringsskær, Fransgård...................... 85
-slåmaskine rabatter.................................. 289
Vejr, se klima
Vejret
- Danmark 2002............................................. 38
-globalt 2002................................................. 39
- sommer 2003 i DK............................... 423
Vildt
- barn stanget afkronhjort......................... 535
- priser på.................................................... 409
- (naturnær) skovdrift og skader
fra vildt........................................... 343, 560
- vildtagre.................................................... 343
se også fauna, kulturteknik, trafik

Vurdering af ejendomme........................... 162
Værdi, se økonomi
ZÆ0Å

Ædelgranlus, se insekter
Ældste, tredjeældste eg død..................... 403
Økomærkning, se certificering
Økonomi
- andre indtægter, hjemmeside om . . . 328
- debat om................................................... 402
- forbedring af skoves økonomi............... 520
- grundvand, aftaler......................................62
- kompensation for
rådighedsindskrænkninger................. 332
- kulturomkostninger lavere,
debat.......................................................482
- kulturomkostninger lavere,
modeller.................................................581
- leder........................................................... 213
- naturnær drift (DST).................................579
- nøgletal for skov...................................... 372
- driftsoverskud og
ejendomspriser i 1900 tallet................ 517
- priser på vildt............................................409
- privatskoves regnskaber.........................476
- privatskove og skovpolitik......................104
- privatskove, debat om ............................ 326
- skovsalg, værdier............................. 508, 513
- skoves økonomi i 1900 tallet.................. 517
- skoves økonomi i 2000 tallet.................. 520
- kommentar til ovenstående.................... 580
- store graner Salten Langsø.................... 458
- team building kurser, indtægt fra ... 338
- værdisætning af skov til salg . . . 508, 513
- årsrapportering, intern.................... 310, 372
se også hugst, marked,
kulturteknik, regnskaber, skat,
skovprogram, tilskud, træindustri
Ønsker til skovdrift fra borgere
-generelt befolkningen............................... 188
- Korsør......................................................... 95
Åndedrætsværn, se arbejdsmiljø
Årsrapportering, intern......................310, 372

Faglige arrangementer bringes ikke i
indekset. Oplysninger under Personalia
er ikke medtaget. Personalia bringes på
de første sider i bladet.
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Ja
0,68/0,38

Tønkindhold i 1, benzin/kædeolie

0,50/0,28

Vibrationsniveau, for/bag, m/sek;

2,9/2,9

3,2/3,9

Vej!, pris kr. ex id. moms, frg;

5.596,-

5.796,-

CERTIFICERING - DEBAT

Skovcertificering
- hvorfor og af hvem?
45,000,000

Af Peter K. Kristensen,
sekretariatsleder af det danske
FSC sekretariat

40,000,000 35,000,000
ICil

30,000,000
25,000,000

Når en virksomhed vælger at blive
omfattet af certificering tjener det
normalt to overordnede formål , der
vedrører hhv. interne og eksterne
forhold:
- Virksomheden får en chance for
at få kikket på arbejdsgangen med
nye øjne. Der kan stilles spørgsmål til
arbejdsrutiner som er blevet (dårli
ge) vaner og som måske kan effektivi
seres, med deraf bedre driftsøkono
mi.
-Virksomheden får mulighed for at
vise omverdenen, at man i virksom
heden lever op til en række fastsatte
krav.
Dette kan give virksomheden et
positivt image overfor ejere, medar
bejdere, kunder og omverdenen i
øvrigt. Det positive image kan gøre
det nemmere for virksomheden at til
trække og fastholde arbejdskraft
samt skabe arbejdsglæde blandt
medarbejderne, og det øger effektivi
teten i virksomheden.
En certificering kan også give virk
somhedens produkter en "added
value". Dette kan komme til udtryk i

Temperate

20,000,000
15,000,000 10,000,000

Boreal
5,000,000

r- (N

Nov-03

Certficering af råtræ tjener
både interne og eksterne
forhold.
Detailhandlen vælger som
regel FSC fordi den bakkes
op af de grønne organisati
oner.
PEFC mangler troværdig
hed - er den det rigtige valg
for de private skove?

Arealet med FSC certificeret skov uokser år for år, men kun en lille andel findes
blandt de tropiske skove. (Kilde: www.fscoax.org > Communications Center >
Maps > Global Maps > Rate of Increase Graph - 4.12.03).

form af en merpris, en fastholdelse
eller øgning af markedsandele eller
adgang til nye markeder. Endelig kan
certificering gøre virksomheden
mere interessant for investorer som
ønsker at investere i virksomheden,
da virksomheden kan udvise god
"corporate governance".
For at virksomheden kan høste
disse positive effekter er det dog vig
tigt at den valgte certificeringsord
ning stiller veldefinerede krav, og at
den udføres som en tredjepartcertifi
cering af en uafhængig konsulent.
Kun herved opnår certificeringen
troværdighed - nøgleordet i certifice
ring.

Detailhandlen vælger FSC
I forbindelse med udarbejdelsen af
mit speciale på skovbrugsstudiet i
2002 - med titlen "Certificeringsstra
tegier for træbranchen i Nordameri
ka og Europa” - blev en række store
internationale træhandelsvirksomhe
der spurgt om valg af certificerings
ordning og baggrunden for dette
valg.

% of Certified Forest Endorsed by FSC
in Each Region (04/11/03)
Asia-Pacific
2.72%

L. America

V 10.20%
N. America
87%

Europe
63.15%

Africa
4.05%

Det meste FSC certificerede skov fin
des i Europa (63%) og Nordamerika
(20%). De største lande er Sverige
(24,6% af al FSC certificeret skov),
Polen 15,4%, Canada (10,6%), USA
(9,3%) og Kroatien (5,0%). (Kilde:
www.fscoax.org > Communications
Center > Maps > Global Maps > Sum
mary Information (by region, pie
chart) - 4.12.03).
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Alle virksomheder var enige om to
mål. Dels ønskede man at være på
god fod med miljøorganisationerne,
dels ønskede man at fastholde eller
udbygge markedsandele.
Valget af certificeringsordning
afhang dog meget af hvor tæt virk
somheden er på slutforbrugeren. Der
var således en klar tendens til at virk
somheder tæt på skovbruget valgte
skovbrugets egne certificeringsord
ninger, også selvom der kunne dra
ges tvivl om ordningens troværdig
hed. Derimod valgte virksomheder i
detailsektoren FSC certificering, da
det er den eneste ordning som har
opbakning fra miljø- og sociale orga
nisationer (NGO'er) og som i nogen
grad er kendt af forbrugerne.
Detailsektoren valgte således en
ordning hvor de undgår kritik fra
NGO'erne og dermed undgår en til
smudsning af virksomhedens image.
I nogle tilfælde opnår de ligefrem at
blive fremhævet af NGO'erne som
virksomheder med en højere moral.
Dette ses f.eks. for virksomheder der
er medlem af WWF's globale skov- og
handelsnetværk.
Da FSC er den eneste skovcertifi
ceringsordning som er anerkendt af
forbruger-, miljø- og sociale organisa
tioner er det kun FSC som kan give
virksomhederne denne profilering og
mulighed for at høste noget af den
investering der er lagt i certificerin
gen.
Flvis en virksomhed vælger en
anden ordning vil den for nuværende
ikke kunne høste anerkendelse. Man
vil til stadighed komme til at forklare
oprigtigheden af sine hensigter og
troværdigheden af den valgte ord
ning.

ne vil certificeringen fremstå meget
mere troværdig.
Medlemmerne af Dansk Skovfore
ning bør derfor stille spørgsmålstegn
ved den strategiske beslutning der
blev taget, da man valgte at afbryde
samarbejdet med FSC og i stedet
etablere deres egen certificeringsord
ning under PEFC-hatten.
Var dette den rigtige beslutning,
eller skød man sig i foden da man
satte sig uden for indflydelse ved
udarbejdelsen af FSC retningslinier
ne?
Dansk Skovforening valgte at støt
te en ordning som med stor sandsyn
lighed aldrig får NGO’ernes opbak
ning og derfor aldrig får den trovær
dighed som er afgørende for ordnin
gens gennemslagskraft. Det betyder
også at de skovejere og virksomhe
der som bruger penge og energi på
en PEFC certificering måske aldrig vil
kunne høste et udbytte af deres
anstrengelser.

