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Nordmannsgran
Ambrolauri

Planter i topkvalitet 
til storproduktionspriser:

75 34 16 12
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• Ud over dette speciale dyrkes også 
traditionelle forstplanter i planteskolen.

• Registreret frøhandler.
• Egen import fra Ambrolauri.
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66 Skov & Landskab
FSL, KVL og Skovskolen går ind i 
et forpligtende samarbejde ved at 
danne Center for Skov, Landskab 
og Planlægning.

69 Kort nyt
Eksport af træfyr, brandfarlige flis
fyr.

s-/-

70 Genopbygning
efter stormfaldet
Forslag til genopbygning af syd
jyske skove efter stormfaldet. Det 
foreslås at bruge en bred vifte af 
træarter. (Foto af stormfald i lærk i 
Dalagergård Plantage - bevoks
ningen var eksponeret mod vest, 
og halvdelen væltede).

76 Planteforsyningen
Planterne til stormfaldsarealerne 
bør være tilpasset lokaliteten for at 
sikre stabile skove. Stormfaldet 
medfører et behov for planter sva
rende til 2-3 års produktion.

80 Stormfald i udlandet
I hele Europa er der faldet 197 
mio. m3 træ i december 1999. Det 
svarer til et halvt års hugst i hele 
Europa.

82 Vildtet og stormfaldet
Råvildtet har gavn af stormfaldet 
fordi udbudet af føde øges i en 
årrække.

84 Mandtal over skovene
Der skal foretages en ny skovtæl
ling. Skovejere med stormfald skal 
give status før stormfaldet (Foto 
viser stormfald i grandis på Lan
gesø). Skovforeningen opfordrer 
skovejerne til at tage godt imod 
skemaerne

87 Oparbejdning
Erfaringer med oparbejdning, især 
om bæltegravemaskiner til skov
ning.

90 Genopbygning af 
tyske skove
Tyske erfaringer med genopbyg
ning af skove efter en orkan i 
1990.

94 Ikonos satellitten
Ny satellit kan tage fotos af skove 
med god opløsning (80 cm). Dan
mark overfly ves hver dag.

97 Biodiversitet i nye 
skove
Hensyn til biodiversitet kan tages 
ved bl.a. at bruge hjemmehøren
de træarter og begrænse jordbe
arbejdning.

100 Jord og skovdyrkning
Introduktion til ny serie om jord
bundens betydning for skovdyrk
ning. Der gennemgås de vigtigste 
geologiske regioner.

102 Månedens profil
Denne måneds profil er fra en 
kalkholdig moræneler.

104 Driftsteknik - kort nyt
Forbedret stabfræser fra Jydeland 
(se billedet), knusning af stød 
(Vermeer), Bovlund har købt 
maskiner fra Luhning, nyheder på 
Agromek, varmluftovn til træ (All- 
mat).

106 Proknus
Nyt edb program til opmåling af 
stormfaldsarealer, beregning af 
vedmasse, kemisk renholdelse 
mv.

' % J'T A'ww

108 Stormfald - kort nyt
Omkostninger ved oparbejdning 
af stormfald (foto af gravemaskine 
der trækker træ fri, Gødding 
Skov), planteskoler om mangel på 
planter, masurbirk på stormfalds
arealer, havørnens rede faldt ned, 
opmåling af stormfaldsarealer 
(KW-Plan).

110 Orkanen en chance 
for naturen
Svar fra Nepenthes på lederen i 
Skoven 1/00. En kommentar fra 
Finn Jensen, Hedeselskabet.

112 Agri-Gro
Nyt jordforbedringsmiddel frigør 
næringsstoffer og øger væksten.

113 Kort nyt
Europas højeste træhus og største 
træby, privat naturskov på Lolland.

114 Lønnen stiger
I øn til skovarbejdere reguleres.

115 Udlicitering af drift
Driftsopgaver kan udliciteres til 
private firmaer - måske også 
skovdrift. Reglerne for udlicitering 
gennemgås.

117- Kort nyt mv.
119 Nye karakterbøger fra WWF, salg 

af I and Rover, klimastatistik 
december 1999, bølgehøvl renser 
søer, klimaet i 1999, foldere om 
skovdrift i statsskove.
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Trælasthandlerunionen
Trælasthandlerunionen har pr. 1. februar 
ansat Palle Thomsen som ny direktør 
efter Jørgen Houmann.

Palle Thomsen er 39 år og har i de 
sidste fire år - med titel som chefkonsu
lent - stået for opbygningen af branche
aktiviteterne i Træets Arbejdsgiverfore
ning og Danske Træindustrier. Palle 
Thomsen er cand. mere. og afsluttede i 
december 1996 en MIBA på CMS.

Manglende www
I Skoven 12/99, side 553, omtalte vi et 
nyt værk: ’’Danske jordbundsprofiier". 
Under "Kilder”, var der henvist til en 
hjemmeside hvor værket kan ses. 
Adressen var faldet ud, men den er: 
www.agrsci.dk/jbs/jordbund/

Værket rumimer mange farvebilleder, 
og papirudgaven er trykt på lamineret 
papir så det kan tages med ud i marken. 
Denne udgave kan købes hos Danmarks 
JordbrugsForskning, afd. f. Plantevækst 
og Jord, tlf. 89 99 17 65. Pris 295 kr.

Rettelse
I Skoven 11/99, s. 493, nævnte vi at H. 
Reimar Nielsen A/S er blevet FSC-certi- 
ficeret, og vi skrev at firmaet bl.a. ejer 
Palsgård Savværk. Dette er ikke korrekt 
- savværket er blevet afhændet for flere 
år siden og indgår i dag i Palsgaard 
Gruppen.

LUFTFOTOS OPTAGES I I I
DAG FRA SATELLITTEN I IV V-/ IN 3

Fordele

• 80 cm rumlig opløsning (biler, enkelte buske ses tydeligt)

• sort/hvide, multispektrale, farve, nærinfrarøde billeder efter 
eget valg

• fotografering hele året og levering 3-10 dage senere

• alle geoprojektioner efter eget valg

• GEOTIFF, TIFF, transparent og mange andre formater efter 
eget valg

• billederne leveres på CD-ROM, DAT (digital audio tape) og 
andre media

• velegnet til hyppig opdatering af GIS data baser - kortlægning af 
plantesygdomme, arealanvendelse, braklægning og stormskader 
- fysisk planlægning - detektering og kortlægning af by- og 
landskabsændringer, kystsikring, havforurening etc.

Ring efter informationspakke

BMS International, Skodsborgvej 222, 2850 Nærum 
Tel. 45 80 74 24, Fax 45 80 20 75, e-mail: bms.int@it.dk

Stormfaldet 3.12.99
Stormfaldet blev behandlet udførligt i 
forrige nummer af Skoven, men også i 
dette nummer findes en række artikler 
med tilknytning til stormfaldet.

Denne gang lægges vægt på gen
opbygning af skovene - plantemodeller 
og dyrkningsmetoder - herunder plan- 
teforsyningen. Men der omtales også 
emner som vildtets situation, stormfald i 
udlandet, erfaringer med oparbejdning 
og kortlægning af skovene efter storm
faldet.

I de næste numre af Skoven vil der 
formentlig også blive bragt artikler med 
relation til stormfaldet - bl.a. har redak
tionen lavet en oversigt over stormfald 
her i landet i de sidste godt hundrede 
år.

I dette nummer er der blevet plads til 
en hel del artikler som ikke har tilknyt
ning til stormfaldet, men vi har stadig 
mange artikler liggende som er indleve
ret for flere måneder siden.

Vi har lagt størst vægt på at bringe 
artikler om stormfaldet, og vi forsøger at 
bringe artikler om øvrige emner så hur
tigt som muligt. Vi beder forfatterne af 
disse artikler om at være tålmodige.

Redaktionen
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Jeden________________________________________________________________________

SKOVBRUGETS 
ANSIGT UDADTIL

Der er gået to måneder fra orkanen til dette skrives - med den største offentlige omtale 
nogensinde af dansk skovbrug. Langt den største del af presseomtalen og den offentlige 
debat har været velkvalificeret og forstående overfor skovbrugets problemer.

Men der har også været enkelte overskrifter der kunne tegne et vrangbillede af situationen 
i skovbruget. Vrangbilledet ser cirka sådan ud:

“Staten dækker 50 % af skovbrugets tab, mens erhvervet selv har undladt at forsikre sig. 
Skovbruget ønsker en økonomisk håndsrækning, men vil selv sætte betingelserne for at 
modtage samfundets hjælp. Og samtidig med at denne hjælp indkasseres, vil skovbruget 
tage penge fra børn og andre af skovens brugere.”

Dette vrangbillede holder ikke for et nærmere eftersyn:

Skovbruget får ingen erstatning for sit tab ved stormfaldet.
Sagen er at samfundet er på vej til at betale skovbruget for en ydelse - "mere robuste skove” 
kalder regeringen det - som erhvervet ikke har økonomisk mulighed for at levere uden beta
ling.

Men det er svært at udrydde den misforståelse i omverdenen at skovbruget er i gang 
med at få statsstøtte, altså penge for ingenting:

Pressen bruger ord som “erstatning" og “kompensation", forsikringsbranchen klager over 
at skovbruget får gratis forsikring af staten - og regeringen selv har endda formuleret at “det 
private skovbrug får dækket halvdelen af sit tab”. Men det er forkert altsammen.

Vi opfordrer til en mere præcis sprogbrug, nemlig at skovbruget får betaling for en ydelse 
til gavn for hele samfundet og den enkelte skovejer - nemlig robuste skove.

Langt den største del af skovbrugets økonomiske tab ved stormfaldet - Skovforeningens 
nyeste beregninger siger cirka 850 millioner kr. plus følgeskader, alene for det private skov
brug - må erhvervet selv bære. Hvem skulle ellers 7

Skovbruget fastsætter ikke statens vilkår for tilskud - for erhvervet er ikke i en position til at 
stille betingelser.
Sagen er at staten opstiller ønsker til hvilken vare man vil købe (altså "robuste skove” som vi 
ikke kender definitionen på i skrivende stund) og hvor meget man vil betale for den.

De hårdest ramte skovejere vil nok være økonomisk tvunget til at tage imod statens tilbud, 
uanset hvad de synes om det. Andre skovejere bør - og her er regeringen muligvis ikke enig 
- kunnmsige nej tak, alt efter hvor attraktivt de finder tilbuddet. Som i en normal handel.

Skovbruget tager ikke penge fra børn.
Sagen er at nogle medier en enkelt dag i januar øjnede en skandale ved at koble skovbru
gets stigende interesse for brugerbetaling (fx for skovbørnehaver og paintball’ere) sammen 
med statens stormfaldspakke (som netop var blevet markedsført som en 50 % dækning af 
skovbrugets stormfaldstab).

Men der var ingen skandale i historien, og den døde hurtigt igen.
Fænomen er kendt - vi beskrev det i lederen i Skoven 8/99: Brugerbetaling i skov er umid

delbart kontroversielt i mange menneskers ører, og temaet kan give voldsomme overskrifter. 
Men gang på gang viser det sig at skovbruget har en god sag - og overskrifterne forsvinder 
med det samme igen.

I de kommende måneder og år vil det i høj grad være op til skovbruget selv - det vil sige eje
re, ansatte og organisationsfolk - at sikre omverdenens fortsatte forståelse. Ellers vil de mis
forståelser der indimellem komimer op give skrammer i lakken.

Derfor: Deltag i den offentlige debat og forklar omverdenen hvad orkanen og statens 
stormfaldspakke vil betyde for de lokale skove.

Omverdenen ønsker at høre og se det. Og skovbruget har mere end nogensinde brug for 
at vise hvad man kan - og ikke kan - når det gælder at lave gode skove for fremtiden.

Gustav Berner / Jan Søndergaard
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SKOVFORSKNING OG UDDANNELSE

CENTER FOR
SKOV, LANDSKAB OG PLANLÆGNING
. »SKOV & LANDSKAB”

Skov & Landskab

Centerbestyrelse

Centerledelse / S&L-ledergruppe

Center
sekretariat

Skov og 
pyntegrønt

Park og 
landskab

Planlægning 
og friluftsliv

Tværgående
videnbeh.

Tværgående
funktioner

12 faggrupper 5 faggrupper 5 faggrupper 5 faggmpper 6 faggrupper

Figur 1. Organisationsdiagram pr. 1/1-2000.
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Figur 2. Ftovedbygning på KVL.
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Figur 3. Auditorium på Skovskolen. Figur 4. FSL i Ftørsholm.
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SKOVFORSKNING OG UDDANNELSE

Af centerlederne Per Holten- 
Andersen, Niels Elers Koch 
og Henrik Studsgaard

KVL, FSL og Skovskolen 
har indgået et forplig
tende samarbejde pr. 
31/1-2000. I denne arti
kel fortæller de tre cen
terledere om samarbej
det.

Skov & Landskab skal 
være et center for forsk
ning, uddannelse, for
midling og rådgivning 
om skov, landskab og 
planlægning. Visionen 
er at blive bedst i Nord
europa.

Center for Skov, Landskab og Planlæg
ning er et forpligtende samarbejde mel
lem tre selvstændige institutioner:
• Institut for Økonomi, Skov og Land

skab, der er en del af Den Kgl, Veter
inær- og Landbohøjskole,

• Forskningscentret for Skov & Land
skab, der er en sektorforskningsinsti
tution, og

• Skovskolen, der er et landsdækken
de uddannelsescenter for skov, land
skabsforvaltning m.m.
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøj

skole hører under Forskningsministeriet, 
mens Forskningscentret for Skov & 
Landskab og Skovskolen begge er en 
del af Miljø- og Energiministeriet. I dag
lig tale kalder vi centret Skov & Land
skab.

Hvorfor dette center?
Formålet med Skov & Landskab er at 
etablere et center for forskning, under
visning, formidling og rådgivning ved
rørende skov, landskab og planlæg
ning. Centret skal være ramme om den 
nationale indsats på området. Vores 
vision er at blive bedst i Nordeuropa 
inden for vores arbejdsområde.

Samarbejdet i Skov & Landskab skal
• styrke den faglige synergi
• bidrage til, at vi udnytter de samlede 

ressourcer bedst muligt
• give grundlag for at optræde samlet 

udadtil (se boks 1)
• skabe et kompetencecenter på inter

nationalt niveau
Det er ikke formålet med samarbej

det og centerdannelsen at etablere én 
institution med én virksomhedskultur og 
dermed skabe et monopol inden for

arbejdsområdet og udviske de tre insti
tutioners særpræg og stærke sider.

Universitetsforskningen på KVL kan 
og skal ikke nødvendigvis finde direkte 
anvendelse i den politiske beslutnings
proces. Denne forskning skal danne 
grundlag for undervisningen og den 
mere anvendelsesorienterede sektor
forskning og have en uafhængig positi
on, der muliggør en ‘second opinion'.

Sektorforskningen på FSL har et 
mere konkret sigte, og skal levere input 
til sektorerne og Miljø- og Energiministe
riets styrelser. Det er selvsagt nødven
digt at sikre sektorforskningen og for
skerne den fornødne uafhængighed, 
således som den er fastlagt i sektor
forskningsloven.

De erhvervsrettede/videregående 
uddannelser på Skovskolen skal bevare 
deres erhvervsrettede og praksisnære 
tilgang, men skal samtidig baseres på 
den nyeste viden og give mulighed for 
en livslang videreuddannelse.

Hvad laver vi?
Skov & Landskabs faglige arbejdsområ
de er
• skov, skovprodukter og pyntegrønt
• park og landskab
• fysisk planlægning
• friluftsliv og turisme

Desuden beskæftiger centret sig 
med økonomi, videnskabsteori, pæda
gogik og formidling i tilknytning til disse 
emner.

Centret har derudover en række 
tværgående funktioner, der beskæftiger 
sig med budget og regnskab, persona
le, servicefunktioner, sekretæropgaver, 
informationsteknologi, arboretdrift samt 
Forskningslaboratoriet for Skov & Land
skab.

Organisation
Bestyrelsen
Centerbestyrelsen har ansvaret for den 
overordnede ledelse af Skov & Land
skab. Bestyrelsen har 14 medlemmer, 
der er udpeget af de tre institutioner og 
af Miljø- og Energiministeriets departe
ment.

Centerledelsen
Centerledelsen varetager den daglige 
drift. Den består af

institutbestyrer Per Holten-Andersen, 
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, 

direktør Niels Elers Koch, Forsk
ningscentret for Skov & Landskab, og 

forstander Henrik Studsgaard, 
Skovskolen.

Desuden mødes en bredere leder
gruppe fra de tre institutioner med jæv
ne mellemrum.

Medarbejderne
De cirka 400 medarbejdere i centret er 
ansat på de respektive institutioner, 
men er samtidig med i tværgående fag
grupper. Disse grupper er grundstam
men i det faglige samarbejde, der skal

it n

%s
mm

Skov & Landskab

Bomærke for 
Skov & Landskab
Inspirationen til bomærket er hentet i 
de tre aktivitetsområder (skov, land
skab og planlægning) og de tre selv
stændige institutioner (KVL, FSL og 
SKS) samt farveholdningerne hos 
disse.

Bomærket indeholder elementer 
på flere niveauer. Overordnet formu
leret i to rhomber, der udtrykker til
hørsforhold og aktivitetsområder.

Den blå rhombe signalerer med 
kronen tilhørsforholdet til det ministe
rielle samt til KVL.

Den grønne rhombe signalerer til
hørsforholdet til Miljø- og Energimini
steriet. Figurerne antyder de tre akti
vitetsområder samt de tre institutio
ner der samarbejder og planlægger i 
et netværk. Måske vil man i figurerne 
også kunne genfinde skoven, blade, 
spor og grænser i landskabet, by- 
og landskabsplanlægning, udvikling 
og vækst.

Farverne har en ligeværdig sig
nalværdi, ligesom de tilsammen 
karakteristisk styrker elementerne.
Blå udtrykker det officielle, grøn 
natur.

Som et kuriosum om farver kan 
bemærkes, at Goethe om farverne 
blå og grøn udtrykker:
• blå står for forstand
• grøn står for følsomhed

Hans Due Design A/S 
December 1999

være med til at koordinere indsatsen og 
skabe synergi.

De 33 faggrupper er samlet i tre fag
lige hovedområder og et tværgående 
område. Grupperne formulerer blandt 
andet det fælles arbejdsprogram.

Arbejdsgrundlaget 
Arbejdet i Center for Skov, Landskab og 
Planlægning er beskrevet i tre doku
menter:
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• Centerkontrakt 2000-04, der fast
lægger de overordnede mål og stra
tegier for samarbejdet.

• Strategiplan 2000-04, der beskriver 
de mere detaljerede mål og opstiller 
resultatmål for faggrupperne og de 
administrative og tværgående funkti
oner.

• Arbejdsprogram med planer og mål 
for det kommende år.

Forskning og udvikling
Skov & Landskab arbejder med forsk
ning og udvikling inden for fire hoved
områder:
• Skov og pyntegrønt
• Park og landskab
• Planlægning og friluftsliv
• Tværgående videnbehandling

Skov og pyntegrønt 
Dette hovedområde omfatter forædling 
af plantemateriale, etablering og drift af 
skov og pyntegrønt, vedteknologi, ener
gitræ, naturnær skovdrift, skovøkologi 
og vækstfaktorer, skovsundhed, skov
politik, økonomi og skov- og naturres
sourceplanlægning.

Park og landskab 
Dette hovedområde omfatter forædling 
af plantemateriale til park og landskab, 
parkteknik og bytræer, forvaltning af 
grønne områder, byøkologi, landskabs
økologi, landskabspleje og land
skabsarkitektur.

Planlægning og friluftsliv 
Dette hovedområde omfatter bymiljø, 
byplanlægning, regionplanlægning, for
valtning af det åbne land, landskabs
planlægning, internationalt plansamar
bejde, geografiske informationssyste
mer, computerstyret design, friluftsliv, 
turisme og natursyn.

Tværgående videnbehandling 
Herunder hører de områder, der går på 
tværs af de tre faglige hovedområder. 
Det drejer sig om det internationale 
arbejde, videnskabsteori, pædagogik, 
IT-videnhåndtering, formidling og biblio
tek.

Overvågning
Overvågning handler om at indsamle, 
lagre og bearbejde data, sådan at man 
kan følge udviklingen for bestemte indi
katorer. Resultaterne skal bruges som 
grundlag for beslutninger i det admini
strative og politiske system.

Skov & Landskab udfører overvåg
ning inden for skov, friluftsliv og turisme 
samt bymiljø. På disse tre områder er 
Forskningscentret for Skov & Landskab 
dansk fagdatacenter og nationalt refe
rencecenter for Det Europæiske Miljøa
gentur.

Skov
På skovområdet er vi blandt andet 
hovedansvarlige for at indsamle og

bearbejde data om træproduktion, 
skovstruktur og skovsundhed.

Friluftsliv og turisme 
For friluftsliv og turisme arbejder vi 
blandt andet på at udvikle og beskrive 
indikatorer for friluftsliv og bæredygtig 
turisme.

Bymiljø
På bymiljøområdet handler det for 
eksempel om arealanvendelsen og den 
rumlige/fysiske udvikling af byerne.

Undervisning og 
efteruddannelse
Det er et af Skov & Landskabs overord
nede mål at sikre, at de faglige ressour
cer udnyttes bedst muligt i uddannel
serne ved de to uddannelsesinstitutio
ner, der indgår i centret. De faglige res
sourcer er først og fremmest de enkelte 
forskere og undervisere. Målet er at ind
drage relevante medarbejdere i under
visning og vejledning, sådan at der til
bydes den bedst mulige undervisning.

Den Kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole
Institut for Økonomi, Skov og Landskab 
har ansvaret for at uddanne kandidater 
inden for:
• Skovbrug (cand.silv.)
• Landskabsarkitektur 

(cand.hort.arch.)
• Landskabsforvaltning (cand.scient., 

landskabsforvaltning)
• Jordbrugsøkonomi 

(cand. oecon. agro.)
Instituttet har desuden ansvaret for 

de to overbygningsprogrammer:
• Miljø- og naturressourceøkonomi
• Land Use in Developing Countries 

Desuden varetager man undervisnin
gen i “Metode- og projektarbejde” for 
hele Den Kgl. Veterinær- og Landbohøj
skole.

Skovskolen
Skovskolen har ansvaret for at uddan
ne:
• Skov- og landskabsingeniører
• EUD-skovbrugere
• Skov- og landskabsmedarbejdere
• Naturvejledere
• Derudover gennemfører Skovskolen 

efteruddannelse inden for sit områe.

Rådgivning og 
formidling
Skov & Landskabs rådgivning og for
midling retter sig mod de ministerier, 
kommuner og erhverv, der beskæftiger 
sig med skov og pyntegrønt, park og 
landskab, planlægning og friluftsliv.

Rådgivning
Rådgivningen omfatter alle aspekter 
vedrørende forvaltning af skov, park og 
landskab samt planlægning. Mod beta
ling rådgiver vi over telefonen, ved 
besigtigelser i marken eller med korte,

skriftlige notater. Forskningscentret for 
Skov & Landskab har desuden ansvaret 
for at rådgive de administrative styrelser 
i Miljø- og Energiministeriet.

Formidling
Skov & Landskabs mål er at kunne leve
re relevant og pålidelig viden på en 
overskuelig og forståelig form - og til 
tiden. De fire Videntjenester står centralt 
i formidlingen af viden til brugerne.
• Videntjenesten for Skovbrug
• Videntjenesten for Pyntegrønt
• Videntjenesten for Park og Landskab
• Videntjenesten om Planlægning af 

By og Land
Formidlingen skal sikre, at den viden, 

vi indsamler og bearbejder, hurtigt 
gøres let tilgængelig for både erhverve
ne og de politiske og administrative 
beslutningsprocesser. Formen strækker 
sig fra korte, praktiske fremstillinger til 
egentlig videnskabelig formidling, 
afhængig af målgruppen. Desuden 
udgiver Skov & Landskab fire gange 
om året et gratis nyhedsbrev.

Arrangementer
Skov & Landskab arrangerer hvert år en 
Skov & Landskabskonference, der 
præsenterer de nyeste resultater fra 
forskning og udvikling. Desuden har vi 
hvert år en række faglige arrangemen
ter.

Vi er også med til at arrangere de to 
fagudstillinger Have & Landskab, der 
finder sted hvert andet år, og Skov & 
Teknik, der finder sted hvert fjerde år.
Yderligere oplysninger
Man kan få yderligere oplysninger om Center 
for Skov, Landskab og Planlægning på vores 
hjemmeside www.skovoglandskab.dk eller 
ved at henvende sig til en af de tre institutio
ner:

Institut for Økonomi, Skov og Landskab 
Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C 
Tlf.: 35 28 22 15 
E-post: flec@kvl.dk 
www.flec.kvl.dk

Forskningscentret for Skov & Landskab 
Fiørsholm Kongevej 11, 2970 Hørsholm 
Tlf.: 45 76 32 00 
E-post: fsl@fsl.dk 
www.fsl.dk

Skovskolen
Nødebovej 77 A, 3480 Fredensborg 
Tlf.: 48 48 13 43 
E-post: sks@sks.dk 
www.sks.dk

SKOVEN-NYT
- skovbrugets nyhedsbrev

Udkommer med 8-10 
dages mellemrum
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Stor eksport af træfyr
I 1998 var eksporten af udstyr og 
rådgivning inden for bioenergi på 680 
mio. kr. Heraf udgør anlæg til fast 
brændsel - såsom halm og træ (men 
ikke affald) - 640 mio. kr, mens biogas 
udgør 40 mio. kr.

Den største enkeltgruppe var bræn
deovne og -pejse med godt 260 mio. kr 
- det er en stigning på 25% i forhold til 
1993. Eksporten af små, mellemstore 
og store fyringsanlæg udgjorde 150 
mio. kr, mens der blev eksporteret for 
82 mio. kr udstyr og komponenter. 
Generelt er der fremgang inden for 
halm og træpiller, mens der er et fald 
inden for flis.

Eksporten i 1998 er 10% lavere end i 
1993, især fordi eksporten af kraftvar
meanlæg kun blev ca. 80 mio. kr eller 
1/3 af niveauet i 1993. Eksporten af 
kraftvarmeanlæg varierer meget fra år til 
år, og i de kommende år ventes en eks
port på 300-500 mio. kr om året.

Eksporten af bioenergianlæg skøn
nes at give direkte og indirekte beskæf
tigelse til 1200 personer i 1998, for i de 
kommende år at stige til 1800.

Tallene er baseret på en spørgeske
maundersøgelse foretaget af Videncen
ter for Halm- og Flisfyring. Der er ind
samlet oplysninger fra alle danske eks
portører - i alt 188 fabrikanter og rådgi
vende ingeniørfirmaer.

Kilde:Dansk BioEnergi 48, dec. 99

Brandfarlige flisfyr
Mange af de flisfyr der er opstillet i pri
vate hjem før den 15.9.98 opfylder ikke 
de krav til brandsikring der stilles i dag.

Flisfyr skal i dag opstilles i fyrrum 
hvor døre, loft og vægge er lavet af 
ikke-brandbare materialer. Fyret skal 
også være udstyret med en cellesluse 
der sikrer at ilden ikke kan bevæge sig 
fra fyret over i flislageret.

De gamle fyr er ikke ulovlige, for reg
lerne gælder ikke med tilbagevirkende 
kraft. Myndighederne anbefaler dog at 
ejerne får kigget fyrene grundigt efter.

