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Bliver den beskidt - ikke noget problem! 
Bare tør den af med en klud, og så er du 
klar igen. Nokia 6250 er konstrueret 
stød- og vandafvisende, til brug uden
dørs under barske forhold. Støjfyldt miljø 
betyder heller ikke noget, vibratoren 
melder alle indgå
ende samtaler og NOKIA 
SMS. Håndteres 
hårdhændet.*

NOKIA
Connecting People

www.nokia.dk
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46 Kort nyt
Kommuner på Bornholm samar
bejder, skov ved Glumsø åbnes 
for offentligheden, mere nordman
nsgran i Norge,

50 Skovtælling 2000
Foreløbige tal fra opgørelsen af 
skovareal. Der er blevet mere løv
træ - især eg - og mindre 
rødgran. Der er kommet 10.000 ha 
mere skov ved skovrejsning.

54 Maskinlade af træ
Haderslev skovdistrikt har lavet en 
maskinlade af dansk træ (se forsi
den). Mange detaljer viser kon
struktiv træbeskyttelse. Foto hero
ver viser tagspærene

56 Fugleøjebirk
Der eftersøges birk som kan give 
et særligt dekorativt ved.
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58 PC værktøj til 
administration
Et nyt PC program er en hjælp 
ved økonomiske kalkuler. Der er 
grunddata om de almindeligste 
træarter og et særligt modul for til
vækstoversigter. Skærmbilledet 
herover viser tilvækst og hugst for 
eg, bonitet 2.

60 Nye overenskomster
Der er aftalt nye overenskomster 
der løber 4 år.

61 Erfaringer om 
stormfasthed
En række erfaringer fra Sønderjyl
land som hjælp til at skabe mere 
stabile skove. Skoven er stabil hvis 
der ikke hugges, eller der hugges 
meget stærkt. Det øverste billede 
viser 45 årig ædelgran der er væltet 
på toppen af en bakke, men ikke 
på skråningen mod vest, ejheller i 
østsiden. Nederst ses spredt storm
fald i et egekrat i Lovrup Skov.

-j .i

TOS™

66 Model til mere stabil 
skov
Forslag til dyrkning af rødgran så 
den bliver stormfast. Der 
anlægges stabiliseringsbælter 
somi behandles med meget stærk 
hugst. Disse partier er samtidig til 
fordel for vildt, æstetik osv.

68 Træ på Agromek
På Agromek var der stor interesse 
for biobrændsler. Der blev vist nye 
staldsystemer med moduler af lim
træ.

r-’rv* ?jv»i

44

m
i

Mi

72 Træhus på boligmesse
I Malmø åbner til sommer en 
boligmesse. Den svenske 
træbranche opfører en stor bolig
blok af træ for at vise at træ kan 
bruges i moderne byggeri. Arki
tekterne er danskere, fundet efter 
en stor arkitektkonkurrence. Bille
derne er fra byggepladsen medio 
november.

77 Månedens profil
78 Læs mere om 

jordbund
Kalkjord med særlige dyrkningse
genskaber. Oversigt over litteratur 
om jordbundsprofiler.

'

80 Hvad kan vi lære af 
urskovene
Urskovene i Nordeuropa var præ
get af græssende dyr og var mere 
lysåbne end vore dages skove.
Eg var almindelig - bøgen er pri
mært kommet som følge af men
neskelig påvirkning. (Foto af en 
skoveng i Knagerne ved Silke
borg).

85 Letland og
FSC-certificering
I Letland har man lavet gruppe
certificering af småskove uden de 
store omkostninger. Det er sket i 
samarbejde med en rådgivnings
organisation. Billedet viser gran
skov hvor kvas ligger på sporene 
for at begrænse erosion.

89 Måldiameterhugst
Erfaringer med måldiameterhugst 
i bøg og gran på lille skovdistrikt i 
Nordsjælland. I ældre bevoksnin
ger hugges træerne først når de 
har nået en nærmere fastsat mål
diameter.

92 Uddannelse om 
arbejdsmiljø
Nye regler for arbejdsmiljø, sikker
hedsorganisation og uddannelse. 
Desuden om branchearbejdsmii- 
jøråd (BAR).

94 Kort nyt mv.
Bøger til salg, digitale fotos til 
Skoven, klimastatistik december 
2000.
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Skovdyrkerforeningerne
Blandt en række kvalificerede ansøgere 
har Skovdyrkerforeningen Vestjylland 
ansat Lars-Bo Lykke Christensen (forst
kandidat 1995) i en nyoprettet stilling 
som forstassistent.

Hedeselskabet
Hedeselskabets Skovregion Midt/Nord 
har 1. februar blandt 30 ansøgere ansat 
Lars Helmer Nielsen som ny skovfoged
assistent til projektorienterede opgaver 
på regionen - i første omgang til skov
rejsningsopgaver på Viborg Skovdi
strikt. Ansættelsen skal understøtte regi
onens fortsatte vækst i det åbne land. 
Lars læser til forstkandidat og har afle
veret sit afgangsspeciale i januar.

Hedeselskabets Skovregion Syd har
1. januar ansat Torben Hegaard Peter
sen som skovfogedassistent i en tids
begrænset stilling. Torbens arbejdsom
råder bliver i hovedsagen skovrejsning, 
samt styring og medhjælp ved gentil
plantningen efter stormen.

Torben er skov- og landskabsingen
iør fra hold 2000, og har været 3. dels 
elev hos Hedeselskabet hos skovfoged 
Søren Ladefoged. Torben kommer fra 
en stilling ved Danske Naturgårde A/S.

Udvalg om 
adgang til naturen
Miljø- og energiminister Svend Auken 
har nedsat et udvalg, der har som 
hovedopgave at tage stilling til, om der 
er behov for at ændre de regler, der har 
betydning for befolkningens adgang til 
naturen.

“Baggrunden for udvalgets nedsæt
telse er, at jeg finder det af stor betyd
ning, at befolkningens adgang til natu
ren forbedres, siger miljø- og energimi
nister Svend Auken. Friluftsliv og natur
oplevelser har stor betydning for vores 
sundhed og velbefindende - for vor triv
sel og livskvalitet - for vor velfærd. Og 
naturoplevelser og friluftsliv er en forud
sætning for den folkelige opbakning, 
der er nødvendig for en bæredygtig 
natur- og miljøpolitik.”

“Jeg har store forventninger til udval
gets arbejde, og jeg har med stor til
fredshed konstateret, at organisationer
ne gennem indstillingen af medlemmer 
til udvalget har vist, at også de tillægger 
arbejdet stor vægt”.

Formand for udvalget er chefkonsu
lent, cand. jur. Benedicte Federspiel, 
tidligere direktør for Forbrugerrådet.

Udvalget har i øvrigt følgende sam
mensætning:

Landbrugets organisationer: Gårde
jer Henrik Høegh (De danske Landbo
foreninger) og sekretariatschef Heidi 
Alsing (Dansk Familielandbrug)

Dansk Skovforening: Godsejer Hen
rik Ahlefeldt-Laurvig

Danmarks Naturfredningsforening: 
Præsident Poul Henrik Harritz

SKØVEN
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Friluftsrådet: Formand Jens Bilgrav- 
Nielsen og vicedirektør Niels Bo Søren
sen

Danmarks Jægerforbund: Hovedbe
styrelsesmedlem Jørgen Damgaard 

Danmarks Idrætsforbund: Miljøan
svarlig Dorthe O. Andersen

Danske Gymnastik- & Idrætsforenin
ger: Amtsformand Anders Bulow 

Amtsrådsforeningen: Natur- og mil
jøchef Jytte Heslop

Kommunernes Landsforening: Vice
kontorchef Iben Koch

Fødevareministeriet: Fuldmægtig 
Anne Holst

Trafikministeriet: Fuldmægtig Jesper 
Kaae

Landsplanafdelingen: Fuldmægtig 
Mette Starch Brandt

Udvalget betjenes af et sekretariat i 
Skov- og Naturstyrelsen.

Dansk Skovforenings repræsentant, 
Henrik Ahlefeldt-Laurvig fra Stensballe
gård ved Horsens, siger til Ritzau at han 
ikke ser grund til at ændre reglerne. ”Vi 
savner dokumentation for problemet, og 
der er vist tale om et politisk skabt 
behov”.

Han nævner eksempler fra sin egen 
skov. På de skilte der står opstillet ved 
indgangen til skoven står gårdens tele
fonnummer. Der er meget sjældent 
opkald fra folk med særlige ønsker til 
deres færden. ”De fleste kommer fra 
ornitologer og andre med særlige 
behov, og de får næsten altid deres 
ønsker opfyldt hos os og hos mine kol
leger".

Kilder:Pressemeddelelse 19. januar 
2001, Ritzau 19.1.01

Ph.d. graden
Tre forskere har fået tildelt ph.d. graden 
efter studier på Institut for Økonomi, 
Skov og Landskab på Landbohøjsko
len:

Niels Strange i faget Skovplanlæg
ning. Afhandlingens titel: "Metoder til 
beslutningstagning i flersidig skovdrift."

Vi I is Brukas i faget Skov- og Natur
ressourceplanlægning. Afhandlingens 
titel: "Integrering af m Ijømæssige og 
socioøkonomiske værdier i litauisk skov
brug”.

Steffen Stræde i faget Skovpolitik/ 
Forestry in Less Developed Countries. 
Afhandlingens titel: "The Challenge of 
Integrated Conservation and Develop
ment: Designing new Strategies for Mul
tiple Use Management of Protected 
Areas and Buffer Zones”.

Skovfrø-artikel
I sidste nummer bragte vi en artikel om 
certificering af skovfrø - de nye regler 
som træder i kraft pr. 1. januar 2003.
Ved en beklagelig fejl blev det ikke 
oplyst at artiklen var skrevet af Anne 
Bulow-Olsen fra Plantedirektoratet.

Redaktionen
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MERE LØVSKOV PA VEJ:
SKOVBRUGET 

LEVERER VAREN

De første tal fra Skovtælling 2000 offentliggøres nu: Skovarealet er steget en smule i de sene
ste 10 år. Og løvtræarealet er steget markant.

Det er gode nyheder - stort set alle er enige om at det er den vej Danmark skal. Og det er 
godt for skovbruget at den gode udvikling nu kan dokumenteres med et så stærkt materiale 
som den nye skovtælling.

Tre hovedresultater falder i øjnene:

Den beskedne stigning i skovarealet
I den offentlige debat bliver tilplantningen somme tider udlagt som en mindre fiasko på grund 
af det beskedne tempo: Hvis Danmarks skovareal skal fordobles i løbet af 80-100 år - og det 
synes de fleste politikere og interesseorganisationer er en god ide - så skal skovarealet stige 
endnu hurtigere end det gør i øjeblikket.

Men det er et lille problem, og der er ingen grund til panik. Hovedsagen er at tilplantningen 
sker, og fordoblingen af skovarealet er stadig en smuk vision. Hvis det store flertal i Danmark 
om 10 og 30 og 50 år stadig synes at vi skal have skov på 20% af landets areal i 2080, så skal 
der nok blive skruet yderligere op for tilplantningen.

Den markante stigning i iøvtræarealet
For 15 år siden - det vil sige for nylig, målt med skovens målestok - førte danske politikere og 
organisationer en hidsig debat om bøgearealets tilbagegang. Nogle ønskede at en ny skovlov 
skulle diktere skovejernes træartsvalg. Andre, herunder Skovforeningen, foretrak frivillige mid
ler til at sikre de træer i skovene som samfundet ønskede.

Den nye skovlov kom i 1989 - uden bindinger af træartsvalget, men med klare målsætnin
ger om at øge løvtræarealet.

I løbet af 1990’erne viste løvskoven sig både biologisk og økonomisk fordelagtig frem for 
nåleskoven i store dele af landet. Og økonomiske tilskyndelser fra det offentlige gjorde en 
omlægning fra nåletræ til løvtræ mulig for mange private skovejere.

Nu ser vi det ønskede resultat: Løvtræarealet er steget fra 143.000 til 163.000 hektar på blot 
10 år.

Frivilligheden og de økonomiske tilskyndelser virker.

Den kraftige stigning i egearealet
Det øgede løvtræareal skyldes især plantning af eg. På 10 år er egearealet steget fra 30.000 til 
38.000 hektar.

Egens rolle i skovdyrkningen og i Danmarks historie og natur blev stadig mere værdsat i 
løbet af 1990’erne. Og i 2000 blev bøgen slået af egen i en tv-afstemning om Danmarks natio
naltræ.

Derfor kan danskerne prise sig lykkelige over at Skovloven i 1989 ikke dikterede mest mulig 
bøg, sådan som den politiske stemning ellers var dengang. I stedet fik vi en fleksibel lov der 
muliggjorde den store stigning af egearealet.

Historien viser at i en verden der forandrer sig, er handlefrihed nødvendig for at træffe de 
rigtige valg.

Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard

Artiklen på næste side præsenterer de første resultater af Skovtællingen. Red.
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FORELØBIGE RESULTATER 
FRA SKOVTÆLLING 2000
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Der er kommet 5.000 ha mere løvtræ og 5.000 ha mere nåletræ ved skovrejsning i de sidste ti år. To tredjedele af denne 
skovrejsning er foretaget af private.

Af Kim Dralle 1), Vivian Kvist 
Johannsen 2) og Poul 
Henning Larsen 3)

De foreløbige resultater 
af skovtælling 2000 
peger på:

- at skovarealet vok
ser, men mindre end 
ventet,

- at skovrejsningen er 
domineret af løvtræ,

- og at der er sket et 
markant skifte fra nål 
mod løv i skovene.