Gå ind i FSC
FSC er en åben organisation hvor
alle, både enkeltpersoner og organi
sationer, er velkomne til at deltage i
udformningen af retningslinierne for
en fornuftig skovforvaltning. Jeg kan
derfor kun opfordre træindustrier og
skovejere til at søge indflydelse og
deltage i arbejdet.
Hvis du vil vide mere om FSC og
certificering kan du finde oplysnin
ger på www.fsc.dk
På denne side kan du også finde
det omtalte speciale (www.fsc.dk >
Dokumenter (Information om FSC og
certificering)). ■

Svar fra Skovforeningen
Skovforeningen ser ganske ander
ledes på sagen end Peter Kristen
sen og FSC. Vore synspunkter og
argumenter fremgår af lederen i
Skoven 8/03.
1 denne omgang vil vi blot korri
gere en faktuel fejl i Peter Kristian
sens artikel: Skovforeningen har
aldrig afbrudt samarbejdet med
FSC.
Vi har siden 1996 deltaget som
observatør i den danske FSCarbejdsgruppe hvor der er blevet
ført en frugtbar og lærerig dialog. 1
en periode på knap 3 år undervejs
blev vi - og de øvrige observatører
- dog ikke inviteret med til møder
ne, og så er man jo ligesom nødt
til at blive væk. Men nu er dialo
gen heldigvis på sporet igen.
Det er rigtigt at Skovforeningen
i 1999 tog initiativ til etablering af
et alternativt certificeringssystem
for danske skove, PEFC. Systemet
kan, ligesom FSC, dokumentere
bæredygtig skovdrift, men PEFC
har én væsentlig fordel: Systemet
bakkes op af skovejerne og har
derfor langt bedre chancer for at
blive udbredt i skovbruget.
Vi mener fortsat at den eneste
fornuftige udvikling af sagen er at
skyttegravskrigen mellem FSC og
PEFC bliver afblæst. Den fører
intet konstruktivt med sig, og den
fremmer ikke certificeringen af fx
danske skove.
Martin Einfeldt,
Dansk Skovforening

PEFC mangler
troværdighed
De europæiske skovbrugsorganisati
oner og dele af træindustrien har
valgt at gå uden om FSC og lave para
plyorganisationen PEFC, som skulle
samle nationale ikke-statslige certifi
ceringsordninger. Her overså de en
meget vigtig faktor for en certifice
ringsordnings succes - troværdighed
som følge af opbakning fra NGO'erne.
Dette har betydet, at hver gang en
skov eller virksomhed skal argumen
tere for valget af PEFC skal de samti
dig retfærdiggøre valget af en skov
certificeringsordning, som skovbru
get selv har udarbejdet. Lige meget
hvor gode argumenter man vælger
vil der altid være tvivl om troværdig
heden. Hvis skovbruget i stedet kan
overlade argumentationen til NGO’er-
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Medlemmer af den danske
FSC arbejdsgruppe:
Barritskov Skovdistrikt
TreeDimensions A/S
KoppWood ApS.
NEPCon
SID
BAT-karteller
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Naturfredningsforening
Greenpeace Danmark
Natur og Ungdom
Nepenthes
WWF Verdensnaturfonden

Medlemmer
af WWF Skov 2000:
COOP Danmark
Da'core
Dalum Papir
Junckers Industrier
JYSK
ScanCom International
Schultz Grafisk
Skjern Vinduer
SPEKVA
Stibo Graphic
TreeDimensions
Trip Trap Denmark
WWF Verdensnaturfonden
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Certificerede skove i Europa efter FSC. Opgjort pr. 30. august 2002. Kilde: www.fscoax.org - hentet 4.12.03.

FSC i tal:

Rettelse om areal med FSC
Det danske FSC sekretariat har gjort redaktionen opmærksom på at vi i sid
ste nummer bragte en forældet oplysning om arealet med FSC certificeret
skov. Vi skrev at der var 36,9 mio. ha skov, opgjort pr. 29. april 2003. Denne
oplysning var indhentet fra FSC's internationale hjemmeside,
www.fscoax.org, pr. 1.11.03. Her bringes en liste over samtlige certifikater
over hele verden.
Der findes nu en nyere liste dateret 4. november 2003 som viser at der
er FSC certificeret 39,9 mio. ha skov. Denne liste findes både på www.fscoax.org (> Certification > Certified Forest List) og på den danske hjemmesi
de, www.fsc.dk (> Dokumenter > Skovcertifikater).
Opgørelserne er imidlertid ikke entydige på den internationale hjemme
side. Man kan her slå op på Communications Center > Maps og er nu inde
på en hjemmeside www.certified-forests.org. Her findes en masse oplysnin
ger med grafer og kort. Nogle af disse oplysninger er dateret 30. august
2002 hvor FSC havde certificeret 29,63 mio. ha. Ovenstående kort som er
hentet 4.12.03 viser således certificerede skove i Europa pr. denne dato.
Vi nævnte sidste gang at den anden store ordning, PEFC, har certificeret
48,5 mio. ha pr. 16.10.03. Dette tal har ikke ændret sig siden da.
Redaktionen

39.865.959 ha skov er tilsluttet
57 lande
560 skovcertifikater
3.240 ' Chain of Custody1'
certifikater
588 medlemmer af FSC IC
(tal fra november 2003,
www.fsc.dk)

V umas -3 okarvsem
Det danske
landbrugs rejsebureau
Skræddersyede studierejser
over hele verden,
fx. for faggrupper,
foreninger og
bestyrelser.
Tlf. 86 48 48 13
Fax 86 48 48 31
E-mail: dj@dumas-johansen.dk
www.dumas-johansen.dk
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Hvordan håndteres
dækrodsplanter?
Af Palle Madsen1’, Niclas Scott
Bentsen1’, Torben Ravn2’ og
Martin Vestergaard3’

Dækrodsplanter skal hånd
teres anderledes end bar
rodsplanter. Man skal være
motiveret for at prøve at
høste erfaringer.
Blandt emnerne er van
ding ved modtagelse, tids
punkt for plantning, opbe
varing inden plantning og
metoder for plantning.
Kulturkommissionen og andre har
gennem de senere år slået til lyd for
at bruge dækrodsplanter frem for
barrodsplanter. Navnlig små
dækrodsplanter (containerstørrelse
< 50 cm3) indeholder store mulighe
der for besparelser på både planteog plantningsprisen.
Disse idéer skal imidlertid omsæt
tes fra lovende principper til veletab
leret praksis, før gevinsten i form af
langt billigere plantningskulturer kan
blive en realitet. Kulturteknisk står vi
med lovende prototyper på nye kul
turmetoder - som fra første færd bli
ver kritisk vurderet og sammenlignet
med den etablerede og for længst til
kørte praksis med barrodsplanter.
For de større dækrodsplanter
(containerstørrelse 90-200 cm) er
muligheden for besparelser mindre,
og omstillingen er egentlig ligetil,
mens brugen af små dækrodsplanter
endnu kræver udvikling af kulturme
toderne (figur 1).

1) Skov & Landskab,
2) Plantningsselskabet Sønderjylland,
3) Det Grønske Distrikt
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Undgå ærgerlige
begynderfejl
Vi hører af og til beretninger om
dårlige erfaringer med dækrodsplan
ter - og ofte efterlades vi med det
indtryk, at de dårlige erfaringer skyl
des fejl, som sagtens kunne være
undgået.
Man må formode, at de involvere
de skovdyrkere og -arbejdere får en
eventuel forudgående skepsis over
for det nye bekræftet; og tilbøjelighe
den til at lade den første erfaring bli
ve den eneste vil være stor. Derfor vil
vi gerne supplere tidligere praktiske
anvisninger i et forsøg på at få nye
brugere af dækrodsplanter til at und
gå gentagelse af velkendte fejl.
Benfeldt (2002a, b, c og d) har alle
rede på god vis taget livtag med de
mest udbredte fordomme mod
dækrodsplanter, præsenteret redska
ber og metoder til plantning og trans
port samt givet en oversigt over con
tainerstørrelser. Endvidere har han
foreslået under hvilke forhold og for
hvilke arter de forskellige plante
størrelser med fordel kan anvendes.
Der er også praktisk vejledning i
’’Kulturmanifest 2001 - plantning”
(tillæg til Skoven 6-7, 2001) og Bent
sen (2003).
Som praktiker har man egentlig et
udmærket grundlag for at komme i
gang med disse plantetyper som er
relativt nye i Danmark: Hvis du vil
plante dækrodsplanter, så find artik
lerne og Kulturmanifestet frem fra
Skoven - og læs dem.

Er man motiveret
for at prøve?
Man bør prøve dækrodplanter, hvis
man synes, at der er perspektiver i
plantetypen,og hvis det er spænden
de at få det til at lykkes - også selv
om første gang ikke bliver lykkens
gang.
Motivationen er naturligvis

afgørende for chancen for succes.
Det gælder både for skovdyrkeren og
for skovarbejderen (fig. 2). Synes
skovarbejderne, at det er en dårlig
idé med dækrodsplanter - og hvis
præstationen ved plantning ikke bli
ver væsentlig højere (50-150 %j end
ved barrodsplanter - så er det nok
bedst at stoppe.
Planter man store dækrodsplanter
(>200 cm3), skal man ikke forvente så
store forbedringer, idet mængden af
våd jord, som skal bæres ud på kul
turarealerne, bliver en belastning.
Plantning af dækrodsplanter ind
går generelt i et andet plantnings
system end barrodsplanter. Tidligere
er dækrodsplanter typisk blevet
afprøvet indenfor et plantnings
system, der så vidt muligt ligner bar
rodsplanternes - f.eks. ved at benyt
te samme plantetidspunkter og til
stræbe samme plantestørrelser (rod
hals, plantehøjde).
Med andre ord er dækrodsplanter
ne typisk afprøvet på barrodsplanter
nes præmisser i stedet på deres
egne. Dermed er de nye muligheder,
som dækrodsplanterne åbner for,
ikke blevet undersøgt og udnyttet.