Kilde:BioEnergi 48, dec. 99

Forst Flowmatic 500 Skovgødningsspreder

s#
RS

v *5?•V
FORST Flowmatic 500

I
~~~~

Velegnet til juletræ- og pynte

grønts kulturer, maskinen er en 

lufcgødmmgsspreder, hvis blæser 

trækkes af traktorens kraftudtag. 

Gødningstilførslen og tydens 

svingninger trækkes af en olie

motor via traktorens olieudtag. 

Maskinen er liftophængt og derfor 

meget smidig til gødning i skoven.

SPECIFIKATIONER: 

Tankindhold 500 kg 

Kastebredde op til 20 m, justerbar 

Kastehøjde fra 2 - 3,5 m 

Kraftbehov 35 hk 

PTO 540

Gødningsmængde op til 2400 

kg pr. time 

Tud justerbar

Læssehøjde 1,24 m 

Totalhøjde 1,80 m 

Længde 1,60 m 

Bredde 1,35 m 

Vægt 370 kg

EKSTRAUDSTYR:

75° tud (standard) - 90° tud 

Fjernbetjening - Højtryksfilter

Vi har også overtaget rettighederne til fabrikation og salg af følgende maskiner fra 
Poul Liihning Skovmaskiner A/S:

LYN-Netmaskine type 2T • LYN-Combi-Grab • Hydraulisk Bomlift type 3m

OLBOVLUND
Plovfabrikken BOVLUND A/S

Bovlundbjergvej 20-22, DK-6535 Branderup J 
Telefon: +45 74 83 52 33, Fax +45 74 83 53 95

BIOGR ND
(PV * H

- L V

^ flisskærer fra CMI
Maskinvægt: 11,4-44,7 T • Motorydelse: 200-800 HK 
Transportabel, hurtig opstil). • Åben fødekasse 
Lukket rotorkammer m. tr. bånd

HELMER-MOTOR
Tlf. 49 19 27 00 • Fax 49 19 06 61 • hmo2r@mail.tele.dk
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GENOPBYGNING 
EFTER STORMFALDET

Af skovrider Finn A. Jensen, 
Hedeselskabet

Det er for tidligt at 
drømme om megen løv
skov i de gamle hedeeg
ne.

Stabilitet og variation 
kan skabes med blan
dinger af nåletræ, hvor 
rødgranen fortsat har en 
mission. Skov- og 
Naturstyrelsen opfor
dres til at udvise smidig
hed og udsyn ved god
kendelse af tilplant
ningsplanerne.

Artiklen præsenterer 
en række forslag til til
plantning i det vestlige 
Sønderjylland.

Det seneste stormfald var det største 
nogensinde. Og hvis man ser udviklin
gen i de seneste hundrede år er det 
tydeligt at tendensen er for opadgående.

I kølvandet på stormfaldene 1967/68 
og 1981 drøftedes naturligvis, hvordan 
disse ødelæggelser fremover kunne 
mindskes. Selv om vi ikke kan stille 
noget op imod en orkan af en styrke 
som 3. december, så kalder genopbyg
ningen, som vi nu igen står over for, på 
de samme overvejelser - journalistisk 
udtrykt: Hvordan får vi knækket kurven?

Når talen er om genopbygning, er 
der en anden vigtig oplysning i samme 
artikel, nemlig at summen af de mange 
små ikke opgjorte stormfald skønsvist 
udgør 40-50 % af de store. Når dertil 
lægges, at stormene faktisk altid ram
mer nål hårdest, ja så er dagsordenen

klar: Metoder til reduktion af stormfald i 
nåletræ.

Ordet ’’genopbygning” er velegnet, 
fordi tankerne ledes hen på opbygning 
fra grunden, det kunne være efter 
jordskælv eller oversvømmelse. Samti
dig giver det anledning til at tænke i nye 
metoder, nye materialer, ny teknologi og 
at rette ind mod nye mål.

I dette nye spektrum af virkemidler er 
det er min hensigt hér i artiklen at bidra
ge til at knække den truende storm
faldskurve ved at animere til anlæg og 
drift af blandingsbevoksninger.

Hedeskovbruget
Når det er sagt, og opmærksomheden 
rettes mod hedeskovbruget, er der god 
grund til erindre sig, at vi på tidspunktet 
for dette sidste stormfald kun er nået

•Tt-S

-’••i

>

Foto 1 og 2. Illustration af genopbygningens spændvidde: Hvordan kommer man 
fra stormfaldssituationen, Stiide Plantage, til en stabil fleretageret naturforynget 
skov, Grindsted Plantage. Skovfoged Veiling, der lægger hånd på den gamle 
rødgran, kan glæde sig over, at de fleste gamle træer I bevoksningen trodsede stor
men.
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Foto 3. Skovfoged Jes Jessen viser i Oksenvad Skov en 13 årig forkultur af japansk 
lærk, der blev underplantet med rødgran og douglasgran (1:1), da forkulturen var 8 
år gammel. Gennemsnitshøjden for douglasgran er 1,7 m, for rødgran 0,9 m og for 
lærk 10 m.

halvvejs i det to-tre århundred lange og 
seje træk fra rå hede, over plantage til 
skov med løvisiæt.

I disse år var det naturnære skov
brug netop begyndt at vinde indpas 
med naturlig foryngelse, plantning af 
både løv og nål under skærm m.v, - det 
naturnære i en skov har selvsagt som 
forudsætning, at der allerede findes 
skov. Der er som sagt ovenfor flere erfa
ringer og nyere metoder at føje til de 
traditionelle, men NB! ingen kort gen
vej.

Da det er på de magre hedejorder, at 
genopbygningen møder de største 
udfordringer, vil jeg i det følgende 
beskæftige mig kun med den geografi.

Den private genopbyg
ning - mål og midler
Det er underholdende at læse de man
ge indlæg, der dukker op med visioner 
og særinteresser vedr. skovens fremtid. 
Underholdende fordi forslagstillerne jo 
alene udtænker sværmerierne, mens de 
bekvemt foregår på anden mands ejen
dom og på hans bekostning.

Nu har skovejeren jo sine egne mål 
og ikke mindst sin egen økonomiske vir
kelighed.

Hver eneste stormvæltet hektar 
repræsenterer for ejeren en meget 
alvorlig økonomisk situation, men hvis 
arealet i et frostudsat område tæller 
over 5-10 ha, er det tillige et økologisk 
alvorligt tilbageslag, der begrænser de 
fremtidige muligheder væsentligt.

Under de herskende markedsforhold 
er driftsøkonomien i nåleskovbruget så 
anstrengt, at den helt dominerende part 
af ejerne er tvunget til at udnytte til
skudsmulighederne ved genopbygnin
gen, selv om de dermed forbundne 
betingelser måtte være alt for snæren
de. Det gælder også den såkaldte 
stormfaldspakke, som snart foreligger.

Ejeres forskellige mål
I al sin enkelhed peger jeg hermed på 
det nærliggende i, at man ved genop
bygningen af de stormfaldsramte area
ler anvender lignende regelsæt som 
gældende for skovrejsning. Især tænker 
jeg på, at der under mottoet "variation” 
accepteres utilplantede arealer til glæ
de for ejeren, vildtet, publikum og natu
rens mangfoldighed.

Ejeren skal hos Skov- og Naturstyrel
sen have godkendt en tilplantningsplan, 
og det er i denne planlægning, styrel
sen kan demonstrere handlingsvillighed 
bag ønsket om flersidighed, zonering, 
naturpleje o.I. Det er samtidig ejerens 
og skovbrugskonsulentens opgave at 
vise udsyn og idérigdom.

Driftsøkonomi
De fleste skovejere er i den situation, at 
det kniber meget at få skovens drifts
økonomi til bare at hvile i sig selv. Det 
drejer sig om at dæmpe omkostninger
ne.

Den helt dominerende driftsform af 
nåleskov i Danmark er en gentagen fast 
rytme: plantning, tynding og afdrift etc. I 
takt med, at markedet har reduceret 
nettoudbyttet ved skovningerne mar
kant, er jagten på billiggørelse rettet 
mod kulturanlægget.

Derfor er tanken om naturlig foryn
gelse levende hos mange ejere i disse 
år, opmuntret af de mange tiltag, der i 
den senere tid har været for at skabe 
skærmstillinger. Yderligere eksisterer 
der nu forbedrede maskintekniske 
løsninger, nemlig punktvise indgreb 
både ved fældningen og de suppleren
de plantninger, dér hvor træartsskifte er 
ønsket.

Har ejeren råd til investering, kan 
den økonomiske målsætning være at 
opbygge en skov, hvor man populært 
sagt kommer for at fælde og ikke plante 
træer. Det siger sig selv, at det sigte er 
langt, og at driften er forbundet med 
relativt store enhedsomkostninger, men 
formen rummer i tilgift en bæredygtig 
skov også på natur- og miljøområdet.

På et genopbygningsareal er dette 
mål umådeligt fjernt, men på ikke alt for 
frostudsatte arealer kan man dog i val
get af træarter skele til målet ved at ind
bringe træarter, der engang skal så sig 
naturligt.

Men er tilskudsmulighederne util
strækkelige og styrelsen for krævende, 
ja så er ejeren tvunget til at rette sig 
efter den billigste løsning ved tilplant
ningen.

Vildtvenlig skovdrift
Som de fleste andre holder ejeren af at
se naturen i skoven udfolde sig i sin
mangfoldighed.

Er han jæger og ynder af naturen, 
ser han gerne skoven udformet og ple
jet, så vildtet har gode levesteder. Nøg
leordet er "variation". Det vil sige især 
variation mellem lysninger og tæt 
bevoksning, mellem løv og nål, mellem 
kronetag og undervækst rm.m.m..

Målet er da at skabe et varieret skov
billede, både m.h.t. arealanvendelsen 
og skovstrukturen.

Pleje af skovens langsigtede værdi 
Det må understreges, at skovejere er 
stillet lige med andre ejere - private 
såvel som statslige - det er økonomisk 
fornuftigt at arbejde for styrkelse af den 
langsigtede værdi, uden at man der
med bestandig går i salgstanker.

Atter er nøgleordet "variation”, som 
det allerede er beskrevet. Dertil kom
mer, at veldisponerede og velplejede 
skove viser sig særligt attraktive. Det er 
således vigtigt netop ved genopbygnin
gen at gøre sig tanker om skovstruktu
ren og skovbillederne langt fremme i 
tid.

Kulturmodeller
Fremtidens rødgran 
En mængde-opgørelse af stormfaldet 
ville givetvis dokumentere, at rødgran 
ligger på en klar førsteplads - løst ansat 
70-80% af nåletræet. Da rødgranen i 
forvejen er blevet nærmest blacklistet 
på grund af fænomenet "røde rødgra
ner”, og da nåletræ generelt har fået 
"det gule kort" af forkæmpere for 
såkaldt "hjemmehørende" træarter, ja 
så er det let at forudse kortslutningen: 
Undlad at plante rødgran.

Konklusionen skal af en række årsa
ger være helt anderledes:
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Ammetrækulturer

Kvasbehandling
kr./ha

Jordbearbejdning Træarter Stk./ha Plantekøb Plantning Hegn l alt - excl. honorar 
Type kr./ha kr./stk. kr./ha kr./stk. kr./ha kr./ha kr./ha

Model 1 3.040 pl./ha 1,5 m mell.rk, 1,70 i rk.
sgr hyl sgr hyl sgr hyl sgr hyl Selektiv tynding
jal bøg jal bøg jal bøg jal bøg Selektiv tynding Rih.i kvas 5000 sgr 870 3.30 2871 1 870 8741
sar hyl sgr hyl sgr hyl sgr hyl Selektiv tynding hyl 870 3.44 2993 1 870 3863
jal jal jal jal jal jal jal jal Flises ved 1. tynding jal 870 2.68 2332 1 870 3202
sgr hyl sgr hyl sgr hyl sgr hyl Selektiv tynding bøg 430 3.47 1492 1 430 1922
jal bøg jal bøg jal bøg jal bøg Selektiv tynding 17728

sgr hyl sgr hyl sgr hyl sgr hyl Selektiv tynding

Optagne stubbe og topender - 2,5 m bred

Model 2 3.040 pl./ha 1,5 m mell.rk, 1,70 i rk.
rgr rgr rgr rgr rgr rgr rgr rgr Selektiv tynding
hyl hyl hyl hyl hyl hyl hyl hyl Selektiv tynding
rgr rgr rgr rgr rgr rgr rgr rgr Selektiv tynding
skf skf skf skf skf skf skf skf Flises ved 1 tynding
rgr rgr rgr rgr rgr rgr rgr rgr Selektiv tynding
hyl hyl hyl hyl hyl hyl hyl hyl Selektiv tynding
rgr rgr rgr rgr rgr rgr rgr rgr Selektiv tynding

Optagne stubbe og topender - 2,5 m bred

Ril .i kvas 5000 rgr 1750 2.16
skf 430 2.83
hyl 860 3,44

3780 1 1750 10530
1217 1 430 1647
2958 1 860 3818

15995

Model 3 3.040 pl./ha 1,5 m mell.rk, 1,70 i rk.
skf rgr rgr rgr skf rgr rgr rgr Selektiv tynding
rgr rgr skf rgr rgr rgr skf rgr Selektiv tynding
skf rgr rgr rgr skf rgr rgr rgr Selektiv tynding
jal jal jal jal jal jal jal jal Flises ved 1 tynding
skf rgr rgr rgr skf rgr rgr rgr Selektiv tynding
rgr rgr skf rgr rgr rgr skf rgr Selektiv tynding
skf rgr rgr rgr skf rgr rgr rgr Selektiv tynding

Optagne stubbe og topender - 2,5 m bred

Ril .i kvas 5000 rgr 1950 2,16 4212 1 1950
skf 650 2.83 1840 1 650
jal 440 2.68 1179 1 440

11162
2490
1619

15271

Model 4 3.040 pl./ha 1,5 m mell.rk, 1,70 i rk.
eg tør eg lin eg tør eg lin Selektiv tynding

4.35 1914 1 440 5000 22354skf skf skf skf skf skf skf skf Selektiv tynding Dybdepi# 15000 eg 440
eg lin eg tør eg lin eg tør Selektiv tynding in 440 3.17 1395 1 440 1835
bir bir bir bir bir bir bir bir Flises ved 1 tynding tørst 860 3.33 2864 1 860 3724
eg tør eg lin eg tør eg lin Selektiv tynding skf 860 2.83 2434 1 860 3294
skf skf skf skf skf skf skf skf Selektiv tynding bir 440 2.83 1245 1 440 168 b
eg lin eg tør eg lin eg tør Selektiv tynding 32892

Optagne stubbe og topender - 2,5 m bred

Model 5 3.040 pl./ha 1,5 m mell.rk, 1,70 i rk.
tjø korn slå bisp tjø korn slå bisp Selektiv tynding
bir bir skf skf bir bir skf skf Selektiv tynding Dybdepi.# 15000 eg 430 4.35 1871 1.2 516 5000 22387
eg skf ask navr eg skf ask navr Selektiv tynding ask 220 4.40 968 1.2 264 1232
jal jal 
tørst eg

jal
tørst

jal
lin

jal
tørst

jal
eg

jal
tørst

jal
lin

Flises ved 1. tynding 
Selektiv tynding

løn
lin

110
1 10

3.04
3.68

334
405

1.2
1.2

132
132

466
537

bir bir bir bir bir bir bir bir Selektiv tynding tjørn 110 2.85 314 1.2 132 446
løn løn eg eg ask ask eg eg Selektiv tynding kornel 110 3.62 398 1.2 132 530

Optagne stubbe og topender - 2,5 m brod slåen
blærespir.

110
110

3.67
3.84

404
422

1.2
1.2

132
132

536
554

navr 110 2.95 325 1.2 132 457
tørst 210 3.33 699 1.2 252 951
jal 440 2.68 1179 1.2 528 1707
bir 650 2.83 1840 1.2 780 2620
skf 320 2.83 906 1.2 384 1290

33712

Forkultur

Model 6 3040 stk. / ha 1,5 m mell.rk, 1,70 i rk.
sgr sgr sgr sgr sgr sgr sgr sgr Senere underplantning
bir bir bir bir bir bir bir bir Forkultur 4000 Rillepi. 4000 sgr 870 3.30 2871 870 11741
agr agr agr agr agr agr agr agr Senere underplantning agr 870 3.30 2871 870 3741
bir bir bir bir bir bir bir bir Forkultur bir 1300 2.83 3679 1300 4979
sgr sgr sgr sgr sgr sgr sgr sgr Senere underplantning 20461
bir bir bir bir bir bir bir bir Forkultur
agr agr agr agr agr agr agr agr Senere underplantning
Optagne stubbe og topender - 2,5 m bred

Plantning med 4-5 års mellemrum

Model 7 3040 stk. / ha 1,5 m mell.rk, 1,70 i rk.
rgr rgr rgr rgr rgr rgr rgr rgr "Forkultur" af rgr
agr dgr agr dgr agr dgr agr dgr Underpi.efter 4-5 år
rgr rgr rgr rgr rgr rgr rgr rgr "Forkultur" af rgr
jal jal jal jal jal jal jal jal Flises ved 1. tynding
rgr rgr rgr rgr rgr rgr rgr rgr Forkultur' af rgr
agr dgr agr dgr agr dgr agr dgr Underpi.efter 4-5 år
rgr rgr rgr rgr rgr rgr rgr rgr "Forkultur' af rgr

Optagne stubbe og topender - 2,5 m bred

kvas 6000 rgr 1740 2.16 3758 1 1740 11498
jal 440 2.68 1179 1 440 1619
agr 430 3.30 1419 1.2 516 1935
dgr 430 4.27 1836 1.2 516 2352

17405

72 SKOVEN 2 2000



STORMFALDET 3.12.99

- Rødgran er en billig plante,
- den er kultursikker idet den tåler 

kraftig græskonkurrence og en del frost,
- den kan danne forkultur og indgå i 

blanding med en stor del af de øvrige 
træarter,

- veddet er stærkt efterspurgt i både 
små og store dimensioner.

Derfor skal anbefalingen være: Brug 
rødgran som en kultursikker og billig 
indblandingstræart - op til 50-75%.

Træartsblandinger
I hedeskovbruget er træartsblandinger 
ved kulturstart mere reglen end undta
gelsen. Rødgran har næsten altid været 
den ene træart, og ved tynding er 
rødgranen blevet foretrukket, så det 
ender med en ren rødgranbevoksning.

Sådan skal det ikke fortsætte med at 
være, men i stedet skal hovedretningsli
nierne være:
• Ved anlæg af skovkulturer anlægges 

alene blandingskulturer.
• Der benyttes gerne tre træarter, og 

rødgran benyttes som indblanding i 
en blandingsbevoksning.

• Anvendelse af hjælpetræarter, enten 
som ammetræ eller forkultur, indgår 
altid i overvejelserne om kulturanlæg.

• Det er påkrævet, at der i bevoksnin
gerne findes vindstærke træer, typisk 
lærk, sitkagran og skovfyr - samt 
douglasgran i ældre aldre.

• Ved både rækkevise og spredte 
blandinger tilstræber man, at de 
fremtidige tyndingsspor (hvis de føl
ger rækken) tilplantes med lærk eller 
birk a.h.t. fremtidig energiudnyttelse.

• Det giver smukke skovbilleder at 
blande løv og nål, men i det blæsen
de danske klima forliges typerne 
dårligt, når de er i samme kronelag. 
Men blanding af løv og nål kan lyk
kes i fleretagerede blandinger. Dyrk
ning af løvtræ på magre jorder sker 
a.h.t. stabilitet, variation og værn, 
sjældent økonomi.

Tilskud
I skrivende stund, ultimo januar, er ram
merne for den såkaldte stormfaldspak
ke kendt, men slet ikke detaljerne.

Der er lagt op til, at der til den enkel
te stormfaldsramte hektar kan opnås 
25-50.000, idet der er en graduering, alt 
efter om der plantes nål eller løv. Ord
ningen vil få meget stor indflydelse på 
de kulturanlæg, der bliver gennemført, 
men hér i artiklen skitserer jeg nogle 
typiske muligheder og situationer uden 
at have kendskab til ordningens priori
teringer.

Hjælpetræarter eller ej 
Ammetræer plantes samtidig med 
hovedtræarterne.

En forkultur anlægges, som beteg
nelsen siger, forud for indbringelse af 
hovedtræarterne, men antallet af år kan 
variere overordentlig meget. Det kan 
være 4-5 år på milde lokaliteter eller 30-
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Fig. 1. Genopbygningsplan, der til
stræber produktiv skov afpasset efter 
de lokale dyrkningsmuligheder i det 
vestlige Sønderjylland, men samtidig 
arbejder aktivt med forskellige elemen
ter til at skabe variation. Den er baseret 
på genplantning efter fladefald, hvor 
stødene er lagt i ranker

40 år på magre stærkt frostudsatte ste
der. Den stedlige skovbruger afgør 
behovet for forkulturen, afhængig af 
hovedtræarterne, og til sin tid varighe
den inden underplantning.

Det er imidlertid vigtigt at gøre 
opmærksom på, at det helt manglende 
skovklima på de store stormvæltede fla
der ofte kræver en eller anden grad af 
pionérskov som nødvendigt grundlag 
for en succesrig plantning af mere frost
følsomme hovedtræarter.

Eksempler 
på kulturmodeller
Nedenfor følger forslag til kulturmodel
ler. De er ikke forsøgt vægtede eller ind
byrdes prioriterede, men de er relevan
te i de gamle hedeområder, og der er 
noget for enhver smag:

Ammetrækulturer, forkulturer, ind
blanding af løv, egentlige skovbryn, 
rødgran som vægtig indblanding
stræart, fremtidige tyndingsspor tilplan
tet med lærk eller birk, rækkevis og 
spredt blanding, egnethed til frostud
satte og mindre frostudsatte lokaliteter, 
jordbehandling som dybdepløjning og 
aim. rillepløjning.

Af hensyn til sammenligning er alle 
modeller skåret over samme læst, nem

lig at stormfaldsstødene er ryddet og 
anbragt i ranker med topender ovenpå. 
Det giver plads til godt 3000 planter, 
hvis rækkeafstanden er 1,5 m og plan- 
teafstanden i rækken er 1,7 m. Ændres 
afstanden mellem planterne i rækken til 
1,25 m så er der plads til 4.100 planter.

Ved hver model vises 7 rækker plus 
en række til optagne stubbe og topen
der på 2,5 m bredde. Herefter fortsæt
ter man med 7 rækker igen, en række 
med stubbe osv.

Model 1: Frostudsat lokalitet, saltpåvirk
ning fra Vesterhavet, ønske om at få 
bøg indført under en bevoksning af 
hybridlærk (hyl) og sitkagran (sgr). 
Rillepløjning i kvas. Der er anvendt 
japansk lærk (jal) i tyndingsrækken, da 
der ikke er noget krav til stammeform til 
energiflis, og da hybridlærk er en man
gelvare.

Model 2: Meget frostudsat lokalitet, 
rækkevis blanding. Skovfyr (skf) er 
ammetræ, slutbevoksningen er en blan
ding af rødgran (rgr) og hybridlærk 
(hyl). Rillepløjning i kvas. Hybridlærken 
overvokser rødgranen men kan reduce
res ved hugst. Eller rødgranen kan fjer
nes på egnet tidspunkt med henblik på 
at benytte lærken som skærm.

Model 3: Meget frostudsat lokalitet, slut
bevoksningen er en blanding af 
rødgran (rgr) og skovfyr (skf). Japansk 
lærk (jal) fjernes ved 1. tynding. Rille
pløjning. Der er chance for at rødgran 
og skovfyr følges ad, det kan tænkes at 
skovfyrren kan blive stabil skærm for 
næste generation.

Model 4: Frostudsat lokalitet, NB dyb
depløjning. Med ammetræer af skovfyr 
(skf) og birk (bir) etableres en løvtræbe
voksning af eg og lind (lin) med tørst 
(tør) som undervækst og indblanding af 
skovfyr. Der dybdepløjes og hegnes.

Model 5: Frostudsat lokalitet, NB dyb- 
depløjning. Der etableres et skovbryn af 
eg, ask, lind (lin), birk (bir) og skovfyr 
(skf) med buske af tjørn (tjø), kornel 
(korn), slåen (slå), blærespiraea (bisp), 
navr og tørst.

Model 6: Frostudsat og mager lokalitet, 
kvasrydning og rillepløjning i kvas. Der 
laves en forkultur af birk som "meje
tærskes" når tid er, dog ikke før en dbh 
på 11-13 cm. Ønske om at indbringe 
grandis (agr) på arealet sammen med 
sitkagran (sgr) til blivende bevoksning, 
underplantning med sitkagran og gran
dis ikke nødvendigvis samtidig.

Model 7: Mere næringsrig jord med 
moderat frostrisiko, rillepløjning i kvas. 
"Forkultur" af rødgran (rgr) og japansk 
lærk (jal). Efter 4-5 år indplantning af 
douglasgran (dgr) og grandis (agr) - 
erfaringen er god!
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Foto 4. Skovbrugsprofessor Bo Larsen kunne hér stå og grunde over: Er dette en 
tidlig skærmstilling eller en sen underplantning af en forkultur? Damhus Plantage 
under Ulborg Distrikt, underplantning af en ca. 40-årig rødgran og lidt ædelgran 
med bøg og skovbrynsbuske, kulturen er på billedet 5 år gammel. En nabobevoks
ning af bøg plantet på renafdrift er stærkt skadet af forårsnattefrost.
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BREDAL
- din garanti for kvalitet

•ale: . • Bredal Planteskole A/S
Vort S»ran & N°bl ** 9575 Terndrup

dmantlSgr Tlf.: 9833 5160 ■ Fax: 9833 5111
Web: www.bredal.as ■ Email: bredal@bredal.as

Produktion & salg af kvalitetsplanter til:
Juletræs- & klippegrøntproduktion, skovbrug samt plantninger i det åbne land

PROKNUS
- Problemknuser for skovbruget

• Regneark der kan udskrive kalker af kulturarealer i valgfri målestok.
Areal, hegnslinie og gab beregnes.

• Planteafstande, plantetal, blandingskulturer, såning.
• Kulturplan, træmåling, kort og målestokke m.m.
• 28 regneark med beregninger til skov og land
Pris 3.000 kr. + moms inkl. fri opdatering og support i hele år 2000.

Se og prøv PROKNUS på Osted Kro, mini-kursus i Excel 97 og demonstration 
af de vigtigste regneark.

Fredag den 17. marts kl. 13-15.30 
Osted Kro, Hovedvejen 151, 4000 Roskilde

Tilmelding på tlf. eller E-mail senest den 10. marts. Kaffe og kringle 50 kr. 
Tlf.: 24 65 88 68 ■ email: truls@post5.tele.dk

Skov- og Landskabsingeniør Truls Wiberg 
Ringstedvej 48 • 4440 Mørkøv

Slutbemærkning
Det praktiske har en rigtig tradition for 
at tilpasse sig de lokale forhold. Det 
sker også for de mange kulturmodeller, 
der bliver bragt til udførelse de kom
mende år.

Min tanke med indlægget er at vinde 
gehør for blandinger, ikke alene ved 
anlæg, men også gennem bevoks
ningsforløbet. For det kunne jo være 
stabiliserende at få flere etager ind i 
skovbilledet og génbank til den kom
mende generation. Den således varie
rede skov tror jeg ikke er økonomisk rin
gere end det vi kender i dag i plantage
skovbruget.

vækstrør
tubex er markedets eneste 
dobbeltvæggede planterør. 
Med tubex får du en meget 
god vækst og sikres mod:

• vildbid
• musebid
• frost

skader
• skader 

fra
maskiner ■in

I« •
fiuib

Poda
Hegn il

Importør:

Poda Hegn Fyn
Teglværksvej 54 
5884 Gudme
Telf.62 25 12 54, fax bl 25 12 53
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Årligt plantes 20-25 mio. containerdyrkede 
løvtræplanter i Sverige og Finland.

Bedre frøudnyttelse.

il Sikrere resultat.

■ Billigere plantning.

el * birk 

eg • bøg 

skovfyr 

rødgran
Færdige dækrodsplanter på 
ét år eller konventionelle 
barrodsplanter.

Lad os kontraktdyrke 
Dine planter til levering 
foråret 2001.

Kontakt for information
Svartingstorps plantskola

Anders Håkansson tel+46 451 16352 fax+46 451 16377
Kolleberga plantskola

Christer Thoft tel +46 435 441310 fax +46 435 441764 
Huvudkontoret

Sverker Lidén tel +46 36 305603 fax +46 36 190740

SVENSKA SKOGS PLANTOR AB 

- fin ycd

www.skogsplantor.se skog@skogsplantor.se
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PLANTEFORSYNINGEN 
EFTER STORMFALDET

3 35

Foto 1. Hald Ege, kåringsnr. F.707. På udsatte lokaliteter er det vigtigt at anvende et 
robust frø- og plantemateriale. Hald Ege bevoksningen er kåret specifikt til anven
delse på udsatte lokaliteter.

Af skovrider Bjerne Ditlevsen, 
Statsskovenes Planteavlssta
tion, Skov- og Naturstyrelsen

Det er ikke tilstrække
ligt blot at skaffe plan
ter nok til de nye kultur
arealer. Plantemateria
let skal være lokalitets
tilpasset og af god 
genetisk kvalitet for at 
de nye skove skal blive 
sunde og stabile og 
samtidig have god pro
duktivitet og kvalitet.

Stormfaldet medfører 
et ekstra behov for plan
ter svarende til 2-3 års 
produktion.

En hurtig øgning af 
planteforsyningen vil 
være svær i de første år. 
Det kan derfor i nogle 
tilfælde blive nødven
digt at strække tilplant
ningen indtil det gode 
materiale er til rådig
hed.

Nye stabile 
kvalitetsskove
Med stormen den 3. december 1999 
blev skønsvis 15.000 ha skov fældet i 
utide. Gentilplantningen vil kræve 
skønsvis 50-75 millioner planter, og det 
stiller betydelige krav til planlægningen.

Selvom det kan virke næsten umuligt 
at stille noget op mod en storm så vold
som som i december, så er der et klart 
ønske om, at de nye skove skal være 
mere robuste. De skal også være mere 
varierede, samtidig med at både pro
duktiviteten og især kvaliteten skal fast
holdes eller forbedres.

Udfordringen bliver at planlægge til
plantningen på en sådan måde, at de 
nævnte ønsker kan opfyldes bedst 
muligt. Udover det naturgivne dyrk
ningsgrundlag afhænger de nye skoves 
sundhed og kvalitet primært af tre fakto

rer: Skovdyrkningen, træartsvalget samt 
“indholdet" i form af plantematerialet i 
skovene.

- Skovdyrkningen giver et bredt 
udsnit af "redskaber”, som kan bidrage 
til at få bedre skove. Det omfatter bl.a. 
skovstruktur (skovbryn, indre bælter 
m.v.), træartsblandinger, aldersdifferen
tiering, kulturteknikker, tyndingsmetoder 
m.v.

- Valg af træart bestemmes primært 
af lokaliteten; men herudover kan der 
være et ønske om at lægge særlig vægt 
på stabile arter som eksempelvis eg.

- Plantematerialets egenskaber 
bestemmes i første række af materialets 
oprindelse og i anden række af den 
genetiske forbedring, som har fundet 
sted i forbindelse med forædling og 
fremavl af materialet.

Der er et naturligt samspil mellem de 
tre faktorer, og kun ved at optimere alle 
tre faktorer kan vi opnå at få bedre 
skove i fremtiden. I denne artikel foku
seres på plantematerialets betydning.

Kvaliteten af frø- 
og plantematerialet
Igennem proveniensforskningen, skov
træforædlingen og fremavlen udføres

en målrettet indsats for at frembringe et 
genetisk forbedret frø- og plantemateri
ale til skovbruget.

I forædlings- og fremavlsprogram
merne er der i de senere år lagt særlig 
vægt på at forbedre materialets sund
hed og kvalitet. De genetiske værdige
vinster, der kan opnås ved at bruge det 
forbedrede materiale, ligger skønsvis 5- 
20% over det gennemsnitlige alminde
ligt kårede materiale - afhængig af 
træart.

Hovedparten af frø- og plante
forsyningen kommer dog stadig fra 
skovenes almindeligt kårede bevoks
ninger.

En del af forsyningen er import. Det 
importerede materiale kan variere bety
deligt i kvalitet. Noget er godt, og andet 
kan være direkte uegnet til dansk skov
brug. Et plantemateriale, som er veleg
net og godkendt til eksempelvis fransk 
eller tysk skovbrug, er ikke automatisk 
egnet til dansk skovbrug.

Brug af importeret materiale bør der
for være begrænset til provenienser, 
som i danske afprøvninger eller i almin
delig brug har vist sig velegnet til dansk 
skovbrug. Brug af ukendt importeret 
materiale kan være særdeles risikabelt
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% forbedring/tab 
(sundhed og kvalitet)

ge. I box 1 er der vist en oversigt over 
publikationer og vejledninger, som kan 
støtte plantekøberne i valget af de gode 
provenienser og frøkilder.

30

20

10

0

-10

-20

Genetisk
forbedret

Aim.
karet
bev.

Im
port

Fig. 1. Genetisk kvalitet af plantematerialet. Genetisk forbedrede frøkilder (frøplan
tager m.v.), kårede danske bevoksninger og afprøvede / kendte udenlandske pro
venienser vil generelt sikre en tilfredsstillende genetisk kvalitet i plantematerialet. 
Andet importeret materiale kan være af dårlig kvalitet, og det er risikabelt at bruge 
ukendt materiale. Under normale forhold vil skovbrugeren kunne vælge plantemate
rialet fra den gode ende; men i eksempelvis stormfaldssituationer slår det gode 
materiale ikke til, og brugeren kan blive “tvunget” til at anvende et ringere - ofte 