Juletræer og pynte
grønt på mark er som 
noget nyt med i stati
stikken.

1) forstfuldmægtig, Skov- og Naturstyrelsen,
2) forsker, Forskningscentret for Skov & 
Landskab, 3) fuldmægtig, Danmarks 
Statistik.

Skovtællingen blev iværksat i foråret 
2000, hvor spørgeskemaer blev sendt 
ud til alle kendte skovejere. Skemaerne 
er efter udfyldelse returneret til Dan
marks Statistik, somi nu er ved at 
behandle dem. Denne artikel giver et 
foreløbigt sammendrag af den udvik
ling, som har fundet sted i skovbrugets 
struktur op gennem forrige århundrede 
og navnlig siden 1990.

Den ny tælling er bedste bud på en 
status år 2000. De præsenterede tal er 
dog stadig foreløbige og ikke gennem- 
bearbejdede - det kan først gøres, når 
alle spørgeskemaer er indlæst.

Derfor skal man på nuværende tids
punkt passe på med at fortolke forskyd
ninger fra 1990, idet der kan være man
ge årsager til uoverensstemmelser, som 
for eksempel spørgeteknikken, forskel
lig dækning, omdefinitioner af blan
dingsbevoksninger (rødgran/sitka 
f.eks.) osv. Der er dog søgt at tage høj
de for sådanne problemer bl.a. ved at 
spørge direkte om forskydningerne.

Arealet med skovrejsning er i boks 2 
opgjort til ca. 20.000 ha og i boks 1 til 
19.000 ha. Årsagen er dels afrunding, 
dels metodemæssige tilnærmelser, som 
har været nødvendige for at kunne 
beregne foreløbige tal. De to resultater

passer rimeligt sammen, men skal altså 
stadig fortolkes.

Hvilke foreløbige 
resultater præsenteres?
I det følgende er valgt at fokusere på 
udviklingen af det totale træbevoksede 
areal og på forskydninger mellem 
træarter. Det er vores vurdering, at talle
ne giver et rimeligt billede af udviklin
gen.

Der er desuden valgt at se på foryn
gelses- og etableringsmetode i den for
gangne tiårs periode. Dette er nye 
oplysninger, der er indhentet for første 
gang. At det er med, skyldes et ønske 
om at kunne følge udviklingen hvad 
angår naturnærhed i foryngelses- og 
etableringsfasen.

Det er endnu for tidligt at sige noget 
om ejendomsstruktur og aldersklasser 
samt opgørelser inden for amter og 
kommuner, da alle spørgeskemaer end
nu ikke er færdigbehandlet.

Udviklingen 
i skovarealet
Der har været afholdt landsdækkende 
skovtællinger i Danmark siden 1881. 
Figur 1 viser hovedresultaterne.

I de sidste godt 100 år er der sket en
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Løvtræets andel af det bevoksede areal 
er steget fra 34 til 37% på ti år. Det er 

først og fremmest arealet med eg der er
steget.

markant stigning i det samlede skovare
al, som er mere end fordoblet fra 1881 
frem til i dag, fra knap 200.000 ha til 
over 400.000 ha.

Den markante stigning i skovarealet 
skyldes først og fremmest en stigning af 
arealet bevokset med nåletræ. Arealet 
med løvtræer har stort set været kon
stant i perioden, dog med en ikke ube
tydelig stigning de sidste 25 år. Ved 
tællingen i 1881 udgjorde løvtræer 3/4 
af det samlede skovareal mod lidt over 
1/3 i 2000.

TVæartsforskydninger i 
perioden 1990 ■ 2000
Løvtræandelen er fra 1990 til 2000 øget 
med 3% eller ca, 20.000 ha. Andelen af 
nåletræ er faldet, dog uden at nåletræ
arealet er blevet mindre. At arealet er 
uforandret skyldes primært tilgangen af 
nordmannsgran og nobilis.

Denne tilgang skyldes igen, at ejer
registeret er blevet bedre end i 1990, 
hvilket medfører at især langt flere pyn
tegrøntsarealer er med i denne skovtæl
ling. Det skønnes, at juletræer på mark 
er rimeligt godt repræsenteret i skovtæl
ling 2000.

Andelen af eg er i samme periode 
steget med 2 % og udgør dermed en 
betydelig del af det øgede løvtræareal, 
Det svarer til en stigning i egearealet på 
omkring 8.000 ha eller ca. 25 % i for
hold til 1990. Heraf komimer ca. 2.700 
ha fra skovrejsning.

Egearealet har med andre ord haft 
en betydelig tilvækst i perioden. Eg er 
den træart, hvortil der er knyttet størst 
biologisk mangfoldighed, og eg er i år 
ved en TV-afstemning valgt som Dan
marks nationaltræ.

Mange havde forventet en større 
andel af bøg, hvilket ikke antydes i dis
se foreløbige resultater. De 1.350 ha, 
der er tilplantet ved skovrejsning, må 
således modsvares af en tilsvarende 
reduktion i bøgearealet i de ’’gamle 
skovegne”. En del af forklaringen på de 
uventede resultater kan måske skyldes 
definitionsproblemer, men det vides 
endnu ikke.

Af tabellen i boks 2 kan det udledes, 
at af de ca. 34.000 ha, der er forynget i 
perioden, er 40% forynget med løv. Idet 
løv i 1990 udgjorde 34% af det samlede 
træbevoksede areal og 37% i år 2000, 
er der således en konvertering i gang 
mod mere løv.

Hvis man renser tallene for virknin
gen af det forbedrede ejerregister over 
juletræer og pyntegrønt, så udgør løv i 
år 2000 39% af det træbevoksede are
al. Såfremt denne udvikling fortsættes i 
for eksempel 30 år, betyder det, at løv-
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Figur 1: Udvikling i skovareal baseret på skovtællingerne siden 1881. Tallene før 
genforeningen i 1920 er ekskl. Sønderjylland.
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1990
1000 ha %

2000
1000 ha %

Skovbevokset areal i alt 417 100 436 100

Løvtræ i alt 143 34 163 37

Bøg 72 17 72 17
Eg 30 7 38 9
Ask 10 2 11 3
Ahorn 8 2 8 2
Andre løvtræarter 23 6 33 8

Nåletræ i alt 268 64 269 62

Rødgran 135 32 118 27
Sitkagran m.v. 35 8 31 7
Ædelgran m.v. 15 4 14 3
Nobilis 7 2 10 2
Nordmannsgran 12 3 26 6
Fyr 27 6 44 10
Andre nåletræarter 37 9 26 6

Midlertidigt ubevokset 6 1 4 1

Boks 1: Træartsforskydninger i 
perioden 1990 til 2000.
Tabellen viser hvor stort et areal træarterne dækkede i henholdsvis 1990 og
2000 (afrundet til 1000 ha). Skønnet over tilvæksten i skovarealet bygger på 
afgivne oplysninger om gennemført skovrejsning. Der skal knyttes et par 
bemærkninger til forskydningerne:

Forskydningen af andre løvtræarter er næppe helt reel og kan skyldes et defi-
nitionsproblem. Det er muligt at en del af dette areal 
hjemme under for eksempel bøg, men det er endnu 

At arealet med Nordmannsgran stiger så kraftigt,

forklaringsmæssigt hører 
for tidligt at afgøre, 
skyldes at et forbedret regi-

ster over ejere af pyntegrønt og juletræer muliggør en bedre tælling.
At fyr er steget, mens andre nåletræarter er faldet, skyldes især, at andre 

nåletræarter i 1990 tællingen omfattede en række fyrrearter, som nu er om
placeret.

Boks 3: Hvordan er 
registeret over skov
ejere tilvejebragt?

Som udgangspunkt anvendtes det 
adresseregister for skovejere, der 
fandtes i Danmarks Statistik i 1999. 
Det register indeholdt alle de ejere, 
der deltog i skovtællingen i 1990. 
Desuden fandtes i registeret en ræk
ke ejere, der siden 1990 er kommet 
til som skovejere.

Inden der blev sendt tællingsblan
ketter ud til brug for 2000-tællingen, 
blev adresseregisteret suppleret med 
oplysninger fra:
1. Landbrugs- og gartneritællinger

ne 1998 og 1999.
2. EU-direktoratets register over 

hektarstøtte-ansøgninger.
3. Skov- og Naturstyrelsens register 

over modtagere af tilskud til skov
rejsning.

4. Adresseregister fra Produktionsaf
giftsfonden vedrørende juletræer 
og pyntegrønt.

5. Kort- og Matrikelstyrelsens fred
skovsregister.

træandelen i 2030 er steget til skønsvis 
54% og nåletræandelen er faldet tilsva
rende. I 2100 vil tallene være skønsvist 
89% løv og 11% nål ved samme udvik
ling.

Der er altså et markant skifte i gang 
mod mere løvtræ!

Foryngelsesmetoder
Ser man nærmere på foryngelses- og 
etableringsmetoder i tabellen i boks 2 
fremgår det, at næsten en fjerdedel af 
foryngelsen i eksisterende skov foregår 
under skærm eller vha. selvforyngelse.

Det syner måske ikke af meget, men 
set i forhold til praksis i 1980’erne skøn
nes der at være sket en betydelig stig
ning i anvendelsen af disse foryngel
sesmetoder i 1990’erne. Der findes 
desværre ikke tidligere opgørelser af 
dette emme.

Skovrejsningen
1990-2000
Det skovbevoksede areal er steget 
knap 5 pct. i perioden 1990 til 2000. Det 
fastsatte mål fra 1990 med at fordoble 
skovarealet i løbet af ca. 100 år nås ikke 
med denne stigningstakt. Det vil snare
re tage 200 år.

Stigningen i det skovbevoksede 
areal har været nogenlunde jævn 
siden 1881, som det ses af figur 1. 
Perioden 1990-2000 skiller sig ikke 
markant ud, trods den politiske mål
sætning. De træartsvise nettotilvæks- 
ter fremgår i tabellen i boks 1 og 
kolonne 3 i boks 2.

Forøgelsen af det skovbevoksede 
areal i perioden 1990 til 2000 skyldes 
primært skovrejsning, men muligvis 
også et opdateret register over skoveje
re, men det er endnu for tidligt at 
afgøre. Der er plantet mere ny skov i 
perioden, men skovrejsningen sker 
langsommere end håbet.

Skov- og Naturstyrelsen har ved eva
lueringen af den gennemførte skovrejs
ning i 1999 vurderet den samlede skov
rejsning 1989-1998 til ca. 18.000 ha, 
men dette tal omfatter ikke pyntegrønts- 
og juletræsarealer. Nu tyder tællingen 
på at det snarere er 10.000 ha skovrejs
ning, hvortil kommer ca. 10.000 ha jule
træer og pyntegrønt.

Den statslige skovrejsning er i perio
den 1990-99 på ca. 3.500 ha. Langt 
den væsentligste del af den private 
skovrejsning med tilskud falder efter til
skudsforhøjelsen i 1997. Det præcise tal

kan ikke angives, idet der er et års tids
forskydning fra tilskuddet gives til plant
ningen gennemføres. På baggrund af 
ansøgningsmængden ser det ud til, at 
den private tilplantning med tilskud først 
er tiltaget, efter at tilskuddene blev for
højet.

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

Nogle skovejere havde derfor ikke en 
status for skoven pr. 1. januar 2000. 
Derfor blev ejerne bedt om at angive 
status umiddelbart før stormfaldet for 
skovarealer, der var ramt af stormfald.

Skovtællingen vil give et billede af, 
hvordan skovene så ud umiddelbart før 
stormfaldet. Dermed vil udviklingen fra 
1990 og frem til stormfaldet kunne beskri
ves detaljeret. Netop denne periode med 
en forventet markant udvikling indenfor 
skovrejsning, pyntegrønt og diverse nye 
tilskud er interessant at få belyst.

Stormfaldets virkning på skovtællin
gen vil blive søgt beregnet. Hvordan er 
endnu ikke helt afklaret.

52 SKOVEN 2 2001



SKOVSTATISTIK

Areal 
i alt 

1000 ha

Forynget/
etableret

1000 ha %

Foryngelses- og etableringsmetoder 
Skovrejsning Efter renafdrift Under skærm
1000 ha % 1000 ha % 1000 ha %

Selvforyngelse 
1000 ha %

Bøg 72 7 10 1 19 3 35 1 11 3 35
Eg 38 8 21 3 33 4 54 1 12 0 1
Ask 11 1 12 0 22 1 57 0 4 0 17
Ahorn 8 0 5 0 10 0 35 0 2 0 53
Andre løvtræarter 33 2 6 1 43 1 28 0 3 1 26

Rødgran 118 7 6 3 36 4 57 0 5 0 2
Sitkagran 31 4 15 1 14 3 63 1 22 0 2
Ædelgranarter 14 1 8 0 24 1 58 0 16 0 2
Nobilis 10 4 36 2 44 2 53 0 3 0 0
Nordmannsgran 26 15 58 9 59 6 39 0 1 0 0
Fyr 44 3 6 1 33 1 48 0 12 0 7
Andre nåietræsarter 26 2 8 0 20 2 69 0 10 0 1
Midlertidig ubeplantet 4

Træbevokset areal i alt 436 55 13 20 37 27 48 4 8 4 7
Hjælpearealer 12
Åbne arealer 84
Øvrige arealer 1877

Areal i alt 2409

Boks 2: Foreløbige tal for arealfordelingen
Tabellen viser foreløbige tal for arealfordelingen til træarter / træartsgrupper.