Modtagelsen
- vand skal der til
Ligesom barrodsplanter er dækrods
planter også en let fordærvelig vare,
der skal håndteres som sådan.
Barrodsplanter kan jo hurtigt
slåes ihjel, hvis de en tør forårsdag
med høj sol og vind fra øst får solbad
med blottede rødder i A time. Den
slags fejl har man for længst fået
luget ud af barrodsplanternes plant
ningssystem - ’’sådan gør man ikke”!
Tilsvarende kan man tage livet af
et parti dækrodsplanter, hvis de
efterlades under samme forhold i A-l
uge eller kortere uden vanding. Her
er praksis ikke så udviklet og
indøvet; og der er ikke samme værn
mod grundlæggende fejltagelser.
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1. Bøg - Jiffy 200 cm3

2. Bøg-Jiffy 40 cm3

3. Rødgran - Jiffy 18 cm3

Fig. 1. Jo mindre planter-jo billigere at producere, håndtere og plante. Spørgs
målet er hvor små planterne kan være og stadig etablere sig tilfredsstillende i
kulturerne?
1. Stor dækrodsplante i bøg, som lig
ner de velkendte barrodsplanter - Jiffy
200 cm \
2. Lille dækrodsplante i bøg - lovende
alternativ, der er godt nok? - Jiffy 40
cm3.
.vv
3. Miniplante i rødgran; kan det virke
4/
lig lade sig gøre? - Jiffy 18 cm3. NB!
Prototype, rodsystemet er ikke godt
;
^v .a.¥ •
nok, og planterøret er for stort.
tø* "••.'■•'*5;*:;.
De mindste plantetyper fordrer ’’selv
■dr
’ '*
bærende” vækstmedier (som her Jifm
x;
r■
's \.
fy7), så man kan gribe om rodklum
pen og ikke skal trække en spinkel
■f.
5Ci>3fs
plante med tilhørende rodklump ud af
bakken. De mindste plantetyper, især
»Py
HH
blandt løvtræerne, skal sikkert plantes
4
allerede fra juni, da de ellers vokser
i? *t?y/
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sig for store i bakkerne.
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Risikoen for udtørring af dækrods
planter afhænger af, hvor stor og
aktiv toppen er i forhold til containe
rens størrelse. Det vil ofte være for
nuftigt at placere planterne et skyg
gefuldt sted og således, at de kan
vandes. Man må ud og købe en have
vander og måske en vandslange.
Når fragtmanden kommer med
planterne og måske stiller dem det
værst tænkelige sted (varmeste krog
på gårdspladsen), har man måske
intentioner om, at de bliver plantet

R
«
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■1:

1

Tåg. 2. Torben Ravns interesse for dækrodsplanter skyldes ønsker om at opnå
bedre rodsystemer, undgå omplantningschok, skabe mulighed for at plante i sen
sommeren og det tidlige efterår samt forbedre ergonomien og præstationerne
ved plantning. Endvidere fremhæves muligheden for en fleksibel og hurtig pro
duktion af selv små partier (f.eks. ved brug af eget frø) i dækrodssystemet.
Her ses et læbælte af sitkagran plantet i foråret 2001 med barrodsplanter (2/1)
til venstre og dækrodsplanter til højre (Jiffy 42 mm ). De lange topskud i 2002 på
dækrodsplanterne demonstrerer hvordan omplantningschokket kan overstås
hurtigere for denne plantetype end for barrodsplanterne.
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med det samme. Men alle kender vist
til forsinkelser; især når de kan få
ting til at gå galt.
Derfor skal man efter modtagelsen
omgående kontrollere at planterne
ser sunde ud og at rodklumpen er
fugtig. Dernæst skal man sætte dem
skyggefuldt, så de kan vandes.
For at give dem den bedst mulige
start, bør de vandes op umiddelbart
inden plantning. Hvis først tørvebriketter er tørret ud, er de vanskelige
at vande op igen.
Modtager man planterne nedpakket i f.eks. kasser, poser eller net, er
det også vigtigt at få dem pakket ud
og stillet op. Nedpakkede grønne
plantedele kan hurtigt udvikle sig til
kompost. Udpakning kan undgås hvis
distriktet råder over egne kølefacili
teter.

Plantningstidspunkt
Spørgsmålet om hvor længe man
som planteaftager skal regne med at
kunne opbevare dækrodsplanter før
udplantning afhænger meget af plan
tetid, træart, plantestørrelse og con
tainerstørrelse.
Vi skal ikke her diskutere plant
ningstidspunkt i detaljen, men blot
konstatere, at dækrodsplanter hidtil
ofte er blevet plantet på samme tids
punkt som barrodsplanter - forår
eller efterår. Dækrodsplanterne
åbner dog for nye muligheder, idet
de kan plantes mens de er i vækst.
Foreløbig plantes der dækrods
planter i sensommeren og det tidlige
efterår (fra primo august); men
måske bliver praksis i fremtiden
plantning allerede i juni - især af små
planter efter få ugers produktionstid
i planteskolen?
Fordelen ved sommerplantning er
bl.a. at planterne kan gro godt fast
allerede i 1. vækstsæson (fig. 3). Der
ved kan de undgå opfrysning i løbet
af første vinter samt starte væksten
det følgende forår uden stampeperiode. Det formodes også, at afmodningen af planterne i efteråret bliver
bedre, jo tidligere de plantes.
På Det Grønske Distrikt er der
høstet dårlige erfaringer med plant
ning af bøg og douglasgran i sensom
meren-efteråret, og derfor foretræk
ker man her p.t. forårsplantning af
disse to arter. Sommerplantning
åbner også for plantning af helt små
planter, som ellers ville vokse sig for
store til de små containere i plante
skolen.

Opbevaring af planter
Om vinteren kan planterne opbeva
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2. August-plantning af lind på Skjoldenæsholm, opgravet en måned efter plant
ning.
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Fig. 3. (1) Martin Vestergaard har erfaret at reolpløjning, små dækrodsplanter
(rødgran, lærk og skovfyr, Jiffy 40 cm3) og sen efterårsplantning i oktober 2001
kan være en dårlig kombination, idet de små planter tilsyneladende ikke fik rod
kontakt og dermed blev ofre for vinterudtørring.
(2) Anderledes er det gået f.eks. i forsøg på Skjoldenæsholm i 2003. Her er bl.a.
lind (Jiffy 40 cm3) plantet 20. august og gravet op 1 måned senere - bemærk den
kraftige rodvækst.

res i flere måneder. Man skal dog
være klar over, at lave temperaturer
kan skade og dræbe rodsystemet.
Vinterudtørring kan være skade
ligt, hvis solen får mulighed for at
opvarme den overjordiske del af

planten, mens rodklumpen stadig er
frossen. Desuden kan planterne også
vise sig at være en lækkerbisken for
vildtet. Generelt er det nok mest for
nuftigt at lade planteskolen tage vare
på planterne om vinteren.
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Checkliste for håndtering af dækrodsplanter
Kort sagt

Hvorfor og hvordan?

Bestil helst planterne i
efteråret forud for plantning
næste sommer-efterår. Især
ædelgranarter skal ofte
bestilles tidligere, da en
produktionstid på mere end
et år kan være relevant.

På grund af den korte produktionstid er det oplagt at kontraktavle/løndyrke
dækrodsplanter. Der vil formodentlig kun blive produceret planter i det antal, som
bestilles. Bedst er det at bestille planterne i løbet af efteråret forud for plantning
næste sommer-efterår, så frøet kan blive bestilt eller forbehandlet i tide.
Nogle arters frø (f.eks. ask, tjørn, fuglekirsebær, lind) kræver mange måneders
forbehandling før de kan spire, mens andre arters frø kun vanskeligt kan lagres og
måske kun indsamles i de mængder, som bestilles (eg og bøg). Atter andre arter
(f.eks. rødgran, sitkagran, douglas, lærk og skovfyr) kan opbevares i mange år og
kræver ingen lang forbehandling, og de kan derfor bedre bestilles kort før såning i
februar-marts.

Klargør kulturarealerne i
passende tid, f.eks. i juni
(før sommerferien)

Rydning og jordbearbejdning er traditionelt vinter-forårsarbejde, men især på lerjord
får man let lavet strukturskader. Vent til jorden kan bære maskinerne og er bekvem
for jordbearbejdningen. Jo tættere jordbearbejdningen gennemføres forud for plant
ningen - des mindre ukrudtskonkurrence i plantebedet når planterne plantes.
Risikoen for at arealet ikke bliver klargjort i tide stiger dog tilsvarende - og en
udskydelse af plantningen kan blive kritisk for især løvtræer, fordi de vokser hur
tigt i planteskolen og let kommer til at udkonkurrere hinanden. Vælger man plant
ning i foråret af planter, som har overvintret i planteskolen, klargøres arealet på
sædvanlig vis om vinteren-foråret.

Hvis der skal hegnes - sæt
hegnet op før plantning

Planterne skal bruge lidt tid på at gro fast - og råvildtet kan forinden rykke mange
planter op. Vildtet går tilsyneladende især efter store planter.

Gør klar til at modtage plan
terne og starte plantningen i
august (efter sommerferien)

Man skal gøre sig klart, hvor planterne skal stå indtil plantning - gerne et skygge
fuldt og let tilgængeligt areal - og havevanderen skal være klar fra starten! Trans
porten fra ’’planteterminalen” skal også være afklaret - ladbil, trailer, traktor med
bagsluffe eller vogn. Sidstnævnte kan være en fordel, hvis kulturarealerne er store
og afstandene til bilvej er stor - det gælder om at minimere afstanden, som planter
ne skal bæres. Aftal proceduren med dem, der skal plante - de kan evt. sørge for
det hele, blot de får alle relevante informationer.

Sørg for at have de rigtige
planterør og bæresystemer
hjemme

Planterør i forskellige størrelser og bæresystemerne er endnu ikke altid lagervare,
der kan leveres fra dag til dag. Bestil derfor i god til og hav ekstra planterør i reser
ve i de relevante størrelser. På lerjord kan en hulpibe være bedre egnet end plante
rør, selvom den medfører, at man skal bukke sig mere under plantearbejdet

Kontrollér planterne ved
modtagelsen

Tjek omgående planterne ved modtagelsen - ikke mindst mht. rodklumpens fugtig
hed. Står de i bakker eller skal de pakkes ud? Trænger de til vand?
Løvtræer, som er blevet rigeligt store og står tæt skal måske vandes vha. under
vanding - i kar, trailer el.lign.