uegnet - materiale (markeret med rødt). “% - forbedring / tab ’’ er i forhold til gen
nemsnittet af det nuværende materiale i skovene.

for den fremtidige sundhed og kvalitet i 
skovene.

Der er fri omsætning af frø og planter 
inden for EU. De gældende herkom
stregler vedr. omsætning af frø og plan
ter giver ikke automatisk nogen sikker
hed mod import af uegnet materiale.
Det er derfor de pågældende skov
brugsmyndigheder og plantebrugere, 
som i den sidste ende selv har ansvaret 
for at sikre sig et egnet materiale.

Proveniensvalget i 
ekstreme situationer

Dansk professionelt skovbrug er 
generelt meget bevidst om betydningen 
af at bruge gode provenienser og frøkil
der. Der er i almindelighed et godt 
kendskab til kvaliteten specielt af de 
hjemlige frøkilder.

I den nuværende ekstreme situation 
vil der ikke med kort varsel kunne skaf
fes tilstrækkeligt med planter fra de 
hjemlige frøkilder. Interessen vil derfor 
samle sig om, hvilket udenlandsk mate
riale det kunne være forsvarligt at bru-

Plantebehovet og 
den aktuelle 
forsyningssituation
Det samlede ekstrabehov for planter 
efter stormfaldet vurderes til at ligge i 
området 50 til 75 millioner planter. Den 
øgede efterspørgsel vil formentlig ikke 
komme helt op på de skitserede mæng
der, idet der samtidig er en vis tilbage
holdenhed i den almindelige hugst.
Men alt i alt er der tale om en meget 
kraftig udvidelse af efterspørgslen.

Det normale årlige planteforbrug i det 
traditionelle skovbrug (eksklusiv juletræ
er og pyntegrønt) skønnes at være IS
ES millioner planter. Ekstrabehovet sva
rer altså til 2-3 års normal planteproduk
tion i de danske skovplanteskoler.

Fig. 2 viser et skøn over omfanget af 
den igangværende produktion i danske 
planteskoler af de vigtigste skovtræar
ter. Oplysningerne er baseret på indbe
retninger fra Skovplanteringen, der er 
en sammenslutning af danske skov
planteskoler - både private og statslige. 
Der produceres også skovplanter uden 
for Skovplanteringens medlemskreds; 
men omfanget af denne produktion vur
deres at være ret begrænset.

De danske planteskoler vil derfor 
ikke med kort varsel kunne dække det 
øgede behov. Som det fremgår af fig. 2 
er der en vis overproduktion i forhold til 
normalsalget; men langt fra nok til at 
dække det øgede behov.

Under normale forhold ville det være 
muligt at regne med en vis øgning af 
importen af godt plantemateriale fra 
europæiske planteskoler. Planteforsy- 
ningen fra de europæiske planteskoler 
er ikke nærmere undersøgt, men mulig
hederne vurderes at være relativt be-

Fig. 1 illustrerer skematisk de forskellige 
materiale-kategorier, der er beskrevet 
ovenfor. Skovbrugerne vælger plante
materialet “fra den gode ende”. Under 
normale forhold vil det være muligt at 
holde sig inden for det grønne område, 
dvs. over nul-linien, i fig. 1.

I ekstreme situationer, hvor der enten 
opstår en kraftig øget efterspørgsel 
efter planter eller hvor udbuddet af 
egnede planter er lavt som følge svag 
frøforsyning, er der en stor risiko for at 
importere planter, som ligger i det røde 
felt i fig. 1., dvs. planter som er af ringe
re kvalitet - og i nogle tilfælde helt ueg
nede.

Herkomstlovgivningen sikrer plante- 
køberne oplysninger om materialets 
proveniens og oprindelse; men det 
giver som nævnt ovenfor ikke automa
tisk nogen sikkerhed for plantemateria
lets egnethed på en specifik lokalitet.

Fig. 2. Igangværende planteproduktion af de vigtigste skovtræarter (produktionen 
er omregnet til kulturareal v/ 4000 planter/ha). Grafen er baseret på produktionsdata 
fra Skovplanteringen. Produktionsskønnene forudsætter anvendelse af traditionelle 
produktionsmetoder. Den eksisterende produktion vil kun i begrænset omfang kun
ne dække en øget tilplantning i de første to år.

Kulturareal (ha)
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Foto 2. Douglas indblanding i bøgeskov, Silkeborg Statsskovdistrikt. I produktions
skovene er det vigtigt at anvende et frø- og plantemateriale, som - ud over sundhe
den - kan sikre et kvalitetsprodukt i den sidste ende.

grænsede. Det skyldes primært, at det 
midt- og sydeuropæiske stormfald sam
tidig betyder en større efterspørgsel på 
plantemarkedet i hele Europa.

Konklusionen er derfor, at det kan 
blive meget vanskeligt at skaffe tilstræk
keligt med egnet plantemateriale inden 
for de allerførste år. Spørgsmålet er her
efter, hvor hurtigt det vil være muligt for 
planteskolerne at øge produktionen til at 
kunne dække efterspørgslen efter gode 
planter.

Muligheden for at øge 
planteproduktionen
Den aktuelle forsyningsmulighed er 
omtalt ovenfor. Planteavlsstationen har 
herudover søgt at vurdere muligheder
ne for at øge produktionen til at dække 
efterspørgslen.

En øgning af produktionen er i første 
række afhængig af frøforsyningen af 
velegnet genetisk materiale i 2000 og 
2001. Der er foretaget en vurdering dels

af de frømængder, som allerede er ind
samlet og findes i frølagre hos frøhand
lerne, dels af mulighederne for at ind
samle nyt frø i den næste frøsæson.

Vurderingerne er baseret på Her
komstkontrollens oplysninger om ind
samlede og importerede frømængder 
samt på Planteavlsstationens praktiske 
erfaringer med indsamlingsmuligheder 
for de forskellige arter. Det er imidlertid 
vigtigt at gøre opmærksom på, at der er 
tale om skøn, som er behæftet med 
betydelig usikkerhed.

Skønnene over frøforsyning er i fig. 3 
omsat til potentiel øget planteproduktion 
i de nærmeste år. Grafen viser - udover 
den igangværende produktion - den 
mulige udvidelse af produktionen ved at 
udså de ekstra frømængder dels fra de 
eksisterende frølagre, dels fra en for
ventet - men noget usikker - frøindsam
lingsmulighed i næste frøsæson.

Konklusionen er, at en betydelig pro
duktionsøgning tidligst kan finde sted til 
plantesæsonen efterår 2001 / forår 
2002. Brug af “hurtige" produktionsme
toder i eksempelvis væksthuse vil i 
nogen udstrækning kunne øge plante- 
udbuddet i løbet af kort tid; men omfan
get vil være usikkert.

Arter til forkultur - rødel, birk og lærk 
- vil være klar først (til efteråret 2001 / 
foråret 2002), mens en produktionsudvi
delse med nåletræarterne med den 
almindelige produktionsteknik tidligst vil 
kunne finde sted fra sæsonen efterår 
2002 / forår 2003.

En optimal 
genplantningsplan
De danske planteskoler er traditionelt 
hovedforsynerne til det danske skov
brug. Det genetisk bedst egnede plan
temateriale findes derfor helt overvejen
de i disse planteskoler.

En hurtig gentilplantning (dvs. i 
foråret 2000 og i sæsonen efterår 2000 / 
forår 2001) vil - som omtalt ovenfor - 
betyde, at det bliver nærmest umuligt at 
skaffe et ordentligt plantemateriale til 
alle de nye skove. Og skulle det endelig 
lykkes at få fat i ekstra planter, så er det 
næppe sandsynligt at kvaliteten lever op 
til ønskerne om stabile kvalitetsskove.

Hvis gentilplantningen kan strækkes 
over flere år vil det være muligt at forsy
ne de nye skove med velegnet plante
materiale. Det drejer sig om forkulturar- 
ter og bøg fra sæsonen efterår 2001 / 
forår 2002 og om nåletræarter og eg fra 
efterår 2002 / forår 2003 (se også fig.
3).

Planteskolerne, som i givet fald skal 
stå for den øgede produktion, kan her
udover få ganske betydelige kapaci
tetsmæssige problemer i tilfælde af en 
hurtig øgning af produktionen. En yder
ligere strækning af tilplantningen med 
eksempelvis 3 år ville derfor kunne sikre 
at planteskolerne kan “følge med” og 
dermed sikre skovene det gode plante
materiale.

78 SKOVEN 2 2000



STORMFALDET 3.12.99
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Fig. 3. Skøn over den potentielle produktions-øgning baseret på skøn over eksiste
rende frømængder i frølagrene samt på en forventet frøindsamling i næste 
frøsæson. Mængden af amme- og forkulturarter vil kunne øges betydeligt i plante- 
sæsonen efterår 2001 / forår 2002. Det samme gælder bøg og i nogen udstrækning 
eq; medens mængden af nåletræarterne først kan øges fra sæsonen efterår 2002 / 
forår 2003.

En optimal plan for gentilplantning - 
set ud fra hensyn til genetik og plante- 
forsyning - vil dermed skulle strække 
sig over i alt ca. 5 år. Fordelene der 
opnås ved at strække tilplantningen 
skal selvsagt sættes op mod de eventu
elle ulemper, som en “forsinket” tilplant
ning kan påføre skovejeren - eksempel
vis øgede kulturproblemer. I den sidste 
ende bliver det derfor en afvejning mel
lem forskellige hensyn, som bliver 
udslagsgivende for tilplantningshastig
heden.

For planteskolerne vil deFvære en 
betydelig økonomisk satsning at øge 
produktionen. Det er derfor vigtigt, at 
der på et så tidligt tidspunkt som muligt 
kan meldes ud om den forventede til
plantningstakt. I stedet for at “hamstre" 
planter til en forventet hurtig tilplant
ning, bør skovbrugeren og planteprodu- 
centen på et tidligt tidspunkt få en for
nuftig aftale om planteforsyningen.

Box 1. Valg af frø- og 
plantemateriale
Generelt om provenienser og
frøkilder:
• Træarts- og proveniensvalget i et 

bæredygtigt skovbrug (1997), 
J.Bo Larsen (red.), DST 1997, 
Dansk Skovforening

• Skoven og dens dyrkning (1988), 
H.A.FIenriksen, Dansk Skovfore
ning

• Brug af frøkilder af træer og 
buske (1997), Statsskovenes 
Planteavlsstation, Skov- og 
Naturstyrelsen

Specifikt om valg af provenienser
og frøkilder:
• Træarts- og proveniensvalget i et 

bæredygtigt skovbrug , J.Bo 
Larsen (op.cit.)

• FSL's videnblade, Skovbrug, 
emne-nr 3.3 og 3.4

• Valg af frø- og plantemateriale 
(1996), SKOV-INFO nr. 14

• Valg af frøkilder (skovtræer),
Intern vejledning (1998), Stats
skovenes Planteavlsstation, Skov- 
og Naturstyrelsen

• Frøkildebeskrivelser (serie), Stats
skovenes Planteavlsstation, Skov- 
og Naturstyrelsen
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Smedebakken 9 • Starup • 7200 Grindsted
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DISTRIKTSCHEFER:

Nordjylland:
Bil 30 46 14 44 
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STORMFALD 
I UDLANDET

I løbet af december er 
der faldet 193 mio. m3 i 
storme i Europa. Det 
svarer til et halvt års 
normal hugst.

Langt den største 
mængde ligger i Frank
rig, men også Schweiz 
er relativt hårdt ramt.

Det nordlige Europa blev ramt af et stort 
stormfald d, 3,-4. december. Men vejr- 
guderne har ikke været skovene mildt 
stemt, for lige efter jul blev Centraleuro
pa ramt af to lige så kraftige storme d. 
26. og 28. december. Det har medført 
et samlet stormfald på ca. 193 mio. m3.

Det fremgår af den mest pålidelige 
opgørelse, foretaget af Timber Commit
tee, som hører under FN’s Økonomiske 
Kommission for Europa samt FAO. Talle
ne er indberettet af de enkelte landes 
skovmyndigheder og revideres løben
de, se på Timber Committee’s hjemme
side www.unece.org/trade/timiber/ Her
fra er der også links til nationale hjem
mesider, og især i Frankrig, Tyskland og 
Schweiz er der omfattende information 
om stormfaldet.

Den opgørelse der nævnes her er pr. 
4. februar, og der kan stadig ske 
ændringer. Det kan således nævnes at 
siden den forrige opgørelse pr. 28. janu
ar er mængden reduceret med 4 mio. 
m3, især fordi Frankrig har fået lidt mere 
sikre tal. Til gengæld er der også risiko 
for en forøgelse hvis efterfølgende stor
me medfører følgefald i de bevoksnin
ger der er blottet i den første storm.

193 mio. m3 - et stort tal
Eri mængde på 193 mio. m3 er svær at 
forholde sig til. Det svarer til et års nor
mal hugst for de 8 lande der er ramt. 
Eller det svarer til halvdelen af et års 
hugst når man ser på hele Europa 
under ét - ud fra den tankegang at 
træmarkedet er internationalt så det 
ekstra udbud af træ kan fordeles over 
store områder.

Hvis man sammenligner med den 
stående vedmasse i hele Europa, udgør 
stormfaldet kun 0,6%. Selvom mange 
skovområder i Europa er meget præget 
af stormfald, så er der ikke tale om at

Land Stormfald 
mio. m3

Årlig hugst 
mio. m3

Stormfald 
i % af 
årlig hugst

Frankrig 139,6 43 325
Tyskland 30,0 39 77
Schweiz 12,1 4 290

Sverige 5,0 58 9
Danmark 3,7 2 169
Polen 2,0 23 9

Østrig 0,4 14 3
Litauen 0,4 5 8

Subtotal 193,2 188 103

Belgien ubetydeligt 4
Estland ubetydeligt 6
Letland ubetydeligt 10

Spanien ubetydeligt 16
Italien intet 10
Portugal intet 9

UK intet 8
Øvrige
Europa intet 130

Stormfald
i alt, skøn 193,2 381 51

Kilde: UN/ECE Timber Committee, 
www.unece.org/trade/timber 
Tal for årlig hugst er rundtræ der fjernes fra sko
vene. Timber Committe tilføjer i en note at ikke 
alt det skovede træ fjernes fra skovene, og dette 
gælder i endnu højere grad for stormfældet træ.

Tabel 1. Skøn over stormfald i Europa. 
Baseret på indberetninger fra de enkel
te lande pr. 4.2.00.

de europæiske skove som helhed er 
ødelagt.

Der er tale om en meget stor mæng
de træ, men det er ikke alt træet som 
kommer ud på markederne. Dels fordi 
det er skadet, dels fordi en del af storm
faldet i især Frankrig og Schweiz næp
pe kan blive oparbejdet før det er for 
sent.

Samtidig må man regne med at den 
ordinære hugst i Europa går ned. I de 
stormramte områder bliver der kun 
oparbejdet stormfald, og i mange andre 
regioner vil man formentlig reducere 
hugsten, fordi afsætningen af træ i hele 
Europa bliver påvirket. Det forøgede 
udbud af træ på det europæiske 
træmarked vil derfor måske begrænses

sig til hvad der svarer til 1/3-1/4 års 
hugst.

Rygter og fejl
Et stormfald er altid uoverskueligt, men 
det er vigtigt at bevare overblikket og 
sikre sig at informationerne er korrekte. 
Undertegnede har således hørt fra dan
ske skovfolk at de har hørt i Sverige at 
der skulle være faldet 2-300 mio. m3 i 
Europa. Tallet synes at stamme fra det 
tyske tidsskrift Holz Kurier. Måske er der 
nogle mængder der er talt med to gan
ge, måske er det rene rygter.

Det finske tidsskrift Skogsbruket 
omtaler i nr. 1/2000 stormfaldet i de nor
diske lande. Om Danmark hedder det 
bl.a. at mængderne af nåletræ svarer til 
6-7 års hugst. Hermed menes måske at 
stormfaldet svarer til 6-7 års normal 
hugst indenfor de stormramte områder 
(men ikke i hele Danmark).

Der bringes et billede fra stormfald i 
Danmark, og i teksten angives at "stor
mene har væltet 20 gange så mange 
træer som man i gennemsnit havde reg
net med at fælde de næste 15 år. De 
næste 3-4 år skal der således plantes 4 
gange så store arealer som normalt”. 
Teksten stammer måske fra billedbu
reauet, og meningen er måske at der 
på den pågældende ejendom er faldet 
20 års hugst.

Fejl og misforståelser af denne art vil 
hurtigt blive afklaret. Men de bidrager til 
en nervøs stemning på markedet og gør 
afsætningen vanskeligere. Derfor kan 
der kun opfordres til at man holder sig 
til kendsgerningerne.

I det følgende berettes om situatio
nen i de enkelte lande, baseret på tids
skrifter og web-sider fra de pågælden
de lande. Der angives kilder, så læse
ren kan kigge redaktionen over skulde
ren.

Norden
Sverige. Skogsstyrelsen har opgjort at 
der i det sydlige Sverige er faldet 
omkring 5 mio. m3. I Skogen 1/2000 
nævnes dog at dette tal er overdrevet.

Fordelt på regioner nævnes følgende
mængder (1000 m3):

Skåne 1500
Halland 40
Blekinge 110
Kronoberg 100
Jbnkoping 200
Våstra Gotaland 400
Kalmar 100
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Fig. 1. Stormfaldet i de offentligt ejede 
skove i Frankrig, skalaen går op til over 30 
nf/ha. Staten har næsten ikke noget skov 
i et af de hårdest ramte områder, Les Lan
des, i sydvest. (Kilde: www.onf.fr).

Fig. 2. Stormfaldet i den tyske delstat 
Baden-Wurttemberg, opdelt på skovdi
strikter. Skalaen går op til over 350.000 
nf (Kilde: AFZ 2/2000).

Fig. 3. Stormfald i Schweiz opdelt på 
kantoner. Skalaen går op til 10 gange 
en årshugst. (Kilde: 
www. admin, ch/buwal/presse).

Ostergotland
Vårmland
Målardalen

300
500
800

Hårdest ramt er Skåne med 1,5 mio. m3, 
mange steder fladefald. Men ellers er 
der hovedsagelig tale om spredt fald op 
til Orebro. En del stammer fra den orkan 
vi blev ramt af i Danmark, mens storm
faldet i området mellem Goteborg og 
Stockholm skyldes et længerevarende 
stormvejr (ikke orkan) i dagene omkring 
1. december 1999.

Skaderne ses især i kanten af 
bevoksningerne, i nytyndede bevoks
ninger og i skærmstillinger. Mange ste
der hvor man havde planlagt selvforyn
gelse må der nu laves kunstig kultur. 
(Kilder: Skogen 12/99 og 1/00, 
www.svo.se).

Finland. Helt ubetydelige skader. I 
kystområderne er der en del steder faldet 
frøtræer der var skærm over en foryngel
se, visse steder er der væltet randtræer, 
og i Sjundeå er der et fladefald på 60 ha. 
(Kilde:Skogsbruket 1/2000).

Centraleuropa
Langt det største stormfald skete i Cen
traleuropa. Først den 26. december over 
det nordlige Frankrig, Sydtyskland og 
Schweiz. Og den 28. december fulgte 
en ny orkan over det sydlige Frankrig.

Stormfaldet er blevet forstærket af 
stor nedbør i ugerne forud, og træerne 
havde svært ved at stå fast. En anden 
årsag er usædvanligt høje temperaturer 
så jorden ikke som normalt var frosset.

Mange træer med dybtgående rod
system som fyr og løvtræer er knækket, 
mens træer med et fladere rodsystem 
som gran og ædelgran er væltet med 
rodkager.

Frankrig er langt det hårdest ramte 
land med 140 mio. m3 - mere end 3 års 
hugst for hele landet. Stormfaldet er 
opgjort for regioner, og de hårdest ram
te områder er (mio. m3):
Alsace 6,0
Lorraine 29,5

Champagne Ardenne 
Bourgogne 
Franche Comté

Rhone Alpes
Auvergne
Limousin

Aquitaine 
Poitou Charentes 
Øvrige regioner

16,5
4,1
4,0

6,8
6,0

16.3

27,1
13,0
10.3

Det største stormfald i private skove er i 
det sydvestlige hjørne af landet - Les 
Landes de Gascogne. Her findes et 
sammenhængende skovområde på 
mager jord tilplantet med Pinus mariti
ma. Det største stormfald i offentlige 
skove er i Lorraine ind mod Tyskland 
med 22,4 mio. m3. I Lorraine meldes om 
meget høje andele af skader, A af løv
træet og A af nåletræet.

Kilder: www.onf.fr 
www. agriculture, gouv. fr

Tyskland. I Tyskland får stærke stor
me et navn, og stormen d. 26.12 hed
der Lothar. Stormen 3.12 kaldes Anatol, 
og den sidste store storm i Tyskland i 
1990 kaldes Vivian. Disse navne vil man 
nok støde på hyppigt fremover. Denne 
gang er der faldet 30 mio. m3, svarende 
til % af et normalt års hugst for hele landet.

Langt det meste er faldet i den sydvest
lige del af landet, i Baden-Wurttemberg 
med 25 mio. m3. Det er især den centrale, 
vestlige del der er ramt med 3-4 - visse 
steder 10-års hugst. Stormen har ødelagt 
ca. 40.000 ha skov, 3% af delstatens sko
vareal. Løvtræ udgør 1/5, og der er en ret 
stor andel knækkede træer -10-20%.

Det hårdest ramte område er det 
centrale Schwarzwald hvor der findes 
mange bondeskove. Den lokale skov- 
dyrkerforening med 3500 medlemmer 
og 70.000 ha har mellem 4 og 5 mio. m3 
stormfald. En typisk ejendom er her på 
30 ha - 14 ha landbrug og 16 ha skov - 
og heraf er de 10 ha væltet.

I Bayern er der faldet 4,3 mio. m3, 
især i Mellem- og Nordschwaben. Det 
er A års hugst. Rødgran udgør 90% af 
mængden.

Kilder: AFZ/Der Wald 2/2000, 
www.forst.bayern.de/ og 
www.mlr.baden-wuerttemberg.de/

Schweiz har fået langt det største 
stormfald der er målt i landet - 12 mio. 
m3 eller næsten 3 års hugst. Nåletræ 
udgør 75%, og der er en relativt stor 
andel knækkede træer. Omkring A af 
træet kommer næppe på markedet, 
bl.a. fordi det er skadet.

Stormen har især ramt den nordlige 
og vestlige del af landet. De hårdest 
ramte kantoner er (1000 m3):

Bern
Aargau
Fribourg
Zurich
Luzern

4470
1300
1200
1100
1000

Relativt hårdest ramt er den lille kanton 
Nidwalden midt i landet med 10 års 
hugst (240.000 m3). I Fribourg og Bern 
er der væltet 6, hhv. 5 års hugst.

Stormen kom vestfra den 26. om for
middagen i form af to regnbånd der lå i 
retning NØ-SV og fejede ind over landet 
med 40 minutters mellemrum. Sammen 
med regnbåndene fulgte kraftig nedbør, 
lyn og stærke vindstød op til godt 50 
m/sek. På www.radar.ethz.ch/ kan man 
se en animation fra en vejrradar der 
viser uvejrets passage over Schweiz.

Kilder: Wald und Holz 1/2000, 
www.admin.ch/buwal/presse og 
www.admin.ch/buwal/forst/lothar/
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HVAD MED VILDTET 
NÅR SKOVEN FALDER?

Af Carsten Riis Olesen, 
Danmarks Miljøundersøgelser, 
Kalø (DMU)

To procent af de danske 
skove blev ødelagt af 
efterårets orkan.

Først skulle hjortevild
tet fredes fordi gemme
stederne forsvandt, der
efter skulle halvdelen af 
bestanden skydes, fordi 
de vil æde planterne.

Forvirret? - så følg 
med her!

For meget hjortevildt?
Bestanden af rådyr er vokset kraftigt i 
de sidste 30 år. Målt ud fra det årlige 
jagtudbytte i perioden 1970-1998 er 
rådyrbestanden i Danmark som helhed 
vokset med 5% per år, hvilket svarer til 
en fordobling hvert 14’ende år.

Denne vækst dækker over store regi
onale forskelle med fordobling af 
bestanden på så kort en årrække som 6 
år på trods af det årlige jagtudbytte.
Den kraftigste vækst foregik i årene 
1987 til 1993.

Ribe- og Sønderjyllands amter, hvor 
orkanen ødelagde mest, er eksempler 
på to af de amter hvor bestandene af 
råvildt voksede kraftigst i denne perio
de. Med jagtsæsonen 1993 toppede 
væksten over det meste af landet, og 
for Sønderjyllands Amt har væksten 
været negativ (bestanden reduceret) 
siden 1996.

Imidlertid er høj tilvækst ikke nødven
digvis ensbetydende med høj tæthed. 
Tætheden af råvildt, opgjort som antal 
rådyr nedlagt per 100 ha, varierer fra 
1,4 i Nordjyllands Amt til 6,0 i Born
holms Amt. Sønderjyllands Amt ligger i 
den lave ende af skalaen med 2,4 ned
lagte rådyr/100 ha. Vilkårene for råvildt 
og skovens foryngelse synes således at 
være væsentlig forskellig fra landsdel til 
landsdel.

Nærmere analyser viser, at landbru
gets stigende brug af vinterafgrøder er 
den væsentligste årsag til rådyrenes 
succes. De vintergrønne marker giver 
nemlig dyrene adgang til mere føde i en

ellers svær tid. Selv om det således er 
en ændret praksis i landbruget, der har 
medført en hurtigt voksende rådyrbe
stand, så er skoven fortsat det foretruk
ne opholdssted fordi dyrene her kan fin
de skjul.

Skoven er derfor det område hvor 
der først spises op, før de mere risikab
le fødelokaliteter i det åbne landskab 
benyttes. Flerdoblingen af råvildtbe
standen betyder således flere skader i 
skoven, men næppe en flerdobling.

Bestanden af kron-, då- og sikavildt 
er væsentligt mindre end råvildtbestan
den, og de er endnu meget klumpet for
delt over landet. For alle tre større hjor
tearter gælder imidlertid at bestandene 
er i stigning, hvilket også ses ved en 
øget spredning i den seneste periode.

Vildtets vilkår 
efter stormfald
Råvildt er stærkt bundet til løvskoven. I 
ældre nåletræsbevoksninger finder 
hverken råvildt eller de øvrige hjorte
arter tilstrækkeligt med føde, men deri
mod god dækning.

Råvildtet er ikke krævende med hen
syn til dækning. Alt højere end 45 cm er 
nok til at yde dækning for råvildtet, og 
de udnytter gerne småbiotoperne i det 
åbne landskab.

Kronvildtet har tilsyneladende van
skeligere ved at tilpasse sig jagt- og for
styrrelsespres. Deres nuværende 
udbredelsesområde vidner om, at de 
kræver større sammenhængende skov
områder.

Orkanen ødelagde primært ældre 
nåletræsplantager. Hvor disse planta
ger har været vildtets hjemområde eller 
en del deraf, vil forholdene være foran
drede. Rådyrene vil meget hurtigt ven
de tilbage, hvis der overhovedet er 
mulighed for at bevæge sig i området. 
Dækning er der rigeligt af.

For de større hjortearter forholder det 
sig anderledes. De vil ikke kunne finde 
dækning og er nødsaget til at fortrække 
til andre steder med bedre dæknings
muligheder. Under denne flytteperiode 
vil de være nemt bytte (heraf diskussio
nen om fredning).

På kort sigt vil de større hjortearter 
kunne drage fordel af knopper og bark 
fra de væltede nåletræer. For råvildtet 
er knopper af væltede løvtræer af større 
betydning. I de første vækstsæsoner 
efter rydning vil skovbunden blomstre 
og udgøre et sandt spisekammer for

alle hjortearterne. På den måde er 
stormfald en ubetinget fordel for hjorte- 
vildtet.

Rigere skov
Orkanen har givet en uventet chance 
for at etablere en skov som er rigere på 
kvaliteter for både mennesker og dyr. 
Plantning af planteskoletræer i snorlige 
rækker kræver ofte indhegning, idet 
træerne er både få og meget synlige for 
hjortevildtet.

En plantet skov vil være dyr at etab
lere og typisk ende som en ensaldren- 
de bevoksning. Selvforyngelse af arter 
som indfinder sig naturligt (ofte birk, ask 
og skovfyr), kombineret med såning af 
andre løvtræarter, vil kunne give en fle
retageret blandingskov, hvor de arter 
som er specielt godt tilpasset klima og 
jordbund, vil dominere.

Etableringen vil være væsentligt billi
gere end plantning, men af væsentlig 
længere varighed. Resultatet vil være 
en rigere, mere stabil og varieret skov 
som ikke nødvendigvis kræver indheg
ning. Måske vil denne skov ikke kunne 
levere bygningstømmer, men det bør 
heller ikke være målet for alle skove på 
alle boniteter.

Skader på den ny skov
Hegning er den eneste mulighed, hvis 
man vil være sikker på, at den nye skov 
ikke udsættes for bid af harer eller hjor
tevildt.

Hegning er imidlertid forbundet med 
store udgifter. For at undgå hegning kan 
afskydningen forøges, men desværre 
ved vi ikke hvor meget bestanden skal 
reduceres, før det nytter. Hvis der var 
en simpel sammenhæng mellem 
tæthed af råvildt og mulighed for foryn
gelse uden hegn, ville det være nemt at 
forynge skov i Sønderjylland, men gan
ske umuligt på Bornholm.

Vælger man afskydningsmodellen for 
et lokalområde, vil indvandringen fra 
naboområder forøges og den ønskede 
effekt forringes. Yderligere ulemper vil 
være risiko for nabostridigheder og 
reduktion af eventuelle indtægter fra 
jagtudlejning.

Et alternativ til hegning og stærk 
reduktion kan være en massiv foryngel
se (selvforyngelse og såning) af større 
arealer. På trods af føde i overflod, vil 
hele egnens råvildt ikke klumpe sam
men på et begrænset areal. Det meste 
af året lever råvildt nemlig alene eller
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Rådyrene påvirkes næppe meget af stormfaldet - de vi! hurtigt vende tilbage hvis 
det er muligt at bevæge sig i området. Der er rigelig dækning for dem. (Arkivfoto af 
Carsten Ri is Olesen).

med årets lam, og de opretholder en 
form for territorier, som ofte forsvares 
aggressivt.

De større hjortearter lever derimod i 
rudler, som gør det muligt for dem at 
’’støvsuge” en bestemt lokalitet med et 
godt fødeudbud. Ved høj tæthed af de 
større hjortearter vil selvforyngelse uden 
hegning være meget vanskelig.

Fremtiden
I takt med konvertering til en rigere skov 
med større udbud af føde og dækning 
for hjortevildtet, vil jagtudbyttet kunne 
forøges permanent. For Danmark som

helhed skal vi ikke forvente, at rådyrbe
standen og dermed udbyttet stiger i de 
kommende år.

Der vil dog være store regionale for
skelle, hvor blandt andet store arealer 
med ny og rigere skov eller ny skovrejs
ning vil kunne sikre en fortsat stigning i 
den lokale råvildtbestand. De større 
hjortearter vil derimod sprede sig hvis 
de får lov, ganske uafhængigt af storm
faldet.

Bestandens størrelse og den geo
grafiske fordeling er først og fremmest 
påvirket af den nuværende jagtlige for
valtning.

4)0

Særlig varietet af 
vortebirk, hvor veddet har 

en hel speciel struktur 
og vejer ca. 930 kg/m\ .

ALLE KLONER MED 
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VELDEFINERET 

KVALITET,
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Salgsprisen er op til 
50 kr./kgJ
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Til mange interesserede
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Der skal igen indsamles oplysninger om træarter, aldre osv. for de danske skove. 
Dansk Skovforenings formand opfordrer til at gøre en indsats for at besvare skema
erne så nøjagtigt som muligt. Jo mere pålidelig skovstatistik vi har, jo bedre mulig