Bemærk især, at der kun er forynget ca. 7.300 ha rødgran i perioden, hvilket langt fra er nok til at vedligeholde et areal på 
120.000 ha. Vedligeholdelse af et sådant areal kræver en foryngelse i størrelsesorden 15.000 ha. Det lave vedligeholdelses
areal forklarer i høj grad faldet i rødgranarealet (og konverteringen til løv). Samme tendens ses for sitkagran, omend i mindre 
udpræget grad.

Hvornår kommer der 
endelige resultater?
Resultaterne af Skovtællingen forventes 
at blive publiceret medio 2001. Publika
tionen vil præsentere både de direkte 
resultater af Skovtælling 2000 og anden 
relevant og tilgængelig information om 
de danske skoves aktuelle tilstand.

Publikationen vil få en opbygning der 
tager udgangspunkt i de pan-euro- 
pæiske kriterier for bæredygtig skov
drift. Det betyder at der bliver afsnit om 
skovressourcer og om skovenes sund
hed, produktion, biodiversitet, beskyt
tende funktioner samt socioøkonomiske 
betydning. Hensigten er at give et sam
let overblik over de danske skoves til
stand og forhold.

Publikationen vil primært bestå af 
aggregerede tal på amts- og/eller 
landsniveau. Som supplement vil blive 
vedlagt en CD-rom fra Danmarks Stati
stik med detaljerede tabeller på kom
muneniveau.

Publikationen udgives i et samar
bejde mellem Skov- og Naturstyrel
sen, Forskningscentret for Skov & 
Landskab samt Danmarks Statistik. 
Selve tællingen er forberedt i et 
udvalgsarbejde under ledelse af 
Skov- og Naturstyrelsen med deltagel
se af skovbrugets organisationer og 
Danmarks Statistik. Yderligere infor
mation ses i artiklen "Mandtal over de 
danske skove” i Skoven nr. 2/00, side 
84-86.

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

Planter til: Pyntegrønt & juletræer, skov, læ & vildt

Kvalitet; er for os en frisk, sund og velsorteret 
plante i den ønskede proveniens.

EN UNDERVOGN
-vælg de skiftelad, 
der bedst løser opgaven!

ad jpjpcEspgaM

BIGAB er en sikker 
rationaliseringsgevinst!
Har De allerede investeret i 
undervognen, kan den rræste trans
porter fas for mellem 15.000 og 
30.000 kroner. Med påsvejsning af 
ramme kan også et eksisterende 
lad indgå i BIGAB-linien. Det sam
me gaefder lastvognscontainere. 
Mulighed for kranmontering og 
kævlelad.

Kan monteres med lavtryksdæk.

I BIGAB-linien er der kun een 
undervogn, der skal vedligeholdes 
med bremser, lys og og dæk.

a

" IBIGAS

os
- kon

jgflvlleberq
DK 3630 Jægerspris • Tlf. 47 52 I0 95 • Fax 47 S2 14 27 
DK 8840 Rødkærsbro .Tlf. 86 6S 84 99 • Fax 86 65 82 87 

www.hylleberg.dk • hylleber'g@hylleberg.dk
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ANVENDELSE AF TRÆ

MASKIN LADE AF TRÆ
Haderslev statsskov
distrikt har lavet en 
maskinlade af dansk 
træ med mange spæn
dende detaljer. Træet er 
godt beskyttet mod 
regnvand.

Ladens pris svarer til 
en lade af stål og metal
plader.

Skovene lever af at sælge træ - og 
hvad er så mere naturligt end selv at 
gøre opmærksom på hvornår træ med 
fordel kan anvendes.

Haderslev statsskovdistrikt havde for 
et par år siden brug for en maskinlade 
til Stenderup skovpart. Det traditionelle 
valg ville være stålspær og metalplader, 
men det viste sig at en lade af træ kun
ne fås til samme pris. Man kan også 
sige at prisen på træ - desværre - 
efterhånden er blevet så lav, at træ er 
konkurrencedygtigt.

Der var lige holdt rejsegilde i begyn
delsen af december 1999 - men så 
kom orkanen og væltede alle spærene. 
Det hele måtte køres væk, og man 
begyndte forfra - men tre måneder efter 
stod den færdige lade klar.

Laden er på 550 m2 og rummer 
maskinhus samt lager og behandlings
rum for træfrø (bog og agern) som ind
samles i skovene. Sydgavlen af laden 
ses på forsiden.

Træ beskyttes mod vand
Mange detaljer i bygningen viser 
anvendelse af konstruktiv træbeskyttel
se så træet kan holde så længe som 
muligt. Store tagudhæng beskytter 
facaden mod regn, og det vand som 
alligevel rammer facaden kan dryppe af 
uden at skulle løbe hele vejen ned ad 
trævæggen.

Den nederste del af væggen er mest 
udsat for vand, dels fra slagregn, dels 
fra vand der rammer jorden og sprøjter 
op igen. Mange lader i landbruget har 
lodrette brædder, og man ser tit at den 
nederste halve meter af brædderne er 
rådne. Men brættet bliver ikke udskiftet, 
for så skal hele væggen fornyes.

Derfor bør man opsætte vandrette 
brædder - så er det nemt at udskifte de 
nederste brædder hvis de med tiden 
bliver lidt medtagne. Vandrette brædder 
skal selvfølgelig opsættes så vandet 
kan dryppe af. Se billederne.
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Et stort tagudhæng beskytter sydgavlen De lodrette brædder på gavlen har en
mod regn - og giver et spændende 
arkitektonisk udtryk.

spids forneden så vandet drypper af. 
De vandrette brædder ligger taglagt så 
vandet også her kan dryppe af.

C-s.

■ff.

.

Sidevæggene hælder indad og er dermed godt beskyttet mod slagregn. Samtidig 
muliggør det en særlig spærkonstruktion som giver god pladsudnyttelse.
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Gitterspærene er konstrueret med lodrette stolper på 3,5 m højde langs side
væggen. Det gør at alle redskaber kan placeres helt ude langs væggen uden risiko 
for at beskadige spærene.

Bygningens placering forøger også 
holdbarheden. Den mest udsatte faca
de - vist på det store billede - vender 
mod syd. Fra dette verdenshjørne kom
mer ikke ret meget slagregn, og faca
den tørrer hurtigt ud igen.

De øvrige tre facader er beskyttet af 
den omgivende skov. Man skal dog 
være opmærksom på at bevoksningen 
må ikke komme så tæt på laden at 
trævæggen hele tiden er fugtig.

Dansk træ
Der er brugt dansk træ overalt. Faca
derne er douglasgran - som er naturligt 
imprægneret for længere holdbarhed, 
Spærene er lavet af dansk gran fra 
Palsgaard Træ.

Totalentreprenør var et lokalt tømrer
firma, J. Falk Pedersen fra Grønning
hoved i Sjølund. Der er hentet arkitek
tonisk bistand fra Kolding Kommunes 
tekniske forvaltning. Fra skovdistriktets
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Den bageste fjerdedel af laden - mod nord - er åben så det er let at køre maskiner 
ind.

side har skovfoged Poul Rasmussen 
styret byggeriet.

Der er betongulv i hele bygningen, 
og jordarbejdet har været meget enkelt 
da terrænet er helt jævnt på stedet.
Taget er bølgeeternit.

Den samlede byggepris er opgivet til 
560.000 kr - dvs. godt 1000 kr/m2.

Netop nu er distriktet i gang med at 
opføre en tilsvarende lade længere syd
på i tilknytning til Haderslev Dyrehave. 
Den er samme størrelse, men skal også 
rumme et flisfyr, opbrækningsrum til 
vildt og mandskabsrum. Sidevæggene 
bliver lodrette for at harmonere med de 
øvrige bygninger på stedet.

Denne lade skal stå på et terræn der 
kræver en del jordarbejde, og der er 
også arkitekt med i projektet. Alt I alt bli
ver den noget dyrere end laden i Nørre- 
skoven.

sf

Maskinladen findes i Nørreskoven på 
Haderslev statsskovdistrikt. Den ses på 
højre side af vejen når man kører ind i 
skoven på den vej som fører fra Sønder 
Stenderup mod nord. Sønder Sten
derup ligger 10 km øst for Kolding.

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

Bent Hansen
Tlf. 87 52 20 00
Mobil 40 40 98 91 
Fax 87 52 20 01 
nbh@forstplant.dk 
www.forstplant.dk 
Porskcervej 49, Agri 
8420 Knebel

O
D
(/>

"O

>

Steen Hougaard
Tlf. 86 54 53 20
Mobil 21 40 30 21 
Fax 86 54 53 43 
skovbrug@image.dk 
www.forstplant.dk 
Faurgårdsvej 128 
8300 Odder

Jens Houkjær
Tlf. 76 82 90 90
Mobil 40 45 44 80 
Fax 76 82 90 91 
nicha.jh@image.dk 
www.forstplant.dk 
Staksrodevej 39 
7150 Barrit
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EFTERSØGNING AF 
FUGLEØJEBIRK

Af Tage Rønne 1) og 
Hubert Wellendorf2)

Variant af vortebirk der 
giver et flot flammet 
ved.

Vi har tidligere i Skoven omtalt en særlig 
variant af vortebirk, kaldet masurbirk, 
som giver et flot flammet ved. Det beta
les med særdeles høje priser i de områ
der i Finland, Rusland mv. hvor det fore
kommer. Herhjemme er der plantet en 
del masurbirk i de senere år, så om SO
SO år kan skovbruget måske levere et 
specialprodukt til en god pris.

Vortebirk laver andre varianter med 
dekorativt ved, og der er nu startet et 
projekt omkring ’’fugleøjebirk”. Den er 
noget mere almindelig, og en lille efter
søgning har vist en del eksemplarer på 
Københavns statsskovdistrikt og 
Jægerspris distrikt. De findes formentlig 
også andre steder, og der efterlyses 
oplysninger om flere individer med hen
blik på forædling.

Projektet gennemføres af Tage Røn
ne samt Hubert Wellendorf fra Arboretet 
på Landbohøjskolen sammen med 
skovrider Søren Boas, Vallø Stift, og 
Svend Møller, Trætop Planteskole. To af 
deltagerne kender til emnet i forvejen. 
Tage Rønne er også formand for Dansk 
Masurdyrkerforening - som dog ikke er 
involveret i dette projekt - og Trætop 
Planteskole sælger meristemformerede 
masurbirk fra Norge.

Fugleøje mønsteret stammer fra 
’’sovende øjne” som findes i en del af 
eller hele stammens forløb, typisk kraf- 
tigst i den nederste del af stammen. 
Sovende øjne er hvilende knopper (pro- 
ventivknopper) som kan danne nye 
skud i form af vanris hvis betingelserne 
er til stede (fx der kommer lys på stam
men eller toppen af træet går ud).

De sovende øjne ligner små buler og 
ses lettest på de partier af stammen 
hvor der er hvid bark.

Salgsproduktet som kan oparbejdes 
af træet er skrællet finer, som har et 
meget varieret og flot udseende. Fug- 
leøjebirken findes i mange grader, fra 
nogle få øjedannelser nederst på stam-

1) Københavns statsskovdistrikt
2) Skov og Landskab, Arboretet (KVL)
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Sovende øjne danner fugleøjeved. De kendes som små buler på stammen.

men til meget tæt og helt til toppen. Den 
er mest fundet i selvsåede kulturer, 
mosekanter og lign., og sjældnere i 
plantede kulturer.

Projektet går kort ud på at under
søge om det er muligt at opformere 
varianten, og om finéren er interessant 
for møbelindustrien. Projektet starter 
med en registrering af udbredelse og 
hyppighed. Herunder vil der blive

Fugleøjeveddet er meget dekorativt - 
her ses finerstykker.

udvalgt et antal frøtræer (mindst 50), og 
der vil både blive plukket frø og lavet 
podninger af frøtræerne. Derefter bliver 
træerne fældet, og der laves prøve
skrælninger af frøtræerne.

Det er i forbindelse med registrering 
af udbredelse at vi gerne vil have hjælp 
til at finde varianten. Hvis du ser en birk 
som ligner de viste stammer vil vi meget 
gerne kontaktes. Hvis det er muligt vil vi 
tage rundt og besigtige træerne. Kon
takt Tage Rønne på tlf: 44 49 10 08, 
mobil: 21 21 97 26, e-mail: 
ravnehus@mail.tele.dk

Projektet omtales også - inklusive de 
viste billeder - på to hjemmesider: 
Københavns distrikt på 
www.sns.dk/koebenhavn/ og Arboretet 
på www.arboret.kvl.dk

]] Skov service 1

v/Jens Johansen ■ Vadet 2 • DK 4660 St. Heddinge 
tlf. +45 56 50 32 02 • fax +45 56 50 32 03 

mobil +45 20 45 82 02

Alle skoventreprenøropgaver udføres

C°Asy

Besøg os på www.jjskovservice.dk
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Verdens største skovmesse
Elmia Wood 2001 bliver verdens største skovmesse nogensinde. Her samles hele verdens 

skovbrug. Med maskiner, IT-løsn i nger og sidste nyt.

Ingen skovmesse har mere skov. I løbet af fire dage skoves over 4000 kubikmeter ved 

hjælp af den allernyeste teknik.

Fakta fra Elmia Wood 1997: 489 udstillere fra mere end 20 lande. 53.921 besøgende fra 

mere end 50 lande. 375.000 m2 stand- og demonstrationsareal. 130 akkrediterede jour

nalister fra verdens førende skovtidsskrifter. 4000 m3 træ blev skovet og transporteret i 

løbet af fire messedage.