Hav transportsystemet klar
til at bringe planterne ud på
arealerne og følg med i
vejrudsigten

Gennemtænk forinden hvordan planterne skal transporteres ud til arealerne - lav
ikke store lagre, hvor de ikke kan vandes, og hvor vildtet kan gå ombord i de mest
attraktive arter. Følg med i vejrudsigten - erfaringerne siger, at man med succes
kan plante ud på gode jorder, selvom det er rimeligt tørt.
Vi har dog endnu ikke haft mulighed for at forske i, hvornår det er for tørt. Vi
maner derfor til forsigtighed på især de lette jorder og under skærm, som ikke er
tyndet for nyligt, når der plantes i vækstsæsonen.
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F/gur 4. - Rigtig (A) og forkert plantning (B) af dækrodsplante. Selve rodklumpen må ikke være synlig efter plantning; den
skal overdækkes med løs jord for at forhindre fordampning direkte fra rodklumpen. Til gengæld skal der heller ikke plan
tes for dybt - praktiske erfaringer tyder på, at for især sitkagran kan tvege-hyppigheden øges ved for dyb plantning. Tiltrædningen skal være forsigtig og ikke foretages med hælen, da man blot deformerer rodsystemet.

Ved opbevaring om sommeren er
vanding af planterne som nævnt vig
tig. Dernæst sætter især træarten,
containerstørrelsen og tætheden i
bakkerne grænser for hvor længe det
er fornuftigt at opbevare planterne
før udplantning.
Løvtræer bruger meget vand og
kan vokse hurtigt. Allerede omkring
midsommer i første vækstsæson kan
de komme til at stå så tæt i bakkerne,
at de begynder at udkonkurrere hin
anden. Pionérarter som rødel med
hurtig vækst og store pladskrav får
hurtigt udskilt vinderne fra taberne i
en bakke. Det medfører også, at det
bliver vanskeligt at få vandet alle
planter ordentligt, fordi bladmassen
bliver tæt og kan lede vandingsvan
det forbi containerne.
Et kar eller et lad (f.eks. trailer)
med nogenlunde tætsluttende sider
kan være særdeles praktisk til
’’undervanding” af bakker med
dækrodsplanter, som er blevet så
store, at sprinklervanding ikke kan
sikre tilstrækkelig opvanding af alle
containere.
Konklusionen er, at jo hurtigere
voksende træart og jo mindre contai
nere, des ringere mulighed har man
for at udskyde plantningstidspunk
tet, når målstørrelsen er opnået. Det
drejer sig i virkeligheden om at sigte
på et plantningstidspunkt, der ligger
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før planterne har opnået den maksi
male størrelse, som en given contai
nerstørrelse og dyrkningstæthed i
planteskolen giver plads til. Derved
kan der indbygges den fleksibilitet,
som er nødvendig.
Containertypen har indflydelse på
fordampningen fra selve containeren,
og dermed for hvor svært det er at
holde containeren tilstrækkelig fug
tig. Fordampningen fra fastvægscon
tainere uden nogen videre luftbe
skæring forekommer at være betyde
ligt lavere end fra containertyper
med luftbeskæring. Vi har dog ikke
nøjere kendskab til dette emne.
Løvtræer, der er vokset store
(f.eks. 20-30 cm høje) i f.eks. 40 cm3
Jiffy hører således til blandt de plantetyper, hvor det er vanskeligst at
sikre tilstrækkelig vandforsyning både i planteskolen og hos modtage
ren. Til gengæld opnås der et bedre
rodsystem ved den alsidige luftbe
skæring end ved lukkede container
typer med lufbeskæring i bunden ale
ne.
Klargøringen (jordbearbejdnin
gen) af plantebedet skal være færdig
i god tid inden det planlagte plant
ningstidspunkt. Så kan man evt. væl
ge at plante planterne tidligere end
beregnet, hvis f.eks. junivejret viser
sig fra den fugtige side. Omvendt bør
jordbearbejdningen ikke foretages

flere måneder forinden, det giver
blot ukrudtet bedre tid til at etablere
sig forud for plantningen.

Transport og plantning
Benfeldt (2002d) har gjort rede for de
mange problemer ved transport og
håndtering af dækrodsplanter helt
ud til plantningspunktet på kulturare
alet.
Den gode, helt billige og rationelle
metode uden returemballage er end
nu ikke på plads. Med fastvægsbak
ker er det muligt at transportere
planterne helt ud til plantningspunk
tet i bakken. Der er udviklet gode
bæresystemer for bakkerne, men det
kræver et retursystem.
Helt små planter kan ikke bruges
ved disse systemer. Det skyldes, at
planterne skal have udfyldt vækstme
diet så meget med rødder og være så
robuste, at man kan trække planten
med rodklump ud af bakken uden at
planten skades.
Planter i Jiffy-containere kræver indtil et egentligt system er udviklet en ’’omladning” f.eks. ved kulturarea
let, hvor planterne hældes over i en
plantesæk, balje el.lign., som de
bæres i under plantningen. Her kan
planterne til gengæld være små og
spinkle, idet man kan gribe om selve
containeren ved plantningen.
Grundlæggende skal container og
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planterør passe sammen, så hullet i
jorden passer til rodklumpen. Rod
klumpen skal så dybt i jorden, at der
kan skrabes løs jord hen over den, og
den derved beskyttes mod udtørring.
Rodklumpen må IKKE stå blottet for
udtørring efter plantning - en fejl der
hurtigt kan tage livet af en kultur
(figur 4).
Vil man plante små plantetyper
med små containere, er det også vig
tigt, at planterne (løvtræer især)
plantes før de bliver for store i for
hold til deres containere: Store plan
ter i små containere kan man ikke få
til at falde ned gennem det planterør
som passer til containeren!
Det er heller ikke nogen god
løsning at træde jorden hårdt til
omkring rodklumpen. Det kan givet
vis lede til unødvendige rodeformati
oner, som for nogle træarter kan bli
ve ganske varige. God tilpasning af
hulstørrelse til rodklump samt LET
tiltrædning må anbefales - brug ikke
hælen!
Generelt anbefales jordbearbejd
ning før plantning. Så kan der plantes
i et let tilgængeligt og porøst plantebed, og det er let at træde forsigtigt
til om planterne. Plantebedet skal
være porøst, men ikke så luftigt, at
det hurtigt tørrer ud.
Jordbearbejdning i vækstsæsonen
fra primo juni virker fornuftigt. Her
kan jordbearbejdningen typisk ske
uden store strukturskader, såbedet
kan gøres porøst, og ukrudtsvegetati
onen når ikke at etablere sig stærkt
igen, hvis der plantes om sommeren
eller i sensommeren. Desuden må
jordbearbejdning også anses for at
være en forudsætning for at opnå de
høje plantningspræstationer.
Hvis man p.g.a. f.eks. terræn ikke
kan anvende jordbearbejdning og
evt. kvasrydning - eller fravælger
disse metoder - kan planterøret kom
me til kort. Så kan redskaber som
spader og hakker blive aktuelle lige
som for barrodsplanter, og præstati
onerne bliver tilsvarende lave.
Med dækrodsplanter er det særlig
vigtigt, at der hele tiden vælges gode
plantepunkter - somme tider kaldet
’’soft spots”. Hellere plante planter
ne, hvor rodklumperne kan komme
ordentligt ned i mineraljorden, dækkes af mineraljord og trædes let til
end overholde planteafstanden og
rækkernes linearitet slavisk! Dette
princip bliver særligt vigtigt, hvis der
ikke jordbearbejdes.

Smag og behag

bæresystemer m.v. på markedet, lige
som der er mange måder at gribe
transporten an på. Dén bedste
løsning findes næppe, men blot man
holder dækrodsplanterne basale
krav for øje, er der mange mulighe
der for at sammensætte individuelle
løsninger.
Det er vigtigt, at de mennesker,
som skal arbejde med systemerne bli
ver glade og tilfredse - og at der er
plads til selv af udforme dele af plant
ningssystemet, hvis det ønskes. ■
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Du ønskes et godt og
lykkebringende nytår.
Hilsen FORSTPLANT!

Handelsfirma

Jørn Bolding A/S
Håndværkervej 55 - 671 O Esbjerg V.
Tlf. 7515 50 33- Fax 7515 1911
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JAPA, kløver og saver
i én arbejdsgang

Senior,
brændekløver
opretstående til 380V

Scoppio, stærk 14 tons
kløver til trailer eller
traktor

Bord- og vipperundsav
i mange modeller

Besøg os på AGROMEK i hal A1 stand 1 2 1 0
Se vort store udvalg i skovvogne, kløvere, rundsave
m.m. eller besøg vor hjemmeside
www.braendeklover.dk

Der er en del forskellige planterør,
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Forbruget af
træpiller stiger
Stigende import af træpiller
giver øget forbrug, især i
små private anlæg.

Energistatistik 2002 kan ses på Energistyrel
sens hjemmeside www.ens.dk. Den er også
udgivet som et hæfte (48 sider, rigt ill.) af
Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 Kbh.
K, tlf 33 92 67 00.

Forbruget af træpiller er væsentlig
større end hidtil antaget. En ny
undersøgelse viser at der i 2001 blev
brugt 401.000 tons, især i små priva
te anlæg.