heder har foreningen for at fremme erhvervets interesser. (Se nærmere i boks 2).

Af forstfuldmægtig 
Anette Munk Ebbesen 1) og 
forstfuldmægtig Klaus 
Enevoldsen 2)

Der skal foretages en ny 
skovtælling af alle lan
dets skove. Der skal 
oplyses træartsforde
ling, aldre, bonitet, 
foryngelsesform, admi
nistration, planlægning 
mv.

Tallene giver mulighed 
for en saglig debat om 
skovpolitik, skovøkono
mi og udviklingen i skov
brugets naturværdier.

Ved næste tælling kan 
man måske undgå ske
maer og klare sig med 
stikprøver.

Hvordan udvikler skovbrugets ejen
domsstruktur sig? Biiver der færre sko
ve i personligt eje til fordel for selskabs
eller foreningseje? Hvordan er det med 
aldersklassefordelingen i de danske 
skove?

Disse og mange andre spørgsmål vil 
vi snart kunne besvare, for det er igen 
tid til at skrive de danske skove i mand
tal. Sidst der blev talt var i 1990, så her i 
2000 er det tid til at tælle igen. Snart vil 
spørgeskemaerne dumpe ind af brev
sprækken hos alle danske skovejere 
med mere end 0,5 ha skov eller pynte
grøntareal.

Hvorfor en 
skovstatistik?
Hvorfor er det nødvendigt med en 
skovstatistik 9

For det første fordi en god beskrivel
se af vore skove er udgangspunkt for

1) Skov- og Naturstyrelsen
2) Dansk Skovforening

branchen når der skal arbejdes med 
emner inden for skovøkonomi og skov
politik.

For det andet fordi skovenes tilstand 
og udvikling er mere i fokus end nogen
sinde tidligere, både i Danmark og på 
globalt plan. I denne situation er det 
vigtigt at en saglig debat om skovpolitik 
har det bedst mulige fundament.

Både erhvervet og andre vil med sik
re data kunne belyse den udvikling, der 
er sket over de seneste ti år. Vi har en 
formodning om at f.eks. naturværdierne 
i vores skove forøges, men uden sikre 
data kan vi kun gætte på, hvilken vej 
udviklingen går - og gætterier er sjæl
dent tilstrækkeligt til for alvor at gøre 
indtryk! Derfor ligger der i Skovloven en 
forpligtelse til mindst hvert tiende år at 
udarbejde en skovstatistik.

Hertil kommer, at en række af de 
internationale aftaler Danmark har til
trådt gennem de senere år - herunder 
senest Lissabon-resolutionerne - stiller 
krav om at afrapportere en række 
emner om de danske skove.

Forarbejdet 
til skovtællingen
Skovtællingen gennemføres af Dan
marks Statistik for Skov- og Naturstyrel
sen.

Erhvervets organisationer, konsulent- 
organisationerne og de grønne organi
sationer har inden udarbejdelsen af 
spørgeskemaerne deltaget i et udvalgs
arbejde sammen med Danmarks Stati
stik og Skov- og Naturstyrelsen. Målet 
var i fællesskab at finde frem til de 
områder, der skal belyses i den næste 
skovstatistik.

Hvis skovstatistikken skulle belyse 
alle forhold, der har interesse for sam
fundet og skovbrugserhvervet, ville 
spørgeskemaet fylde mange, mange 
sider. Udvalget har diskuteret og vurde
ret og på den baggrund fundet frem til 
spørgsmål, der dækker en række cen
trale områder. Bl.a. har det været vigtigt 
at stille spørgsmålene, så det er muligt 
at sammenligne med tidligere tællinger.

Afvejningen af hvad der skal med, 
og hvad der skal udelades af spørgs-
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I den ny skovtælling skal det bl.a. oplyses hvordan de sidste ti års kulturer er etab
leret - ved skovrejsning, efter renafdrift, under skærm eller som selvforyngelse.

mål er sket under hensyntagen til, at 
hvert eneste spørgsmål der skal besva
res belaster skovejeren. Det er et sandt 
dilemma, at omverdenens ønsker til 
oplysninger fra skovbruget stiger, samti
dig med, at intensiteten i skovbrugets 
administration falder.

Indholdet 
i skovtællingen
Skovejerne bliver bedt om at opgive 
status for deres skov pr. 1. januar 2000.

Som ved den seneste skovtælling 
bliver skovejerne bedt om oplysninger 
om generelle forhold, forhold på ejen
domsniveau samt forhold på kommune
niveau.

De generelle spørgsmål vedrører 
ejer- og administrationsforhold. Som 
noget nyt spørges endvidere om hvor
vidt der findes bevoksningslister, 
bevoksningskort og driftsplanlægning 
for skovdriften.

På ejendomsniveau skal skovejeren 
oplyse om træartsfordeling, den samle
de aldersklassevise træartsfordeling for 
distriktet samt PK (produktionsklasse) 
eller bonitet for hovedtræarterne. For de 
bevoksninger, der er anlagt i perioden 
1990-1999 skal desuden anføres, hvor
dan de er etableret: Er det sket som 
skovrejsning, efter renafdrift, under 
skærm eller som selvforyngelse ?

I 1990 tællingen skulle skovejeren 
oplyse træartsvise aldersklassetabeller 
på kommuneniveau. Vi ved fra tilbage
meldingerne fra dengang, at dette var 
en vanskelig opgave for mange. For at 
lette skovejernes arbejde med at udfyl
de skemaet er det besluttet, at der til 
denne tælling alene spørges til den 
samlede træartsfordeling på kommune
niveau samt skovrejsningens omfang i 
perioden 1990-1999. Vi håber, at dette 
vil lette udfyldningsarbejdet betydeligt.

Skovejere med mindre end 25 ha 
skov skal kun give oplysninger på ejen
domsniveau.

Samlet vurderes det, at besværet 
med at udfylde skemaerne vil være af 
omtrent samme omfang som i 1990. Til 
gengæld håber og forventer vi, at 
næste skovtælling praktisk talt ikke 
kommer til at belaste den enkelte skov
ejer - se senere.

Pilottælling i 1999
I løbet af sommeren 1999 gennemførte 
Danmarks Statistik en pilottælling, hvor 
der blev sendt spørgeskemaer ud til ca. 
170 skovejere. Baggrunden herforvar 
primært at undersøge, om de nye 
spørgsmål blev forstået og besvaret 
korrekt af skovejerne.

Besvarelserne viste, at enkelte skov
ejere havde problemer med at besvare 
dele af spørgeskemaet. Det fremgik 
også, at problemerne fordelte sig lige
ligt over både de nye spørgsmål og de 
spørgsmål, der var med fra sidste skov
tælling.

Pilotundersøgelsen har bevirket, at

en række formuleringer på spørgeske
maerne er blevet til rettet, så de for
håbentlig er blevet mere selvforklaren
de. Vejledningen er ligeledes blevet 
udbygget betydeligt.

Hvad med stormfaldet ?
I begyndelsen af december 1999 blev 
Danmark ramt af en orkan. På en række 
skovarealer, særligt i den sydlige del af 
landet væltede træerne, eller de blev 
skadet.

Stormfaldet betyder, at mange skov
ejere netop nu er travlt beskæftigede 
med at oparbejde det stormfældede 
træ, at sikre den bedst mulige afsæt

ning m.v. Nogle skovejere vil derfor slet 
ikke have en status for skoven pr. 1. 
januar 2000, idet der endnu ikke er fuldt 
overblik over skadernes omfang.

Alligevel er det valgt at gennemføre 
Skovtællingen nu. For skovarealer, der 
er ramt af stormfald, bedes ejeren angi
ve status umiddelbart før stormfaldet.

Når skovtællingen fastholdes i den 
nuværende stormfaldssituation skyldes 
det hovedsagelig, at vi med tællingens 
resultater vil få et meget præcist billede 
af, hvordan skovene så ud umiddelbart 
før stormfaldet. Dermed vil udviklingen 
fra 1990 og frem til stormfaldet kunne 
beskrives meget detaljeret.

SKOVFORENINGEN OPFORDRER 
SKOVEJERNE TIL AT 

TAGE GODT IMOD SKEMAERNE
Spørgeskemaerne til Skovtælling 2000 kommer på et ubelejligt tidspunkt for 
mange skovejere: Oprydningen og opgørelsen efter stormfaldet er i fuld gang, 
andre opgaver står i kø for at blive løst - og midt i det hele skal der så udfyldes 
skemaer med skovens data til myndighederne.

Loven forpligter alle skovejere til at bidrage til statistikken. Men det kan være 
fristende at løse denne opgave hurtigt og måske overfladisk for at komme videre 
til opgaver med mere direkte betydning for ejendommens drift.

Alligevel opfordrer Dansk Skovforening skovejerne til at gøre en indsats for at 
besvare skemaerne så nøjagtigt som muligt.

Jo mere pålidelig en skovstatistik vi har for hele landet, jo bedre muligheder 
får Skovforeningen for at fremme erhvervets interesser. Det gælder både økono
miske og politiske interesser. Derfor håber Skovforeningen på den bedst mulige 
skovstatistik, både når det gælder træproduktion og naturværdier.

Gustav Berner, formand for Dansk Skovforening
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Ejendomme der er ramt af stormfald skal opgive en status umiddelbart før stormfal
det. (Billedet viser en stor bevoksning af blandet nåletræ på Steensgård, Millinge, 
der er så godt som ødelagt. Bevoksningen ligger i vestsiden af skovkomplekset 
Svanninge Bakker. Som beskyttelse mod stormfald er der anlagt et bælte af bøg og 
eg på godt 50 m bredde mod vest - men det var altså ikke nok i denne storm. Der 
er iøvrigt også slået store huller i bæltet af løvtræer. Vinden er på dette sted presset 
meget opad dels af terrænet uden for skoven, dels af løvtræbæltet og har derefter 
ramt nåletræerne ret højt oppe på stammen. Det er nok forklaringen på at en del af 
nåletræerne er knækket i omkring 10 m højde).

Netop denne periode er interessant 
at få belyst, fordi det forventes at der er 
en markant udvikling indenfor skovrejs
ning, pyntegrønt og diverse nye skov
politiske virkemidler indenfor skovtil- 
skudsområdet. Hvis man havde valgt at 
vente 2-3 år med skovtællingen - til 
stormfaldet var oparbejdet og arealerne 
gentilplantet - ville mange tendenser 
indenfor skovbrugets udvikling i 
1990’erne sandsynligvis blive skjult i 
stormfaldets virkninger.

Tællingens overordnede resultater vil 
i forbindelse med databehandlingen bli
ve søgt korrigeret for stormfaldets virk
ninger. Hvordan er endnu ikke helt 
afklaret.

Hvorfor skal alle 
skovejere være med?
Behøver man virkelig at spørge alle 
skovejere ? Er det ikke ligegyldigt med 
besvarelser fra små enheder ?

Spørgsmålene kan være mange, 
men svarene peger alle i samme ret
ning: Det er til både samfundets og 
erhvervets fordel at have en sikker og 
pålidelig statistik. Og selvom den enkel
tes bidrag kan synes beskedent i for
hold til den samlede statistik, så er det 
helt fundamentalt, at alle deltager. Man 
har faktisk pligt til at besvare spørge
skemaerne fra Danmarks Statistik.

Hvornår kommer 
der resultater?
Den store sammenstilling af data fra alle

spørgeskemaerne og publicering heraf 
forventes at kunne ske midt i år 2001. 
Det påregnes dog, at der inden udgan
gen af år 2000 kan offentliggøres en 
række sammendrag, så der allerede på 
det tidspunkt kan vises nogle af de 
udviklingstendenser, som har fundet 
sted siden 1990 og tidligere.

Fuld fortrolighed
Det skal pointeres, at alle oplysninger 
der afgives til Danmarks Statistik 
behandles fuldt fortroligt.

Data vil alene blive brugt til statisti
ske formål af Danmarks Statistik, og 
ingen oplysninger om enkeltejendomme 
vil kunne identificeres ud fra det materi
ale, som offentliggøres.

Fremtidens statistik
Måske er det sidste gang alle skovejere 
skal udfylde spørgeskemaer til brug for 
en skovstatistik. Måske er andre teknik
ker og metoder i brug næste gang, der 
skal tælles. Tanken ligger nær, da Dan
mark er et af de få steder i verden, hvor 
skovstatistik laves på denne måde. 
Andre steder anvendes stikprøvemålin
ger på udlagte prøveflader.

Skov- og Naturstyrelsen har igangsat 
et pilotprojekt ved Forskningscentret for 
Skov- & Landskab, der skal vise om og i 
givet fald hvordan der kan laves en 
skovstatistik i Danmark ved hjælp af 
udlæg af prøveflader. Se nærmere i 
Boks 1.

Denne metode har endvidere den

Boks 1. Et Udviklings
projekt ved FSL
Med ca. 10 års mellemrum udarbej
des en skovstatistik over forholdene i 
de danske skove. I Danmark base
res skovstatistikken på spørgeske
maer, der udsendes til alle ejere af 
skove eller arealer med pyntegrønt 
og juletræer.

I Sverige og de fleste andre euro
pæiske lande udarbejdes skovstati
stikkerne på baggrund af målinger 
på udlagte prøveflader. Nogle prøve
flader er faste og måles hvert år, 
andre er ‘‘flyvende’’ og måles kun ind 
i mellem. I Sverige er arbejdet tilret
telagt således, at hele landet måles 
igennem i løbet af en årrække (5-10 
år). På baggrund af målingerne i den 
forudgående periode udarbejdes 
årlige skovstatistikker.

Skov- og Naturstyrelsen har 
igangsat et pilotprojekt ved Forsk
ningscentret for Skov- & Landskab.

Projektet skal søge at fremkomme 
med en model til, hvordan prøvefla
der til brug for skovstatistiske målin
ger kunne udlægges i de danske 
skove. Desuden skal det i projektet 
foreslås, hvilke forhold, der skal 
måles på disse prøveflader. Det kan 
være træart, aldersklasse, PK/bonitet 
eller tilstedeværelsen af dødt ved, 
bestemmelse af mosser/laver eller 
svampe.

Hvis pilotprojektet viser sig suc
cesfuldt og Skov- og Naturstyrelsen 
beslutter at iværksætte, projektet på 
landsplan er det måske sidste gang 
alle skovejere skal udfylde detaljere
de spørgeskemaer til brug for udar
bejdelse af en skovstatistik. Måske 
kan spørgeskemaet i fremtiden redu
ceres væsentligt i omfang - i bedste 
fald kan det måske helt undværes. 
Og den tanke er ikke så skræmmen
de endda.

fordel, at den kan belyse en række 
andre forhold ved skoven - forhold som 
man ikke kan forvente at kunne afdæk
ke ved hjælp af spørgeskemaer til ejer
ne. Det drejer sig bl.a. om strukturelle 
forhold, flora, fauna, økologiske faktorer 
m.v. Med de stigende ønsker til viden 
om skovene sammenholdt med en 
vigende administration kunne dette 
måske være en fremtidssikker løsning.

Vi må se hvad fremtiden bringer, 
men i denne omgang er der altså ingen 
vej udenom at finde blyanten frem, når 
spørgeskemaerne fra Danmarks Stati
stik dukker op. Vi håber de vil blive 
taget vel imod.
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FLERE ERFARINGER 
MED OPARBEJDNING

Bæltegravemaskiner 
kan med fordel bruges 
ved oparbejdning af 
stormfald. Til at holde 
på stammer så de ikke 
flækker, eller til at træk 
ke træerne fri.

Når man skal oparbejde spredt storm
fald i bøg kan man have stor nytte af en 
gravemaskine, især i stort træ - det 
forøger sikkerheden, reducerer tabene, 
og arbejdet går hurtigere. Det kunne 
man se et eksempel på i Bækkeskov 
ved Præstø, hvor entreprenør Bjarne 
Thygesen fra Tullebølle på Langeland 
hjalp to skovarbejdere med at oparbej
de spredt fald i bøg på over 30 m.

Han brugte en bæltegravemaskine, 
som normalt bruges til grøfterensning. 
For et par år siden skulle han lave plet
vis grubnmg på steder hvor det var 
svært at komme til, og der blev lavet en 
grubbertand til montering i kranarmen. 
Når der skal grubbes bliver kranarmen 
strakt ud, ført ned i jorden og derpå 
trukket ind mod basismaskinen.

Grubberen er imidlertid også veleg
net til oparbejdning af stormfald. Først 
til friskæring af kronen, hvor der laves et 
snit i toppen af plankekævlen. Maskinen 
presser kævlen ned eller løfter den op, 
alt efter hvordan spændingerne i træet 
er. Dermed undgår man at kævlen flæk
ker, og der er ikke risiko for at stammen 
slår op i hovedet på skovarbejderen. 
(Foto 1).

Dernæst skal plankekævlen skæres 
fri af rodkagen. Maskinen kan igen 
presse plankekævlen ned, eller løfte 
den i vejret, så arbejdet kan foregå 
uden risiko. (Foto 2).

Skovarbejderen bør have en sav 
med et sværd der er længere end nor
malt. Han kan ikke komme til fra alle 
sider af stammen som ved en normal 
fældning. Sværdet bør derfor være

I L
A.

u 3

IJ

*
•; a

iM
....... Kp.

fi- • ;'GV UA.ij 
*■. AÆ..J, .S;; v.3»\>.s 

■• v. l;,/ L : - - . , .

Foto 1. Gravemaskinen fastholder træet mens plankekævlen skæres fri af kronen.
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Foto 2. Gravemaskinen kan løfte stammen så friskæringen sker hurtigt og uden risiko.
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Foto 3. Træer som hænger fast i kronen 
på andre kan trækkes fri af gravemaski
nen. Her bliver hele stammen med rod
kage drejet en halv omgang så træet 
kan falde frit mod jorden.

mindst halvdelen af kævlens diameter 
ved roden.

Gravemaskinen blev også brugt til 
nedtrækning af træer, som hang fast i 
kronen på andre træer. Gravemaskinen 
kan lægge disse træer ned ved at træk
ke, skubbe eller dreje stammen. (Foto 3).

Der var stor spredning i træernes 
diameter - og mange var omkring eller 
over 80 cm i brysthøjde. Alene planke
kævlen på så store træer vejer 3-4 tons, 
og kronen noget tilsvarende. Friskærin- 
gen skal gøres med forsigtighed for at 
undgå en dækning som som kan gøre 
kævlen værdiløs. Undgår man bare én 
gang at en stor A-kævle flækker, så har 
man betalt det meste af en dagløn for 
gravemaskinen.

Bjarne Thygesens maskine er mindre 
end mange entreprenørmaskiner, men 
den havde ikke problemer med at 
håndtere træerne, selvom de stod i 
spænd. Bjarne Thygesen havde inden 
arbejdet i Bækkeskov hjulpet i en skov 
på Fyn. Der blev her oparbejdet flere 
hundrede træer, og kun 1 kævle 
flækkede.

Gravemaskiner i nål
I nåletræ er der ofte tale om fladefald. 
Fler bruges gravemaskinen først og 
fremmest til at trække træerne fri. 
Træerne ligger ofte i flere lag oven på 
hinanden, og de ligger i spænd. Hvis

jjg Tis
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Foto 4. Det kan være svært for skovar
bejderen at komme til ved friskæringen, 
og derfor er det en stor fordel med et 
længere sværd end normalt. Det kræver 
dog også lidt øvelse at håndtere et 
langt sværd.

der er tale om stort nåletræ er skov
ningsmaskinens kran ikke stærk nok til 
at trække træerne fri.

Her kan man indsætte en gravema
skine med en stærkere kran. Kranen 
kan forsynes med en grab der kan gri

be om træerne og trække dem fri, eller 
et fæidehoved som det kunne ses i Fre- 
derikshåb Plantage ved Billund.

Tanken var her at den også skulle 
klare friskæringen, men det er næppe 
realistisk. Mange af træerne er trykket 
ned i jorden, så maskinen ikke kan få fat 
i dem. Prøver den alligevel at skære 
træerne fri, så sker det flere meter 
oppe, og man mister værdifuldt træ og 
risikerer flækning.

Nogle gange er træets basis hævet 
lidt over jorden, så gravemaskinen kan 
få fat. Men den kan kun skære træet 
over i én retning, og det giver risiko for 
at saven sætter sig fast, eller der kom
mer flæk. Maskinen kan ikke ligesom 
skovarbejderen vælge at skære fra flere 
sider.

Det meste af friskæringen bør derfor 
foretages af en skovarbejder. Det var tit 
vanskeligt at komme helt hen til stam
men for at skære fri, og derfor har man 
også her stor nytte af et sværd som er 
længere end normalt. Man kan så væl
ge at stå på den mest sikre side af 
stammen, og man undgår at bruge tid 
på at kravle rundt mellem stammerne. 
(Foto 4).

Når træerne er skåret fri skal grave
maskinen trække dem fri og lægge dem 
til rette for skovningsmaskinen som så 
laver afkvistning og aflægning. Også 
her kræves en fornuftig organisering af 
arbejdet.

Der skal være god plads til at lægge 
stammerne ud på. Derfor kan det være 
vanskeligt at lave fritræknmg når man 
starter på et stormfaldsareal. Føreren af 
gravemaskinen skal også være omhyg
gelig med at lægge træerne så det er 
nemt for skovningsmaskinen at få fat på 
dem.

Et andet problem er at der er ret

Lm

Foto 5. Gravemaskine trækker træerne fri til skovningsmaskinen.
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mange aktører indblandet i et sådant 
skovningsarbejde: 2(-3) friskærere, en 
gravemaskine, en skovningsmaskine, 
og 1(-2) udkørselsmaskine(r) med klem
banke eller vogn. Præstationerne vil 
variere, og der opstår nemt ventetider.

Senere i Gødding Skov var der lejlig
hed til at se en skovningsmaskine i akti
on uden forudgående friskæring. Der 
var skovarbejdere med på holdet, men 
træerne lå i flere meters højde, og der 
var en halv snes træer som skovarbej
derne ikke kunne nå ned til. (Et foto af 
oparbejdningen ses side 115),

Skovningsmaskinen brugte noget 
mere tid på arbejdet, fordi den havde 
svært ved at få fat og lirke træerne fri, 
og der bliver let et spild af godt træ.

Dagen efter var der lejlighed til i Lin
det Skov at se en velorganiseret opar
bejdning. Føreren af gravemaskinen var 
øvet og var hurtig til at trække træerne 
fri. De blev derpå lagt ud så skovnings
maskinen let kunne få fat i dem. (Foto 5 
og 6)

JEprv

S *%

Foto 6. Efter træerne er trukket fri ligger de parailelt og er nemme at gå til for skov
ningsmaskinen. Hvis stammerne må lægges oven på hinanden skal de placeres 
taglagt, så de er lette at trække fri igen.
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Foto 7. Det skønnes at på landsplan er det over 1/3 af det stormfældede nåletræ 
som må sælges som cellulosetræ eller energitræ fordi det er flækket eller dimensio
nerne er for små. Markedet for cellulosetræ er ikke særlig godt, og derfor havde 
Niels Heding fra Forskningscentret for Skov & Landskab inviteret to embedsmænd 
fra Energistyrelsen til Jylland 20. januar for at vise hvor store mængder træ der er til 
rådighed for kraftværker og varmeværker.
Der blev aflagt besøg på Lindet statsskovdistrikt og to skove under Skovdyrkerfore- 
ningen Sydjylland. Billedet er fra Langeskov ved Brørup, og energitræet ses på 
venstre side af vejen. Der er tale om det areal som blev vist i Skoven 1/00, side 23 
(foto 1 og 2), men en måned senere. Hele douglasbevoksnmgen var nu oparbejdet, 
og alle effekter lå i bunker på 2-4 meters højde langs vejen op til ejerens hus. Det 
uafkortede tømmer var solgt til en fornuftig pris, mens ejeren havde valgt at opar
bejde energitræet for egen regning og risiko. Hvis ikke energitræet kan sælges til 
store værker kan det nok sælges til private i mindre partier (det ligger lige op til 
Brørup by). Stakken burde dog være lagt på strøer, så træet kunne holdes tørt i fle
re år.
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GENOPBYGNING 
AF TYSKE SKOVE 

EFTER ORKANSKADER
- ERFARINGER FRA SYDTYSKLAND EFTER 1990
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Figur 1. Et af de store åbne arealer efter orkanerne i 1990 i Hunsruck (Rheinland- 
Pfalz). (Foto: A. Brunner).

Af forsker Andreas Brunner, 
Skov & Landskab (FSL)

Efter store orkanskader 
i 1990 blev skovene i 
Sydtyskland genopbyg
get med omfattende løv
trækulturer på de åbne 
arealer.

Der blev ofte brugt 
naturlig opvækst og for
kulturer af pionertræar
ter. Nye kulturmodeller 
med store planter og 
mindre eller ingen 
pladsrydning, jordbear
bejdning, hegn eller ren
holdelse blev brugt i 
stort omfang.

I februar 1990 ødelagde en række orka
ner store skovområder i Sydtyskland og 
forårsagede skader på 75 mio. m3 træ i 
Tyskland og 31 mio. m3 i nabolandene 
(se figur 1).

Disse orkanskader var langt større 
end alle tidligere registrerede. Des
værre blev rekorden slået mindre end ti 
år efter, da to orkaner den 26. og 28. 
december 1999 væltede ca. 150 mio. 
m3 træ i Frankrig, Tyskland og Schweiz.
I delstaten Baden-Wurttemberg, som 
blev ramt både i 1990 og 1999, er der 
nu et behov for at bruge erfaringerne 
fra 1990.

Erfaringerne med genopbygningen 
af de stormfaldsramte skove efter 1990 
er fortrinsvis beskrevet i artikler skrevet 
af enkelte praktikere eller i sammenfat
ninger fra skovstyrelser i delstaterne 
(f.eks. Landesanstalt fur Wald und Forst- 
wirtschaft 1991, Rodig 1991, Seitscheck 
1991, Weidenbach, 1991, Landesforst- 
verwaltung Baden-Wurttemberg 1994).

Men der findes også foreløbige

resultater fra en række videnskabelige 
undersøgelser, som blev startet efter 
stormen. Et stort forsøg blev anlagt på 
fire forskellige lokaliteter i delstaterne 
Baden-Wurttemberg og Rheinland-Pfalz 
for at undersøge en række kulturmodel
ler som også omfatter naturlig opvækst 
og forkulturer med forskellige træarter 
(Schmidt-Schutz og Huss 1998).

Nogle af de vigtigste konsekvenser 
og erfaringer fra genopbygningen efter 
stormfaldet var:

Træartsskifte og 
blandskov
I offentlig skov blev foryngelsen af de 
stormfaldsramte arealer udnyttet som 
en lejlighed til at foretage et træartsskif
te og til etablering af blandskov. Formå
let var at introducere mere stabile træar
ter og at skabe grundlag for naturnær 
skovdrift, f.eks. blev rødgran ofte erstat
tet med egekulturer.

I delstaterne Bayern og Baden-Wurt
temberg, som var hårdest ramt, blev

70% af alle offentlige stormfaldsramte 
skovarealer genetableret med løvtræer 
(eg, bøg, ask, ær, kirsebær)
(Seitscheck 1991, Landesforstverwal- 
tung Baden-Wurttemberg 1995).

For at etablere blandskov blev træar
terne som regel blandet gruppevis, hvor 
gruppens størrelse svarede til krone- 
arealet af en til flere fuldt udvoksede 
træer. Der anvendtes kun én træart pr. 
gruppe.

Tidligere forsøg med enkelttrævis 
eller rækkevis blanding førte til ensarte
de skove eller dårlig stammekvalitet. 
Årsagen var forskelle i arternes højde
vækst (se Jørgensen 1999 og Fodgaard 
1999 for lignende erfaringer fra Dan
mark).

I en speciel kulturmodel for eg 
(Eichennesterpflanzung) blev egene 
plantet i grupper med lille planteafstand 
indenfor gruppen (ned til mindre end 1 
m) for at sikre en god stammeudvikling. 
Imellem egegrupperne blev andre 
træarter enten plantet på stor afstand
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Figur 2. Udvikling af naturlig opvækst 
pa et åbent areal efter orkanskader i 
1990: a. 1992, b. 1995, c. 1997. (Fotos: 
A. Schmidt-Schutz).
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eller foryngede sig naturligt, ofte pioner
træarter. Man forventer, at kulturerne, 
som er billigere pga. det mindre plante
tal, udvikler sig til blandskove med ind
slag af kvalitetseg.

Mindre stormfaldshuller i bevoksnin
ger blev ofte ikke kultiveret. Enten luk
kede de sig igen eller gav mulighed for 
naturlig foryngelse. Overlevende enkelt
træer og trægrupper blev i videst mulig 
omfang brugt som skærm for at kunne 
etablere skyggetræarter som f.eks. bøg 
og ædelgran.

Særlig vægt blev lagt på etablering 
af stabile og artsrige skovbryn. Der 
skulle derfor efterlades plads mellem 
de nyplantede kulturer og veje eller 
grænser for at tillade naturlig successi
on. Stabile løvtræarter blev også plantet 
med stor afstand i skovbrynet. Et skov
bryn som efterligner tidlige successi

onsstadier med deres artsrigdom skal 
dog plejes regelmæssigt ved at fjerne 
buske og træer.

Lokalitetskortlægning
En af de vigtigste hjælpemidler til plan
lægningen af kulturer var lokalitetskort
lægningen (dvs. kortlægning af jordbund, 
fugtighed mv. i skovene, red.). Disse kort 
findes for størstedelen af det offentlige 
skovareal i Tyskland og anses for at være 
et uundværligt redskab til at undgå unød
vendige stormskader i fremtiden.

Den generelle tendens til at genop
bygge stabile skove førte ikke til gen
plantning af hele arealet med eg. Andre 
løvtræarter blev anvendt på lokaliteter 
hvor de kunne forventes at udvikle sig til 
stabile bevoksninger. Nåletræarter blev 
anvendt i blanding med løvtræarter på 
stabile lokaliteter.

Naturlig opvækst
For at undgå store omkostninger ved 
kulturer på de åbne arealer forsøgte 
man i videst muligt omfang at udnytte 
den naturlige opvækst, som fandtes i 
skoven før stormen, eller som etablere
de sig efter skovningen (se figur 2 og 
3).

Denne opvækst var sjældent helt til
fredsstillende, fordi den ofte var domi
neret af rødgran og var ujævnt fordelt. 
Den kunne dog f.eks. udnyttes som for
kultur eller suppleres med plantning. 
Forsøgene viste, at skovningsarbejdet 
kan ændre sammensætningen af træar
ter hvis den eksisterende opvækst bli
ver reduceret og hvis mineraljorden fri
lægges til ny frøspiring.

Ofte var det nødvendigt at vente 
nogle år med at foretage genetablering 
for at blive klar over mængden og sam-
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Figur 3. Fløjdefordeling og træartssammensætning i naturlig opvækst 7 år efter stor
men. Der er vist resultater fra fire lokaliteter i Baden-Wurttemberg og Rheinland- 
Pfaiz (Schmidt-Schutz og Huss 1998).

mensætningen af den naturlige op
vækst. I Baden-Wurttemberg blev ca. 
25% af stormfaldsarealerne genetable
ret ved hjælp af naturlig opvækst.

Nogle arealer blev reserveret helt til 
naturlig succession uden styrende ind
greb (f.eks. 127 ha af 16.000 ha storm
faldsarealer i offentlig skov i Baden- 
Wurttemberg). Erfaringer med naturlig 