Messen afholdes på Bratteborgs Gård, ca. 30 km syd for Jonkoping - med andre ord i 

bekvem rejseafstand fra Danmark. Vi ses på Elmia Wood 6.-9. juni 2001!

www.elmia.se/wood

Elmia Wood 2001.
International Forestry Trade Fair, 6-9 June 2001 

Elmia AB, Box 6066, SE-550 06 JONKOPING, Sverige, Tel 0046 36 15 20 00, Fax 0046 36 16 46 92, e-mail wood@elmia.se

MElmia yderligere informationer: www.elivha.se/wow
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ADMINISTRATION

NYT ØKONOMI PC VÆRKTØJ 
TIL SKOVADMINISTRATIONEN

Af forstfuldmægtig 
Klaus Enevoldsen, Dansk 
Skovforening

Li Skovøkonomisk Tabelvæik

SØK Database Vis Hjæip
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Hvad ønsker du at gøre?

Åbn ModelvindueSe Introduktion

Åbn Tabelvindue Åbn Bapportvindue

p Beference database < Egen database 

Luk dette vindue

Dette vindue kan åbnes igen vsd at vælge menupunkt 
"Vis Startvindue" under menupunkt "SØK"

Version 11, beta

NU MT ryk på R for at få hjæip

Figur 1. Åbningsbilledet i det nye PC program til skovøkonomiske beregninger

Et nyt PC program kan 
støtte administratorer 
ved økonomiske kalku
ler om skovdriften. Pro
grammet har grunddata 
for de almindeligste træ- 
og pyntegrøntarter og et 
særligt modul for til
vækstoversigter.

Programmet er bruger
venligt, samtidig med at 
det giver mulighed for 
tilpasning til avancere
de problemstillinger.

Dansk Skovforening, Hedeselskabet, 
Skovdyrkerforeningerne og Skov- og 
Naturstyrelsen har hos KW-Plan fået 
udviklet et nyt PC baseret værktøj til 
støtte i økonomiske dispositioner. Pro
grammet kaldes ’’Skovøkonomisk Tabel
værk’’. Det er udviklet med støtte fra 
Vemmetofte Kloster, Carlsen-Langes 
Legatstiftelse og Produktudviklingsord
ningen.

Hvad kan programmet
Mens omverdenen i stigende grad foku
serer på naturnære principper for skov
drift, bæredygtighed, certificering osv, 
er det altid et kardinalpunkt for den 
enkelte skovejer at vide "Hvad koster 
det” i Programmet henvender sig til 
dem, der har behov for at kunne besva
re skovøkonomiske spørgsmål.

Skovøkonomisk Tabelværk kan bru
ges til at definere tilvækstoversigter, kul
turmodeller, sortimentsomkostninger, 
priser og sortimentsudfald for vedpro
ducerende træarter og pyntegrønt
træarter.

På grundlag heraf beregner pro
grammet:
• omsætningsbalancer (betalingsræk

ke over indtægter og udgifter, opdelt 
i en række perioder),

• venteværdier, dvs fremtidige indtæg
ter og udgifter diskonteret til et givet 
udgangsår,

• investeringens interne forrentning,
• Weizerprocent på et givet lidspunkt 

(dvs. forrentning ved at lade bevoks
ningen vokse videre en kort periode 
frem for at afdrive den).
Alle beregninger og tabeller kan 

enten vises på skærmen eller udskrives 
(figur 2). Windows-standarden tillader, 
at man kan have flere modeller eller 
tabeller åbne på skærmen på samme 
tid.

Tilvækstmodulet
Med programmet følger et matematisk 
baseret tilvækstmodul. Modulet gør det 
muligt med ganske få grunddata at 
opstille en lokalt tilpasset tilvækstover
sigt. Modulet giver også mulighed for at

foretage rækkehugst eller hugst fra top
pen.

Endelig kan man redigere visuelt i 
eksisterende tilvækstoversigter ved 
med musen at trække kurverne, så de 
passer bedre på egen situation, eller 
markere en række punkter kurverne 
skal følge (figur 3).

Hjælpefunktion
Det er tilstræbt at programmet er enkelt 
og let at bruge. Der findes tre former for 
vejledning i programmet.

1. En kort introduktion der forklarer 
principperne i programmet.

2. Man kan kalde en hjælpefunktion i 
programmet der kort forklarer den aktu
elle funktion man er i gang med.

3. Med et klik på højre museknap anbe
faler programmet næste logiske handling.

"If everything else fails, read the 
manual”- derfor leveres programmet 
også med en overskuelig manual (50 
sider) med bl. a. eksempler på de vig
tigste handlinger, man kunne tænkes at 
udføre.
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Referencedatabasen
Som noget særligt leveres programmet 
med et bredt sæt grunddata. Det drejer 
sig om:
• tilvækstoversigter
• oplysninger om omkostninger til kul

turanlæg,
• sortimentsomkostninger,
• salgspriser og
• sortimentsudfald

Disse data findes for de almindelig
ste vedproducerende træarter: bøg, eg, 
ask, birk, rødgran, sitkagran, ædelgran 
og skovfyr og for de almindeligste pyn
tegrøntarter: nordmannsgran, nobilis og 
rødgran.

Organisationerne bag programmet 
samt Juletræsdyrkerforeningen har ind
samlet data. Da Skov- og Naturstyrel
sens driftsmetoder og omkostninger 
skønnes at adskille sig fra et almin
deligt privat skovbrug, indgår der ikke 
økonomiske nøgletal fra statsskovbru
get.

Til gengæld har Skov- og Natursty
relsen på grundlag af egen hugst i 1998 
opstillet sortimentstabeller for de ved
producerende træarter som er anvendt i 
programmet. De seneste kendte sorti
mentsudfald stammede fra Skovregule
ringens undersøgelser i 1980.

Også fremover er det aftalt at Skov- 
og Naturstyrelsen jævnligt vil opstile 
sortimentsudfald til Skovøkonomisk 
Tabelværk. Dermed er man sikker på at 
sortimentsudfaldet afspejler aktuelle 
aflægningsvaner, samtidig med at øvri
ge data opdateres.

Hvem henvender 
det sig til
Programmet forudsætter et grund
læggende kendskab til skovøkonomiske 
principper og begreber. Et sådant 
kendskab er nødvendigt for at kunne 
vurdere programmets resultater.

Organisationerne bag programmet 
står inde for at grunddata medfører rea
listiske resultater. Der er dog ikke i pro
grammet indbygget begrænsninger, 
som forhindrer programmet i at beregne 
urealistiske resultater, hvis programmet 
fodres med urealistiske inddata.

Hvad koster det
Programmet vil koste omkring 2.000 kr. 
ekskl. moms for medlemmer af de orga
nisationer, der har udviklet programmet. 
Dette er blevet muligt takket være den 
støtte, vi har fået fra fonde og Produkt
udviklingsordningen. Derudover vil der 
være mulighed for rabat ved køb af fle
re programmer.

Fagfolk vurderer, at et sådant pro
gram normalt ville være væsentligt 
dyrere, når målgruppen er skovbrug, 
dvs et relativt begrænset marked.

!_ Skovøkonomisk Tabelværk - (Rapport! 1
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Figur 2. Eksempel på udskrift i rapportmodul. Venteværdi for ask ved rentefoden 
4% og omdriftsaldre 50-80 år.
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ARBEJDSMARKED

NYE 4-ÅRIGE 
OVERENSKOMSTER

Af direktør Johnny 
Ulff Larsen, Land- og 
Skovbrugets Arbejdsgivere

Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 
afsluttede sidst i januar forhandlinger 
med SiD, KAD og Dansk Metal om nye 
overenskomster. Ved redaktionens slut
ning blev der stadig forhandlet med HK.

De nye overenskomster gælder for 4 
år frem til 1. marts 2005 og medfører 
stigninger i omkostningerne på ca.
3,7% om året. Se tabel 1.

Stigningerne i lønninger mv. ses i 
tabel 2. Der kan som hidtil ske modreg
ning af stigning i timeløn i personlige til
læg, der ligger ud over den overens
komstmæssige timeløn.

Pension
Pensionsbidragene forhøjes hvert år pr.
1. april fra det nuværende bidrag på 
7,5% med 0,4% fra arbejdsgiverside og 
med 0,2% fra lønmodtagerside. Pr. 1. 
april 2004 vil pensionsbidraget herefter 
udgøre 9,9 %.

Fridage mv.
Som på det øvrige arbejdsmarked for
højes antallet af fridage fra 3 til 5 i løbet 
af overenskomstperioden. Fra 1. marts 
2001 optjenes 4 fridage pr. år, og fra 1. 
marts 2003 optjenes 5 fridage pr. år.

Desuden bliver juleaftensdag fra 2002 
en hel fridag med løn.

Perioden med betaling af løn under 
sygdom udvides fra 4 uger til 5 uger. 
Maksimumgrænserne for barsel og 
efteruddannelse sættes gradvist op fra 
105 kr/time til 125 kr/time. Tilsvarende 
forhøjes maksimumgrænsen ved løn 
under sygdom i skovbruget. Lønninger 
til elever reguleres forholdsmæssigt.

I de enkelte overenskomster laves 
forskellige tekstmæssige moderniserin
ger. Der bliver mulighed for at indgå 
aftaler om at overføre en ferieuge til det 
næste ferieår.

Fredspligt i 4 år
Det væsentligste bidrag fra overenskom
sten er at der nu er en 4-årig fredspligt 
for det organiserede landbrugs lønmod
tagere. Det er første gang dansk land
brug sammen med fagbevægelsen bli
ver enige om en 4-årig normalløns-over
enskomst uden nogen form for genfor
handling af løn eller lignende i perioden.

Urafstemning
Overenskomsten sendes til urafstem
ning blandt SiDs og KADs medlemmer. 
Svar på afstemningen ventes at forelig
ge den 23. februar 2001.

Den nye overenskomst samt nye løn
oversigter vil snarest herefter blive 
udsendt til medlemmerne af Land- og 
Skovbrugets Arbejdsgivere. (Denne 
artikel er skrevet 2. februar 2001, red.).

Tabel 1. Procentvise stigninger i omkostninger fordelt over de fire år i overenskomst
perioden.

Procent stigning 2001 2002 2003 2004

Lønændring 2,50 2,60 2,75 2,80
Ændret pensionsbeløb 0,40 0,40 0,40 0,40
Fridage 0,45 - 0,45 -
Øvrigt 0,35 0,70 0,10 0,50

1 alt øget lønudgift pr. år 3,70 3,70 3,70 3,70

Tabel 2. Forhøjelser af lønninger, tillæg og akkordsatser.

Timeløn n Tillæg stiger 
pr. år

Akkord 
i skovbruget

1. marts 2001 2,48 kr 3 % 1,91 %
1. marts 2002 2,59 kr 3 % 1,77 %
1. marts 2003 2,69 kr 3 % 1,83 %
1. marts 2004 2,85 kr 3 % 1,94 %

0 inkl. søgnehelligdagstillæg

SKOVVOGNE
(jenten

VOGNFABRIK
v/Mogens Pilegaard . Hagensvej 15 
9530 Støvring . Telefon 98 37 33 88
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JOHANSENS PLANTESKOLE

TØMMERVEj 15 - 7080 BØRKOP 
FAX 75 86 93 08 • TEL 75 86 62 22
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ERFARINGER OM 
STORMFASTHED
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Foto 1. A-parcellen i hugstforsøget i Giudsted Plantage var helt uskadt efter stor
men i 1981. Foto 1987.

Orkanen i december 99 
gav erfaringer der kan 
bruges til at opbygge 
mere stabile skove:

En skov der slet ikke 
tyndes er stabil. En skov 
der tyndes meget 
stærkt er også stabil.

Douglasgran kan ofte 
modstå storm hvis den 
er ældre end ca. 50 år. 
En blanding af løvtræ og 
nåletræ er meget usta
bil.

Oprydningen efter orkanen i december 
1999 er nu stort set færdig, og i dette 
forår starter man på at genskabe de 
ødelagte skove. På landsplan er der 
tale om ca. 15.000 ha, som genplantes i 
løbet af formentlig 3-4 år.

Et vigtigt mål med de nye skove er at 
de bliver mere stabile end de gamle. 
Derfor bør man indsamle erfaringer der 
kan vise hvordan man laver mere storm
faste skove.

Disse erfaringer - og forslag til at 
etablere nye skove - var emnet for to 
møder og ekskursioner d. 30. og 31. 
januar på distrikterne Lindet/Brøns hhv. 
Haderslev. Møderne samlede omkring 
60 deltagere og var arrangeret af Skov 
og Landskab ved Christian Nørgaard 
Nielsen (Arboretet, KVL) samt Bruno Bil
de Jørgensen (FSL).

Senere i år udgives et temanummer i 
DST om samme emne. Men da mange 
går i gang allerede nu omtaler denne 
artikel de vigtigste budskaber. Indhol
det drejer sig især om hedeplantager,

men kan formentlig også anvendes på 
bedre jorder.

I denne artikel omtales nogle af de 
erfaringer man kan gøre sig efter stor
men. De fleste af dem ligger tilsynela
dende langt væk fra praktisk skovbrug 
- men også kun tilsyneladende. For i 
næste artikel vises hvordan erfaringer
ne kan bruges til at dyrke nåletræarter i 
en stabil skov. Selv rødgran kan gøres 
til en relativt stabil træart med den rette 
behandling.

Ingen hugst
Hvis nåletræer slet ikke hugges er de 
meget stabile mod storm. Et godt 
eksempel er hugstforsøget i Giudsted 
Plantage der blev ødelagt i 1981. Midt 
på den store åbne flade stod den urørte 
parcel tilbage. Se foto 1.

Et andet eksempel kan ses i Varming 
Plantage ved Ribe, hvor 97% af ved
massen væltede i december 1999. En 
af de få bevoksninger der ikke er øde
lagt er en utyndet contorta bevoksning;

contortafyr er ellers berygtet for at være 
meget ustabil.