Af Jeppe Bjerg, dk-Teknik Energi &
Miljø, og Ali Zarnaghi, Energistyrel
sen. Kan læses på www.ens.dk > Nyhe
der > 18. september

Anvendelse af træpiller i 2001
Kraft- og /eller
varmeværker

Ny statistik
Statistikken over forbruget af træpil
ler har tidligere bygget på tilskuds
ordningen til mindre biobrændsels
anlæg, som nu er ophørt. Det har
derfor været nødvendigt at udvikle
en ny metode til Energistyrelsens
årlige Energistatistik.
Fremover baseres statistikken på
oplysninger fra danske producenter,
importører, eksportører, forhandlere
og større forbrugere af træpiller. Alle
markedsaktører har vist stor opbak
ning i forbindelse med den netop
færdiggjorte spørgeskemaunder
søgelse.

30%

Små private
forbrugere

50%
Industri 8%
Institutioner 12%

Anvendelse af træpiller i 2001.

Forbruget over 400.000 tons
Undersøgelsen har vist at forbruget
herhjemme er langt større end hidtil
antaget. Det er især forbruget i min
dre træpilleanlæg, der er vokset kraf
tigt og i dag udgør over halvdelen af
det samlede danske forbrug.
Forbruget i fjernvarmeværkerne
har været konstant gennem en
årrække, men er på det seneste fal
det svagt.
Det stigende forbrug af træpiller
er muliggjort gennem øget import fra
især Baltikum, Nordamerika og Skan
dinavien.
Træpiller fremstilles af rent
savsmuld og savspåner fra træindu
strien. Den danske produktion af pil
ler har været ret konstant gennem en
årrække, fordi den er begrænset af
hvor meget affald der kan fremskaf
fes fra den danske træindustri. ■
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Udvikling af produktion og import af træpiller
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Produktion og import af træpiller 1990-2001.
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Energiregnskab for træpiller 2002

PLANTEMÆGLERNE

Den seneste energistatistik, for 2002, er netop udgivet af Energistyrelsen.
Regnskabet for træpiller ser ud som vist nedenfor. Det fremgår at godt halv
delen af den forbrugte mængde skaffes ved import. Langt det meste af forbruget sker i enfamiliehuse og fjernvarmeværker.
Alt er i energienheden TJ = terajoule = 1000 GJ. 1 ton træpiller indeholder 0,0175 TJ = 17,5 GJ.

LIGGER GERNE VANDRET

Produktion
Registreret import

3181
3795

Til rådighed

6976

Centrale el- og varmeproducerende anlæg:
- Forbrug ved produktion af el
- Forbrug ved produktion af fjernvarme

94
23

Decentrale kraftvarmeanlæg
- Forbrug ved produktion af el
- Forbrug ved produktion af fjernvarme

84
30

Fjernvarmeværker

1985

FOR KUNDERNE!
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SPØRG PLANTEMÆGLERNE®
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Steen Hougaard
Tlf. 86 54 53 20 ■

Fax 86 54 53 43
shj@forstplant.dk
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Jens Houkjær
Tlf. 76 82 90 90-Fax 76 82 90 91
jh@forstplant.dk
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Bent Hansen
Tlf. 87 52 20 00'Fax

87 52 20 01
nbh@forstplant.dk

Endeligt forbrug
- Fremstillingsvirksomhed
- Offentlig service
- Enfamiliehuse

550
821
3389
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• fe- www.forstplant.dk
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Planeringsskær
GT-250PH/GT-300PH
• Hydr. svingbar 270°
• Hydr. sideforskydning
hojre/venstre 50 cm
• Hydr. indstilling vandret
højre/venstre op til 20°
• Hjul drejelig 360°
• Vendbart slidstål
• Stor egenvægt

c.

HoMÆå

o

o

Vi har Danmarks
største program
af planeringsskær
£ og tilbehør.

Fransgard

Telf. 98 63 21 22 www.fransgard.dk Fax 98 63 18 65

*

CO

L
Slaglemaskiner i 3 størrelser til
neddeling af alt grønt affald
• Stor kapacitet
• Lav vedligeholdelse
• Til traktor / egen motor
• Håndfødning / maskinlæsning

MASKINFABRIKKEN

C)

-1

MIA
Lyngvejen 14, 4350 Uggerløse
Tel. 5918 8520, www.loma.dk
Kan afvise forhandler
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’’Dine venner i skoven”
A NIAB

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

i

Farma 10-65 D med 500-hjul
NIAB Traktorprocessor 5-15B,

Farma Skovvognsprogram

Traktorprocessor 5-15C Hel

8 modeller af komplette skovvogne. Fra den lille 6 tons for Dig med det
mindre behov til vores 12 tons veludrustede proff. vogn med drev og 6,5 mtr
kran med delvis el. styring.

automat

Pris fra
w
r 1 I63.50C

NIAB med

Priser fra 43.400 for kpl. vogn med kran.

forvalg,

8 modeller kran til traktor-og/eller vognmontering fra 3,2 til 6,5 mtr række
vidde. Pris fra 25.400.

længde og

mgdemåling. Tillæg 12.40'
monteret længdemaling.

Markedsleder i Skandinavien
efter 25 års udvikling og salg!

»i«

1 BIG AB

' 3*

BIGAB 12-15

Mød os på
Agromek
stand C2600

—'

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

Alle priser ex. moms.

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

OO© AS FORS MW

FARMA NORDEN AB

Fabrik: E-mail: info@forsmw.ee
www.forsmw.com

Marketing og Salg v/Stephen Servé
Tlf. 7023 5001 • Fax 7023 5002 • Mobil: 2176 5003 • E-mail: shs@bigab.dk
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FARM A V NI AB

DST om snørkeltræ
og økonomi i naturnær drift
Om skovens specialproduk
ter - og anbefalinger ved
omlægning til naturnær
drift.
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Hæfte nr 2 i DST - Dansk Skovbrugs
Tidsskrift - handler om “snørkeltræ”:
Træer med et særligt ved såsom øje
tegninger, vimmerved, rod-dannelse,
masurdannelse, pyramidetræ mv.
Tage Rønne fra Københavns skov
distrikt har i en årrække været opta
get af disse særlige træer. Blot inden
for et område på 400 ha har han fun
det mere end tyve træer. Hvis de
afsættes til den rigtige køber er der
mulighed for at få specialpriser for
veddet - der ellers tit havner i bræn
debunken.
Tage Rønne fortæller om de for
skellige typer af snørkeltræ, og han
gennemgår derpå de enkelte træarter
- birk, ask, eg, ahorn, bøg og eg. En
væsentlig del af artiklen er det meget
store billedmateriale som viser hvor
dan veddet ser ud.
Der er tale om en publikation som
for kort tid siden blev udgivet i elek
tronisk form af Skov- og Naturstyrel
sen, men som nu udgives på tryk for
at komme ud til en bredere kreds og i
en bedre fotografisk kvalitet.
Tage Rønne: Skovens skæve eksi
stenser. DST 2/03.
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Finér af masurbirk - et af de mange
specialprodukter der findes overalt i
vore skove.

Naturnær drift
Omlægning til naturnær drift vil give
mange fordele, bl.a. hvad angår
naturværdier og stabilitet. Men nu
foreligger for første gang en analyse
af økonomien ved at gå fra konven
tionel til naturnær drift.
Der er opstillet en række modeller,
således at resultaterne kan dække
alle typer af skovejendomme. Des
uden undersøges hvad der sker hvis

Brdr. Svanebjerg

*f0lEM *

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

0
'“■C*

nogle af forudsætningerne ændres risiko for stormfald, prisændringer
på rødgran, lavere bonitet efter
omlægning, længere kulturfase og
behov for hegn på grund af vildt.
Desuden undersøges den natur
nære drifts betydning for lagring af
CO2 - og hvad naturnær drift betyder
for produktion af grundvand.
Det hele munder ud i en række
anbefalinger for omlægning til natur
nær drift. Det hedder bl.a. at der bør
ikke omlægges før efter optimal
omdriftsalder, at arealer med meget
ringe bonitet kun bør omlægges efter
en ekstensiv model, at arealer med
stor risiko for stormfald generelt bør
konverteres efter afdrift, og at area
ler med god bonitet og lav risiko for
stormfald ikke bør omlægges.

Bo Jellesmark Thorsen og Niels
Strange: Økonomisk vurdering af en
konvertering til naturnær skovdrift.
DST 3-4/03.

DST (Dansk Skovbrugs Tidsskrift)
udgives i abonnement til 200 kr om
året inkl. moms. Henvendelse til Doris
Jensen, info@skovforeningen.dk, tlf. 33
24 42 66.

STØRSTE SORTIMENT
BEDSTE PRISER

www.forstplant.dk

/

sælges og vurderes
På grund af indtrufne
omstændigheder passes min
forretning indtil videre af
statsaut. ejendomsmægler,
cand.agro,
Erling Bøndergaard fra
Landbrugsmæglerne PS
ved Tiist, Århus, tlf. 8624 4000.

Statsaut. ejendomsmægler

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

PEDER BONDING
Tlf. 8667 4444

Forhandling af a nlægsrør til overkørsler
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DEBAT

Men skovenes handelspriser er
ikke en afspejling af driftsøkonomien.
Det viser dagens høje ejendomspri
ser sammenlignet med de dårlige
driftsøkonomiske resultater. Sam
menhængen eksisterer således ikke
som beskrevet af Bo Jellesmark - og
som den økonomiske teori også ville
forudsige.
Derfor vil effekten af driftsmæssi
ge forbedringer som følge af lettelser
i ejendomsskatten heller ikke i næv
neværdigt omfang afspejle sig i øge
de handelspriser. Og med et forslag
om en ejendomsskat baseret på ind
tjeningsevnen, bliver forholdet uden
betydning.