opvækst og naturlig succession vurde-

Figur 4. Udvikling af kultur med eg og 
birk som forkultur på åbent areal efter 
orkanskader i 1990: a. 1992, b. 1997, c. 
1998. (Fotos: A. Schmidt-Schutz).
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res som positive fordi det lykkedes at 
genetablere skov med færre omkostnin
ger.

På arealer, hvor oprydning gav nega
tive dækningsbidrag, kunne også disse 
omkostninger undgås. Derfor overvejes 
det nu i Baden-Wurttemberg at lade en 
stor del af de aktuelle stormfaldsarealer 
ligge som de er, uden oprydning og kul
turaktiviteter.

Forkultur
Forkulturer af pionertræarter (birk, el, 
asp, poppelarter, aim. røn) blev ofte

W
&

anvendt. Ud over beskyttelse af frost
og tørkefølsomme træarter (se figur 4 
og 5) afhjælper forkulturer også den 
plantemangel, som kan forventes efter 
store stormskader, idet efterspørgslen 
efter planter udjævnes over tid.

Forkulturen skal være lukket, før 
hovedkulturen plantes for at kunne 
beskytte følsomme træarter. Mindre 
følsomme træarter blev også plantet 
samtidig med pionertræarterne.

Forsøg med afprøvning af forskellige 
træarter til forkultur på flere lokaliteter 
viser stor forskel i arternes evne til at 
dække arealet (Schmidt-Schutz og 
Huss 1998). Det er derfor vigtig at væl
ge den art, som under de givne betin
gelser kan vokse hurtigt og beskytte 
hovedkulturen.

Nåletræarter blev ikke anvendt som 
forkultur i Tyskland pga. af en meget 
stor risiko for, at de ikke bliver fjernet 
senere, især i de private skove.

Beskyttelse vha. ’’forkultur” kan også 
ydes af overlevende træer og bevoks
ningsrester, som derfor ikke blev fjernet. 
Det gælder også enkelte træer ved 
skovbryn, selv om risikoen for at de fal
der i en efterfølgende, mindre storm er 
stor.

Vildtproblemet
Det største problem for løvtrækulturer er 
vildtbid,

I Tyskland lykkedes det mange ste
der at etablere egekulturerne uden heg
ning. Dette skyldes dels at store arealer 
blev forynget samtidig, dels at der fand
tes tilstrækkeligt foder til vildtet som føl
ge af vegetationsudvikling på de store 
åbne arealer.

Men vildtbestanden blev også kon
sekvent reduceret i årene efter stormen 
i mange regioner.

%
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Kulturmodel 
med store planter
Ud over vildtbid er græskonkurrencen 
og de medfølgende museskader de 
største problemer for løvtrækulturer på 
åbne arealer.

For at undgå disse problemer blev 
der mange steder udviklet og afprøvet 
nye kulturmodeller for løvtræer med sto
re planter ("Heister", 1 - 2 m højde, 
mest over bidhøjde). De store planter 
blev sat i langt mindre antal pr. hektar 
end normalt, som regel uden pladsryd
ning, jordbearbejdning, hegn eller ren
holdelse. Hvis kvasrydning ikke kunne 
undgås blev det foretaget meget eks
tensivt og skånsomt med skovningsma
skine, udkørselsmaskine eller gravema
skine.

I kombination med naturlig opvækst 
eller forkulturer udvikledes sluttede 
bevoksninger af høj kvalitet. De samle
de omkostninger af kulturmodellen med 
store planter var i samme størrelsesor
den som konventionelle løvtrækulturer 
fordi de større omkostninger til planter 
og plantning blev opvejet af mindre 
omkostninger til pladsrydning, jordbear
bejdning, hegn og renholdelse (se 
Ussing et al. 1999 for lignende erfarin
ger fra Danmark).

I sammenhæng med de nye kultur
modeller, men også i mere traditionelle 
kulturer, blev renholdelse reduceret 
mest muligt af økonomiske grunde, 
samme tidsrum mindskede eller stop
pede de fleste offentlige skovejere 
anvendelsen af herbicider ifølge deres 
programmer for naturnær skovdrift.

Plantemetoder
Plantemetoder til store løvtræplanter 
blev tilpasset de langt større rødder. 
Forskellige typer jordboremaskiner blev 
udviklet, f.eks. modeller monteret på en 
enhjulet trillebørramme (Pflanzfuchs) 
eller på kranarmen på en skovningsma
skine. Der blev også anvendt gravema
skiner udstyret med en stor grubber
tand.

For mindre planter blev hakkeplant
ning rationaliseret med nye typer hak
ker, som blev introduceret fra Amerika 
("Buchenbuhler” hakke) og videreudvik
let for større løvtrærødder ("Rhoden” og 
"Pflanzmeister" hakke).

Som konsekvens af stormfaldet blev 
plantemetodens indflydelse på rodud
vikling og dermed stabilitet undersøgt 
nærmere (se f.eks. http://www.lwf. 
unimuenchen.de/veroef/veroef98/twfber 
15/index.htm).

Resultaterne fra løvtræarter viser, at 
roddeformationer ved skrippeplantning 
(plantning med hakke eller spade) har 
stor indflydelse på rodudvikling og sta
digvæk kan ses efter 40 år. Boreteknik
ken kan, på meget leret jord, hindre 
rodudvikling pga. sammenpresning af 
hullets sider.

FSL vil fortsat forsøge at gøre rele
vante, tyske erfaringer og tiltag tilgæn-
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— Gammel 
egeskov

— Forkultur: 
under 
birkekrone

— Forkultur: 
mellem 
birkekroner

Åbent areal
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Figur 5. Lufttemperaturen i løbet af et 
døgn i gammel skov, under forkultur og 
på åbent areal i 50 cm højde (middel
værdi for hver time fra september 
1996). Figuren viser at forskellen mel
lem forkultur og skovbevoksning er ca.
2 grader om natten. (Schmidt-Schutz og 
Fluss 1998). Nogle forårsnattefrostska- 
der kan således undgås under forkultur.

gelige for dansk skovbrug. Selv om 
vækstbetingelserne er anderledes i 
Sydtyskland end i de stormramte area
ler i Danmark, forventes det at mange 
erfaringer kan overføres eller inspirere, 
ikke mindst på de lidt bedre danske jor
de.
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IKONOS
SATELLITTEN
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Figur 1. Sort/hvid billede af nåleskov med 1 meters (80 cm) opløsning. Her ses de 
enkelte træer tydeligt. (Bemærk at billederne til denne artikel gengives i mindre 
størrelse end de leveres, og at der kan ske en forringelse i forbindelse med tryknin
gen i bladet, red.).

Af Ben Møller Sørensen,
BMS International, Nærum

En ny satellit kan blive 
et nyt redskab til kort
lægning og overvågning 
af danske skove og 
andre naturressourcer.

Luftfotos af skove - 
måske også de storm
ramte skove - kan leve
res med en opløsning på 
80 cm og i løbet af få 
dage eller uger.

Den første naturressource satellit, 
ERTS-1 (senere kaldet Landsat) blev 
sendt i kredsløb omkring jorden den 22. 
juli 1972. Den tilbød fotos med en rum
lig opløsning med en multispektral 
scanner på 80 m i fire kanaler.

Allerede året efter blev SKYLAB 
sendt i kredsløb, og den havde et 
Return Beam Videcon system, der pro
ducerede pankromatiske billeder med 
en opløsning på 10 m. (Pankromatisk: 
Film der er følsom for lys af alle farver, 
red.).

Siden har vi haft Landsat Thematic 
Mapper, SPOT og den indiske IRS 
satellit med stadig forbedring af rumlig 
opløsning. Det hidtil bedste har været 
pankromatiske billeder med 5,8 m 
opløsning - bortset fra en russisk 2 m 
satellit, fra hvilken der har været leve
ringsvanskeligheder.

Den 24. september 1999 blev 
IKONOS satellitten sendt i et kredsløb 
omkring jorden fra pol til pol. Den opta
ger pankromatiske billeder (figur 1 og
2) med 1 meters opløsning (faktisk er 
det 80 cm) og multispektrale billeder 
med 4 meters (3.2 m) opløsning (figur 3 
og 4).

bndelig kan man ved en kombination 
af disse to billedtyper lave et såkaldt 
pansharpened billede, som fremtræder 
som et farvebillede i naturlige farver 
med 80 cm's opløsning.

Det er ikke blot revolutionerende, 
men den bedste opløsning, der vil blive

frigivet til civilt brug i lang tid fremover. 
Med IKONOS har man skabt ny teknolo
gi inden for digital kameraopløsning, 
men også transmissionen fra satellit til 
modtagerstationer af de meget store 
datamængder er imponerende,

IKONOS er sendt i kredsløb af 
Space Imaging, der er verdens største 
satellitdata distributionsselskab. Hoved
aktionærerne i Space Imaging er de 
amerikanske koncerner Lockheed- 
Martin, Raytheon og Kodak.

Der er altså tale om en privat satellit. 
Brugerne må derfor acceptere, at der 
principielt ikke stilles gratis data til 
rådighed for forskning, som det har

været tilfældet med nogle af NASA's og 
ESA’s satellitprogrammer.

Kombinationen af høj opløsning, høj 
positioneringsnøjagtighed, omfattende 
spektral information, og hurtig levering 
af billeder er unik. Dertil kommer, at 
man om nogle måneder vil kunne mod
tage stereobilleder, der sætter brugere i 
stand til at betragte jordens overflade i 
tre dimensioner.

Satellitten bevæger sig med en 
hastighed på 7 km per sekund og fore
tager et kredsløb omkring Jorden på 98 
minutter - altså 14 kredsløb i døgnet. 
Det giver mulighed for hyppige genbe
søg, og Danmark kan således fotogra-
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feres dagligt med 2 meters opløsning 
og hver 3. dag med 1 meters opløsning.

Teoretisk set kan man få foreløbige 
billeder under en time efter optagelse. 
Derved bliver IKONOS interessant for 
pressen, og den kan bruges ved en 
række overvågningsopgaver, som f. 
eks. i forbindelse med naturkatastrofer.

Anvendelsesmuligheder
IKONOS billeder åbner for en lang ræk
ke anvendelsesmuligheder inden for 
skovbrug, naturbeskyttelse og miljø
overvågning.

Skovbrug
I både sort/hvide (pankromatiske) og 
pansharpened billeder ses de enkelte 
træer, og det er et stort fremskridt m.h.t. 
bedømmelse af stående vedmasse, 
træartsfordeling etc, hvor man hidtil har 
måttet anvende luftfotografier.

Skaderne efter stormen i begyndel
sen af december 1999 vil kunne vurde
res ud fra disse billeder. Det kan have 
betydning for skovejerne ved kortlæg
ning af skoven - som grundlag for plan- 
tebestilling - eller ved statsskovridernes 
påtegning af de stormfældede mæng
der - for at opnå merhugstfradrag på 
selvangivelsen.

Sygdomme og sundhed 
Tilstedeværelsen af en nærinfrarød 
kanal er et overordentlig vigtigt bidrag 
til vurdering af plantesygdomme og
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Figur 2. Foto af del af Tokyo, nederst til højre ses en park med løvtræer. Foto i 1 m 
opløsning.

fe

Figur 3. Farvebillede af nåleskov med 4 meters opløsning. 
Samme billede kan fås med 1 meters opløsning, så detaljerne 
er lige så gode som i Figur 1 og 2.

Figur 4. Infrarødt billede af samme skovområde som figur 3 
med 4 meters opløsning. Farven er valgt - en såkaldt dalse 
colour”.
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Boks. Sammenligning mellem luftfotografier 
og satellitbilleder.

Egenskab Luftfotografier IKONOS-billeder

Rumlig opløsning få cm - 1 m 80 cm (S/H eller farve)
320 cm (multispektral)

Billedtype sort/hvid eller farve sort/hvid, multispektral 
og farve

Jordkrumningens indflydelse ingen ingen

Primær årstid for optagelse forår og somimer hele året

Totaltid for optagelse 
af hele Danmark

1-3 måneder 1 dag (ensartede forhold)

Egnethed for GIS god god

FiHormat TIFF (GEOTIFF) TIFF (GEOTIFF), m.m.

Medium CD-ROM, DAT, Exabyte CD-ROM, DAT, m.m.m.

Levering efter optagelse 3 mdr. - 3 år 1-10 dage

Pris for hele Danmark ca 2 mill. kr. forhandles, men er 
konkurrencedygtig

Pris per hektar ? 1.25 - 1.65 kr.

plantestress. Denne teknologi er i 
udstrakt grad anvendt fra fly i Tyskland i 
forbindelse med overvågning af den 
meget omtalte skovdød i Mellemeuropa 
i firserne. Andre steder har man konsta
teret sygdomme i kartoffelplanter med 
infrarøde luftfotografier.

Med den høje opløsning kan denne 
overvågning nu foretages med IKONOS 
billeder. Der er derfor mulighed for at 
sætte ind på et tidligt stadium, fordi 
plantesygdomme kan konstateres i 
infrarøde billeder, længe før de ses med 
det blotte øje.

Høstens størrelse 
Multispektrale data, som her fra 
IKONOS, kan indgå i algoritmer, der er 
udviklet med henblik på klassifikation af 
afgrøder.

Som eksempel har USA’s Landbrugs
ministerium siden slutningen af halv
fjerdserne brugt multispektrale data fra 
Landsat satellitten til at vurdere omfan
get af Ruslands hvedehøst og dermed 
mulighederne for eksport af amerikansk 
hvede i det kommende år. Det kunne 
dengang lade sig gøre med rimelig 
nøjagtighed selv med ringe rumlig 
opløsning på grund af store marker i 
Rusland og USA. I Europa, hvor marker
ne er meget mindre, har man ventet på 
den fine opløsning, som nu tilbydes 
med IKONOS.

Naturovervågning 
I forbindelse med naturbevarelse er der 
i Danmark en række love, som kan kon
trolleres med IKONOS billeder. Bl.a. kan 
man fastsætte bredden af dyrkningsfri 
bræmmer og kortlægge brakmarker 
med EU tilskud. Satellitbillederne kan 
bruges til mange planlægningsopgaver, 
der har indflydelse på naturen, som f. 
eks. vindmøller, industriudlægning, 
trafikårer m.v.

Et krav om, at alle søer over 100 kvm 
skal kortlægges kan tilfredsstilles med 
infrarøde IKONOS billeder. Disse viser 
en meget skarp vand/land grænse, for
di det nærinfrarøde lys stort set ikke 
trænger gennem vand. Her er farvefoto
grafier uegnede fordi lyset trænger gen
nem vandet ned til bunden i områder 
med lavt vand.

Af samme grund er Infrarøde 
IKONOS billeder meget velegnede til at 
kortlægge oversvømmede områder 
efter en storm, der har forårsaget dige
brud, eller blot har skabt højvande i 
udsatte egne.

IKONOS billeder versus 
luftfotografier
Sammenligning mellem luftfotografier 
og satellitbilleder i forbindelse med 
skovbrug, naturbeskyttelse og miljø
overvågning er nærliggende. Begge 
typer billeder har sine fordele. Med 
mere end 25 år i begge lejre har forfat
teren til denne artikel en god bagrund 
for at vurdere ’’pros og cons".

Hvis der er brug for ekstrem god 
opløsning i decimeterstørrelsen er luft
fotografering suveræn. Det drejer sig 
eksempelvis om kortlægning af matriku
lære forhold og topografiske kort i stort 
målstoksforhold. Omvendt er luftfoto
grafering ofte for dyr en løsning i situati
oner, hvor den meget fine opløsning 
ikke er nødvendig.

I boksen er foretaget en sammenlig

ning, som overlader til brugeren selv at 
afgøre, hvad der tjener hans formål 
bedst.

Sammenligninger af den art er altid 
diskutabel. Således er denne også sub
jektiv på visse punkter, men afspejler 
samtidig rimelig godt de faktiske for
hold. Der har allerede været betydelig 
interesse for IKONOS billeder blandt 
skovejere i Danmark
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BIODIVERSITETEN 
I NY SKOV

EFTER STORMFALD

Af Flemming Rune,
Skov & Landskab(FSL)

Når der laves ny skov 
efter stormfaldet kan 
man gavne artsrigdom
men på flere måder:

Man kan lægge vægt 
på hjemmehørende 
træarter, undlade at 
plante nåletræ op til 
vådområder og måske 
undlade at tilplante 
moser, samt begrænse 
jordbearbejdning.

Efter fladefald i både løvtræ og nåletræ 
står man i en situation som efter en 
renafdrift. Skovklimaet er forsvundet, og 
man kan ikke benytte elementer fra de 
gamle bevoksninger til skovens foryn
gelse - hverken gran som frostbeskyttel
se på hedejorderne, eller overstandere 
af løvtræ til selvforyngelse på de federe 
jorder.

En række organismegrupper - som 
f.eks. svampe og insekter på dødt ved - 
kan i en årrække efter et stormfald have 
gode vilkår, hvis man viser de rette hen
syn i oprydningsfasen (Rune 2000).
Men etableringen af den nye skov må i 
høj grad ske “fra bunden”, i hvert fald 
hvad angår den nye skovs træer. Nogle 
arter vil dog ofte kunne overleve til den 
ny skov kommer, ja måske endda blom
stre op, for så at bukke under, når den 
ny kulturskovs skyggevirkning indtræ
der.

I den situation får man - pludseligt og 
ganske mod forventning - pålagt ikke 
alene ansvaret for kommende generati
oners produktionsværdier, men også

ansvaret for udviklingen af den fremtidi
ge skovs naturværdier. I kulturfasen 
igangsætter man en biologisk proces, 
der vil udvikle sig gennem mange årtier, 
måske århundreder, og som i høj grad 
vil være afhængig af de tiltag, man væl
ger i månederne efter stormfaldet. Det 
er et ansvar, der altid må afvejes med 
nødvendige hensyn til økonomi og for
rentning.

I denne artikel berøres udvalgte, bio
logiske forhold, der kan indgå i de over
vejelser, den ansvarlige skovejer har 
ved planlægningen af den nye skov 
efter stormfald: Træarternes forskellige 
biologiske systemværdi, træartsvalgets 
betydning for skovens vandbalance, 
betydningen af bufferzoner omkring 
vådområder, genskabelse af vådområ
der efter urentabel dræning, og forsigtig 
jordbearbejdning på gammel løvskov
bund.

Værdien af naturforyngelse og natur
lige processer i skovopbygningen 
behandles i en senere artikel.

Træarternes 
biologiske værdi
Det fremhæves ofte, at man ved 
træartsvalget i et miljøbevidst skovbrug 
bør prioritere naturligt hjemmehørende 
træarter højest. Dette skyldes ikke en 
romantisk eller en ’’racistisk” opfattelse 
af, at “dansk er bedst”, men en erken
delse af, at mange hjemmehørende 
træarter tilsyneladende praktiserer et 
langt mere varieret og intenst samliv 
med resten af skovens levende organis
mer, end indførte træarter.

Det har bl.a. noget at gøre med den 
tid det tager for træarternes følgeorga
nismer, som f.eks. insekter og svampe, 
at indfinde sig og tilpasse sig livet på 
eller i forbindelse med det indførte træ i 
dets nye omgivelser. Men sagen er 
langt mere kompliceret end som så.

En lang række faktorer er af betyd
ning for et træs biologiske “systemvær
di". En knudret bark som på eg kan 
huse langt flere insekter og andre 
smådyr, der kan indgå i skovens føde

kæde, end en glat bark som på bøg. 
Nogle træarter vokser sammen med 
mykorrhizadannende hatsvampe, der 
hjælper træerne med deres vand- og 
næringsoptagelse - f.eks, eg, bøg, asp 
og birk - mens andre ikke gør det - 
f.eks. ær og løn.

Nogle arter tillader en frodig skov
bundsflora på grund af kronens lysgen- 
nemtrængelighed og sene løvspring - 
f.eks. eg og ask - mens andre træarter 
er indrettet til at skygge alle tænkelige 
konkurrenter bort - f.eks. bøg og ær.

Nogle arter er velegnede til dyrkning 
i et naturnært system med naturforyn
gelse og plukhugst - f.eks. bøg og birk - 
mens andre træarter vanskeligere kan 
naturforynges og derfor fældes ved 
renafdrift eller en modificeret form heraf 
(nordrandsforyngelser etc.) - f.eks. 
rødgran og sitkagran.

Det er således vanskeligt at give 
hver enkelt træart en karakter for dens 
“ydeevne” i et biologisk system. I virke
ligheden kommer det an på, hvordan 
man prioriterer de biologiske forhold, 
som hver enkelt træart fremmer. På ét 
punkt kan man dog lave en talmæssig 
opgørelse over træernes biologiske 
værdi:

De danske hovedtræarters evne til 
direkte eller indirekte at huse insekter 
som fødegrundlag for fugle og andre 
dyr i skovens fødekæde er blevet 
undersøgt både i danske og engelske 
skovområder, hvor mange forskellige 
træarter var repræsenteret. Resultater
ne er temmelig uensartede, men viser 
dog en klar tendens:

Dunbirk, rødel, stilkeg, røn og skov
elm viste sig at bidrage med flest in
sekter til fødekæden (både i vægt og 
antal arter). Ask, hyld og seljepil var 
også ganske værdifulde, mens rødgran, 
lind, ær og bøg var langt dårligere. 
Desværre mangler oplysninger om 
fødekædeværdien af mange andre, 
almindeligt anvendte træarter i dansk 
skovbrug.

Denne forskel i mængden af insekter 
mellem de enkelte træarter afgøres
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Utilsigtet spredning af rødgran på en fredet tørvemose. Udbredt plantning af gran i mosens tilstrømningsområde lader til at 
have forbrugt det meste af mosens hidtidige vandtilløb, og plantning helt til mosens kant har skabt en frøkilde, der medfører 
kostbar regelmæssig bortskæring af uønsket trævækst på mosefladen (foto: F. Rune, Gribskov, oktober 1988).

antagelig af en lang række forhold, bl.a. 
næringsværdi af blade, bladopbygning, 
barkstruktur, træets eget mikroklima etc. 
Hvor mange generationer af træarten, 
der har eksisteret i den danske natur, 
og den underskov som træarten tillader 
- ikke mindst indslag af pil - har muligvis 
også betydning.

Men som nævnt ovenfor, beskriver 
fødekædeværdien kun ét aspekt af en 
træarts biologiske funktion i skoven. 
Således er lind og bøg biologisk attrak
tive, selvom fødekædeværdien er lav - 
f.eks. på grund af de mange arter af 
trænedbrydende svampe, de er værts
træer for.

Træartsvalget 
og vådområderne
En ofte overset, men meget betydnings
fuld effekt af træartsvalget er påvirknin
gen af skovens vandbalance. Det er 
vurderet, at en sluttet bøgebevoksning 
fanger godt 40% af årsnedbøren i kro
nerne, en sluttet granbevoksning hen
ved 60%, og en sluttet ædelgranbe
voksning endnu mere.

Det betyder, at sluttede nåletræbe
voksninger bidrager med væsentlig 
mindre “overskudsnedbør” til skovens 
vådområder end andre bevoksninger.

Dette er antagelig en væsentlig årsag til 
tilbagegangen for udrænede vådområ
der i nåletrærige skovegne (Rune 
1997).

Derfor er man tilsyneladende nødt til 
at disponere træartsvalget omkring 
særligt beskyttelsesværdige vådområ
der efter træernes vandforbrug, og man 
bør i høj grad undgå sluttede nålet
ræbevoksninger i vådområdernes til
strømningsområde. Det lader altså til 
ikke at være nok at følge Naturbeskyt
telseslovens §3 og Skovlovens §16 for
bud mod at plante direkte på vådområ
derne, hvis de ønskes bevaret. Igang
værende modelstudier på Forsknings
centret for Skov & Landskab vil i de 
kommende år belyse betydningen af 
træartsvalget for vandbalancen i 
vådområders tilstrømningsområde.

En anden indirekte effekt på vådom
råder af træartsvalget er den jord
bundskemiske påvirkning, når der plan
tes nåletræ helt ned til moser, søer og 
vandløb. Det er velkendt, at nåle
trædyrkning tæt på vandløb kan med
føre forsuring af vandet med forringet 
dyreliv til følge.

Løvtræer tæt på vandløb har ikke 
den samme forsurende effekt som 
nåletræer, men de kan med deres skyg

ge være med til at reducere grøde
væksten og dermed ofte helt overflødig
gøre oprensning. Nedfaldne blade 
(især rødel) er desuden et meget vigtigt 
fødegrundlag for vandløbsdyrene.

Det anbefales ofte at lade naturen 
råde i vandløbenes nærmeste omgivel
ser og dermed sikre dem som “økologi
ske korridorer" gennem skovlandska
bet. I Skov- og Naturstyrelsens Natur
plejestrategi - der netop er udgivet - 
foreskrives bræmmer af vedvarende 
løvskov langs alle naturlige vandløb i 
statsskovene (Jørgensen 1999). Det 
kan anbefales at følge anvisningerne i 
denne strategi (kan rekvireres fra Skov- 
og Naturstyrelsen).

I forbindelse med stormfald er der 
god grund til at overveje, om tidligere 
vådområder skal søges retableret. Selv 
om en flittig dræningsindsats har mulig
gjort en hæderlig tilvækst i både 
rødgran og sitkagran, har rodsystemet 
på drænet mosebund ofte udviklet sig 
så overfladisk, at bevoksningen i 
stormsituationen viser sig ustabil. Sam
tidig er tørven sunket sammen, så der 
fremover skal drænes endnu dybere.

Er det værd at forsøge igen? Er der 
økonomi i det, eller er der bedre økono
mi i at lade naturen råde i stedet og
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måske opnå bedre jagtmuligheder og 
“herlighedsværdi”?

Studier af mosevegetationens gen
etablering på afskovet mosebund tyder 
på, at de særlige mosearter kræver 
meget vand, men ikke nødvendigvis 
særlig mange år for at genindvandre. 
Ofte vil der være rester af den oprindeli
ge mosevegetation tilbage, og den vil 
kunne tjene som frøkilde til at genskabe 
mosens særlige planteliv.

På blot ganske få år har mange skov
ejere præsteret at skabe spændende 
naturområder ved at tilstoppe dræn fra 
afgrøftede moser. Den helt specielle, 
naturlige plantemosaik, der kendeteg
ner uforstyrrede moser, kan tage meget 
lang tid at genskabe, men med årene 
vil de genindvandrede arter finde en 
naturlig balance med hinanden og 
udgøre et særligt åndehul i skoven til 
glæde for både vildt og publikum.

At ’’holde på vandet" i skovens 
vådområder hjælper desuden med til 
øget grundvandsdannelse og jævnere 
afstrømning i vandløb.

Jordbearbejdning
Gammel løvskovbund er ofte et unikt 
økosystem med mange hundrede arter 
af jordbundsdyr, svampe og skov
bundsflora. Jordbearbejdning i forbin
delse med bevoksningernes foryngelse 
medfører en voldsom forstyrrelse af den 
gennem mange årtier opnåede balance 
mellem jordbundens organismer. Mulig
vis kan jordbearbejdning endda være til 
skade for tilbageværende overstandere 
i bevoksningen.

Det er påvist, at mange mykorrhiza- 
svampe har det meste af deres myceli
um (rodnet) samlet i de øverste 10-15 
cm af jorden - for eksempel kantareller. 
Efter en total jordbearbejdning er det 
ikke længere muligt at plukke svampe 
på skovbunden i adskillige år. Det tol
kes ofte som en tilsvarende forstyrrelse i 
svampemyceliets mulighed for at sikre 
træerne optimal vandoptagelse.

Det kræver endnu mange års forsk
ning at dokumentere dette. Men vil man 
sikre skovbundens biologiske mangfol
dighed efter en jordbearbejdning må 
man nødvendigvis afstå fra fladebear
bejdning og nøjes med striber, huller 
eller lignende.

Konklusioner
Skovejere, der ønsker at tage særlige 
hensyn til de biologiske konsekvenser 
af træartsvalget og kulturprocessen 
efter stormfald, kan således vælge at 
fokusere på i hvert fald fem forhold:

1) træer der giver et godt fødegrund
lag for skovens dyreliv,

2) træer der ikke nedsætter tilstrøm
ningen af vand til bevaringsværdige 
vådområder,

3) ingen nykultur på tidligere mose
arealer, men lukning af grøfter,

4) ingen kultur af nåletræ i bræmmer 
langs søer, moser, enge og vandløb, og

5) jordbearbejdning med omtanke, 
så skovbundsflora og -fauna kan overle
ve.

Det er vanskeligt at uddrage 
aimengyldige anvisninger ud fra de 
ovenstående betragtninger, da skov
dyrkningen altid må tilpasses de til
stræbte mål, lokale naturforhold og øko
nomiske muligheder. Skovdyrkning er 
vanskelig, og den er ikke blevet lettere 
med tidens flersidige krav til fremtidens 
skov.

Men forhåbentlig kan de biologiske 
overvejelser hjælpe skovejeren med til 
at disponere mere alsidigt end ellers, så

vi fremover opnår ikke kun mere storm
stabile skove, men også skove med en 
mere naturligt udviklet biodiversitet.

Litteratur:
Jørgensen, H. 1999: Skov- og Naturstyrel

sens naturplejestrategi, Miljø- og Energi
ministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 68 s

Rune, F. 1997: Decline of mires in four 
Danish State forests during the 19th and 
20th century. - Forskningsserien Nr. 21, 
Forskningscentret for Skov & Landskab, 
93 s.

Rune, F. 2000: Stormfald og biodiversitet. - 
Skoven 1/2000: 57-59.
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effektivt og 
økonomisk 
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Snart er tiden kommet hvor Karmex igen 
skal i anvendelse.
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tivt hvadenten det anvendes rent, eller 
blandes med Terbutylazin (Gardoprim).
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Tidlig forår på fugtig jord. Før fremspring 
af ukrudt og inden kulturen fremspirer.
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Karmex er afprøvet i en lang række kul
turer med godt resultat.
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DuPont Danmark
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SKOVDYRKNING
Af geolog Henrik J. Granat, 
Driftsplankontoret, Skov- og 
Naturstyrelsen

’’Månedens Profil” er tit
len på en føljeton, der 
vil blive bragt i Skoven i 
løbet af 2000. Det første 
eksempel findes i næste 
artikel.

Denne artikel er en 
introduktion til serien. 
Jordbundsprofilerne 
sættes ind i en geolo
gisk og jordbundsmæs
sig ramme, og baggrun
den for de skovdyrk
ningsmæssige anbefa
linger beskrives.

I dette års numre af Skoven præsente
res hver måned en artikel ’’Månedens 
profil” med beskrivelse af en jordbunds- 
profil. Føljetonen udspringer af de erfa
ringer, der er høstet med jordbundskort- 
lægning (forstlig lokalitetskortlægning) 
gennem de seneste knap ti år.

Ideen med serien er at præsentere 
nogle danske jordbundseksempler 
sammen med forslag til træarter, der ud 