En forklaring er at træerne står så tæt 
at de simpelthen ikke kan lægge sig 
ned. Hvis et træ skal vælte skal stam
men bevæge sig så meget frem og til
bage at den kan rive de større rødder 
over - og det er svært i en utyndet 
bevoksning.

En anden forklaring kan være at i en 
utyndet bevoksning fordeles vindens 
pres over flere stammer og dermed fle
re rodsystemer sammenlignet med en 
tyndet. Jo flere ankre, jo bedre står 
træerne fast.

Der er erfaring for at tyndingsfri drift 
kan bruges i sitkagran fordi den skiller 
sig godt ud - der kommer en stor 
spredning i diameter mellem bevoksnin
gens træer. Metoden er ikke så veleg
net i andre træarter.

Lang tid siden 
sidste indgreb
I ældre bevoksninger vil ethvert hugst-
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Foto 2-3. Sitkagran plantet 1967, sidst tyndet forår 1995. Lindet Skov, afd. 61b. 
Denne bevoksning har modstået stormen fordi der er gået 5 år siden sidste hugst
indgreb. Lige øst for stod sitkagran som var tyndet 3 måneder før orkanen, og her 
er ait væltet. (Den ødelagte bevoksning var 5 år ældre, og visse partier stod på 
blød bund - men alt væltede. Terrænet er helt fladt, og der er 500 m til vestkanten 
af skoven, så begge bevoksninger er blevet eksponeret i orkanen).

indgreb være destabiliserende, fordi 
vinden kan lettere få fat. Men hvis blot 
der er gået 5 år siden sidste indgreb 
kan bevoksningen blive relativt stabil, 
fordi træerne når at lukke de huller som 
hugsten har skabt. Se foto 2-3.

Selv svage indgreb kan destabilisere 
en ældre bevoksning. Hvis man fjerner 
blot ét træ er der pludselig 4-5 andre 
træer som udsættes for mere vind end 
før. Kronerne kan svinge langt mere, og 
de begynder måske at rive rodkagen

Mi
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Foto 4. Skovbryn af rødgran som vender mod nord (set fra vest). Varming Plantage 
ved Ribe. Så godt som hele skoven er væltet, men randtræerne står tilbage. Træer
ne i skovbrynet været tilpasset kraftig vind og har derfor udviklet et kraftigt rodsy
stem.

løs. I ældre bevoksninger er det tit halv
delen af træerne hvor rodkagen er 
løsnet.

Træerne prøver at tilpasse sig den ny 
situation ved at forstærke nogle af rød
derne. Men det tager lang tid - i melle- 
maldrende bevoksninger 10 år, i ældre 
måske 30 år.

CNN nævnte et forsøg han havde 
været med til i Tyskland. Der blev ban
ket pæle ned lige ved siden af store 
graner, og man målte stammens og 
rodens bevægelser i kraftig blæst. Der
efter blev der tyndet, og allerede få 
måneder efter var der langt større 
bevægelser i rodsystemet når det 
blæste.

Disse erfaringer understreger at 
hugstindgreb i ældre bevoksninger 
øger risikoen for stormfald.

Stærk hugst
Det er måske overraskende at meget 
stærk hugst også giver en stabil skov. 
Flere hugstforsøg har rummet en 
"læbæltehugst” hvor træerne har været 
grønne næsten til jorden. I Giudsted 
klarede denne hugstform sig også godt 
i 1981. (Se foto i "Skoven og dens dyrk
ning" af H.A. Henriksen side 427).

I mange af de bevoksninger der væl
tede i 1999 ser man et tilsvarende fæn
omen: Randtræerne står tilbage. Og 
skovbrynet ud til åben mark er ofte mar
keret med en enkelt række træer (se 
foto 4 og 6). Læhegn af fx sitkagran i 
Sønderjylland har også klaret orkanen 
fint - se foto 5.

Forklaringen er at disse træer fra gan
ske unge har været udsat for en kraftig 
vindbelastning, og de har derfor tilpasset 
sig disse forhold. De udvikler et større og 
mere dybtgående rodnet og danner 
reaktionsved til at modstå vindens træk.

CNN pegede på at træernes rodarki
tektur - dvs. antal grove rødder og for
grening af rødder - grundlægges når 
træet er ungt, fra en højde på 5-6 m til 
12-14 m. Efter ca. 14 m kan nåletræer
ne ikke længere reagere på hugst eller 
fritstilling. (Løvtræer kan reagere i en 
højere alder og har ikke samme behov 
for tilpasning).

Hvis træet skal udvikle et kraftigt rod
net må der ikke være for kraftig rodkon
kurrence fra andre træer. Rødderne når 
længere ud end man umiddelbart fore
stiller sig - se foto 7.

Disse erfaringer kan ikke bruges til at 
producere kvalitetstræ. Men de viser at 
man kan få rødgran og sitkagran til at 
være relativt stabile ved en meget stærk 
hugst.

Ikke blødbund
Man har tidligere lagt vægt på at udnyt
te arealerne fuldt ud for at få den størst 
mulige vedproduktion. Men dermed har 
man også tilplantet områder som ikke er 
særligt velegnede til trævækst, især 
enge, moser mv.

Grantræer der er plantet på
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Foto 5. Læhegn af sitkagran, sydvest for Ribe, ca. 10 km fra vestkysten. Læhegnet 
står i retning nordvest-sydøst, og stormen fra sydvest har derfor ramt lige ind på 
siden. Træerne har stået frit hele livet og er derfor tilpasset stærk vind.
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Foto 6. Rødgran ca. 35 år på Lorup Skovdistrikt som er et af de hårdest ramte på 
Sjælland. Næsten al rødgran over 15 m er væk, selvom det meste var godt pakket 
ind i ældre bøg. Der er dog efterladt en del træer i kanterne fordi de har været til
passet kraftig vind. Træerne i forgrunden står i vestkanten af bevoksningen, ud til 
en skovvej og 100 m fra skovbrynet mod vest.

blødbund står ikke så godt fast som de 
øvrige træer på højbunden. Træerne 
vælter lettere, og dermed åbner de den 
sunde del af bevoksningen for storm
fald.

Man kan derfor gøre bevoksningen 
mere stabil ved at undlade at tilplante 
områder som man ved vil være meget 
udsatte. Sådanne lysninger vil også

være til gavn for vildt og andet dyreliv, 
æstetik, friluftsliv osv.

Tlræartsvalg
Man har i mange år vidst at stabiliteten 
kan påvirkes gennem træartsvalget, En 
liste over træarter med de mest storm
faste nævnt først vil typisk se sådan 
ud:

Foto 7. Rodsystemet på gran grund
lægges i store træk, mens træerne er 
mellem 5 og 14 m høje. Flvis træerne 
skal udvikle et kraftigt rodsystem der 
kan modstå storme må der ikke være 
for kraftig rodkonkurrence i denne peri
ode. Træet med rødt bånd kan have 
rødder der går 9 m ud til alle sider (mar
keret med et rødt bånd i baggrunden). 
Det gule bånd (som er 18 m væk) mar
kerer alle de træer hvis rødder konkur
rerer med det røde træ i forgrunden.

Eg, ask, lind, (bøg), cypres
Gammel douglas
Lærk
Skovfyr
Ædelgran og grandis 
Sitkagran 
Ung douglasgran 
Rødgran (ældre)
Forudsætningen for at opstille en 

sådan rangordning er en nogenlunde 
traditionel skovdrift. Normal planteaf- 
stand på 1,5-2 m og en ikke for stærk 
hugst - svarende til B-C. Men som 
nævnt ovenfor kan rødgran godt blive 
stabil hvis den hugges så stærkt som et 
læbælte.

Douglasgran er meget ustabil som 
ung - hvor rødgran er relativt stabil - 
men som ældre bliver douglas mere 
stormfast end rødgran. Balancen mellem 
de to arter ændrer sig ved en højde på 
16-20 m. Årsagen er at douglas som ung 
har for stor top i forhold til roden, men 
med alderen udvikler den større rodnet.

Denne erfaring kan med fordel 
udnyttes i en blandingsbevoksning af 
rødgran og douglasgran. Rødgranen 
støtter douglasen som ung, og når 
bevoksningen bliver ældre fjerner man 
rødgranerne så man står tilbage med 
en stabil bevoksning af douglasgran.
Se foto 8 og 9.
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Foto 8. Douglasgran og rødgran 50 år efterladt af stormen. Foto fra vest mod øst. 
Disse træer var en del af et stort nåletrækompleks på en halv snes hektar i vestkan
ten af Pamhule Skov (ved Haderslev). Det meste var rødgran på 30-35 år som er 
væltet. En del af denne bevoksning har klaret sig, fordi douglas er stormfast som 
ældre. De har desuden været i stand til at beskytte de lidt yngre rødgraner bagved. 
Den nye bevoksning bliver eg med holme af bøg. Til højre anes en svag skråning 
mod øst hvor der plantes douglasgran. Pamhule Skov ligger på en typisk løv
træjord, men man ønsker 10-15% nåletræ for at skabe variation af hensyn til dyre- 
og planteliv, friluftsliv, æstetik osv.
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Foto 9. Douglasgran fra 1936 i Lindet Skov - før stormen en blanding af rødgran og 
douglasgran. I foråret 1998 var der lavet en kraftig hugst som forberedelse til foryn
gelse. Rødgranerne væltede i orkanen, men trods den kraftige hugst klarede man
ge af douglasgranerne sig. Bevoksningen er i den østlige del af skoven - foto fra øst 
mod vest. Da der stadig er en skærm på arealet plantes der nu ædelgran i borede 
huller; mod øst ud til en landevej bøg.

Blanding af løv og nål
Løvtræer er generelt mere stormfaste 
end nåletræer. Derfor er det nærliggen
de at tro at nåletræer kunne gøres sta

bile hvis de stod i en blanding med løv
træer - men det er ikke så enkelt.

Nåletræer bruges ofte til efterbed- 
ring i en bøgekultur, og i ældre bevoks

ninger står der derfor spredte enkelt
træer. Erfaringerne er her blandede - 
mange nåletræer væltede i orkanen, 
men en del blev også stående. Se foto 
10.

Nogle af disse nåletræer har måske 
haft mulighed for at tilpasse sig vind
påvirkninger, De blevet indplantet i et 
hul af en vis størrelse, hvor der er gået 
en længere årrække før kronetaget er 
nået sammen. Mens andre har stået 
beskyttet hele livet så de er udsatte i 
stærk storm.

Men det er gået rigtig slemt i række
vise blandingskulturer, som var meget 
brugt i perioden 1950-1980. En artikel i 
Skoven 9/00 giver en række eksempler 
fra Vallø på Østsjælland. Distriktet blev 
ellers ikke ramt særlig hårdt i december 
1999, men over 100 ha med blandinger 
af gran og løvtræ blev ødelagt.

I rækkevise blandinger af rødgran og 
eg er der 70-90% skader blandt graner
ne, mens rene rødgranbevoksninger 
lige ved siden af har 5-35% skader. Til
svarende billede har vist sig for rødgran 
og bøg. De samme erfaringer er gjort 
på Bregentved, Holsteinborg, Ravnholt 
mv.

CNN forklarer dette ved at løvtræer
ne fremkalder en tilpasnings-blokering - 
dvs de blokerer for at nåletræerne kan 
tilpasse sig kraftig vind.

Nåletræer kan nemlig kun reagere på 
de påvirkninger de udsættes for i 
vækstperioden. Men om sommeren har 
løvtræerne blade på og giver læ for 
nåletræerne. Om vinteren er bladene 
væk, og nåletræerne udsættes nu for 
en påvirkning de ikke har været vant til 
om sommeren.

Resultatet er at i blandingsbevoks
ningen får nåletræerne ikke udviklet et 
lige så godt rodsystem som i den rene 
nåletræbevoksning. Og dermed vælter 
de lettere.

I denne sammenhæng har lærk sam
me virkning som løvtræerne, fordi den 
taber nålene om vinteren. En blanding 
af lærk og gran vil derfor være ustabil - 
mens lærk i løv går fint.

En anden forklaring kunne være at 
nåletræerne starter hurtigere end løv
træerne. Ved en højde på 15 m rager 
de ofte 2-3 m op over løvtræerne. Men 
stamtallet er meget lavere end i en ren 
bestand, og derfor er de mere udsatte.

Under alle omstændigheder er kon
klusionen at en blanding af løv og nål i 
rækker (eller ’’frimærker") er en dårlig 
ide, og at nåletræer indblandet som 
enkelttræer ikke altid er stabile.

Hvis man ønsker at have både løvtræ 
og nåletræ i skoven - og det er der 
mange gode grunde til - bør det ske i 
større blokke, dvs. på bevoksningsni
veau. Hvor en nåletræbevoksning stø
der op til løvtræer skal nåletræerne sta
biliseres med stærk hugst (se også 
næste artikel).

Løvtræer har altså ikke nogen værdi 
ved at "beskytte” nærtstående nålet-
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Foto 10. Nåletræ bruges ofte til efterbedring i kulturer af løvtræ - men der er risiko 
for at nåletræerne bliver ustabile. På Lorup Skovdistrikt på Sjælland væltede 
omkring halvdelen af de indblandede graner, mens resten overlevede.

ræer mod storm. Men de stabiliserer 
skoven mere generelt. For hvis der 
opstår stormfald i en nåletræbevoks

ning vil det blive stoppet når det kom
mer til stabile bevoksninger som løvtræ.

sf

Foto 11. Rækkevise blandinger af løv
træ og nåletræ viste sig i stormen at 
være meget ustabile. Denne bevoks
ning på 39 år var oprindelig 1 række 
rødgran og 3 rækker bøg. Rødgranerne 
var blevet meget større end bøgene, og 
derfor havde man hugget en del af gra
nerne i 1998. Stormen tog resten.