Om erhvervets
økonomi
Af afdelingsleder Hans M.
Hedegaard, Dansk Skovforening

Kommentar til artikler i
11/03. Om afkast i form af
prisstigninger, kapitalisering
af lavere skatter, og værdi
sætning af herligheds
værdier.
Skovforeningens kommentarer til
forskningschef, ph.d., Bo Jellesmark
Thorsens to artikler i SKOVEN nr.
11/03

Bo Jellesmark Thorsen har i to artik
ler i sidste nummer af SKOVEN
beskæftiget sig med henholdsvis
skovbruget som erhverv og investe
ring og skovbruget som investering
eller filantropi.
Skovforeningen finder det meget
relevant at beskæftige sig med disse
økonomiske aspekter af skovbruget i
en tid, hvor erhvervets driftsøkono
miske situation er så katastrofal
dårlig, som tilfældet er.
Skovforeningen kan da også er
klære sig enig i de fleste af Bo Jellesmarks konklusioner og synspunkter.
Skovforeningen finder alligevel
behov for at præcisere nogle forhold,
som ikke kommer tydeligt nok frem i
artiklerne:

betragter således ikke deres skov
som et handelsobjekt, der kan sæl
ges ud af. Prisstigningerne er derfor
kun aktuelle for de ganske få ejere,
der ejer skov som et investeringsob
jekt.
På trods af, at Bo Jellesmark næv
ner loven om ejendomsavancebe
skatning som et indsatsområde for
en interesseorganisation som Skov
foreningen, indregnes effekterne af
ejendomsavancebeskatningen ikke i
afkastberegningerne. Skatten reduce
rer i betydelig grad afkastprocenten.
Betalingen af avanceskatten, alter
nativt en succession i denne, er det
samme som en nedskrivning af kapi
talgrundlaget med samme beløb som
avanceskatten udgør.

Herlighedsværdier
Endelig nævner Bo Jellesmark, at de
stigende handelspriser skyldes ejer
nes værdisætning af herlighedsvær
dierne.
Antallet af skovsalg er få promille
af det samlede antal skove. Det bør
præciseres, at det er de meget få
køberes værdisætning af herligheds
værdierne, der betinger de høje han
delspriser. De ejere, der forsøger at
holde skoven i familiens eje, oplever
desværre kun højere skatter.
Bo Jellesmarks betragtninger om,
at værdien af de "grønne værdier"
overstiger værdien af de traditionelle
skovprodukter er givetvis rigtig. Men
det bør understreges, at dette
udsagn alene gælder i en samfunds
økonomisk betragtning - ikke for den
enkelte ejer, der ikke kan leve af vær
disætningen af disse. ■

Lempelse af ejendomsskat
Bo Jellesmark argumenterer imod en
lempelse af ejendomsskatten, da
denne efter sigende vil blive kapitali
seret og føre til højere ejendoms
priser med øget belåning til følge.
Dette skulle eliminere effekten af
lempelsen.
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Prisstigning på skov
Konklusionerne om det samlede
afkast (inkl. kapitalafkastet) forud
sætter, at skovene også i fremtiden
vil udvise prisstigninger, der oversti
ger inflationen. Opfyldelsen af denne
forudsætning kan man kun gætte på.
Og selvom det måtte være tilfældet,
ændrer det - som Bo Jellesmark da
også skriver - ikke på det daglige
pres på langt de fleste ejere.
Ejerne kan nemlig ikke i den dagli
ge drift leve af stigninger i skovenes
handelspriser, når et salg ikke er
aktuelt. De traditionelle skovejerne
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Ejerne kan ikke i den daglige drift leve af stigninger i skovenes handelspriser,
når et salg ikke er aktuelt. Prisstigningerne er derfor kun aktuelle for de ganske
få ejere, der ejer skov som et investeringsobjekt.
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Lavere
kulturomkostninger!
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Forkultur af lærk - en løsning på barske lokaliteter.

Af skovrider J. C. Briand Petersen,
medlem af kulturudvalget

Et kulturudvalg i Skov- og
Naturstyrelsen giver forslag
til billigere kulturer.
Overvej klargøring af are
alet, brug evt. mindre plan
ter, nedsæt plantetallet,
anvend forkultur, udnyt
naturlig foryngelse, be
græns efterbedring, prøv

såning - er nogle af de man
ge forslag.
I artiklen omtales fire
eksempler på kulturmodel
ler.

Trods diskussionen om naturnær
skovdrift og vedvarende skovdække
er skovkulturerne fortsat i fokus. Der
vil fortsat være behov for at indbrin
ge træer i vores skove ved plantning
eller såning.

På det grundlag - og med sigte på
overgangen til naturnær skovdrift i
alle Skov- og Naturstyrelsens skove har der været nedsat et kulturudvalg,
som har set på mulighederne for at
begrænse kulturomkostningerne.
Nogle af udvalgets forslag, som er
omtalt i denne artikel, kræver enten
en ny skovlov eller dispensation
efter den gældende lov.
Baggrunden for arbejdet er dels,
at omkostningerne i skovbruget er
for høje i forhold til det forventede
økonomiske udbytte, dels at formålet
med skovanlæggene ændrer karakter.
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Vi står foran stigende og differenti
erede ønsker fra befolkningen til sko
venes funktion. Der skal være flere
friluftsmuligheder, større biodiversitet, og der skal tages større hensyn
til naturen. Det gælder både private
og offentlige skove - selvfølgelig ikke
mindst de sidste.
Skov- og Naturstyrelsen er langt
inde i arbejdet med disse aspekter af
skovdriften. Det gælder både lovgiv
ningen (ny skovlov forventes i 2004 det nationale skovprogram er fra
2002) og den mere konkrete omlæg
gelse af statsskovene til naturnær
drift (se artikel i Skoven 10/03 om
hele idégrundlaget for omlægning til
naturnær drift):
Kultur kommissionen har udgivet
flere rapporter og manifester, og nu
har Skov- og Naturstyrelsens kultur
udvalg barslet med en rapport om
mulighederne for nedsættelse af kul
turudgifterne.

Udvalgets arbejde
Kulturudvalget arbejder i tæt dialog
med Kulturkommissionen. Kulturud
valget skal rådgive, tage del i debat
ten og prioritere indsatsen for billige
re kulturer i statsskovbruget. Udval
gets arbejde er tæt koordineret med
bestræbelserne på at indføre natur
nær drift i statsskovene.
Arbejdet retter sig både mod
udvikling af modeller for såningskul
turer og udvikling af brugen af
dækrodsplanter. Men man ser også
på billiggørelse af de mere traditio
nelle kulturarbejder, som i en lang
periode stadig vil være nødvendige
ved konvertering til naturnær drift.
Det skyldes bl. a., at indførsel af nye
træarter mange steder er en for
udsætning for fortsat bæredygtig
drift.
Kulturudvalget skal ultimo 2005 på baggrund af forsøg og demo
anlæg - udarbejde et katalog over
muligheder for rationalisering og kul
turmodeller. Målet er at opnå en
besparelse på min. 40% af styrelsens
samlede kulturomkostninger.
Kulturudvalget skal endvidere
udarbejde modeller og anbefalinger
for investeringsniveauer i relation til
bonitet og driftsformål. Der skal sta
dig produceres kvalitetstræ, men det
behøver ikke nødvendigvis at være
over hele arealet.
Den foreliggende rapport giver en
række anvisninger på eller inspirati
on til, hvordan kulturarbejderne
umiddelbart kan billigøres. Desuden
afdækker den områder, hvor der er
behov for mere viden.
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Udnyttelse af pletter med selvsåning i et stormfaldshul.
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Selvsåning kan fremmes ved forsigtig pletvis jordbearbejdning.

Bonitetsafhængige
overvejelser
Rapporten fremhæver, at med de
ændrede formål med skovdriften vil
det være ufornuftigt at investere lige
høje beløb til kulturetablering overalt,
Der er lavet beregninger af afka
stet ved gran - forudsat omdriftsal
der 72 år, 200 kr/ha i fællesomkost
ninger og rentefod 2%. De viser, at
man i statens hede- og klitdistrikter

skal op på en PK 9,3 (= bonitet 4
GWN) for at forrente en kulturinve
stering på 5.000 kr ud fra rent
erhvervsøkonomiske synspunkter.
Ved en PK 8 (bon. 4.7) eller derun
der kan der ikke investeres én krone
med fortjeneste. En gennemgang af
arealerne viser, at på hededistrikter
ne ligger ca. 25% (4.500 ha) og i klit
distrikterne 33% (2.900 ha) under
denne grænse.