fra gængse skovbrugserfaringer kan 
opfylde forventninger om tilfredsstillen
de vækst og langsigtet stabilitet. Heri 
ligger også en udpegning af træarter, 
der af den ene eller anden grund er 
uegnede på jordtypen.

Formålet med serien er samtidig 
gennem praktiske eksempler at afmysti
ficere det ”at læse” et jordbundsprofil. 
På den måde kan man fremme lysten 
hos skovbrugets praktikere til selv at 
lave rutinemæssige undersøgelser af 
jordbundsforholdene og inddrage disse 
i de skovdyrkningsmæssige beslutnin
ger.

LER « Q.OOPum)
SILT (0,002-0,063 um) 
SAND (0,063-2 um)

10 100X SILT

Figur 1 Ethvert punkt i dette tekstur-tre
kantsdiagram angiver den procentvise 
sammensætning af ler, silt og sand. 
Diagrammets felter definerer jordtyper.

Forstlig lokalitetskortlægning er 
senest behandlet i Skoven 3/98 og 9/98.

Geologi
Jordbundsprofilerne er alle henført til 6 
landskabsgeologiske regioner (se sig
naturforklaringen til figur 2). De geologi
ske regioner er:

Østdansk morænelandskab og nord- 
og midtjysk morænelandskab begge fra 
sidste istid, 

hedeslette, 
bakkeø,
hævet ishavbund,
hævet stenalderhavbund, samt
flyvesandslandskab.
Denne inddeling af Danmark er prak

tisk. De enkelte regioner har en fælles 
geologisk historie, der sætter en ramme 
for jordbundsforholdene og den jord
bundsmæssige variation, man kan for
vente forud for en jordbundskortlæg
ning.

De enkelte regioner samt deres 
udbredelse beskrives i sidste afsnit

med udgangspunkt i figur 2, der viser 
hovedtræk af det danske istidsland
skab.

Jordbund
De enkelte jordbundsprofiler i serien er 
klassificeret efter et system, der bygger 
på tekstur samt dyrkningsfaktorer. Med 
tekstur menes i denne sammenhæng 
fordeling af kornstørrelse, dvs. jordens 
relative indhold af ler, silt og sand.

Først bestemmes den dominerende 
tekstur i de øverste 80 cm af jordpro
filet. Således defineres svær lerjord, ler
jord, lerblandet sandjord, siltjord og 
sandjord jævnfør trekantsdiagrammet i 
figur 1. Sandjorderne kan underindde
les i finsandet, grovsandet og mellem
sandet jord.

Dominerer organiske aflejringer som 
tørv og gytje kaldes jordbundstypen for 
tørvejord. Dominerer grus eller kalk i de 
øverste 80 cm af jordlagene, kaldes det 
en grusjord eller kalkjord hhv.

Dyrkningsfaktorerne omfatter vand- 
stuvning (pseudogley), cementering (al
lag), kompaktering (f.eks fragipan) og 
forskellige grader af grundvandspåvirk
ning (grundvandsdomineret eller grund
vandsnær). Er disse forhold til stede 
indenfor de øverste 50 cm af jordpro
filet, tilføjes de foran teksturnavnet.

På hedesletterne og på bakkeøerne 
f.eks. er al-lag udbredte, og disse kal
des "cementeret sandjord”.

Dette system til klassifikation af jord
typer - forstlige jordtyper om man vil - er 
let at huske og enkelt at bruge, da det 
benytter kendte termer som ler, sand, 
grundvandsnær osv. Men det holdes 
samtidig på plads af klare definitioner.

Det viser sig også, at forskellige jord
bundsprofiler, der er klassificeret som 
samme jordtyper efter dette system, 
stort set har samme skovdyrknings
mæssige kvaliteter (samme vandforsy
ning og næringsstofniveau) og leder 
frem til de samme anbefalinger, hvad 
angår træartsvalg.

Skovdyrkning
De forslag til træartsvalg som er knyttet 
til seriens jordbundseksempler gives ud
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Figur 2. Hovedlinjer i det danske istidslandskab, hvorefter de geologiske regioner 
af grænses. Fra DGU III Rk. nr. 37.

fra kriterier om tilfredsstillende eller opti
mal vækst og langsigtet stabilitet.

Forslagene tager udgangspunkt i 
den gængse skovbrugslitteratur, såsom 
"Skoven og dens dyrkning” af H.A. Hen
riksen og "Vore skovtræer og deres 
dyrkning” af Carl Mar: Møller. Der er 
også inddraget de nyeste videnblade 
om skovbrug (3.2-7 og 3.2-8) fra Forsk
ningscenter for Skov & Landskab: 
"Træarternes krav til jordbunden".

Hovedkilden til anbefalingerne for 
skovdyrkning er denne litteratur samt 
de skovdyrkningsmæssige og jord
bundsmæssige diskussioner mellem 
lokale skovridere, skovfogeder og jord
bundsgeologer, der har udspillet sig 
omkring de mange gravede huller.

Jordbunden 
i Landskabet
Samtlige jordbundsprofiler i føljetonen 
og størstedelen af ovenstående og 
nedenstående tekst er fra en rapport 
udarbejdet af forfatteren i Skov- og 
Naturstyrelsens Driftsplankontor.

Rapporten har titlen "Jordbunden i 
Landskabet, 52 jordbundseksempler fra 
skovrejsningsområder”.

Med udgangspunkt i farvefotos af 52 
jordbundsprofiler (et til hver uge!) fra 
statslige skovrejsningsområder i hele 
landet præsenteres den viden, der er 
samlet om jordtypernes skovdyrknings
mæssige egenskaber, om jordbunds
variation inden for de forskellige land
skabstyper og anvisninger på hvordan 
jordbundsprofiler beskrives.

De 52 jordbundsprofiler er udvalgt 
fra en samling på godt 200 profiler, der 
er beskrevet i forbindelse med jord
bundskortlægning (forstlig lokalitets
kortlægning) af ca. 4500 ha landbrugs
jord og 500 ha skovjord. Størstedelen af 
profilerne ledsages af analysetal for 
tekstur, humusindhold, kalkindhold, pH 
og volumenvægt (massefylde i g/cm3).

Teksterne og emnevalget er 
udsprunget af spørgsmål i forbindelse 
med undervisning på Skovskolen og 
kursus i lokalitetskortlægning for Skov- 
dyrkerforeningernes konsulenter.

Rapporten "Jordbunden i Landska
bet” er i skrivende stund knap færdig, 
men forventes offentliggjort på Skov- og 
Naturstyrelsens hjemmeside 
(www.sns.dk) i marts.

Rapporten har mange lighedspunk
ter med et værk nyligt udgivet af Dan
marks JordbrugsForskning med titlen 
"Danske jordbundsprofiler”. Dette værk 
er omtalt i Skoven 12/99, og det kan 
købes i trykt udgave samt findes som 
internet-udgave på adressen 
www.agrsci.dk/jbs/jordbund.

De geologiske regioner
Nedenfor følger et lynkursus i Danmarks 
geologiske historie. Dette er nemlig 
også historien om hvorfor og hvordan 
det skovdyrkningsmæssige grundlag 
varierer i Danmark.

Østdanske morænelandskab 
Et isfremstød fra sydøst nåede for godt 
15.000 år siden frem til Østjylland og 
dannede her den Østdanske Israndsli
nie. Denne indlandsis kaldes Sydøsti- 
sen.

Den Østdanske Israndslinie kan føl
ges fra Mols Bjerge og sydover parallelt 
med Østjyllands kyst 10 til 20 km inde i 
landet. Den danner grænse mellem det 
østdanske morænelandskab (Østjylland 
og Øerne) og det nord- og midtjyske 
morænelandskab (Himmerland, Thy og 
dele af Vendsyssel), der begge er 
morænelandskaber fra slutningen af 
sidste istid.

Det Østdanske morænelandskab er 
præget af stor geologisk og dermed 
stor jordbundsmæssig variation. 
Sydøstisen kom fra Østersøens lavning 
og medbragte en kalkholdig moræneler 
der nu dominerer overfladen i Østdan- 
niark.

Men der gemmer sig mange småare- 
aler med f.eks. smeltevandsaflejringer, 
issøaflejringer og tørv, der byder på vidt 
forskellige vilkår for skovdyrkningen. 
Dræningsforholdene i den udbredte 
moræneler kan ligeledes variere meget.

Nord- og midtjyske 
morænelandskab 
Forud for Sydøstisen var et isfremstød 
fra nordøst nået til Hovedstilstandslini
en. Det skete også under sidste istid, 
men for godt 18.000 år siden, og den 
indlandsis kaldes for Nordøstisen.

Hovedstilstandslinien, der kan følges 
fra Bovbjerg (ved Lemvig) via Viborg og 
sydover langs den midtjyske højderyg 
til Padborg, er bedre kendt end den 
Østdanske israndslinie.

Nordøst-isen kom fra Mellemsverige 
og medbragte hovedsagelig kalkfrit 
morænesand.

Overfladen i det nord- og midtjyske 
morænelandskab er præget af en varia
tion svarende til det østdanske 
morænelandskab, men jorderne er 
generelt mere sandede.

Hedeslettelandskab 
Det flade hedeslettelandskab er opbyg
get af det smeltevandssand og -grus, 
som smeltevandet medbragte fra 
Hovedstilstandslinien.

Den geologiske variation på hede
sletterne er lille, jordene er sandede og 
næringsfattige. En jordbundskortlæg-
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ning på hedeslette kan i mange tilfælde 
begrænses til at afgrænse arealer med 
cementeret al-lag eller grundvands- 
påvirkning af forskellig grad.

Bakkeøer
Bakkeøerne er de højere liggende dele 
af morænelandskabet fra næstsidste 
istid, som smeltevandet fra Hovedstil
standslinien ikke kunne nå.

Næstsidste istid sluttede for godt 
100.000 år siden. Siden dengang har 
vejr, vind og vand slidt landskabet ned, 
så der i dag ikke er meget tilbage af det 
oprindelige morænelandskab. Karakte
ristisk for bakkeøerne er de udvaskede 
og sandede jorder samt en stor jord
bundsvariation.

Hævet havbund og
flyvesandslandskab
Efter sidste istid steg havniveauet i flere
omgange og oversvømmede kystnære
egne. Da landet siden har hævet sig,
findes de gamle havaflejringer nu som
land.

Landskabet i Nordjylland udgøres for 
store dele af hævet ishavbund (Yoldia- 
flader), der er dannet for 10.000 år 
siden. Hævet havbund fra Stenalderen 
(Litorina-flader) findes kystnært i hele 
landet og er dannet for godt 6.500 år 
siden.

En del af disse flader er langs speci
elt Vestkysten overføgne med flyvesand 
med meget varierende tykkelse.

Den geologiske og jordbundmæssi
ge variation er lille, da landskabstyper
ne domineres helt og aldeles af sand. 
Fladerne er dog ofte grundvandspåvir
ket i forskellig grad.

Dette var de geologiske regioner. 
Månedens jord i dette nummer af Sko
ven er et eksempel på en kalkholdig 
moræneler, der er meget udbredt i det 
østdanske morænelandskab.

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

De fleste østdanske ler
jorder er veldrænede på 
trods af et højt lerind
hold. De har en høj 
vandforsyning og et højt 
næringsstofniveau. 
Deres potentiale udnyt
tes bedst til produktion 
af løvtræ.

Geologi
Dette profil er gravet i en kalkholdig 
moræneler.

De østdanske morænelerer blev 
aflejret mod slutningen af sidste istid, 
da et isfremstød fra sydøst nåede frem

til Østjylland og her dannede den Øst
danske Israndslinie. Moræneler fra det
te isfremstød dominerer overfladen i 
Østjylland og på Øerne.

Se også den forrige artikel "Geologi, 
jordbund og skovdyrkning".

Jordbund
En kortfattet profilbeskrivelse lyder som 
følger:

Pløjelag (Ap-horisont) 0-30 cm med 
13% ler og 2% humus.

Lerudfældningshorisont (Bt-horisont) 
30-110 cm med 25% ler.

Udgangsmateriale (C-horisont) fra 
110 cm og nedefter med 17% ler og 
19% kalk.

Profiludviklingen i dette eksempel er 
meget typisk for østdanske moræne
aflejringer. Den er præget af kalkudvask
ning, lernedslemning og humusdannel
se.

Profilet har været kalkholdigt helt fra 
overfladen på aflejringstidspunktet. Kal
ken er siden opløst af det nedsivende 
vand og udvasket; i dette tilfælde til 110
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cm’s dybde. Herunder findes det 
næsten uforandrede og stadig kalkhol 
dige geologiske udgangsmateriale (C- 
horisonten). C-horisonten er lysere, hvil
ket skyldes kalkindholdet, og den har 
en mere kompakt struktur end den over
liggende lerudfældningshorisont (Bt- 
horisont).

Lerindholdet varierer på karakteri
stisk vis ned gennem profilet som profil
beskrivelsen ovenfor viser. Der er altså 
flyttet ler med det nedsivende regnvand 
fra pløjelag til lerudfældningshorisont. 
Leret giver horisonten en karakteristisk 
nougatbrun farve.

Lerudfældningshorisonten er vel
drænet på trods af det høje lerindhold. 
Det skyldes, at knap 20% af det oprin
delige jordmateriale er væk som følge 
af kalkopløsningen. Det efterlader en 
meget porøs jord med en veludviklet 
struktur og god selvdrænende evne. 
Profilet er således veldrænet på trods af 
det høje lerindhold.

Skovdyrkning
Jordtypen har stor vandholdende evne, 
hvilket skyldes et højt indhold af silt og 
finsand. Den har desuden et højt 
næringsstofniveau, hvilket skyldes det 
høje lerindhold og højtliggende kalkhol- 
dige lag.

Dette gør - i sammenhæng med de 
veldrænede forhold - jorden velegnet til 
de fleste træarter, men jordtypens 
potentiale udnyttes bedst ved produkti
on af løvtræ.

Det høje lerindhold umiddelbart 
under pløjelaget kan stedvist betyde 
nedsat luftskifte og give problemer for 
de mest følsomme nåletræarter som 
rødgran og sitkagran. Men i øvrigt er

den veludviklede struktur og store 
porøsitet meget befordrende for rodud
bredelsen.

På jordtypen anbefales bøg, eg, ask, 
ær, avnbøg, lind, fuglekirsebær, ædel
gran, thuja og cypres. Ingen træarter 
anses for uegnede.

Det høje lerindhold gør desuden 
jordtypen følsom for komprimering, så 
terræntransport bør begrænses, når jor
den er våd.

Reference
Henrik J. Granat: Jordbunden i landska
bet, 52 jordbundseksempler fra skov
rejsningsområder. Det er en rapport, 
der forventes offentliggjort på Skov- og 
Naturstyrelsens hjemmeside i marts.

Foto 2. Lerjordens struktur træder frem, 
når man lader en stor klump jord falde 
fra ca. 1 meters højde.

Brdr. Svanebjerg
Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter 

Renholdelse og stabklipning af juletræer

^ØLENI *

%
I

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

Forhandling af anlægsrør til overkørsler

Foto 1. Lerjord fra skovrejsningsområ
det ved True, Silkeborg Statsskovdi
strikt. Huller i 125 cm skyldes prøveud
tagning. Foto af Søren J. Granat.
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Forbedret stabfræser
På Agromek viser Jydeland Maskinfa
brik den nye Duo-ramme monteret med 
2 flydende stabfræsere til at fjerne de 
nederste grene på juletræerne. Billedet 
viser 2 Cirkel Drive stabfræsere monte
ret på højre side af Combi Unik Forst 
Portaltraktor.

Stabfræserne kan nu automatisk føl
ge jorden ved hjælp af et parallelogram. 
Fræserarmen kan stadig monteres med 
12, 15 eller 18 cm fræsehoved, og den 
har nu en tallerkenformet skål i bunden 
så den følger jorden op og ned med en 
niveauforskel på 20 cm. Føreren af por
taltraktoren skal ikke mere hæve og 
sænke stabfræseren efter terrænet.

Der kan monteres to af disse flyden
de stabfræsere på en Duo-ophængt 
ramme så man kan stabfræse 2 halve 
rækker juletræer i samme gennemkør
sel. Det giver en fordobling af kapacite
ten.

Aggregatet er hydraulisk drevet og 
trækkes af en powerstation bagpå trak
toren. Føreren kan finjustere aggregatet 
med et joystick fra kabinen.

Stabfræseren kan nu også lettere 
monteres på andre en-rækkede traktorer.

Formålet med stabfræsningen er at 
lette mekanisk renholdelse, sprøjtning 
og gødskning samt at fjerne en arbejds
opgave der ellers skal løses i høstperio
den. Desuden lettes salgsarbejdet fordi 
der ikke bliver diskussion om hvordan 
træet ser ud uden de nederste grene. 
Endelig er det muligt at en stabfræsning

kan hæmme væksten af topskuddet.
Jydeland anbefaler at stabfræse når 

juletræerne er 80 cm høje. Dels for at 
lette kulturarbejdet, dels fordi arbejdet 
er billigere på små træer.

En realistisk pris skønnes at være 1-2 
kr/træ - er prisen lavere vil kvaliteten for
mentlig være for ringe. Det bør ikke 
være nødvendigt at lave efterklipning 
på mere end 1% af grenene.

Jydeland har også udviklet et kon
cept til lusebekæmpelse monteret bag
på portaltraktoren. Det består af 3 lod
rette sprøjterør i 3 rækker med 5 dyser 
til hver side. Dermed kan man sprøjte 
midlet helt ind under træets grene hvor 
behovet er størst. Overlapningen vil 
være helt nøjagtig fordi der køres i hvert 
rækkemellemrum.

Kilde: Pressemeddelelse 15.12.99

Knusning af stød
I England er man i gang med et meget 
stort anlægsprojekt, nemlig en lyngods- 
togs-forbindelse mellem London og 
Folkestone. Banen skal gennem flere

større skove - i de to første etaper skal 
der ryddes 34 ha skov. Fler bruger man 
meget kraftige maskiner ti! at sønderde
le grene og stød op til 2,75 m tykkelse. 
Maskiner som måske også kan bruges

hvis man vil lave en totalrydning af et 
stormfaldsareal.

Træaffaldet bliver knust af "tub grin- 
dere" af mærket Vermeer TG400. De 
reducerer rumfanget med op til 75%, så 
transport og håndtering bliver billigere, 
og affaldsafgifterne reduceres hvis man 
deponerer affaldet. Men sønderdelin
gen gør det også muligt at anvende 
affaldet til kompost, brændsel eller 
afdækningsmateriale.

Arbejdet udføres af RM Recycling 
Ltd. som tidligere har udført lignende 
opgaver ved en motorvej i Skotland. 
Maskinerne arbejdede 14 timer i døgnet 
og 7 dage om ugen i 14 uger, hvor der 
blev ryddet 18 ha skov. Alt blev kørt 
igennem - blade, grene, stammer og 
over 45.000 trærødder.

Kilde.Pressemeddelelse fra Nordisk 
Vermeer august 1999.
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Liihning og Bovlund
Plovfabrikken Bovlund har overtaget ret
tighederne til fabrikation og salg af føl
gende maskiner fra Poul Luhning Skov
maskiner A/S i Faldsled på Fyn:

Forst Flowmatic 500 skovgødnings
spreder

LYN-Netmaskine type 2T 
LYN-Combi-Grab 
Hydraulisk Bomlift type 3m 
Poul Luhning har ønsket at trappe 

ned efter en lang årrække som leve
randør af maskiner til juletræsproduk- 
tion. Han fortsætter dog salget af pynte
grøntvægte, stangsakse mv.

Piovfabrikken Bovlund ligger i Bran- 
derup i Sønderjylland. Direktør Hans 
Wilkens siger at det længe har været 
planen at Boviund-Loft skulle dække 
hele spektret af maskiner til produktion 
af juletræer. Fabrikken kan nu levere 
maskiner til alle opgaver lige fra reol
pløjning, plantning, renholdelse, gød
ning, sprøjtning, netning til pallepak
ning. Billedet viser Hans Wilkens ved 
siden af gødningssprederen.

Q

Agromek
På Agromek 2000 i Herning er en række 
skovmaskiner registreret som nyheder:

- Kisa Vedproff T45 fra Interforst (se 
Skoven 12/99).

- Cirkel Drive Stabfræser model Duo, 
se oven for, og Jydeland Ringnings
skær til stabfræsehoved, begge fra 
Jydeland.

- TP 180 D flishugger til traktordrift 
fra Linddana. Den er udstyret med en 
drejekrans så den let kan ændre

arbejdsposition fra den ene side af trak
toren til den anden. Den har en dreje- 
vinkel på 120 gr.

- Triumf Trækløver Hk 1000 x 17T fra 
Johannes Randløvs Maskinfabrik. Det 
er en meget kraftig kløver med et tryk 
på 17 tons ved 180 bar. Den kan kløve 
stammer op til 75 cm diameter. Den er 
forsynet med en svingbar 12 volt kran til 
at løfte stammerne op på kløveren.

Kilde:pressemeddelelser og 
www. agromek. dk
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Varmluftovn til træ
Allmat er en svenskudviklet varmeovn 
der i modsætning til de traditionelle 
varmluftsovne ikke bruger olie, men fast 
brændsel.

Interforst markedsfører primært den 
mindste udgave med en opvarmnings
kapacitet på 500 m3, men kan også 
levere to udgaver til fast brændsel ale
ne eller en kombination af fast brændsel 
og olie.

Ovnen er egnet til at opvarme værk
steder, maskinhaller mv. og er ideel hvis 
man har adgang til billigt affaldstræ 
eller brænde. Varmen overføres direkte 
fra brændkammeret til cirkulationsluften, 
og det sikrer en hurtig temperaturstig
ning.

Kilde:Pressemeddelelse 17.12.99
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PROKNUS
- PROBLEMKNUSER FOR SKOVBRUGET

Areal 200 x 200 Areal 400 x 400 m Areal 800 x 800 m Kalke

268.0201.0
326.0
345,0

Længde

Gab, m
I M8 |

I '°‘oi) I

Eksempel på et beregning af arealet af et stormfald opmålt med boussole.

Af skov- og landskabs
ingeniør Truls Wiberg

Nyt edb program kan 
bl.a. bruges ved 
opmåling af stormfalds
arealer, hvor grænserne 
ikke følger de normale 
bevoksningslinjer.

Programmet kan også 
bruges til beregninger 
ved kulturanlæg, 
opmåling af vedmasse, 
kemisk renholdelse, 
opmåling af opsatser 
m.m.

På svensk findes der i skovbruget et 
begreb som hedder ’’lathundDet kan 
oversættes ved "dovenlars”.

En lathund kan være en samling 
nøgletal eller genveje til beregninger. 
Nogle vil mene, at dovenskab i et 
moderat omfang er en god vej til at få 
løst hyppigt tilbagevendende opgaver 
en gang for alle.

Med edb har "lathunden" holdt flytte
dag fra tabeller og nøgletal til regneark 
og databaser. Undertegnede har siden 
den spæde start i 1984 med de første 
regneark og databaser fortsat udviklet 
og samlet løsningsmodeller for skov
brugsrelevante problemstillinger.

Med tiden har særligt samlingen af 
regneark vokset og taget form med et 
fælles layout. Det har fået navnet: PRO
KNUS, der er en forkortelse for ’’Pro
blemknuser for skovbruget”. Som reg
neark benyttes i dag Excel 97.

Det er kendetegnende for denne 
type værktøj, at der sker en stadig 
udvikling og forsøgsvirksomhed.
Darwins hypotese i 1859 om ’’Survival of 
the fittest" (De bedst egnede overlever, 
red.) i ”On the Origin of Species” er 
efter lettere omskrivning egentlig gan
ske brugbar på evolutionen indenfor 
både hardware og software...

Dette kommer ikke mindst til udtryk i 
egne forsøg, hvor ideer omsættes til

mere eller mindre brugbare regneark. 
Ideerne kommer fra dagligdags 
arbejdsopgaver, kollegaer, litteratur og 
avisartikler m.v. Efter en kortere analyse 
af problemstillingen og indsamling af 
data afprøves forskellige løsningsmo
deller. Ganske mange forkastes, andre 
henlægges som frø der gennemgår en 
lang modningsproces.

Der vil sikkert også være beregnin
ger og modeller i PROKNUS som uddør 
i konkurrence med mere vel tilpassede 
arter! Nogle få viser sig måske som 
særdeles levedygtige og produktive.

Da vi nu har passeret nyåret 2000 
uden at edb-systemerne brød ned, er 
det tid til at give en bredere kreds 
mulighed for at benytte PROKNUS.

Arealopmåling
PROKNUS indeholder p.t. 28 regneark 
med over 140 beregninger / modeller 
og datasamlinger. Den kan stadig rum
mes på en 1,44 MB floppydisk som Zip- 
fil.

Når PROKNUS nu sendes på marke
det, sker det i forbindelse med århun
dredets største storm eller orkan. Det 
kan derfor være relevant at se fremad til 
tiden efter opgørelsen af stormfaldet og 
på hvad PROKNUS har at tilbyde på 
f.eks. kulturområdet.

For mange skovfolk forestår der en

sfor opgave med kulturarbejder. Elvor 
bevoksninger er slået i stykker og helt 
eller delvis skal gentilplantes, er brugen 
af håndboussole (sigtekompas) og fav- 
nemål et godt redskab til at skaffe sig 
overblik over arealets form og størrelse. 
På ejendomme hvor man ikke har 
adgang til kortprogrammer med areal
opmålingsfunktioner er man henvist til 
at benytte f.eks. Glifbergs polarkoordi- 
natograf og en arealtavle eller plariime- 
ter for at tegne og opmåle arealerne.

Med PROKNUS er den lidt besværli
ge proces med tegning og arealbereg
ning på grundlag af opmålingen radikalt 
forandret. Glifbergs polarkoordinatograf 
hører nu til under museumsloven...

Efter opmåling af et kulturareal indta
stes målebogsdata i PROKNUS på en 
PC’er eller endnu bedre på en bærbar 
’’notebook”, Man kan direkte se arealets 
form, arealstørrelse i hektar med to 
decimaler samt hegnsliniens længde.

Der vil normalt være et gab i forbin
delse med opmålingen (når man afsæt
ter vinkler og længder hele vejen rundt 
om et areal vil man aldrig ramme 
præcist i udgangspunktet, og dette gab 
skal derfor udjævnes, red.). Gabets 
størrelse beregnes, og eventuel korrek
tion eller kontrolmåling kan således 
foretages, inden man kører hjem igen.

Som noget helt særligt er det lykke
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des at få Excel til at makke ret med 
udskrifter i valgfri målestok. Normalt kan 
de fleste printere udskrive på enten A4- 
tegnefolie eller på overheadtransparen- 
ter. Det giver mulighed for ved hjem
komsten at lægge kulturarealet ind på 
eksisterende skovkort ved hjælp af et 
lysbord og efterfølgende plantebestil- 
ling m.v.

PROKNUS leverer her et GIS-produkt 
i et for mange velkendt Excel regneark
miljø. Opmåling med håndboussole kan 
bruges til alle typer arealer og er frem
for alt en meget hurtig og enkel metode.

Andre emner
Der er regneark for beregning af plante
tal, planteafstande, blandingsbevoks
ninger, såning, kontrol af plantetal og 
hegninger. Endelig er der på kulturom
rådet et overflødighedshorn af bereg
ninger indenfor kemisk renholdelse.

PROKNUS er lavet til hurtige svar på 
mange spørgsmål og beregninger, der 
har det med at drille når man ikke 
udfører dem dagligt. Læser du faglitte
ratur eller instruktionsbøger, er adgan
gen ti! konverteringsfunktioner mellem 
de mest brugte enheder til stor hjælp. 
Den som arbejder meget med kort og 
mål bliver måske særligt glad for mulig
hederne for omregning indenfor bl.a. 
kortmålestokke og arealtavler.

Træmåling indeholder bl.a. relaskop 
og vedmasseberegninger. Prøv f.eks. at 
bestemme din egen korrektionsfaktor 
for tommelfingeren. Så klarer du dig 
uden relaskopet.

En anden nyhed er diametermåling 
(øvre diameter) på stående træer fra og 
med dbh og opad til valgfri højde. Måle
metoden og instrumentet er udviklet af

forfatteren. Metoden har fået betegnel
sen ” Stokoskopi” efter ’’stokastisk” (at 
forudberegne statistisk med tilnærmel
sesvis sikkerhed) og endelsen ”-skopi” 
(brug af apparat ved iagttagelse ved 
syn eller hørelse).

Måleinstrumentet fremstilles på 
bestilling, og interesserede kan rekvire
re yderligere information af undertegne
de. Målemetoden finder først og frem
mest anvendelse inden fældning af 
værdifulde træer efter specifikation.

Af andre områder kan nævnes:
Skovning, sortimentsberegning, 

transport, opmåling, diameter, brænde

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

ENTREPRENØR

JOHAN PEDERSEN

og flis. Links direkte til Internet. Har du 
lige skudt din drømmebuk, kan PRO
KNUS også klare at vejlede dig gennem 
en foreløbig opmåling!

Der vil i forbindelse med introduktio
nen på markedet være mulighed for at 
deltage i endags kurser der vil omhand
le de af Excel’s funktioner som er brugt i 
PROKNUS og en gennemgang af de 
vigtigste regneark. Disse er i øvrigt fyldt 
med noter med forklaringer og vejled
ninger, hvilket letter et selvstudium.

PROKNUS er en værktøjskasse for 
skovbrugere - og den er vanedannen
de...

• Gravning af nye 
grøfter

• Gravning til vandrør
• Nedlægning af rør 

i overkørsler
• Rensning af grøfter
• Gravning til dræn
• Planering af mindre 

veje samt spor

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

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

GRØFTER!

o))> Spearhead »
0^ JLSpecialist i vedligehold af grønne omrader

A Sk. hx 225
A Twrøs, «r“ Fingerhegnsklipper
A
A
A
A
A
A
A nttpAOVVV

A warhead commail.
'ma9e.dk

Vester Nebel • 6040 Egtved • Tlf. 7555 3644 • Fax 7555 4243

Miljøvenlig Honda 
eller Kawasaki motor.

Blyfri benzin.

Priser fra
kr. 7.996,-
excl. moms.

Nærmeste lagerførende 
forhandlere anvises

Skørping Motorforretning A/S
Jyllandsgade 36-38, 9520 Skørping 

Tlf. 98391711. Fax. 98392522

Til græsslåning mellem 
nyplantninger m.m.
Terrængående - på skråninger 
- på brakarealer, på skovstier 
og vejrabatter samt andre 
vanskelige opgaver.

Importør:

PROF. ROTORKLIPPERE 
OG BJÆLKEKLIPPERE

Nyt! o 
Nu også

bel
med vana

hastighed
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Omkostninger
ved oparbejdning af
stormfald
Sekretariatet for Handelsudvalget har 
foretaget en rundspørge for at under
søge hvad oparbejdningen af stormfal
det koster.

Oparbejdningen af uafkortet tømmer 
på stormfaldsflader meddeles at koste 
55-65 kr/m3 incl friskæring. Transport til 
fast vej kostede 30-50 kr/m3.

Oparbejdning af afkortede effekter 
kostede 70-110 kr/m3 incl friskæring. 
Transport kostede 35-50 kr/m3.

Priser for blandet aflægning ved 
oparbejdning af fladefald blev opgivet 
til 105-130 kr/m3 incl friskæring og 
transport.

Priserne kan selvfølgelig variere - de 
vil bl.a. afhænge af dimension og om 
der aflægges mange forskellige sorti

menter men også af hvor “rodet” træer
ne ligger.

Sekretariatet har også forespurgt på 
oparbejdning af stormfald i Sydsverige. 
Her meldes priserne at ligge på 70-80 
Dkr/m3 (på bark) for dimensioner større 
end 0,5 m3/træ og ca, 90-95 kr/m3 for 
dimensioner mindre end 0,5 m3/træ. Pri
serne inkluderer friskæring, aflægning 
af tre sortimenter og transport.

Bragt i Skoven-Nyt 3/2000. 
Danske Skoves Handelsudvalg, 

Klaus Enevoldsen

Ingen mangel på 