§ GF-Dansk Skovbrug
Arbejder du i skoven, med jagt, miljø - eller er du 
under uddannelse indenfor et af disse fag, har du 
mulighed for at blive medlem af et anderledes 
forsikringsselskab.

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

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

GF-Dansk Skovbrug 
Torvegade 4, 4990 Sakskøbing 
Telefon 54 70 77 84

www.gf-forsikring.dk

SKOVPLANTER?
Få råd hos din Plantemægler® 

www.forstplant.dk

sælges og vurderes
Til mange interesserede

søges skovejendomme - især større 
til kapitalstærke erhvervsfolk fra hele landet. 

Ring og hør uforbindende nærmere 
- se også min hjemmeside

www.pb-landejendomme.dk
Diskretion efter ønske.

Statsaut ejendomsmægler

PEDER BONDING 
Tlf. 8667 4444

mandag - fredag kl. 9-1 6
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EN MODEL TIL 
EN MERE STABIL SKOV

Stabi liseringsbæfter

Valgfri hugststyrke.

Kantbehandling

Rand stabilisering

Figur 1. Christian Nørgaard Nielsens forslag til dyrkning af stabil rødgran. Modellen 
viser bevoksningen i 3 dimensioner, og den er forenklet for overskuelighedens skyld 
- antallet af træer ville være større i virkeligheden.
Vinden kommer fra vest, og der anlægges først et stabiliseringsbælte med læbælte- 
hugst. Derefter følger et afsnit med produktion af kvalitetstræ, derpå et nyt og smal
lere stabiliseringsbælte osv. I større bevoksninger er der også anlagt stabiliserings
bælter på tværs for at undgå alt for store enheder.

En bevoksning af 
rødgran kan gøres mere 
stabil ved at lave et 
eller flere stabiliserings
bælter der hugges me
get stærkt. Den øvrige 
del af bevoksningen kan 
hugges som normalt.

Stabiliseringsbælterne 
vil fremtræde som 
lysåbne skovpartier og 
vil være til gavn for 
vildt, dyreliv og æstetik.

De erfaringer der er omtalt i den fore
gående artikel er grundlaget for den 
model som Christian Nørgaard Nielsen 
(CNN) præsenterede til dyrkning af 
nåletræ. Den kan bruges til ren rødgran, 
eller en blanding af forskellige nåle
træer (dog ikke lærk).

Bevoksningen opdeles i et eller flere 
stabiliseringsbælter som behandles så 
de er relativt stabile mod stormfald, 
samt en eller flere produktionsceller, 
hvor bevoksningen dyrkes på traditionel 
vis med produktion af kvalitetstræ.

Stabiliseringsbæltet
Mod vest anlægges et stabiliserings
bælte i retning nord-syd. Bredden kan 
være 15-30 m afhængigt af hvor ekspo
neret bevoksningen er.

Dette bælte behandles med læbæl- 
tehugst - meget stærk hugst - således 
at træerne ude mod vest har en krone 
(næsten) til jorden. Det bedste er at 
starte kulturen med et lavt plantetal. Der 
bliver en glidende overgang fra den 
stærke hugst i vestsiden til en normal 
hugst i østsiden af stabiliseringsbæltet.

Træerne i stabiliseringsbæltet står 
godt fast mod storm fordi de udsættes 
for kraftig vind og udvikler et stort rod
net.

Træerne i produktionscellen bagved 
står beskyttet, fordi vinden vil ikke som 
normalt møde en mur når den kommer 
til bevoksningen, men kan sive ind i 
bevoksningen. Man undgår turbulens - 
dvs. at vinden presses op over bevoks
ningskanten og slår ned et lille stykke 
inde og fremkalder stormfald.

Hvis der er tale om en større bevoks
ning er der risiko for at der går hul på

bevoksningen længere inde. Derfor 
anlægges yderligere et stabiliserings
bælte i retning nord-syd efter en 
strækning på 70-100 m. Dette nye sta
biliseringsbælte er ikke så eksponeret 
som det første og kan derfor blive smal
lere.

Hvis bevoksningen er bred bør den 
også stabiliseres på den anden led ved 
at lave et smallere bælte i retning vest
øst. En storm kan jo også komme fra 
sydvest eller nordvest.

Større bevoksninger bør være omgi
vet af stabiliseringsbælter langs alle 
kanter.

Hvis der er søer, moser eller lignende 
kan man vælge ikke at tilplante disse 
områder, men kanten af bevoksningen 
må stabiliseres. Der skal laves et bælte 
med læbæltehugst på 10-20 m omkring 
et sådant mosehul, så stormen ikke kan 
få fat her.

Hvis der plantes løvtræ og nåletræ 
ved siden af hinanden, så må der laves 
et stabiliseringsbælte i nåletræbevoks
ningen i den side der vender ind mod 
løvtræerne.

Produktionscellen
Mellem stabiliseringsbælterne ligger 
produktionscellerne der kan dyrkes på

traditionel vis for produktion af kvalitets
træ. Man er her ret frit stillet med hen
syn til valg af hugstmodel mv.

Man bør dog undgå stærke indgreb i 
de ældre bevoksninger. En mulighed 
kunne derfor være at starte med et ikke 
for højt plantetal (for at begrænse beho
vet for udtynding i starten). Udtynding 
starter så snart det er rentabelt, og man 
fører en middelstærk C-hugst indtil 13- 
17 m højde. Derefter går man over til en 
svag hugst (B) eller slet ingen (A).

En sådan hugstmodel vil afhænge af 
de lokale forhold. På mager jord kan 
man måske godt føre en D-hugst i star
ten uden at forringe vedkvaliteten. På 
beskyttede lokaliteter kan man måske 
føre C-hugst til 17 m og derefter B- 
hugst. På udsatte lokaliteter skal man 
måske stoppe C-hugsten ved 13-15 m 
og derefter ophøre med tynding indtil 
afdrift osv.

Ikke kun gran i skoven
Den skitserede model omfatter kun de 
dele af skoven hvor man vælger at dyr
ke gran eller andre ustabile nåletræer. 
Der er mange gode grunde til også at 
lave større eller mindre partier med løv
træer og ubevoksede arealer: Man har 
flere varer på hylderne, der er gode vil-
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Figur 2. Skitse til dyrkning af rødgran, set oppefra. Til venstre en lille bevoksning hvor der kun er behov for ét stabiliseringsbæl
te (vist ved skravering). I midten en lidt større bevoksning hvor der anlægges endnu et stabiliseringsbælte midtvejs. Til højre en 
stor bevoksning med stabiliseringsbælter på kryds og tværs/ omkring et mosehul og en løvtræholm er der også lavet smalle 
stabiliseringsbælter.

Dyrkning af stabiliseringsbæltet
Stabiliseringsbæltet vil næppe give nettoindtægter, og derfor må det dyrkes bil
ligst muligt.

Hvis man allerede har plantet træerne må man skabe stabiliseringsbæltet ved 
stærk hugst. Men det bedste er at bruge en stor planteafstand fra starten. Helt 
ude mod vest fx 3 x 4 m, og det går gradvist ned til fx 2 x 2 m. I produktionscel
len bruges fx 2 x 1,5 m.

Stabiliseringsbæltet skal også tyndes, men man kan bruge få men stærke 
hugstindgreb. Måske kan udtyndingstræerne flises, måske skal de blot skæres 
ned.

Man kan anlægge veje og spor i midten af stabiliseringsbæltet, så der ikke 
går så meget jord til spilde,

Træerne i stabiliseringsbælterne får en stor diametertilvækst, og det giver risi
ko for vækstrevner. Skaden kan begrænses ved at bruge tyske provenienser - 
eller danske af tysk herkomst.

Man kunne overveje at anvende andre nåletræarter end rødgran i stabilise
ringsbæltet. Skovfyr er en mulighed - men den vokser langsommere end 
rødgran, og den trives ofte dårligt i hedeplantager. Lærk er ikke egnet fordi den 
er løvfældende, og ædelgran er svær at starte pga. frost- og vildtskader.

På middelgod jord kan man bruge en blanding af rødgran og douglasgran, 
idet douglas er stabil som ældre. På god jord kan man anvende thuja, som i 
orkanen har vist sig at være ret stabil.

Foryngelse
Modellen beskriver ikke hvordan den næste bevoksning skal se ud. Det er nok 
også svært at forestille sig, men der er flere muligheder.

- Det hele renafdrives, og man begynder helt forfra.
- Stabiliseringsbælterne kan leve videre. Produktionscellerne renafdrives, og 

der plantes nyt.
- Stabiliseringsbælterne kan leve videre. I produktionscellerne bevares en del 

af træerne som skærm, og der underplantes med næste generation.
- Hele bevoksningen kan forynges naturligt, måske kombineret med indpiant- 

ning af visse arter.

kår for vildtet og for plante- og dyrelivet, 
man skaber en smukkere skov osv.

Det centrale er imidlertid at man er i 
stand til at dyrke kvalitetstræ af gran på 
en måde så risikoen for skader er min
dre end med nutidens praksis. Det har 
især betydning i hedeplantager hvor 
det er svært at gøre løvtrædyrkning ren
tabel.

Indvendinger
Jamen - vil de fleste nok sige - det er 
måske rigtigt at granbevoksningen kan 
blive stabil på den måde, men hvad 
med træerne i stabiliseringsbælterne? 
Det bliver store grovgrenede træer som 
ikke er egnede til tømmer, men højst til 
kassetræ eller flis.

CNN fremførte at vi ved ikke hvordan 
træmarkedet ser ud om 50-100 år. 
Måske vil man en dag bruge sådanne 
stammer til blokhuse eller til bjælker der 
fritlægges til dekorative formål i huse.

Det kan ikke udelukkes at disse kruk
ker kan anvendes til sådanne formål - 
eller helt andre som vi ikke i dag kan 
gætte os til. Men ideen havde svært 
ved at fænge i forsamlingen. Det 
bedste vil nok være at kalkulere med 
at disse træer ikke giver nogen netto
indtægt.

Det betyder altså at man kan ikke 
producere kvalitetstræ på måske 20- 
30% af bevoksningens areal! Det er 
korrekt, men alternativet kan være et 
stort stormfald så man må opgive pro
duktionen på 100% af arealet!

Flere formål
Spørgsmålet er dog om det er forkert at 
der ikke kan dyrkes kvalitetstræ på 
100% af arealet, men kun på 75%? Er 
formålet med hedeplantager alene at 
dyrke træer med vedproduktion for øje?

Hvis plantagen er i offentligt eje skal 
man også tænke på friluftsliv, beskyttel
se af grundvand, plante- og dyreliv osv. 
Men også mange privatejede plantager 
har i dag andre formål end ren vedpro

duktion. Det er især mulighederne for 
jagt der tæller, men også æstetik og 
ejerglæde er vigtige.

Her passer et system med stabilise
ringsbælter fint ind. Der kommer meget 
lys ned til bunden, måske komimer der 
også opvækst af træer og buske. Det vil 
være smukkere at se på end en tæt pro

duktionsskov af nåletræ, og det vil sikkert 
være et attraktivt sted for vildtet at stå.

Med modellen skaber man derfor en 
afvekslende skov, med skiftevis tætte 
og åbne partier. Det er måske alt i alt en 
god måde at opfylde nutidens formål 
med skovdriften.

sf
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TRÆ TIL FYRING 
- OG TRÆ TIL STALDE

23 s*

Nemt at bygge, nemt at fjerne. Sådan lyder anbefalingen fra konsulenterne på 
Landbrugets Rådgivningscenter når det går på at bygge nye stalde ved brug af 
nyudviklede moduler af limtræ.

På Agromek var der 
stor interesse for nye 
fyringsanlæg, og for at 
bruge træ til staldanlæg.

Landmændene mærker også de høje 
energipriser. Det kunne man se på 
Agromek - den årlige maskinudstilling 
for landbruget der blev afholdt 16.-20. 
januar i Herning.

Forud for udstillingen havde GfK 
Danmark spurgt 2000 landmænd hvad 
de var mest interesserede i at se på 
Agromek. Og det emne der fik flest svar 
med 56% var fyringsanlæg. *) Sidste år 
var det 47% der ville se på energi.

Blandt nyhederne var brændere spe
cielt udviklet til rapsolie. Men fyring med 
træ og halm er der stadig stor interesse 
for.

Landbrugets Rådgivningscenter hav
de regnet på økonomien ved fyring med 
forskellige biobrændsler. Beregninger
ne var lavet i oktober, og der var forud
sat et stuehus der bruger 4000 liter 
fyringsolie. De årlige omkostninger 
bliver følgende:

Nyanskaffelse af konventionel bræn
der (eksklusiv kedel) og fyring med 
fyringsgasolie: 27.900 kr om året.

Nyanskaffelse af brænder (ekskl. 
kedel) til rapsolie, opvarmningsstav til 
lagertank samt filter (hvis temperaturen 
bliver for lav bliver rapsolien for tyktfly
dende). Rapsolie indkøbes: 22.500 kr.

Anskaffelse af stokerfyr og fyring 
med træpiller: 18.900 kr.

Anskaffelse af stokerfyr og fyring 
med eget korn: 16.700 kr.

Nyanskaffelse af brænder (ekskl. 
kedel) til rapsolie, filter og presse. Man 
presser selv rapsolien og bruger den til 
opvarmning, mens rapskagen opfodres 
eller sælges: 12.500 kr.