( KULTURPLEJE

For bøgearealerne i de gamle skov
egne gælder, at man skal op på en PK
8,8 (= bonitet 2,0 CMM) for at forren
te 25.000 kr i kulturomkostninger.
Er PK 5 (bon. 4,2) eller derunder
kan der ikke investeres én krone med
fortjeneste. En gennemgang af Skovog Naturstyrelsens distrikter i de
gamle skovegne viser, at ca. 7 %
(1.100 ha) af bøgearealerne ligger
under denne grænse.
Grænserne er selvfølgelige kun ret
ningsgivende, og afvigelser til begge
sider kan blive aktuelle afhængig af
sigtet med de enkelte arealer. Men
uanset hvad, så forestår der altså en
større zonering af arealerne, hvor
investeringerne i traditionelle dyre
kulturer vil blive forbeholdt de bedre
boniteter.
Skov- og Naturstyrelsen vil frem
over arbejde med en funktionsintegra
tion på de enkelte arealer. Det bety
der, at der skabes plads til både pro
duktion, natur og friluftsliv på sam
me areal.
Det står imidlertid klart, at drifts
formålet på de dårligere boniteter vil
blive drejet i retning af en oppriorite
ring af formål inden for landskab,
biologi, friluftsliv eller værnskov. En
sådan omlægning vil kræve en stor
skovdyrkningsmæssig indsigt og
stort "mod" af skovdyrkerne.
Det er selvfølgelig ikke desto min
dre håbet, at selv billigere kulturan
læg med tiden vil danne en naturnær
skovtype, hvor der også kan være en
værdiproduktion, som supplerer
andre driftsformål.
I rapporten er foreslået en række
kulturmodeller, der kan anvendes
ved de forskellige investeringsni
veauer.
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Selvforyngelse af bøg hvor udrensningen lettes ved at slå striber med
grenknuser.
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Anbefalinger i
traditionelle kulturer
I de traditionelle kulturer - også ved
høje investeringsniveauer - er der
imidlertid også muligheder for
besparelser, som det vil være meget
nyttigt at være opmærksom på. Her
opregnes en række af kulturudval
gets forslag:
Klargøring af arealerne

Er klargøring overhovedet nødven
dig? Det er den oftest. Ved plantning
og såning vil en lettere jordbearbejd
ning ofte være påkrævet, men
• Undgå at bearbejde sumpede og
frostudsatte lokaliteter (huller i
kulturen)
• Hold 4 m afstand til spor og
bevoksningsrande
• Benyt spontane etablerede selv-

mb—

—i..................... ...........................

len naturforyngelse af bøg optræder tit huller, hvor man kan indplante
nåletræer - her thuja.

foryngelser - eller sporadisk jord
bearbejdning, hvor selvsåning evt.
kan etableres
• Som udgangspunkt bør klargøring
maksimalt koste 1.500 - 3.000
kr/ha.

• Gå bort fra en stram standardsor
tering af barrodsplanter
• På agerjord benyt 1/0 eg eller
såning
• Prøv at opnå bindende ordre til
lavere pris

Plantematerialet

Plantetal

• Benyt mindre planter (dækrod
eller barrod - 1/0 eg og bøg, 2/0
nål) på egnede lokaliteter

Den mest direkte og umiddelbare
mulighed for at spare i konven
tionelle plantningskulturer er
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ved at nedsætte plantetallet.
For ikke at forringe muligheden for
produktion af kvalitetstræ bør planteafstanden i nål dog ikke overskride
1,8 x 1,75 m og i løv tilsvarende 1,8 x
1,25 m. Disse planteafstande giver
2.850 pl./ha i nål og 4.000 pl./ha i løv
ved fradrag af 10% af arealet til
hovedspor.
Plantetallet kan dog yderligere
nedsættes uden at kvaliteten af træet
forringes, f. eks. ved indlæggelse af
hugstspor fra starten af kulturen.
I både det naturnære og det tradi
tionelle skovbrug vil det være en for
del af bruge de samme transportveje
gennem hele bevoksningens liv. Det
giver minimale skader fra komprime
ring af jorden og har flere andre for
dele.
En tilplantning af sporene er en
foranstaltning som øger omkostnin
gerne. Udbyttet ved en eventuel flis
produktion i sporene kan ikke forren
te omkostningerne til etablering over
20-25 år. (Se artikel i Skoven 9/2002).
Derudover kan der afhængig af kultu
rens størrelse og form indlægges
aflastningsspor og etableres læbælteplantninger.
En anden mulighed for nedsættel
se af plantetallet er at etablere grup
peplantninger af f. eks. eg på dårlige
re boniteter. I grupperne holdes nor
mal planteafstand, men der etableres
større afstande mellem grupperne.
Man kombinerer herved en skovkul
tur med mere rekreative og land
skabsmæssige betragtninger.
De samlede besparelser på en
nåletrækultur når ved disse
bestræbelser op på ca. 30% - i løv
12% - vel at mærke uden kvalitetsfor
ringelse. Vi kan konkludere:
• Undlad bearbejdning og tilplant
ning af hugst- og transportspor
(stikspor) og spar 17 % af planter
ne på arealet
• Indlæg læbælteplantninger og
spar 30% af planterne i bæltet
• Undlad tilplantning indenfor 4 m
afstand fra skovveje og afdelings
kanter og spar op til 10% på plan
terne
Udplantning
• Indfør central kulturkoordinering
på distriktet for at fremme rettidig
plantebestilling og -levering
• Lav et centralt plantedepot på
distriktet for ideel opbevaring af
dækrodsplanter (og evt. barrods
planter)
• Benyt mindre planter
• Forlæng plantesæsonen ved at
benytte dækrodsplanter
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Snudebillebekæmpelse
• Undgå afdrifter til fordel for
skærmforyngelser
• Anvend forkultur eller braklæg
ning - mindst 50 m til andre hugst
flader
• Blotlæg mineraljord min. 15 cm
omkring planten
• Undlad stød- og grenknusning
Træartsblandinger
• Spontane blandinger efter naturlig
foryngelse benyttes/understøttes
• Selektiv jordbearbejdning ved
selvforyngelser kun hvor det er
nødvendigt og kun som overfla
disk stribe- eller punktbearbejd
ning
• Fri tilgroning på udvalgte steder
• Kun suppleringsplantning i huller
over 0,1 ha
• Bæltevise blandinger frem for
enkeltrækkeblanding, holme/grup
per frem for enkelttræsblanding
• Gruppeplantning på magre jorder
Hjælpeplantning og
skærmforyngelse
• Forkultur anbefales på større åbne
flader, hvor frost- og ukrudts
følsomme træarter ønskes indført
• Forkultur muliggør brug af små
planter/dækrodsplanter, eller
såning
• Anlæg af forkultur og indplantning
af ammetræer bør ske rækkevis
med traditionelle træarter. Række
afstand 2 m, så 4 m brede bælter
kan skabes til jordbearbejdning/
plantning/såning
• Skærmstilling bør påbegyndes 2025 år før skærmen forventes afvik• let, afhængig af kulturtræartens
frostfølsomhed
• Jordbearbejdning skal være skån
som overfor skærmtræernes
rodnet
Efterbedring og
suppleringsplantn ing
• Vær tålmodig
• Undgå perfektionisme og anlæg et
"naturnært" syn på kulturen
• Suppleringsplantning på arealer
større end 0,1 ha
• Undgå plantning i frosthuller og
vandlidende arealer
• Efterlad mindre huller til naturlig
tilgroning
Såningskulturer
• Egesåning i markkulturer er vel
kendt og veldokumenteret
• Der er ikke nok erfaringer med
såning i skov til bredt at anbefale
detB
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Biodiversiteten i et område forøges
ved at efterlade områder med urørt
skov.

Hele rapporten

Ovenstående er en summarisk opremsning
af dele af rapportens anbefalinger og bespa
relsesmuligheder.
Rapporten findes i sin helhed på Skovog Naturstyrelsens hjemmeside www.skovognatur.dk > fagområde - skov > Generel
information - naturnær skovdrift > Skovkul
turen i et kulturnært perspektiv - det er en
pdf fil på 41 sider.

www.traetop.dk
www.masur.dk
www.hegnsklipning.dk

Trætob
PLANTESKOLE I

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

Skov-, læ og hækplanter
Rekvirer katalog eller De er velkommen
til at aflægge Planteskolen et besøg.
Tilbud afgives gerne.
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Eksempler på fire kulturmodeller fra rapporten
derfor i større omfang måske først i
næste generation.
Gennemsnitspriser for konventio
nelle kulturer regnes til ca. 18.000 kr
for nåletrækulturer og ca. 40.000 kr
for løvtrækulturer - varierende efter
om hegning er nødvendig eller ej.

I rapporten er der foreslået et antal
kulturmodeller for at vise hvilke
muligheder der foreligger. Målet
med alle modellerne er at indbringe
mere end én træart på arealet indledningsvist evt. som frøtræer, og

Mulighederne for ekstensiveringer er
talrige, og eksemplerne kan modere
res tilsvarende.
Der vises her fire eksempler på
kulturmodeller. Nr. 4 og 7 er beregnet
for heden og klitten, nr. 1 og 3 for de
gamle skovegne.

Heden og klitten.
Kulturmodel 4. Naturlig foryngelse af nål
og såning + plantning af løv/nål. Kr/ha.

Kulturmodel 7. Plantning af nål med løv
under skærm (eller efter renafdrift). Kr/ha.

Jordbearbejdning
Såning af ca. 15 kg bøg på hele arealet
Douglas 600 stk i halvdelen af lysbrøndene
Reduktion i omk. for 1 løvtrægruppe, 5%
1 løvtrægruppe pr. 3 ha
Diverse
Kulturanlæg
Kulturpleje
Kulturetablering i alt

Jordbearbejdning (skærm)
Planter 2.850 stk å 3.20 kr
Plantning 2.850 stk å 1,75 kr
Rodhalssprøjtning
Topsmøring
Diverse
Reduktion i omk. for 1 løvtrægruppe, 5%
1 løvtrægruppe pr. 3 ha
Kulturanlæg
Kulturpleje
Kulturetablering i alt

2.100
5.200
2.200
-400
2.300
600
12.000
2.000
14.000

Model 4 beskriver en kultur, hvor der bygges på selvforyngelse af
den stående bevoksning af nål, f. eks. rødgran. Samtidig ønsker
man at indbringe nye træarter, i dette tilfælde bøg og douglas.
Kulturanlægget billigøres ved, at bøgen dels sås, dels indplan
tes i én gruppe pr. 3 ha. Douglas indplantes i halvdelen af lys
brøndene. Ingen hegning.

De gamle skovegne.