skovplanter
Formanden for Skovplanteringen, Jør
gen Bonde, har efter orkanen udtalt at 
genplantningen af skovene ikke vil blive 
forsinket af mangel på nye skovplanter. 
Mange producenter bor i de hårdest

ramte områder, men der skete kun 
meget få skader.

Skovplanterne er kun få år gamle og 
ikke ret høje, så de er ikke særlig udsat 
for vindskader. Temperaturen var over 
frysepunktet og luftfugtigheden var høj, 
da orkanen ramte landet, så planterne 
undgik de fleste steder skader som føl
ge af slid, kulde eller udtørring. Plante
skolerne kan fortsat levere hele sorti
mentet af skovplanter,

Jørgen Bonde minder samtidig om at 
det er vigtigt at der plantes netop de 
arter og provenienser som passer til de 
lokale vækstforhold. Han opfordrer 
skovejerne til at lægge langsigtede pla
ner så man undgår mangel på visse 
arter, og så den nye produktion kan 
omfatte netop de arter der er brug for at 
genskabe skovene.

Kilde:Pressemeddelelse fra 
Skovplanteringen

Masurbirk på 
stormfaldsarealer?
Her efter stormen er der mange mulig
heder for at prøve noget nyt. En af de 
helt nye muligheder er dyrkning af 
masurbirk.

Masurbirk kendes især fra Finland og 
Norge, og den har været dyrket i flere 
år i Danmark. De ældste kulturer er nu 
4-5 år gamle. De er ca. 3 m høje og 3-5 
cm i brysthøjde og med tydelige masur- 
kendetegn. De ser lovende ud, både med 
hensyn til tilvækst og masurdannelse.

Der burde være velegnede arealer 
mange steder. Masurbirk kræver gode 
næringsforhold: Vand, meget sol og læ,

hvis den skal trives optimalt. Hvis aim. 
vortebirk trives, vil masurbirk også kun
ne trives.

Moser som har været tilplantet med 
gran vil i mange tilfælde være velegne
de arealer. Her er som regel gode 
nærings- og vandforhold. Er der ikke 
læ, kan man let plante et læbælte. Dyrk
ning af masurbirk er en intensiv produk
tion, idet det kræver god renholdelse og 
hyppig opstamning.

Da masurbirk er så ny i Danmark, er 
der mange ting angående dyrkning vi 
mangler viden om. Vi er en gruppe 
masurbirkdyrkere, som har startet 
Dansk Masurdyrkerforening i efteråret

1999. Vi vil gerne i kontakt med perso
ner, som er interesserede i at anlægge 
forsøg af forskellig art (klon-, frø-, 
afstandsforsøg mm.).

Formålet med at dyrke masurbirk er 
muligheden for salg af specialprodukter 
til meget høj værdi. Masurbirk er nok en 
af de dyreste træsorter man kan dyrke i 
Skandinavien med priser fra ca. 5.000 
op til 50.000 kr/m3.

Dansk Masurdyrkerforening kan kon
taktes for mere information: Formand 
Tage Rønne, Ravnehusvej 45, 3500 
Værløse, tlf. 44 49 10 08..

Tage Rønne, formand for Dansk 
Masurdyrkerforening

Masurbirk på 4-5 år i Trætop Planteskole ved Give.

Masurbirk er en særlig variant af vortebirk som giver et meget 
dekorativt ved. Masurbirk dyrkes især i Finland, og dyrknin
gen har været omtalt flere gange i Skoven - se bl.a. 5/97 og 
3/96. Red.

:

if

V

108 SKOVEN 2 2000



STORMFALDET 3.12.99 - KORT NYT

Havørnens 
rede faldt ned
Orkanen har revet tage og elledninger 
ned. gavle er skubbet ind, og masser af 
antenner peger skråt op i luften. Men 
fuglene kan også mærke vindens kræf
ter, for mange reder er blæst ned.

Det gælder også det ene af de søn
derjyske havørnepar. Den rede som de 
har brugt i de seneste år ved Hostrup 
Sø er knust.

Måske vil havørnene til foråret vende 
tilbage til den gamle rede i nærheden. 
Ørnene brugte denne rede i 2 år, men 
flyttede da der havde været mennesker 
deroppe via en rebstige, og fuglene 
tåler ikke mange forstyrrelser. Derfor 
byggede de en ny rede i skovkanten - 
og det er den som nu er knust af orka
nen.

Havørnene ved Hostrup Sø er ellers 
en del af en lille succeshistorie. Da der 
dukkede et havørnepar op for 6 år 
siden var det næsten 100 år siden der 
sidst havde været ynglende havørne 
her i landet. Det blev efterhånden til 
reder ved Bankel Sø og Hostrup Sø i 
det sønderjyske og en enkelt rede på 
Lolland.

Og sidste år kom endnu et par på Fyn, 
Benny Gensbøl fra Dansk Ornitologisk 
Forening vil dog ikke oplyse stedet: 
’’Selvom havørne hører til blandt de abso
lut største rovfugle i verden er de meget 
sårbare i den tid hvor de bygger reden. 
For megen opmærksomhed omkring 
området kan skræmme parret væk.”

Benny Gensbøl er ansvarlig for Pro
jekt Ørn og samtidig artskoordinator for 
Projekt sjældne og truede ynglefugle i 
Danmark som bl.a omfatter havørnene. 
Gensbøl mener at Danmark kun kan
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Havørnereden ved Hostrup Sø blev 
knust af orkanen. Søren på 10 år målte 
reden op til at være ca. 150 cm i diame
ter og godt en meter dyb.

Den gamle rede ved Hostrup Sø, som 
ørnene flyttede fra, måske efter besøg 
af ægrøvere.

rumme godt 10 ynglende havørnepar, 
idet fuglene kræver et relativt stort jagt
territorium.

Havørnen er meget populær i befolk
ningen, og DOF har adskillige gange 
inviteret til "havørne-kig” ved Bankel Sø. 
Gennem store kikkerter kunne de man
ge besøgende nyde synet af havørne
parret. Desværre har succesen ’’kvalt”

sig selv idet de lokale har frabedt sig de 
mange hensynsløse parkeringer og 
folks vandringer på private områder.

Også andre steder i Europa arbejdes 
der på at beskytte havørnene. Tyskland 
har mere end 270 ynglende par, og de 
danske havørne er nok også indvandret 
sydfra.

KildeiNordisk Naturfoto

Opmåling af 
stormfaldsarealer
Efter stormfaldet er der behov for at 
revidere skovkortet for at kunne vurdere 
hvor meget der er faldet, og hvor meget 
der skal tilplantes - indkøb af planter og 
hegn, oplysninger til ansøgning om til
skud osv.

Mange skove har digitaliserede 
skovkort, hvor det er nemt at foretage 
ændringer som følge af fx stormfald. 
Problemet er blot at finde ud af præcis 
hvad stormfaldet omfatter fordi stormen 
sjældent følger de bevoksningsgrænser 
der er lagt ind tidligere.

Firmaet KW-Plan har skrevet til sine 
faste kunder med et tilbud på opmåling 
af stormfaldsarealer. Firmaet anvender 
et GPS udstyr som modtager en nøjag
tig position ved signaler fra satellitter 
(se billedet). Desuden anvendes

Opmåling af stormfaldsarealer ved 
hjælp af GPS udstyr der modtager sig
naler fra et antal satellitter til at bestem
me positionen.

mV
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afstandsmåling med laser og elektro
nisk kompas så positioner kan fast
lægges på flere hundrede meters 
afstand. Alle data lagres i en håndtermi
nal hvorfra de kan overføres tilen com
puter.

Fordelen ved denne metode er at de 
ofte ret utilgængelige stormfaldsarealer 
kan opmåles fra ganske få positioner, 
og arealerne kan placeres meget nøjag
tigt. Hvis der findes et digitalt skovkort 
allerede og stormfaldsarealernes place
ring kan oplyses så vil priserne være _ 
220 kr/ha for de første 10 ha, 180 kr/ha 
for de næste 20 ha, og 145 kr/ha for 
arealer ud over de første 30 ha.

Skovkort kan også revideres ud fra 
luftfotos, men omkostninger og leve
ringstid for fotos er usikker - og det kan 
være nødvendigt at indkøbe mange 
fotos.

KildeiKundebrev fra KW-Plan 25.1.00
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ORKANEN
EN CHANCE FOR NATUREN
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Nepenthes mener at stormfaldet åbner mulighed for, at konverteringen af monokul
turer af dårligt tilpassede nåletræer bliver fremskyndet med 20-30 ar Plantagerne 
kan nu erstattes af hjemmehørende arter som eg, birk og skovfyr. Stormfaldet må 
derfor betragtes som en genvej til mere naturnær skovdrift. (Foto af rødgran fra pri
vat plantage øst for Billund).

Af biolog Jacob Andersen, 
Nepenthes

Når Nepenthes ser posi 
tivt på stormfaldet i 
december, skyldes det 
bestemt ikke skovejer
nes tab, men derimod 
den mulige gevinst for 
naturen i skovene.

Lederen i sidste nummer af Skoven ret- 
ter et skarpt, men dårligt argumenteret 
angreb imod de udtalelser, som Nepen
thes kom med i kølvandet på stormfal
det den 3. december 1999. Lederen 
mere end antyder, at Nepenthes skade
fro glædede sig over de store tab, orka
nen påførte skovejerne.

Men her må vi melde hus forbi. At 
orkanen var en økonomisk katastrofe for 
mange skovejere beklager vi, og vi er 
glade for udsigten til, at ejerne ydes til
skud til oprydningen og til rejsning af 
nye og bedre skove.

Naturnær drift rentabel
At Nepenthes er en varm fortaler for 
skovdrift, der tager store naturhensyn, 
er der næppe nogen i skovbrugserhver
vet, der er i tvivl om. Vi mener dog langt 
fra, at skovejere ikke må drive forret
ning.

Nepenthes mener tværtimod, at sko
ve skal være en god forretning - både i 
økonomisk, kvalitetsmæssig og natur
mæssig forstand. Og vi mener sagtens, 
at økonomiske, rekreative og naturmæs
sige formål kan bringes i samklang med 
hinanden. Det er hele filosofien bag 
FSC-certificering og naturnær skov
drift, som er blandt Nepenthes’ kerne
mål.

I den forstand mener vi, at orkanen 
bør ses som en chance til at bringe 
natur og skovdrift i samklang med hin
anden. Stormfaldet viste nemlig, at det 
var de mindst naturnære bevoksninger - 
monokulturer af dårligt tilpassede nåle

træer - der i første række faldt for orka
nens hærgen.

Nepenthes har altid været en stor 
modstander af de ensformige nåletræs
plantager, som stadig optager 2/3 af 
det danske skovareal og må betegnes 
som biologiske ørkener. Stormfaldet 
viste, at naturinteresser og økonomiske 
interesser kan gå hånd i hånd.

Forvredne fakta
For at forsvare de ustabile plantager, 
der væltede som korthuse i orkanen, 
vrider lederen adskillige fakta alvorligt 
af led for at de kan passe bedre ind i 
argumentationen. Her skal peges på 
de mest åbenlyse forvridninger:

1) Lederen anfører, at den kraftige 
fremgang i nåleskovsarealet gennem 
1900-tallet ikke har været på bekostning 
af løvskovsarealet, som har ligget stabilt 
på 140.000 ha. Men det er gået ud over 
konkrete løvskovsarealer.

Mange biologisk værdifulde, gamle 
løvskove er i perioden blevet konverte
ret til nåleskovsplantager. Det er især 
denne konvertering fra løv til nål, som vi 
i Nepenthes betegner som en katastrofe 
for naturen i de danske skove. Samtidig

er der blevet rejst nye løvskove - beva
res - men der vil gå mange år før disse 
nye løvskove kan komime til at indehol
de de samme naturværdier som de 
gamle.

2) Lederen anfører videre, at nåle
træsplantager er en genvej til naturnær 
skovdrift, idet konvertering fra nål til løv 
er lettere som følge af det skovklima, 
der findes i plantagerne.

Men den påstand mangler skovbru
get da vist stadig at bevise er sand. For 
selvom hedeskovbrugets pionérer alle
rede for 200 år siden drømte om varie
rede skove af både nål og løv, er det 
selv i dag svært at få øje på sporene af 
de flotte visioner i nåleskovsplantager
ne.

Det er da rigtigt, at nåletræsplanta
ger i teorien kan danne en glidende 
overgang til løvskov. Men de væltede 
bevoksningers fremtid var for langt 
størstedelens vedkommende at blive 
renafdrevet, hvilket ikke ville føre til 
væsentligt bedre muligheder for til
plantning, end der nu findes på storm
faldsfladerne.

Stormfaldet åbner derimod mulighed 
for, at konverteringen bliver fremskyndet
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Nepenthes
Nepenthes er en dansk miljøorgani
sation, som blandt andet arbejder
for:
• Uafhængig, troværdig certifice

ring af skovdrift og træprodukter 
gennem FSC-ordningen.

• Fremme af en naturnær driftsform, 
der anvender hjemmehørende 
træarter i blandede bevoksninger 
og sikrer, at dødt ved efterlades til 
gavn for naturen.

• Sikring af eksisterende værdifuld 
naturskov og udlægning af 10 
pct. af skovarealet til naturskov i 
fri udvikling.

• Forbud mod renafdrifter og mod 
anvendelse af gødning og pestici
der i skovbruget.

med 20-30 år, idet nåleskovsplantager
ne nu kan erstattes af hjemmehørende 
arter som eg, birk og skovfyr. Stormfal
det må derfor betragtes som en genvej 
til mere naturnær skovdrift.

Stof til eftertanke
Orkanen har haft mange negative øko
nomiske konsekvenser for skovbruget - 
men Nepenthes vil fortsat være af den 
opfattelse, at orkanen samtidig har 
været en håndsrækning til naturen i 
skovene. Orkanen satte stort spørgs
målstegn ved den høje grad af ‘Ord- 
nung’, som stadig præger skovene.

Og naturen har brug for en hånds
rækning i et land hvor der, efter direktør 
for Skov- og Naturstyrelsen Hans Henrik 
Christensens eget udsagn, ikke er et 
eneste træ, hvor der ikke er nogen der 
har bestemt, at det skal stå der (Politi- 
ken, d. 21.1).

Først og fremmest har stormfaldet 
givet stof til eftertanke. “Vi bør - og kan - 
lære af naturen og af stormen”, som det 
påpeges af Jens Emborg og J. Bo Lar
sen i en kronik i Jyllandsposten den 11. 
januar. Her anbefaler forfatterne blandt 
andet, at de nye skove udvikles til 
uensaldrende blandingsbevoksninger 
med høj andel af løvtræer. Til gavn for 
skovenes stabilitet og til gavn for skove
nes dyr og planter.

Vores forventninger om, at stormfal
det kan blive en gevinst for naturen, ser 
ud til at blive indfriet. Den nye storm
faldsordnings mål er, at de nye skove 
bliver mere stabile og får et højere natu
rindhold. Stormfaldet har altså - trods 
sine dramatiske økonomiske konse
kvenser - skabt håb om en mere natur
nær fremtid for Danmarks skove. Og 
det er vi om ikke jublende, så i hvert 
fald glade for i Nepenthes.

Kommentar til ’’Orkanen 
- en chance for naturen”
Jeg skal her kort kommentere oven
stående artikel. Jeg begrænser mig til 
emnet "genvej til naturnær skovdrift”, 
fordi både lederen i Skoven 1/2000 og 
Nepenthes' artikel kredser om det, og 
fordi det er realiteter, jeg har haft tæt på 
gennem mange år.

Striden står hovedsagelig om, hvor
dan man efter stormfaldet bedst og hur
tigst når fra den nøgne skovbund på de 
magre jorder til en stabil og varieret 
skov. Lederen i Skoven mener, at vejen 
går via en nåleskov, fordi skovklimaet 
dér er det bedste grundlag for den 
naturnære skov. Nepenthes derimod 
haster mod målet ved straks på flader
ne at plante eg, birk og skovfyr.

Inden jeg hér går videre, vil jeg pege 
på, at parterne næppe har samme 
langsigtede mål for øje. Lederen i Sko
ven forestiller sig væsentlig mere nål 
end løv, mens Nepenthes tænker på ren 
løvskov med islæt af skovfyr.

Imidlertid er det den økonomiske vir
kelighed, der skiller parterne mest, 
både undervejs og nær ved målet. Og 
det til trods for, at Nepenthes selv 
mener, at "skove skal være en god for
retning”.

Fredsskovpligtige arealer skal tilplan
tes. Man kan plante løvtræ med succes 
på selv frostudsatte arealer, når den for
udgående jordbehandling er stødryd- 
riing og dybdepløjning.

Dette er imidlertid hinsides enhver 
økonomisk realitet på større arealer. 
Anlægget alene koster op mod 50.000 
kr/ ha, de første 50 år kun byder på net
toomkostninger, og endelig kan der i al 
fremtid alene forventes indtægter fra 
salg af brændsel.

Naturligvis er jeg klar over, at såning 
med birk og henliggen til selvgroning er 
meget billigere. Men også dér er der 
kun udsigt til brændselsindtægter, og 
med tanke på de meget store arealer er 
det næppe heller Nepenthes’ model.

Derfor går genvejen til naturnær skov 
via nåletrægeneration/-er, der økono
misk dog kan realiseres. Denne frem
gangsmåde har tillige en samfunds
mæssig fordel, idet nåleskove udover 
brændsel giver et grundlag for 
savværksdrift. Under de gældende 
markedsvilkår sker dyrkning af løvtræ i 
de gamle hedeegne ikke af hensyn til 
økonomi, men til stabilitet, værn og bio
logisk variation.

Ved skæbnens pudsige samspil har 
jeg andetsteds i denne udgave af Sko
ven (side 70) behandlet emmet i artiklen 
"Genopbygning efter stormfaldet”. Jeg 
vil henvise hertil angående yderligere 
skovdyrkningsmæssige redegørelser.

Skovrider Finn A. Jensen, 
Hedeselskabet

NEUTRAL OG UAFHÆNGIG 
VEJLEDNING TIL DIT BEDST 
MULIGE PLANTEINDKØB?

SPØRG FORSTPLANTI
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SKOVDYRKNING

ET MIDDEL TIL 
JORDFORBEDRING

Agri-Gro er et mikrobio
logisk produkt. Bakteri
erne i Agri-Gro minerali- 
serer de bundne næ
ringsstoffer i jorden, gør 
dem tilgængelige for 
planterne i hele vækst
perioden og øger plan
ternes næringsopta
gelse.

Agri-Gro er et nyt middel til jordforbed
ring som er udviklet i USA, og det er nu 
ved at blive introduceret i dansk jord
brug. Hidtil har det mest været brugt i 
landbrugsafgrøder, men det er også 
tænkeligt at det kan bruges i fx juletræ
er.

Det virker ved øge omsætningen i 
jorden, og dermed sker der en frigørel
se af næringsstoffer - mineralisering - 
til gavn for planterne. Desuden frem
hæves at jorden bliver mere porøs og 
nemmere at bearbejde. Planternes rod
system øges, og de bliver mere mod
standsdygtige over for tørke.

Indhold af bakterier
Agri-Gro består af tre grupper af bakte
rier som nedbryder det organiske stof i 
jorden, enzymer som hæmmer skorpe
dannelse, samt en række mikro- 
næringsstoffer. Det fremstilles ved 
gæring af kogødning, samt tilsætning af 
spormineraler.

Forsøg viser at ved at tilføre jorden 
Agri-Gro bliver antallet af bakterier 
forøget 10-20 gange. Bakterierne skal 
imidlertid opformeres og fordeles til 
hele dyrkningslaget, og denne proces 
tager 2-3 år

I flere forsøg er der ikke set nogen 
positiv virkning det første år. Det menes 
at hænge sammen med at den forøge
de mikrobiologiske aktivitet i jorden 
kræver et større forbrug af bl.a. kvæl
stof.

Men efter et par år frigøres dette 
kvælstof igen til planterne, og man får 
en positiv virkning på de dyrkede afgrø
der. Processen ventes at tage lidt læn
gere tid på arealer, som ikke bliver 
mekanisk behandlet hvert år, som skove 
og grønne områder.

Skovbrug
Agri-Gro kan anvendes i skovbrug ti! 
kulturer af juletræer og løvtræer. Før 
udplantning dyppes rødderne i en 
opløsning af midlet. Bakterierne lægger 
sig derved på rødderne, begynder at 
formere sig og vil hurtigt mineralisere 
næringsstoffer, så de er tilgængelige for 
planten. Det giver en større etablerings
sikkerhed og kraftigere tilvækst i den 
første tid efter udplantningen.

En gentagen behandling med bred
sprøjte eller båndsprøjte i det tidlige 
forår vil yderligere forøge planternes til
vækst. En hurtig næringsoptagelse af 
de nye kulturer vil forkorte den periode, 
træerne står i stampe, og man sparer 
startgødskning.

Agri-Gro giver en mere balanceret 
næringsoptagelse i hele vækstperio
den, fordi der - i modsætning til kunst
gødning - frigøres af alle de nødvendi
ge næringsstoffer. Derfor er der miindre 
risiko for at der fremkaldes mangel på 
visse næringsstoffer.

En kontinuerlig balanceret nærings
stofoptagelse i hele vækstperioden vil 
gøre planterne sundere og øge deres 
immunitet over for angreb af svampe og 
insekter. Desuden vil det sikre en god 
farve på både juletræer og pyntegrønt.

Forsøg i landbruget
Der er foretaget flest forsøg med Agri- 
Gro i landbruget. Ifølge importøren er 
der i USA opnået store merudbytter i 
majs, hvede og en række grøntsager 
ved at tilføre midlet 2-3 gange i løbet af 
vækstsæsonen. Der er også målt 
forøget rodvækst, og der er tendens til 
at virkningen er størst på jorde der ikke 
er velforsynede med alle næringsstoffer.

I Danmark er der foretaget flere 
afprøvninger. En sjællandsk landmand 
har brugt midlet tre år på halvdelen af 
to små marker hvor der blev dyrket spi
nat og engsvingel.

Efter det tredje år foretog et svensk 
laboratorium analyser af planterne. Det 
viste sig at der var et højere indhold af 
de fleste næringsstoffer i de planter der 
havde fået Agri-Gro. Også udbyttet var 
øget - 28% højere i spinat og 21% i 
engsvingel.

Agri-Gro har været afprøvet i lands
forsøgene i flerårige forsøg på lerjord 
med vårbyg, havre og hvede. Det blev 
her undersøgt om behovet for tilførsel af

kvælstof kunne reduceres. Derfor var 
der tre parceller med hhv. normal 
mængde kvælstof, halv mængde, og 
ingen.

Det første år var der tendens til mer
udbytte når der blev tilført Agri-Gro 
sammen med halv kvælstofmængde.
De to næste år var forskellene så små 
at de ikke var statistisk sikre.

I et andet forsøg har man udsprøjtet 
midlet på roeplanter to gange tidligt i 
sæsonen. Heller ikke her var der et sik
kert merudbytte - men det tilføjes at en 
korrekt afprøvning bør ske I et fastlig
gende sædskifte over flere år.

Udbringning
Agri-Gro kan tilføres i hele vækstperio
den. Ved en førstegangs behandling af 
vedvarende græsser og kulturer af 
nåle- og løvtræer helt hen i slutningen af 
oktober vil bakterierne begynde at for
mere sig indtil første frost, hvor de går i 
dvale. Men så snart jordtemperaturen 
om foråret stiger til 4-6 grader kommer 
de ud af dvalen og begynder minerali- 
seringen. Ofte inden det er muligt at 
komme ud med gødning.

Agri-Gro kan sprøjtes ud enten alene 
eller sammen med alle de planteværns
midler, det er lovligt at bruge i dag. Det 
kan også blandes i flydende gødning 
eller gylle.

Agri-Gro er flydende. - Normaldose
ring er 2-2,5 l/ha å kr. 75, og det giver 
en udgift på 150-175 kr/ha. Der skal til
sættes 2-2,5 kg sukker eller melasse/ha 
for at give bakterierne en letfordøjelig 
næring i starten hvor de skal opforme
res hurtigt.

Midlet vil her til foråret blive forhand
let af private grovvarehandlere i ind
købsgruppen AgroDanmark.

I løbet af foråret vil der blive udlagt 
forsøg på forskellige lokaliteter gennem 
Forskningscentret for Skov & Landskab.

Calcium mangel
Lyse nåle på grantræer kan formodent
lig også skyldes calciummangel. Selv
om pH i jorden tilsyneladende er opti
mal, kan der godt være mangel på til
gængeligt calcium. I vækstperioden 
sker der en pH-sænkning omkring rød
derne, og da calcium er det eneste 
næringsstof, som planten ikke kan flytte 
rundt med fra et sted til et andet, kan 
den lide af en "skjult” calciummangel.
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Det kan ofte ses på nobiliskulturer i 
foråret.

Agri-Gro Inc. har udviklet et flydende 
calciumprodukt Agri-Cal. Dette er en 
cheleteret calcium, som optages hurtigt 
gennem både rødder og bladmasse. 
Midlet optages på det sted i planten 
hvor der er behov for det.

Agri-Cal kan blandes med plante
værnsmidler og flydende gødning. 
Dosering 10-15 l/ha i min. 10 I vand pr. 
liter Agri-Cal.

Om Agri-Gro
Agri-Gro arbejder med at udvikle pro
dukter, som beskytter miljøet, øger pro
duktiviteten og sænker behovet for dyre 
kemiske gødninger, ukrudtsmidler og 
pesticider. Målet med at producere 
Agri-Gro er at hjælpe jordbrugeren med 
at begrænse sine produktionsomkost
ninger.

Forsøgsfolk, landmænd, frugtavlere 
og greenkeepere over hele USA har 
bekræftet, at ved at bruge Agri-Gro kan

omkostninger til kunstgødning, ukrudts
midler, insektmidler og svampemidler 
blive reduceret med samme eller større 
udbytter.

sf

Kilder:
Pressemeddelelse fra Aqri-Gro Skandinavien 
A/S,

Naturmedicin til jord og planter. Agrolo- 
gisk 1/00, side 14.

Europas højeste træhus
Europas største etagebolig i træ skal nu 
bygges i Estland. Planerne går ud på at 
lave et hus i 5 etager, 50 m langt og 
med 60 lejligheder i den estiske univer
sitetsby Tartu. Eluset bygges på et 
betonfundament som er efterladt af den 
sovjetiske hær.

Estland har traditioner gennem man
ge hundrede år for at bygge i træ. I 
byer som Tallinn, Tartu, Paide og Pårnu 
ndes stadig mange fleretages huse i 

træ - selvom mange træhuse blev revet 
ned i sovjet-tiden. De træhuse som er 
efterladt er dårligt vedligeholdte og 
bebos af den al lerfattigste del af Est
lands befolkning.

Europas største træby
Universitetet i Uleåborg/Oulu har en stu
dieretning for træbyggeri. Her er der 
planer om at opføre Europas største 
moderne træby, som skal omfatte 5 
blokke.

Kitde.Skogsbruket 12/99

500 ha privat naturskov
Godserne Engestofte, Søholt og Ulriks- 
dal har udlagt i alt 533 ha skov til natur
skov. Der er dels tale om urørt skov på 
370 ha, dels plukhugst skov på 163 ha, 
dvs. hugsten foretages spredt over are
alet og i alle aldersklasser.

Skovene ligger sydøst for Maribo, ud 
til Søndersø, Hejrede Sø og Røgbølle 
Sø. Godserne ejes af en fond som skal 
støtte landbrugs- og skovbrugsforsk
ning samt bevare hovedbygninger på 
herregårde og slotte. Skovene passes 
af Hedeselskabet.

Udlægningen til naturskov er sket 
med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen 
samt EU. Det er det hidtil største projekt 
herhjemme af sin art.

Skovene er usædvanlige, ikke blot i 
dansk, men også i europæisk sammen
hæng. De består især af sumpskov 
med træer som birk, rødel og eg. Der 
findes en række sjældne arter såsom 
havørn, hvepsevåge, fiskeørn og bre
døret flagermus, samt mange orkideer 
og svampe.

Kilde: Ritzau 7.12.99

Miljø- og Energiministeriet 
Skov- og Naturstyrelsen#
Skovskolen

International projektkoordinator 
til Skovskolen

En stilling som international projekt
koordinator i afdelingen Projekt & 
Udvikling på Skovskolen er ledig til 
besættelse 1. maj 2000. Afdelingen 
beskæftiger sig med efteruddannelse 
og kursusvirksomhed i Danmark, samt 
internationale aktiviteter inden for Skov
skolens arbejdsområde. Afdelingen 
består af 5 medarbejdere og fungerer 
som en selvbærende gruppe med 
reference til forstanderen. Afdelingen 
arbejder som indtægtsdækket virk
somhed.

Stillingen
Dit arbejdsområde bliver at tilvejebringe 
internationale projekter inden for Skov
skolens arbejdsområde, at koordinere 
disse opgaver i forhold til skolens 
ansatte, at fungere som projektleder 
på større projekter, at opbygge et solidt 
netværk til samarbejdspartnere og 
være en god sælger af Skovskolens 
kompetence inden for: undervisning 
(teoretisk og praktisk), opbygning af 
uddannelser og training of trainers, 
m.v. Du skal indgå i et tæt samarbejde 
med udlandskoordinatorerne på 
Forskningscenteret for Skov og 
Landskab og KVL i regi af det samar
bejde de tre institutioner har i Center 
for Skov, Landskab og Planlægning.

Jobbet indebærer en del rejseaktivitet.

Kvalifikationer
Der lægges vægt på, at du er selv
stændig, initiativrig, fleksibel, har 
gode samarbejds- og forhandlingsevner 
og kan arbejde i en travl atmosfære.

Du skal beherske engelsk på forhand
lingsniveau, have et godt kendskab til 
Logical Framework Approach (LFA), 
og have international erfaring.

Løn- og ansættelsesområdet
I henhold til gældende organisations
aftale for akademikere i statens tje
neste, med mulighed for aftale om til
læg.

Ansættelsesområdet
er inden for Miljø- og Energiministerets 
samlede område. Tjenestestedet er 
Skovskolen i Nødebo.

Yderligere oplysninger
kan hentes ved henvendelse til forstan
der Henrik Studsgaard tlf. 4848 1343.

Ansøgning
mærket "international koordinator" 
bedes bilagt fotokopi af eksamensbevis, 
personlige data (cv) og anbefalinger 
sendt til Skovskolen, Nødebovej 77A, 
3480 Fredensborg. Ansøgningen skal 
være Skovskolen i hænde senest d. 9. 
marts. Ansættelsessamtaler forventes 
at finde sted d. 16. marts.

Skovskolen er et landsdækkende uddannelsescenter for skov og landskab under Miljø- 
og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Skolen uddanner skov- og landskabsin
geniører, naturvejledere, EUD-skovbrugere og skovarbejdere, udfører kursusvirksomhed 
inden for skov- og landskabsområdet samt deltager i internationalt arbejde. Skolen har 
ca. 350 årselever og 90 ansatte. Skolen fungerer delvis som kostskole med 170 senge
pladser.
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LØNNEN STIGER 
1. MARTS 2000

Fridage
Fra 1. marts 2000 optjenes ret til en fri
dag for hver 4 måneders beskæftigelse 
(hidtil for hver 6 måneders beskæftigel
se).

Der ydes betaling for fridagen sva
rende til sædvanlig løn for 7,4 timer, 
dog max. kr. 115,00 pr. time.

Af direktør Johnny Ulff 
Larsen, Land- og Skov
brugets Arbejdsgivere

Fra og med 28. februar 
forhøjes timelønnen 
med 2,28 kr.

Land- og Skovbrugets overenskomster 
aftaltes i 1999 til at gælde for perioden 
1. marts 1999 - 28. februar 2001. Der 
har således ikke været forhandling af 
disse I foråret 2000, men alene en alle