Alle former for biobrændsel er altså 
billigere end fyringsolien; til gengæld 
kræver de noget arbejde. Rapsolien 
skal hentes, eller man skal presse frø
ene. Ved stokerfyrene skal magasinerne 
påfyldes med mellemrum, kedlen skal 
renses og asken skal fjernes.

Stalde i limtræ
Mens fyringsanlæg var emne nr. 1, så 
var nr. 2 i rækken bygningsartikler med 
41% - der er stadig en kraftig byggeak

tivitet. Og her var der også nyt og 
spændende at se på, i hvert fald med 
træ-øjne.

- Man har længe brugt limtræ til store 
haller, sagde adm. direktør Svend 
Lundsgård fra Lilleheden Trekon i Hirts
hals. Hidtil har limtræ ikke kunnet kon
kurrere med andre byggematerialer, 
som for eksempel gasbeton. Nu er pro
duktionsmetoderne imidlertid udviklet, 
så limtræ kan konkurrere.

Lilleheden har udviklet et system 
med fabriksfremstillede elementer i 
modulsystemer som kan anvendes til 
kostalde og sostalde af træ. På Agro
mek blev der vist en model af den nye 
staldtype.

- Der er flere fordele ved træet, siger 
landskonsulent Kræn Ole Birkkjær, som 
er daglig leder af bygningsafdelingen 
på Landskontoret for Bygninger og 
Maskiner. Det er hurtigt at bygge en 
meget holdbar staldbygning. Stalden 
kan nemt fjernes, og materialerne kan 
genbruges. Det giver landmanden 
større fleksibilitet i brug af bygninger og 
dermed i produktionen. Samtidig lever 
byggeriet op til krav om, at byggemate

rialer skal kunne genbruges - af hensyn 
til miljøet.

På Agromek blev der vist en stald, 
hvor den bærende konstruktion er lim
træsbuer. Ydervæggene består af mas
sivt grantræ i elementer af limtræ. 
Vægelementerne har en tykkelse på 
75-120 mm, de er 40 cm høje og op til 
8 m i længden, og de placeres mellem 
buerne.

På ydersiden er elementerne forsy
net med en vandnæse, så vandet ledes 
væk fra væggen. Indvendig er vægge
ne helt glatte og dermed nemme at 
rengøre, samtidig med, at dyrene ikke 
skades, når de går op ad væggen.

Mange kvægstalde er nu åbne stal
de. Derfor viste man på Agromek en 
fast væg, der er 1,20 m høj, mens et 
særligt træjalousi i den øverste del af 
væggen sikrer lys og luftskifte i stalden. 
Man kan naturligvis også vælge at pla
cere døre og vinduer i en trævæg i fuld 
højde.

Bygningen er forsynet med en selv
bærende tagkonstruktion af massive 
træelementer. På ydersiden dækkes 
elementerne af en vandafvisende be-
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klædning. Undersiden er helt glat, og 
der bliver ingen åse eller andre forhin
dringer, der kan forstyrre ventilationen 
langs loftet.

Stald til GI. Estrup
Medarbejdere fra Landbrugsmuseet GI. 
Estrup på Djursland var henne at se på 
de nye stalde, Det førte til at de traf den 
endelige beslutning om bruge limtræ til 
bygning af nye stalde på museet.

- Vi ser det som en udfordring for 
museet, at vi kan være et foregangs
eksempel i brugen af nye materialer, 
siger museets direktør Peter Bavnshøj.

Byggeriet skal i gang i løbet af året, 
og det bliver på godt 1.500 m2. Det vil 
bestå af moduler af limtræ med tag, 
beklædt med tagpap.

Staldene skal huse museets gamle, 
danske husdyrracer af kvæg, svin, får, 
geder og høns. Der bliver en løsdrifts
stald på 480 m2, en tilsvarende lade 
samt en bygning med publikumsfacilite
ter. Byggeprojektet koster cirka seks 
millioner kroner.

- Man kunne måske forvente, at vi 
som museum ville vælge et mere tradi
tionelt byggeri i for eksempel røde 
mursten. Men ved at vælge modulerne 
i limtræ vil vi få et mere fleksibelt byg
geri, som vi relativt let kan ændre, hvis 
vi om nogle år vil benytte det til andre 
formål, siger Peter Bavnshøj.

Foreløbig venter parterne på en rap
port fra Teknologisk Institut, som har 
lavet forsøg med limtræsmodulerne. 
Rapporten imødeses med en vis 
spænding, for ifølge Peter Bavnshøj er 
der spørgsmål om holdbarhed og fugt, 
som endnu ikke er helt afklarede.

Kilder:
Landsbladet 12. januar 2001.

Pressemeddelelser fra Agromek 
(www.agromek.dk).

Agromek nyt nr. 7.
Foto fra Agromeks hjemmeside, foto: Wie- 

gården.

*) Der blev udsendt spørgeskemaer til 1999 
beslutningstagere i landbruget. 86% svarede 
på spørgsmålene. Cirka halvdelen ville 
besøge Agromek. 56% af de der ville 
besøge Agromek ville se på fyringsanlæg 
(der kunne svares på flere emner).

Hvorfor købe planter 
hos en Plantemægler®? 

Spørg FORSTPLANT!

|^||j Vedskov -Træsalg
JD

• Maskinskovning + opmåling • Opkøb af nåletræ på rod eller fra
• Udkørsel stormfald til oparbejdning. Tømmer-
• Manuel skovning priser op til 450 kr/m3. Kontant
• Oprydning efter stormfald med afregning -r 2% eller løbende

rod-/grenknuser måned + 30 dage
• Plantning - manuel eller maskin • Opkøb af løvtræ på rod eller i stak
• Renovering af grøfter og veje i • Formidling af træ til køb og salg

skoven

KVALITET HØJSÆDET

Vedskov - Træsalg - tlf. 8687 5126 - 2015 5283 - 4058 3826

Forst Flowmatic 500 Skovgødningsspreder

m
FORST Flowmatic 500

\

Velegnet til juletræ- og pynte
grønts kulturer, maskinen er en 
luftgødningsspreder, hvis blæser 
trækkes af traktorens kraftudtag. 
Gødningstilførslen og tudens 
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 
Forhøjning for extra gødning

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

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

B O V L U N D L
Plovfabrikken BOVLUND A/S

Bovlundbjergvej 20-22, DK-6535 Branderup J 
Telefon: +45 74 83 52 33, Fax +45 74 83 53 95
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Kvalitet - mere end gc
Den enkelte kundes behov og ønsker er omdrejningspunktet for Hedeselskabets Plan tesko

For at sikre vore kunder den optimale service fokuserer vi løbende på plantekvalitet, fleks 
og leveringssikkerhed.

Plantekvaliteten bygger 
på mange års mål
rettet udviklings
arbejde samt 
effektiv kontrol og 
kvalitetssikring.

Hedeselskabets Plante 
skole har moderne tek
niske anlæg og effektiv 
logistik, der danner grundlag for såvel 
fleksibilitet som leveringssikkerhed.
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Rationelle
arbejdsgange
Vi arbejder målrettet for 
at udvikle rationelle 
arbejdsgange og tager 
hensyn til arbejdsmiljøet.
• Bundtningsproces
• Effektiv sortering 

og bundtning
• Pakning og syning 

af sække
• Pakning af containere 

og lastbiler
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Høj fleksibilitet med køle- og fryserum
Med en betydelig køle- og frysekapacitet 
kan vi levere kvalitetsplanter præcis 
når kunden ønsker det.
Korrekt optagne og velafmodnede planter 
kan lagres i fryserum indtil ultimo juni 
uden at etableringsevnen svækkes.
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Du får besked med det samme!
Effektiv logistik sikrer, at vi altid har 
overblik over lagerbeholdningen.
Vi giver hurtigt svar på forespørgsler. 
Vi har elektronisk on-line lagerstyring. 
Alle varepartier er stregkodemærket.

Hedeselskabet 
Planteskolen 

Brøndlundvej 2 
Gabøl 

6500 Vojens

Tlf 74 87 16 00 
Fax 74 87 15 43

www. hedeselskabet, dk 
plant @ hedeselskabet, dk

gggdplfe- H E D E S E L S K A B E T
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Tråhus 2001 skal ligge hvor Kockums værft lå i sin tid, ud til en kunstig kanal. De tynde streger til højre angiver en anden byg
ning. Arkitekternes computertegninger pr. 27.8.00.

TRÆHUS PA 
BOLIGMESSE

En boligmesse i Malmø 
til sommer rummer et 
træhus med 32 lejlighe
der der skal vise mulig
hederne for træ i bolig
byggeri. Træ bruges i 
den bærende konstrukti
on, i facaden, i taget, i 
trappetrin og til isole
ring. Der har været flere 
udviklingsprojekter i for
bindelse med huset.

Huset er tegnet af 
danske arkitekter efter 
en stor konkurrence.

Der laves en række 
udstillinger om anven
delse af træ under mes
sen.

- Tråhus 2001 på boligmessen i Malmø 
er den hidtil største satsning for svensk 
savværks- og træindustri, siger Per 
Bergkvist på Svenskt Trå. Foreningen 
Svenskt Trå er dannet for nylig ved en 
sammenslutning af Tråinformation, 
Tråforsk og savværkernes eksportfore
ning. Formålet er at lave en stærkere 
enhed som kan sikre større gennem
slagskraft.

Foreningens nye projekt har netop en 
størrelse der sikrer opmærksomhed.
Der er tale om en boligblok på 32 lejlig
heder hvor træ indgår bl.a. i den 
bærende konstruktion og i facaden.

Der er også en dansk vinkel på pro- 
jektet. For huset er et resultat af en arki
tektkonkurrence hvor der kom 133 for
slag fra hele Europa. Vinderne blev to 
danske arkitekter, Kim Dalgaard og Tue 
Trærup Madsen fra København.

Et hus med træ overalt
Træhuset er placeret i centrum af

Malmø på det gamle Kockums værfts
areal. Der laves en snes huse som til 
sommer anvendes til en stor boligmes
se. Bagefter sælges lejlighederne, og 
området kan ventes at blive meget 
attraktivt. Læs mere om messen i bok
sen.

Bærende konstruktion 
Væggene består af stolper af massivt 
træ, beklædt med gipsplader udvendig 
og krydsfiner indvendig. Pladerne er 
med til at stabilisere bygningen.

Den bærende konstruktion laves som 
elementer på fabrik, men leveres uden 
mineraluld, idet man mener der er for 
stor risiko for opfugtning under opførel
sen. Der går flere uger fra opsætning af 
de første elementer til der kan lægges 
tag over bygningen, og mineraluld 
suger vand.

Langt det meste af den bærende 
konstruktion består af træ, men i store 
rum anvendes der stålsøjler.
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Huset set udefra. Arkitekternes computertegninger pr. 27.8.00.
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Gården i det firelængede kompleks. Arkitekternes computertegninger pr. 27.8.00.

Arkitektkonkurrencen
Initiativet til arkitektkonkurrencen 
kom fra industrien gennem Svenskt 
Trå, arkitekternes forskningsstiftelse 
og entreprenørfirmaet Skanska, med 
støtte fra den svenske Erhvervssty
relse (Nutek), Skanska har i en 
årrække arbejdet med træhuse, og 
Skanskas danske afdeling har stået 
bag alle de fleretages træhuse der 
er opført i Danmark.

Formålet med konkurrencen var 
at intensivere udviklingen af træarki
tekturen for fleretages boliger. Der
med kunne det nye byggeri opfylde 
høje krav til arkitektur, samtidig med 
at teknikkens og træets muligheder 
fremhæves.

Vinderne var de danske arkitekter 
Kim Dalgaard og Tue Trærup Mad
sen. Juryen motiverede 1. prisen 
med bl.a. "for en elegant kompositi
on af et urbant kvarter og en nyska
bende og udviklingsbar arkitektur...

Projektet fremhæves for en vilje til 
at finde nye udtryk for byggeri i 
træbyer som ikke har en egen 
træbygningstradition. Den nyska
bende arkitektur med internationale 
referencer føles også naturlig for en 
by som Malmø som af tradition har 
søgt sine forbilleder i Europa snarere 
end i det øvrige Sverige...

De store velproportionerede 
huskroppe med mangefacetterede 
detaljer er en velkommen udfordring 
til nytolkning af træet som byggema
teriale. ..

Projektet har fået førsteprisen idet 
det på alle niveauer har en form
mæssig sikkerhed og en ambition 
om at udfordre såvel arkitekturen 
som træet som byggemateriale. Det 
er et begavet og indsigtsfuldt oplæg 
til fremtidens fleretageshus i træ".

Juryen tilføjer at projektets største 
svaghed er den tekniske udform
ning, og der kræves en omfattende 
bearbejdning før projektet kan reali
seres. Arkitekterne har derfor ændret 
en del i projektet, bl.a. byttet rundt 
på de enkelte bygninger i komplek
set. Det sidste har også været nød
vendigt idet byggegrunden er blevet 
ændret siden konkurrencen blev 
udskrevet.

2. prisen gik til fire danske arkitek
ter fra Ai-gruppen øst i København,
3. prisen gik til Holland, mens tre 4. 
priser gik til to svenske og et finsk 
arkitektfirma. Det er dog kun 1. pri
sen der realiseres.

Etagedæk og tag
Etagedækkene har højere præfabrikati
onsgrad. Her anvendes for første gang 
Sodras nye elementer, Sddra Semi, som 
blev omtalt i Skoven 12/00. Til hele 
huset leveres der elementer med et

samlet areal på 4000 m2 til en værdi af 
omkring 2 mio. kr.

Elementerne består af skiftevis bjæl
ker og isoleringsmateriale med overside 
af vandfaste spånplader. Bjælkerne er 
Sddra Sinus som isolerer godt mod lyd. 
Efter montagen monteres der gipspla
der på undersiden (af hensyn til 
brandsikkerheden).