3.400
9.100
5.000
1.000
1,000
1.000
-1.200
1,700
21.000
0
21.000

Model 7giver et eksempel på en forholdvis intensiv kultur af en
blanding af løv og nål. Træarterne plantes rækkevis eller måske
hellere i grupper over arealet.
Kulturen kan forholdvis let ekstensiveres ved en nedgang i
plantetallet (se andet sted i rapporten). Der forventes ikke heg
net i dette tilfælde.

Kulturmodel 1. Naturlig foryngelse af
bøg med enkelttræindblanding af
douglas og kirsebær. Kr/ha.

Kulturmodel 3. Naturlig foryngelse af
rødgran og løv med holmevis indblanding
af dougiasgran. Kr/ha.

Køb af planter
Plantning og enkelttræhegning
Kulturanlæg
Eftersyn og nedtagning af hegn
Knusning af spor i naturlig foryngelse
Udrensning i bøg
Kulturpleje 2-15 år
Kulturetablering efter 15 år

Køb af planter
Plantning
Hegning
Kulturanlæg
Eftersyn og nedtagning af hegn
Udrensning i naturlig foryngelse
Kulturpleje 2-15 år
Kulturetablering efter 15 år

200
1.250
1.450
1.500
2.200
3.000
6.700
8.150

Model 1 angiver en traditionel naturlig foryngelse af bøg kombi
neret med indplantning af enkelttræer beregnet som potentielle
frøtræer for næste generation.

•

Udkørsel af træ

# Maskinplantning

Model 3 angiver en traditionel naturlig foryngelse af rødgran/løv.
Den er kombineret med indplantning af småholme af douglas
beregnet som potentielle frøtræer for næste generation.

Til det høje græs

Køb af træ på roden

# Maskinskovning
•

1.200
1.050
650
2.900
650
5.000
5.650
8.550

www.skoerpingmotor.dk

. BRDR.

Jhøirup 7

•

Oprilning

•

Rydning af stød og kvas

•

Knusning

•

Reolpløjning

Brumi
s

Skoventreprenører
Skovgade 20
7300 Jelling
Biltel. 22 25 50 21
20 73 71 73
Fax 76 80 14 00

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

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

Miljøvenlige motorer: Honda - Kawasaki - 5-11 HK
Skørping Motorforretning A/S - 9520 Skørping Tlf. 98 39 17 11
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Nepenthes 20 år
Onsdag den 19. november 2003 var
det 20 år siden studerende fra Århus
Universitet besluttede, at der måtte
gøres noget for regnskoven. 1 en kæl
der i Århus stiftede de miljøorganisa
tionen Nepenthes, som dengang hav
de navnet Regnskovsgruppen Nepen
thes.
Foreningen er den eneste større
danske naturorganisation, der drives
af frivillige kræfter. “Netop frivillighe
den er vores styrke. Vi tiltrækker folk
der brænder for naturen. Det giver et
fagligt stærkt miljø, hvor nye ideer
hele tiden finder vej til overfladen”,
siger formand Søren Durr Pedersen.
Foreningen har de seneste to år ople
vet en medlemsfremgang fra 1300 til
næsten 2000 medlemmer.
Foreningens gennembrud kom i
starten af 1990'erne da man kunne
købe et stykke regnskov i Mellem
amerika. Indtil i dag har over 200.000
danskere købt i alt knap 8000 hektar.
Op gennem 1990'erne begyndte
Nepenthes også at arbejde med
vores hjemlige natur. “Selvfølgelig
skal vi i Danmark også tage vores
andel og være med til at sikre ver
dens naturarv. Den danske befolk

ning har endvidere også ret til at
opleve spændende natur i Danmark”,
fortsætter Søren Durr Pedersen og
pointerer, at natur og samfundsud
vikling ikke nødvendigvis er to mod
satrettede størrelser.
Nepenthes var således de første,
der foreslog bæveren udsat i Dan
mark. Foreningen har siden arbejdet
for genudsætning af flere af naturens
andre såkaldte økologiske nøglearter,
eksempelvis elge, bisoner, vildkvæg,
vildheste og vildsvin. Et arbejde der
indtil nu har resulteret i et pilotpro
jekt med vildheste på statens arealer
på Sydlangeland, og i næste måned
vildheste og uroksekvæg i Lille Vild
mose.
Nepenthes vil i de kommende år
fortsætte græsrodsarbejdet. “Vi vil
blandt andet fortsætte kampen for
mere natur i de danske skove, sætte
yderligere fokus på rovhugsten i
regnskoven og arbejde for fornuftig,
bæredygtig brug af skovens mange
ressourcer” slutter formanden for
Nepenthes.

Kratrydning forebygger
påkørsler
Nordjyllands Statskovdistrikt har
ryddet en smal stribe krat langs to
km af vejen i Skagen Plantage. Det
sker med en kraftig grenknuser, mon
teret på en kranarm på en traktor.
Rydningen sker for at øge udsynet
for både hjortevildt og bilister på
strækningen, hvor der hvert år
påkøres 4-6 dyr.
Netop om efteråret er både bilister
og hjortevildt ekstra udsatte på de
danske veje. Hjortene bevæger sig
mere på denne tid af året - især ved
solopgang og solnedgang. Samtidig
falder skumringstiden sammen med
myldretidskørslen til og fra arbejde.
Kilde: www.sns.dk > 17.10.03

Kilde.Pressemeddelelse.
Se også www.nepenthes.dk

K.T.S. Skovvogn med kran
rj
■,

IÅ
amp.

GS FORSIKRING
-værd at vælge

GF-Dansk Skovbrug
Torvegade 4, 4990 Sakskøbing
E-mail: klubl29@gf-forsikring.dk
www.gf-forsikring.dk/klub 129

K.T.S. vognene findes i
4 forskellige versioner (foto viser 7,5 ton):
Spørg efter brochure!

Vi ønsker skovbruget en
glædelig jul og godt nytår!

BOVLUND!
Bovlundbjergvej 20, 6535 Branderup J, Tlf: 74 83 52 33, Fax: 74 83 53 95
www.bovlund.dk - bovlund@bovlund.dk
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Tlf.: 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.

( KLIMASTATISTIK

Oktober 2003
Oktober blev ret tør med en nedbør
på 3/4 af det normale.
Temperaturen blev 2,6 gr. under
normalen, og vi skal tilbage til okto
ber 1974 for at finde en lige så kold
oktober. Der var frost næsten overalt
i uge 42 ned til 2-4 gr. I uge 43 blev
det ned til 4-7 gr. frost, og -8 gr. flere
steder i indlandet; lavest temperatur
for en oktober er -12 gr.
Der blev målt 140 soltimer, 60%
over det normale. Den kolde klare
luft fra nord gav meget sol og frost
om natten.
November var også ret tør med 54
mm, normalen er 79 mm. Over halv
delen faldt i uge 47.
Temperaturen blev en smule høje
re end i oktober, og det er første
gang en november har været varme
re end den foregående oktober. Nor
malen for november er 4,7 gr. Der er
målt frost ned til 2-4 gr. på alle statio
ner, bortset fra ved kysterne.

Dansk Skovforening ønsker
alle SKOVENs læsere og
annoncører en rigtig glædelig
jul og et godt nytår
Vi takker samtidig for
det gode samarbejde i det
forløbne år.

- Totalrydning af større eller mindre arealer
- Fælder og knuser træer ep til 3® cm
- Redskabet kan arbejde 2S cm under jorden

Nedbør,mm
Amt
Nordjyllands
Viborg
Århus
Vejle
Ringkøbing
Ribe
Sønderjyllands
Fyns
Vestsjællands
Nordøstsjælland
Storstrøms
Bornholms

- Flishugning af træ op til 28 cm

Oktober November
Målt Normal Målt
49
58
50
68
68
82
78
42
30
40
50
80

Landsgennemsnit 57

- Træfældning og stubfræsning

76
85
67
87
96
100
87
62
55
56
49
60

73
76
44
45
73
59
47
42
41
45
34
54

76

54

Oktober

KONTAKT TLF. 402$ 4
www.stuboggren.dk post@stuboggren
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FREDENSBORG
TRÆFÆLDNING

November

Temperatur°C

Målt Normal Målt

Middel
Absolut min.
Absolut max.
Antal soltimer
Antal frostdøgn
Antal graddage

6,5
-4,7
15,8
140
9,8
325

9,1

87
1,8
246

6,6
-1,0
11,9
41
1,9
313

GRØFTER!
40 41 62 44
Den

Vindstyrke hyppighed, %, større
end eller lig

direkte

forbindelse

til perfekt grøftearbejde.

Målt

Normal

Målt

Styrke 6
(hård vind)

9

13

6

Styrke 8
(hård kuling)

0

2

0

Styrke 10
(storm)

0

0

0
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Hyppigste
vindretninger

'
i *'i ■r*«—

ft

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!

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

ENTREPRENØR

johaiTpedersen

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

BESØG OSPÅAGROMEK2004
STAND 1224
HER LØFTER VI SLØRET FOR EN NY PROFSAV
MED KLASSENS LAVESTE VIBRATIONER!
WoodLine
sikkerhedsstøvle 550,

2

Sikkerhedsoverall 875,Skovjakke 595,-

MS 280 C
Supersav med en ny innovativ teknik,
IntelliTech! Nyhed i 2003!
Kampagnepris inkl. termoflaske!
Se nyhederne hos din faghandler!

3,8 hk* 54 cm • 5,4 kg
STJHL

STIHL

e

4.950,-

STIHL
STIHL oplyser nærmeste forhandler på telefon 3686 0500 eller www.stihl.dk

Alle priser er incl. moms og gældende tom 31/1-2004. Forbehold for trykfejl samt ændringere i priser og tekniske specifikationer.

Skovhjelm 399,-