rede aftalt regulering af diverse satser.

Med virkning fra begyndelsen af den 
lønningsuge hvori 1. marts 2000 falder 
(dvs. fra mandag den 28. februar 2000) 
forhøjes samtlige overenskomstmæssi
ge timelønninger til voksne arbejdere 
med kr. 2,28 (incl. søgnehelligdags
godtgørelse).

Samtlige tillæg forhøjes endvidere 
med 3,5%, det vil f.eks. sige ancienni
tetstillæg, tillæg for forskudt arbejdstid

og lignende.
Den overenskomstmæssige løn til en 

erfaren landbrugsmedhjælper med 
mindst 1 års praktisk erfaring bliver her
efter kr. 93,83. Har han tjenestebolig er 
timelønnen kr. 90,54.

Modregning
Førnævnte overenskomstmæssige time
lønsstigning på kr. 2,28 kan modregnes 
i personlige tillæg, således at kun den 
der følger overenskomstens lønsats har 
ubetinget krav på lønstigningen.

Pensionen stiger 
1. april 2000
Pr. 1. april 2000 forhøjes arbejdsgiver
bidraget til arbejdsmarkedspensionen 
med 0,6% og lønmodtagerbidraget 
med 0,3% til i alt 7,5% af den ferieberet
tigede løn plus ferie- og søgnehellig
dagsbetaling.

Arbejdsgiveren betaler fortsat 2/3 af 
det samlede pensionsbidrag og den 
ansatte 1/3.

Pensionsbidraget forfalder kvartals
vis bagud.

Land- og skovbruget har ikke haft overenskomstforhandlinger i år, men der sker en 
allerede aftalt regulering af timelønnen. Samtidig hæves pensionsbidraget og 
maskimumsgrænsen for løn under sygdom mv. (Foto af friskæring af stormfaldstræ i 
Frederikshåb Plantage v. Billund)

• • >•
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Løn under sygdom, 
barsel, efteruddannelse 
m.v.
Maksimumsgrænsen på kr. 100,00 pr. 
time ved fravær som følge af sygdom, 
barsel, efteruddannelse m.v. hæves pr. 
28. februar 2000 til kr. 105,00 pr. time.

Besøg
Skovforeningens

hjemmeside

www.skovforeningen.dk

ESM
Skovklipper 

RM 72

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

import:

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

Af Anders Jensen *)

Udlicitering har i mange 
år været brugt ved 
anlægsopgaver som en 
sikring for at arbejdet 
bliver lavet til den rigti
ge pris.

I de senere år har især 
det offentlige desuden 
udliciteret driftsopga
ver. Det er sket dels for 
at kontrollere om deres 
eget omkostningsniveau 
er passende, dels for at 
finde den økonomisk 
mest fordelagtige entre
prenør til at udføre 
opgaven.

*) Uddannet Skov- og landskabsingeniør i 
1994. Arbejder som entrepriseleder i NCC 
Danmark A/S.

NCC Danmark er en fusion mellem det 
gamle NCC Rasmussen & Schiøtz og Super
fos Construction Europe. Det er i dag Dan
marks største entreprenørfirma. Se nærmere 
på www.ncc.dk.

Anders Jensen sidder i en forretningsen
hed for Vejservice, som arbejder med drift 
og vedligeholdelse, herunder drift af statsve
jene og Storebæltsbroen. Hovedparten af 
arbejdet omfatter renhold og arbejde med 
vejbanerne, men også drift af grønne områ
der bl.a. i Esbjerg og Skørping kommune. 
Anders Jensen er daglig leder af en række 
entrepriser, herunder den grønne entreprise i 
Skørping område.

NCC Danmark arbejder i dag ikke i sko
vene, medmindre det er en del af en entre
prise. Der er udført skovningsopgaver, 
beskæringsopgaver og plantningsopgaver i 
Esbjerg, Skørping og på Statsvejene.

rVJ

tf

Skovrejsning udliciteres ofte i dag, men 
kunne man forestille sig at også andre 
driftsopgaver fremover blev udliciteret - 
fx oparbejdning af stormfald?

Udlicitering af driftsopgaver bliver mere 
og mere almindeligt inden for det offent
lige. Man kan i den forbindelse spørge 
om ikke også private kunne have fordel 
af at udlicitere hele eller dele af driften, 
herunder om udlicitering kan bruges i et 
erhverv som skovbruget.

Denne artikel er skrevet for at gen
nemgå nogle af reglerne og begreber
ne omkring udlicitering. Der findes imid
lertid en lang række regler omkring udli
citering udover det som er beskrevet 
her. Derfor må det anbefales at benytte 
rådgivere i forbindelse med større 
og/eller komplekse udliciteringer.

Ved udlicitering af driftsopgaver er 
hverken licitationsloven eller aftale
grundlaget "AB 92” gældende. Men da 
det ofte er svært at skelne mellem drifts
opgaver og anlægsopgaver og licitati
onsloven, og da "AB 92” bliver brugt

ved næsten alle andre udliciteringer, så 
bliver reglerne som oftest også brugt 
ved udlicitering af driftsopgaver.

Hvilke former for 
licitationer findes der
Udlicitering kan foregå på flere forskelli
ge måder afhængig af hvor stor entre
prisen er, og om bygherre kender alle 
de entreprenører, der er på markedet til 
at løse den pågældende opgave. (Byg
herre er den person eller firma, der udli
citerer en given opgave).

Underhåndsbud
Ved underhåndsbud beder bygherre to 
entreprenører om at give et tilbud på et 
given stykke arbejde.

Der er ved underhåndsbud ingen 
krav om at der skal være et skriftligt 
udbudsmateriale, som beskriver opga
ven, og opgavebeskrivelsen kan derfor 
godt være mundtlig.

Entreprenørernes bud må ligeledes 
gerne gives mundtligt, og der er ingen 
krav om at entreprenørernes tilbud skal 
afgives samtidigt.

Underhåndsbud bruges som oftest 
ved små entrepriser, hvor der kun er 
tale om simple ydelser, Oftest ville det 
ved disse entrepriser være for stor en 
opgave at udarbejde et egentligt 
udbudsmateriale.

Ved underhåndsbud må bygherre 
maximalt bede to entreprenører eller 
leverandører om et bud.

Offentlig licitation
Ved offentlig licitation offentliggør byg
herren licitationen i et relevant dagblad 
eller fagblad. Derefter kan alle interes
serede entreprenører rekvirere udbuds
materialet og afgive tilbud på arbejdet.

I dette ligger der naturligvis at der 
skal udarbejdes et skriftligt udbudsma
teriale, som beskriver arbejdet så detal
jeret som muligt.

Der er herefter regler for længden af 
tidsrummet mellem offentliggørelse af 
licitationen og til entreprenøren skal 
bede om at få udbudsmaterialet til
sendt. Der er ligeledes regler for læng
den af tidsrummet indtil licitationsda
gen, hvor entreprenøren skal aflevere sit 
tilbud til bygherre.

Entreprenørernes tilbud skal på licita-
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tionsdagen indleveres skriftligt til byg
herre i en lukket kuvert. Som oftest skri
ves tilbudene på et fortrykt tilbudsske
ma, der sikrer at buddene er umiddel
bart sammenlignelige.

Entreprenørerne har ret til at være til 
stede ved åbningen af tilbudene og få 
de øvrige entreprenørers tilbud at vide.

Bygherre er ikke forpligtet til at bruge 
den billigste entreprenør, da ethvert til
bud kan forkastes pga. mistillid til om 
entreprenøren kan løse opgaven og 
udføre arbejdet til den ønskede kvalitet.

Ligeledes kan bygherre selv udar
bejde et kontrolbud og herefter annulle
re licitationen hvis kontrolbuddet er bil
ligst.

Indbudt licitation
Udskiller sig fra offentlig licitation ved at 
bygherre indbyder en række entrepre
nører til at afgive tilbud, frem for at 
offentliggøre licitationen i et dagblad. 
Oftest vil bygherre indbyde 3 til 7 entre
prenører som han har tiltro til kan løse 
opgaven.

Dette betyder til gengæld at bygher
re ikke kan fravælge bud pga. manglen
de tiltro til entreprenørens økonomiske 
eller kvalitetsmæssige formåen. Hvis 
bygherren alligevel vil kunne fravælge 
tilbud, skal det fremgå af udbudsmateri
alet hvilke kriterier der kan betyde fra
valg.

Selve tilbudsgivningen forløber på 
samme måde som under offentlig licita
tion.

Licitation med prækvalifikation 
Licitationen offentliggøres gennem 
dagspressen eller fagblade. Interesse
rede entreprenører beder derefter om 
prækvalifikation, hvilket betyder at 
entreprenøren beder bygherre om at 
blive godkendt til at afgive et tilbud.

Prækvalifikation foregår som oftest 
ved at entreprenøren indsender oplys
ninger om firmaets mandskabsmæssi
ge og økonomiske formåen, samt en 
liste over hvilke ligende opgaver firmaet 
tidligere har løst.

Bygherre vælger derefter imellem de 
indkomne prækvalifikationer en række 
entreprenører som får lov til at byde på 
arbejdet. Der er ingen faste regler for 
hvilke kriterier der skal udvælges efter, 
og bygherre har derfor frie hænder til at 
vælge mellem de indkomne prækvalifi
kationer.

Herefter foregår selve tilbudsgivnin
gen som under offentlig licitation, dog 
igen med det forbehold at tilbud ikke 
kan afvises pga. manglende tiltro til 
entreprenøren.

Udbudsmaterialet
Som nævnt ovenfor danner udbudsma
terialet grundlaget for entreprenørens 
bud, og det virker ligeledes som aftale
grundlaget ved den efterfølgende 
udførelse. Det er derfor vigtigt at 
udbudsmaterialet beskriver nøjagtigt

hvilke ydelser bygherren skal have 
udført.

Ansvaret for udbudsmaterialets kvali
tet ligger hos bygherre. Dette under
bygges af at eventuelle uklarheder i 
udbudsmaterialet som oftest vil blive 
tolket i entreprenørens favør.

Udbudsmaterialer indenfor udlicite
ring af driftsopgaver udskiller sig fra 
øvrige udbudsmaterialer på opbygnin
gen af opgavebeskrivelsen.

Opdeling i delelementer 
For at kunne beskrive driften af større 
arealer såsom sportspladser, parker og 
lign. (herunder også en skov) er det 
nødvendigt at opdele arealet i en række 
delelementer der hver for sig kræver 
den samme pleje. Disse delelementer 
kunne f.eks. være: græsarealer, stier, 
bænke, grøfter, veje, bede m.m.

Det er her vigtigt at alle elementer på 
arealet er medtaget, og at grænserne 
mellem de forskellige elementer er klart 
beskrevet. Ellers kan det let give grund
lag til tvivlsspørgsmål ved udførelsen af 
entreprisen.

Derefter skal den ønskede pleje 
beskrives for hver type af delelementer
ne. Det er her vigtigt at plejen er 
beskrevet meget nøjagtigt og fyldest
gørende, dels for at undgå tolknings
spørgsmål senere, dels for at undgå 
ekstraregninger for ekstrapleje i forbin
delse med udførelsen.

Udførelsen kan grundlæggende 
beskrives på to måder, se herom 
nedenfor.

Opdelingen i delelementer er detalje
ret beskrevet i bogen "Kvalitetsbeskri
velse for drift af grønne områder” (udgi
vet af FSL) .

I forbindelse med beskrivelsen af 
plejen er der som skrevet ovenfor to 
overordnede måder at beskrive en pleje 
på.

Tilstandskrav
Plejebeskrivelser på tilstandskrav be
står i at bygherre beskriver hvilket pleje
niveau arealet skal have. Entreprenøren 
har derefter frie hænder til at opnå og 
fastholde dette plejeniveau.

Et eksempel kunne være at bygherre 
beskriver at græsset på boldbanerne 
skal have en højde på mindst 30 mm og 
højst 55 mm. Herefter er det op til entre
prenøren at vurdere hvor tit græsset 
skal klippes for at overholde de angivne 
krav.

Fordelen ved denne form for plejebe
skrivelse er at man åbner op for entre
prenørernes kreativitet og får derfor 
måske udviklet nye og billigere måder 
at opnå det samme resultat med. Des
uden stiller metoden entreprenøren 
meget frit i sine mandskabsmæssige 
dispositioner når bare plejeniveauet 
opnås.

Bagsiden af metoden er at beskrivel
sen skal være meget nøjagtig. F.eks. vil 
beskrivelser som beskæres efter behov

og renholdes for generende ukrudt altid
kunne give grundlag for fortolkninger.

Udførelseskrav
Ved plejebeskrivelser på udførselskrav 
beskriver bygherre hvilke arbejdsopga
ver der skal udføres og hvornår. Jf. 
ovenstående eksempel kunne bygherre 
beskrive at græsset på boldbanen skal 
klippes en gang om ugen i perioden 15. 
april til 15. oktober, med en klipper der 
har en klippehøjde på 30 mm.

Fordele og ulemper er som oven
stående, men med modsat fortegn.

Skovbrugets muligheder
Efter denne gennemgang af principper
ne for udlicitering af driftsopgaver er 
spørgsmålet om dette kan bruges i det 
danske skovbrug.

Indledningsvis må siges at hoved
parten af de bygherrer, der i dag udlici
terer deres driftsopgaver hidtil har løst 
disse opgaver med egne medarbejdere 
og i egen organisation.

Det har krævet meget nytænkning at 
få opgaverne ud i licitation, herunder at 
finde ud af hvordan man administrerer 
disse opgaver ved brug af entrepre
nører. Ligeledes har de første udbuds
materialer på driftsområdet haft mange 
mangler og givet grundlag for mange 
tvivlspørgsmål om hvilke opgaver entre
prenøren skulle udføre.

Uanset disse startvanskeligheder er 
der dog en klar tendens til at de opga
ver der i dag er udliciteret også vil blive 
udliciteret fremover.

Hvis udviklingen i skovbruget følger 
udviklingen i de øvrige erhverv må det 
antages at også skovbruget fremover vil 
bruge mere og mere udlicitering i for
bindelse med sine entreprenøropgaver.

Et sted at begynde udlicitering kan 
være indenfor afgrænsede opgaver, der 
har præg af anlægsopgaver. Vi har da 
også set de første licitationer indenfor 
større skovnings- og skovrejsningsop
gaver. Her er det let at forestille sig at 
kulturopgaver indenfor skovgærdet, 
grøftearbejder, vejrenovationer og lig
nende opgaver også let kunne lade sig 
udlicitere.

Det næste skridt kunne være at binde 
disse anlægsopgaver sammen med den 
fremtidige drift. Det kunne være kultur
anlæg inklusive renholdelse og hegns
vedligeholdelse indtil kulturen har nået 
en given højde, eller det kunne være 
vedligeholdelse af vejene i en årrække.

Endelig kunne det tænkes at hele 
driften af en skov kunne udliciteres og 
bygherre kun skulle have ansat en til
synsførende eller en rådgiver til den 
overordnede styring af distriktet og salg 
af effekter. En sådan fuldstændig udlici
tering vil kræve en del erfaring med sty
ring af entreprenører og udarbejdelse af 
udbudsmaterialet. Det vil derfor være 
tilrådeligt at starte med mindre entrepri
ser for på den måde at oparbejde en 
viden om emnet.
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Nye karakterbøger 
fra WWF
European Forest Scorecards 2000, 
Danish Part. Datagrundlag indsamlet af 
NEPCon, karakterer givet af WWF Dan
mark. Udgivet af WWF Verdensnaturfon
den. 105 sider, hvoraf halvdelen af tek
sten er det fortrykte spørgeskema. En 
artikel om rapporten kan læses på Inter
nettet: www.wwf.dk

Verdensnaturfonden WWF udsendte i 
januar en ny udgave af de karakter
bøger til dansk og europæisk skovbrug 
som vakte nogen interesse i danske 
medier i sommeren 1998 (se Skoven 6- 
7/98 og 8/98),

Projektets ambition er hæderværdig: 
En grundig analyse og vurdering af de 
europæiske landes skovpolitik, skovsta
tistik og praktiske skovdrift - det er 
noget alle parter kan blive klogere af til 
gavn for skovene.

WWFs metode er stadig at give lan
dene karakterer ud fra et detaljeret og 
kompliceret karaktersystem, På den 
baggrund opstilles en hitliste over kvali
teten af de europæiske landes skov
brug set fra WWF’s synspunkt.

Metoden fører igen i år til absurde 
resultater. For eksempel:
• Skovlovens formål om flersidig skov

drift dømmes umuligt på 90% af 
Danmarks skovareal - fordi skovene 
er plantede.

• Danmark får bundkarakter i discipli
nen “tilstrækkeligt skovareal” - fordi 
Folketinget har vedtaget at fordoble 
det danske skovareal på hundrede år.

WWF peger selv på at undersøgel
sen hverken er videnskab eller sandhe
den om de danske skove - men at den 
skal ses om et politisk dokument.

Som politisk dokument er under
søgelsen dog heller ikke stærk. Man får 
ikke en sammenhængende og dybt
gående analyse af de danske skoves 
muligheder og problemer. Man får i ste
det et haglskud af kortfattede iagttagel
ser, vurderinger og kildehenvisninger, 
altsammen omhyggeligt skemalagt i for
hold til det givne karaktersystem.

Projektet svarer til at man med tal og 
tilsyneladende objektive kriterier ville 
besvare spørgsmål af typen: Hvem er 
bedst - Beethoven, Beatles eller Bam
ses Venner ? Den slags spørgsmål kan 
udløse lange diskussioner, men svaret 
er altid det samme: Man kan ikke rang
ordne usammenlignelige størrelser.

Når det gælder skov, er forskellene 
på de historiske, biologiske, geografi
ske, demografiske, kulturelle og økono
miske forudsætninger i lande som Dan
mark, Finland, Spanien, Tyrkiet og Øst
rig så store at WWF's karaktersystem 
end ikke prøver at tage højde for dem. 
Derfor kan man ikke lave seriøse rang
ordninger af hvor godt landene “passer 
på deres skove” som WWF formulerer 
det i en pressemeddelelse.

Som et bidrag til den løbende politi
ske og faglige debat om Danmarks sko
ve vil WWF’s nye karakterbøger næppe 
gøre forskel. Også presseomtalen af 
karakterbøgerne var ubetydelig.

Martin Einfeldt, Dansk Skovforening

Større salg 
af Land Rover
Antallet af solgte Land Rovere steg i 
1999 med 115% - fra 372 til 798 . Det er 
først og fremmest Freelander modellen 
der trækker salget opad. Der er kommet 
en øget efterspørgsel, samtidig med at 
leveringstiden er blevet kortere end 
under introduktionen i foråret 1998.

Der er også stigende salg af Defen
der og Discovery modellerne. Årsagen 
er især den nye 5-cylindrede turbo die
sel motor, men også at interessen for de 
gamle og "originale” terrænkøretøjer er 
stigende.

Det samlede marked for denne type

biler falder i år, men importøren venter 
at fastholde et salg på omkring 800 stk 
fordi der kommer nye modeller. I foråret 
kommer en Range Rover Van, og til 
sommer yderligere en Defender model.

Kilde:Pressemeddelelse fra BMW & 
Rover Import 26.1.00

Salgstal 1998 1999

Defender 67 95
Discovery 91 117
Freelander 205 569
Range Rover 9 17

I alt 372 798

PETER SCHJØTTS PL*udoL
Fledegårdvej 5, 7361 Ejstrupholm, tlf. 75 77 25 52, fax 75 77 31 34

Planter til: Pyntegrønt & juletræer, skov, læ & vildt

Kvalitet; er for os en frisk; sund og velsorteret 
plante i den ønskede proveniens.

DECEMBER 1999
December gav usædvanlig meget ned
bør - mere end det dobbelte af det nor
male. Med 136 mm er det den næst
højeste måling nogensinde, kun 
overgået af 140 mm i 1985. Der kom 
mest i det vestlige og sydlige Jylland.

Temperaturen blev i middel noget 
over normalen, især uge 49 var meget 
mild. De laveste temperaturer var man
ge steder i det indre af landet nede 
omkring 10-12 graders frost i uge 50 og 
51. Måneden blev som helhed meget 
blæsende, ikke mindst med orkanen 
den 3.-4. og stormen den 17.-18.

Januar ser ud til at give en nedbør 
svarende til normalen (57 mm), over 
halvdelen faldt i uge 4.

Temperaturen var i middel godt 3 
grader over normalen (0,8 gr.), kun uge 
3 var nogenlunde som det kunne ventes 
af en vintermåned. De laveste tempera
turer var de fleste steder nede mellem 
10 og 15 graders frost både i uge 3 og 
4. Antallet af soltimer var meget højt 
(normal 39).

Nedbør,mm December 1/1-31/1

Amt Målt Normal Målt

Nordjyllands 117 62 59
Viborg 152 70 78
Århus 104 58 38
Vejle 153 77 53
Ringkøbing 174 80 76
Ribe 169 83 55
Sønderjyllands 172 74 61
Fyns 117 58 43
Vestsjællands 99 54 35
Nordøstsjælland 108 56 39
Storstrøms 105 52 38
Bornholms 127 62 42

Landsgennemsnit 136 66 54

Temperatur°C

December

Målt Normal

3/1-31/1

Målt
Middel 2,2 1,6 3,9
Absolut min. -8,0 -11,1
Absolut max. 9,5 8,3
Antal soltimer 41 36 62
Antal frostdøgn 14,0 15,0 10,1
Antal graddage 460 478 397

Vindstyrke hyppighed, %

Målt

, større end eller lig

Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 39 14 34
Styrke 8 
(hård kuling) 7 2 5
Styrke 10 
(storm) 1 0 1
Hyppigste
vindretninger SV,V 5V,V SV, NV
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Bølgehøvl renser søer
En bølgehøvl er primært udviklet til at 
udvinde energi fra bølger. Men den kan 
også bruges til at rense forurenede 
søer.

Bølgehøvlen på billedet har været 
afprøvet i 9 måneder i Mariager Fjord 
hvor den har genoprettet muligheden 
for liv på et område på ca. 1 ha. Denne 
model er et iltningsaggregat som mod
virker iltsvind og opblomstring af alger.

Hvis man vil udvinde energi i stedet 
kobles en turbine på. Høvlen virker da 
således at vand presses ind mellem 
lameller og videre i en roterende 
bevægelse gennem et rør der ender i 
en turbine som det roterende vand får til 
at dreje rundt. Hvis bølgerne er 20 cm 
høje og indtagsbredden er 5 m giver 
det en vandgennemstrømning på 500- 
600 tons i timen.

Bølgehøvlen produceres hos Thyborøn 
Skibs & Motor A/S, og den forventes klar 
til salg midt på året. Der er allerede kom
met forespørgsler fra fiskefarme i Thai
land, fra Australien og fra Sverige hvor 
bølgehøvlen skal bruges til at ilte søer.

Bølgehøvlen er opfundet af Erik Skaa- 
rup, der fik ideen for ti år siden og nu 
har dannet selskabet WavePlane Inter
national A/S i Gentofte. Udviklingen har

kostet 8,5 mio. kr, der er kommet fra 
Energistyrelsen, Vækstfonden og nor
ske investorer. Inden for de næste tre år 
skal der bruges endnu 30-40 mio. kr i 
risikovillig kapital.

Opfindelsen er nu kommet så langt

at den kan præsenteres for offentlighe
den for første gang. Det sker ved Dan- 
Miljø messen der afholdes i Messecen
ter Herning den 4.-6. april.

Kilde:Pressemeddelelse fra 
DanMiljø 24.1.2000

1999 blev varmt, 
vådt, solrigt
Året 1999 blev i klimatisk henseende 
både meget varmt, meget solrigt og 
usædvanlig vådt. Det er meget sjældent 
at denne kombination forekommer og 
slet ikke i en grad som i år.

Nedbøren blev den højeste der er 
målt siden landsdækkende målinger 
startede i 1874. Der faldt præcis 900 
mm nedbør på landsplan mod normalt 
712 mm.

De tre vådeste år der er målt falder 
faktisk alle inden for de sidste 6 år, med 
880 mm i 1994, 860 mm i 1998 og nu 
rekorden i 1999. Men inden for samme 
periode har der også været tre meget 
tørre år - 1995 til 1997 - hvor 1996 kun 
gav 505 mim. Det tørreste kalenderår 
nogensinde registreret var i 1947 med 
464 mm.

Juni og december i år blev med hen
holdsvis 120 og 136 mm de næstvåde- 
ste der nogensinde er målt. November - 
der statistisk set er den vådeste måned 
i Danmark - blev derimod helt usæd
vanligt den tørreste med kun 33 mm.

Middeltemperaturen for landet som 
helhed blev for hele året 8,9 °C. Det er 
1,2 °C over normalen. Derved blev 
1999 sammen med 1953 det 5. varme

ste år målt i Danmark. Det varmeste er 
fortsat 1990 med 9,3 °C. Desuden kan 
bemærkes at 10 ud af de sidste 12 år i 
Danmark har været varmere end nor
malen.

Usædvanligt blev det at temperatu
ren på Sønderborg Lufthavn den 6. 
januar nåede helt op på 12 °C. Dette 
tangerede den tidligere varmerekord for 
en januar i henholdsvis 1990 og 1993.

September 1999 blev med en mid
deltemperatur på hele 16,2 °C for lan
det som helhed 3,5 °C varmere end 
normalen. De 16,2 °C er 0,1 °C over 
den tidligere varmeste september fra 
1949. Og det er også 0,5 °C varmere 
end den statistisk set varmeste måned i 
Danmark, nemlig august.

Soltimer. Solen skinnede meget i 
1999 - ca. 1910 timer - og det er 
omkring 250 timer mere end normalt. 
1999 blev det 4. solrigeste år der er 
målt siden landsdækkende målinger 
startede i 1920, men der er langt til re
korden på 2022 timer i 1947.

I midten af august kunne der ses 
usædvanligt mange skypumper, især 
omkring Bornholm. Årsagen var meget 
store temperaturforskelle med højden 
som giver en meget ustabil atmosfære. 
Den 13.8. var vandtemperaturen ved

Christiansø således 20 gr., mens det i 5 
km højde var under -20 gr. C

Et andet unormalt fænomen var orka
nen den 3. - 4. december hvor der i den 
sydlige del af landet blev målt vindstød 
på 40-50 meter pr. sekund (145-180 km 
i timen), og enkelte steder helt op over 
51 meter pr. sekund eller 185 km i timen.

Med de meget høje målte vindhastig
heder er orkanen den kraftigste målte i 
1900 tallet. Orkanvinde på op til 35 
meter pr. sekund er tidligere blevet målt 
ved tre lejligheder. Det var under jule- 
stormen i 1902 (26. december) samt 
den 17- 18. oktober 1967 og 24-25. 
november 1981.

Vejret globalt 1999: For 21. gang i 
træk lå den globale middeltemperatur 
ved overfladen over gennemsnittet. Den 
globale middeltemperatur lå i 1999 mel
lem 0,3 og 0,4°C over gennemsnittet for 
perioden 1961-1990. Dermed optræder 
1999 ifølge WMO som det 5. varmeste 
år inden for de seneste 140 år.

De 10 varmeste år i 1900 tallet 
optræder således alle efter 1983, og 
den gennemsnitlige årlige middeltem
peratur er steget med 0,7 grader siden 
slutningen af 1800 tallet.

Kilde:Pressemeddelelse fra DMI, 
se www.dmi.dk
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Kort fra folderen om Farum Lillevang, Terkelskov og Nyvang nordvest for Køben
havn. Her gengivet med 30 % formindskelse på hver led i forhold til den originale 
folder. Cifrene i cirkler refererer til beskrivelser i teksten:
1. Plantning af bøg under lærk
2. Plantning af bøg efter rødgran
3. Plantning af rødgran og douglas efter rødgran.
4. Selvforyngelse af bøg fra 1989
5. Selvforyngelse af bøg fra 1995
6. Selvforyngelse af bøg fra 1998
7. Urørt skov fra og med 2000
8. Urørt skov siden 1905, blandt andet med 270-årige bøge

Strålende foldere fra 
Skov- og Naturstyrelsen
"Kort om skovens drift". 8 foldere om 
driftsplanerne for perioden 1995-2010 
for skove under Københavns Statsskov
distrikt. Skrevet og udgivet af Skov- og 
Naturstyrelsen.

Skov- og Naturstyrelsen har udgivet 
8 strålende foldere om skove under 
Københavns Statsskovdistrikt.

Folderne adskiller sig fra de traditio
nelle vandretursfoldere ved som 
udgangspunkt at handle om skovdrift. 
Ideen er at formidle driftsplanerne for 
perioden 1995-2010 for skovene ved 
København.

Hver folder indeholder et farvelagt 
kort over skoven og en let forståelig 
tekst (længden svarer til 2 spalter i 
Skoven) om hvad der skal ske i skoven i 
planperioden. Der berøres emner som 
målsætning, træartsvalg, tilvækst, 
hugst, foryngelse, urørt skov, vådområ
der, dyreliv og fortidsminder.

Og som det virkelige kup henviser 
teksten til steder i skoven - markeret 
som punkter på kortet - hvor planens 
indhold bliver synligt for skovgæsten.

Ideen er altså at give skovgæsten en 
ny oplevelse på skovturen ved at serve
re viden om skovdriften. Denne viden

medfører så (forhåbentlig) større forstå
else hos skovgæsten for de forandrin
ger, og undertiden mangel på forandrin
ger, som skovbruget skaber i skovene.

At levende mennesker (skovfolk, 
naturvejledere osv.) kan gøre skovdrift 
interessant for almindelige skovgæster 
ved vi fra Skovens Dag og mange 
andre arrangementer. Men det er vist 
nok første gang at Skov- og Naturstyrel
sen forsøger at gøre skovdriften til en 
oplevelse kun med en folder som for
midler.

Folderne har alle folderes begræns
ning - de henvender sig kun til læsende 
mennesker og deres ledsagere på 
skovturen. Men det kan man også kom
me langt med, især hos lokalbefolknin

gen som netop ofte er særligt interesse
rede i at vide nærmere om driften af 
den lokale skov. Der er trykt 20.000 stk 
af hver folder.

Alt i alt er ideen snedig, udførelsen 
sikker - og Skov- og Naturstyrelsen er 
ikke faldet for fristelsen til at fremhæve 
statens skovdrift som noget særligt i for
hold til anden skovdrift.

Folderne er - bortset fra det farvelag
te skovkort - billige i deres udstyr. Det 
giver håb om at der bliver råd til at lave 
mange flere fra de øvrige 24 statsskov
distrikter - og håb om at private ejen
domme måske kaster sig ud i lignende 
forsøg.

Martin Einfeldt, 
Dansk Skovforening
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Postbesørget blad (0900 KHC(

Valg af provenienser
Stormfaldet vil medføre knaphed på skovplanter i de kommende år og skovene 
vil få tilbudt mange ukendte provenienser

'Træarts- og provemensvalget i et bæredygtigt skovbrug" samler den 
nuværende viden om proveniensvalget. Bogen peger på de bedst egnede 
provenienser, enten i form af veldefinerede frøkilder eller større geografiske 
områder.

Bogen er redigeret af professor i skovdyrkning, J. Bo Larsen, og rummer bidrag 
fra en lang række eksperter inden for emnet. Den er på 252 sider, rigt illustreret. 
Den er udgivet i I 997 som et temanummer i DST.

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

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

Pris: 200 kr inkl. moms og porto. Bestilles hos Dansk Skovforening, Amalievej 20, I 875 Frederiksberg C 
Bestil venligst skriftligt - pr. fax 33 24 02 42, e-mail mfo@skovenes-hus.dk, eller pr. brev.
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