Træelementerne har en tykkelse på 
kun 35 cm, og vægten er på omkring 
30% af tilsvarende elementer i beton. 
Det gør transporten lettere, og man kan 
nøjes med mindre kraner til montagen.

Taget udføres med bærende lim- 
træbjælker og med tagkasetter der pro
duceres i en fabrik i nærheden af byg
gepladsen.

Facade
Facaden er helt i træ, på trods af at 
huset ligger i et ret tætbebygget bolig
kvarter. I over 100 år har der i Sverige 
været forbud mod træhuse over 2 eta
ger og mod meget tæt byggeri, fordi 
dele af Sundsvall og Umeå sidst i 1800 
tallet blev ødelagt af store brande.

Brandrisikoen undgår man i det nye 
boligkvarter med et nyt sprinklersystem 
der er udviklet med støtte fra den sven
ske Erhvervsstyrelse. Systemet forhin
drer brande i lejligheder i at udvikle sig 
til overtænding, og der kan ikke ske 
brandspredning via facader fra over
tændte lejligheder.

Inde i huset er brandmodstanden 
stor nok til at brand ikke kan spredes fra
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Fra stueetagen i tårnhuset. Ydervægge er opsat, men der er endnu ikke monteret 
isolering. I loftet ses undersiden afSodra Semi elementerne med skiftevis bjælker 
og isolering. Foto fra 15.11.00.
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Etagedækket hviler på planker der fastgøres på siden af vægelementerne, og det 
hviler ikke direkte på de bærende stolper. Årsagen er at træet i etagedækket kan 
svinde, og det ville få huset til at sætte sig (træ svinder mere på tværs af fibrene 
end på langs). Foto fra 15.11.00.

den ene lejlighed til den anden. Når 
huse brænder er det ikke den bærende 
konstruktion der antændes, men indbo
et. Selve huset kan holde til mindst 60 
minutters brand - men mennesker kan 
kun klare 2 minutter i et røgfyldt rum. 
Sprinklere installeres primært af hensyn 
til børn og ældre - voksne vil normalt 
blive alarmeret af brandalarmer.

Facaden laves af træplader fra 
Schweiz. De består af tre lag, hvoraf det 
yderste er kernetræ af fyr.

Vinduerne laves med særlig udvalgt 
træ fra Iggesund i Midtsverige. Træet

overfladebehandles kort efter høvlingen 
for at sikre en mere holdbar overflade.

Isoleringsplader
En del af isoleringen i huset bliver med 
en nyudviklet plade af cellulosefibre, 
kaldet Zapp. Den opfylder de højeste 
krav til varmeisolering og har gode 
egenskaber hvad angår absorption af 
lyd. Den har noget højere densitet end 
andre konkurrerende produkter for at 
kunne opmagasinere mere solvarme 
om dagen og give et mere ensartet 
indeklima.

Bo01 messen
Messen afholdes på en del af et ind
dæmmet område som tidligere huse
de Kockums værft. Der er stadig 
mindre industrier i området, og den 
gamle Saab fabrik er hjemsted for 
Malmo Måssan.

Værftsarealet har en størrelse sva
rende til den indre by i København.
Det ligger helt op til centrum af Malmø 
og skal nu udvikles til boligbyggeri.

Messen ligger helt ude mod vest, 
ud mod det 20 km brede Øresund. 
Det giver en flot udsigt mod Køben
havn, men det er også et barsk miljø 
når vestenvinden står på; Tråhus 
2001 ligger dog i tredje række.

Temaet for messen er ’’Fremtids
byen i det økologisk holdbare infor
mations- og velfærdssamfund". Der 
laves en helt ny bydel med 585 boli
ger samt butikker, kontorer, restau
ranter mv. Det skal være et intimt og 
tæt miljø med torve og smågader 
samt kanaler, lystbådehavn, samt 
mange grønne områder.

Der installeres et kraftigt bred
båndsnet så man kan udnytte 
moderne informationsteknik. Al ener
gi skal produceres lokalt med forny
bare energikilder, bl.a. vindkraft, 
havvand, biogas fra affald og Sveri
ges hidtil største satsning på sol
energi i bymiljøer.

Ved siden af boligområdet er der et 
areal med fire store udstillinger hvor 
kunstnere fra hele verden giver deres 
perspektiver på fremtidens samfund. Et 
stort areal med energipil skal opsuge 
tungmetaller fra jorden og senere 
udnyttes til elproduktion. Desuden fin
des forskellige typer af haver, blomster
gader, kunstprojekter med udgangs
punkt i vand samt en badestrand.

Messen afholdes i perioden 17. 
maj til 16. september. Den letteste 
måde at komme dertil er at tage 
toget til Malmo Centralstation eller 
flyvebådene fra Havnegade. Messe
arealet ligger 15 minutters gang fra 
stationen, ud til Stora Varvsgatan.

Hjemmesiden er www.boOl .com

Tråhus 2001
På de danske arkitekters hjemmesi
de kan man finde en række fotos af 
projekteringsfasen og byggeriet. 
Hjemmesiden er 
www.dalgaard.com/trahus2001/

På det svenske Tråinformations 
hjemmeside kan man følge byggeriet 
dag for dag gennem et web-kamera. 
Se www.trainformation.se/pub/tra- 
hus2001/camera.htm

Bindemidlet er silikat som er brand
hæmmende, så der ikke er behov for 
særlig brandimprægnering med bor.
Der skulle ikke være problemer omkring

74 SKOVEN 2 2001



ANVENDELSE AF TRÆ

sos
■

rS«
%

, -^T *1

PS
n

it

t i -

Fra øverste etage i tårnhuset hvor der bliver udsigt til vandet, 
og cfer er åø/f til loftet. Man ser de store limtræbjælker der 
bærer taget. De store felter i væggen skal rumme vinduer - 
gipspladerne skæres ud når vinduerne monteres. Foto fra 
15.11.00.

Et af de lavere huse set ovenfra 
træbjælker. Foto fra 15.11.00.

der bruges store lim-

Montagearbejde i stueplan. Arkitekternes fotos pr. 25.10.00.
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arbejdsmiljøet for de håndværkere der 
arbejder med pladerne. Pladen kan 
komposteres ved en konstant høj vand
belastning og bliver til humus samt frit 
silikat (som er et af de mest almindelige 
stoffer på Jorden).

Trappetrin
I trappeopgange anvendes normalt kun 
sten og beton, men her prøver man at 
anvende træ fra Lign Multiwood. Det er 
træ som er presset til omkring halvdelen 
af den oprindelige størrelse gennem en 
særlig teknik, samtidig med at hårdhe
den øges - se Skoven 12/00.

Floldbare produkter 
Der har været gennemført flere udvik
lingsprojekter omkring facader og vin
dueskonstruktioner. Målet er at opnå en 
særligt høj modstand mod nedbryd
ning, samtidig med lange intervaller for 
vedligeholdelse.

Grundlaget for hele boligmessen er 
miljøaspektet, og her er træ et oplagt 
valg som materiale da det indgår i et 
naturligt kredsløb. Derfor anvendes der 
heller ikke trykimprægneret træ i projek- 
tet - men man lover at med det rette 
materialevalg, behandling og detail
løsninger får man lige så høj varighed.
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En række prøvelejligheder vil blive indrettet med mest mulig anvendelse af træ, her 
fra hjørnelejlighed i kanalhuset. Arkitekternes computertegninger pr. 27.8.00.

Udstilling i træhuset
Det overordnede mål med at lave 
træhuset er at vise en bred skare 
besøgende moderne byarkitektur i træ 
og opleve hvordan det er at være i et 
fleretages hus med træ som bærende 
konstruktion. Samtidig benytter man lej
ligheden til at informere om træ:

En temaudstilling har emnet "Træ 
som et vedvarende, konkurrencedygtigt 
og smukt byggemateriale". Her forkla
res hvorfor træ bør anvendes i størst 
mulig udstrækning til byggeri. Der for
tælles om skoven som naturressource 
og savværksindustriens betydning i 
Sverige.

Selve udstillingshuset bruges til at 
vise træbyggeriets tekniske, arkitek
toniske og økonomiske konkurrenceev
ne. Desuden viser man resultaterne af 
arkitektkonkurrencen samt træbyg
ningssystemer med særlig hensyn til 
lydisolering, brandsikkerhed og varig
hed.

En række af lejlighederne indrettes 
med træ som et dominerende materiale. 
Tre af lejlighederne er resultatet af en 
anden konkurrence gennemført af mes
sen sammen med Erhvervsstyrelsen. 
Flere andre lejligheder indrettes af arki
tekter i samarbejde med forskellige virk
somheder inden for træindustrien.

Erhvervsstyrelsen har en særlig 
udstilling hvor de viser den udvikling 
der er sket i de senere år. Det omfatter 
bl.a. nye isoleringsprodukter, facade
materialer, komponenter til byggesyste
mer og komprimering af træ for at 
forøge hårdheden.

Konferencer
Træhuset bruges som udgangspunktet 
for en række konferencer om træbygge
ri. Den første foregik d. 15. november 
2000 (4 fotos i artiklen stammer fra den
ne konference).

Den 29.-30. maj holdes den første 
europæiske konference om træbyggeri 
og arkitektur i træ henvendt til arkitekter, 
ingeniører, entreprenører og bygherrer. 
Formålet er at vise eksempler på færdige 
projekter med ideer for fremtiden og med 
vægt på praktisk tillempning snarere end 
forskning. Efter konferencen er der to 
dage med ekskursioner hvor man viser 
hele kæden fra skov til færdige træhuse.

I løbet af messen afholdes desuden 
mange mindre seminarer i træhuset, 
der også skal fungere som det naturlige 
mødested for træindustrien og dens 
kunder.

Andre huse med træ
Tråhus 2001 er det største træprojekt på 
boligmessen. Men i et andet byggeri på 
messen anvendes helt massive bjælke
lag af træ fra Norra Skogsågarnas datter
selskab Massiva Tråprodukter. (I projektet 
Tråhus 2001 er der som nævnt skiftevis 
bjælker og isolering i etagedækkene).

sf

# Køb af træ på roden

^ .BRDR.• Maskinskovning \
• Udkørsel af træ HØIRUP 7s
• Maskinplantning Skoventreprenører

Skovgade 20 
7300 Jelling 

Biltel. 20 73 71 73
30 80 01 73

Fax 76 80 14 00

• Oprilning

• Rydning af stød og kvas

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

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

Brumi

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

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

^t*F°res>.
i m **> %

WOODMAX™
Det geniale Schweiziske 
brændesystem

* Reducerer håndteringen 
af brænde til kun 2 
arbejdsgange.

Brændet står på den 
samme palle under hele 
processen.

irarmi
i-dumJr '-Jji

Præcis opmåling af 
brænde.
Pallen køres direkte ind 
til brændefyret.
Bedre tørring af brændet. 
Intet smuld.

Blåkildevej 8 ■ Stubberup ■ DK 5610 Assens 
Tlf. 64 79 10 75 ■ Fax 64 79 11 75 

Mobil 40 56 77 46 ■ e-mail: interforst@post.tele.dk 
Homepage: www.interforst.dk
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MÅNEDENS PROFIL
KALKJORD

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

Jordbund udviklet i ren 
kalk forekommer få ste
der i Danmark. Denne 
jord har specielle skov
dyrkningsmæssige 
egenskaber, og det giver 
særlige muligheder men 
også begrænsninger.

På jordtypen anbefa
les bøg, ær, ask og fug
lekirsebær. Man kan 
desuden overveje at fri
holde arealer med kal
kjord for at tiltrække en 
sjælden kalkelskende 
overdrevsflora.

Geologi
I Nordjylland og det østlige af Himmer
land samt sydligste Sjælland og Lol- 
land-Falster-Møn består Danmarks 
undergrund af skrivekridt. Disse aflejrin
ger er dannet i et hav, der dækkede 
Danmark for 70 mio. år siden.

Med ’’undergrund" forståes i denne 
sammenhæng geologiske lag, der er 
ældre end istidsaflejringerne.

I det meste af Danmark er under
grunden dækket af tykke lag fra istider
ne, men enkelte steder ligger skrivekridt 
fra Kridttiden så tæt under overfladen, 
at det er i disse aflejringer, jordbunden 
dannes.oDet gælder nord for Thisted, 
syd for Ålborg, nord for Grenå og på 
Møns Klint.

Denne måneds jordbundsprofil (foto 
1) er dannet i kalkdomineret moræne
aflejring og ren skrivekridt.

Profilbilledets lag under pløjelaget 
(Ap-horisont, 0-30 cm) deles nærmest 
diagonalt fra øverst til højre mod 
nederst til venstre. I venstresiden ses 
skrivekridt, der er brudt op af isens akti
vitet og er blandet med grus (C-hori-

sont). Den rene skrivekridt (R-horisont) 
ses i højre side af profilbilledet.

Profilets venstre side er sandsynlig
vis en smeltevandskanal, der er erode
ret ned i kalkoverfladen. Den er nu fyldt 
op af grusblandet kalkmoræne.

Horisontbetegnelsen R bruges, når 
det geologiske udgangsmateriale 
udgøres af klippe (f.eks. granit på Born
holm eller kalksten, som i dette eksem
pel).

Jordbund
En jordbund, der er udviklet i kalkklippe 
eller kalksten, kaldes i jordbundsfaglig 
sammenhæng en "rendzina”. Rendzina 
er oprindelig et polsk landmandsudtryk, 
der betyder ’’rasler under plov”; det 
hentyder til den skramlen, der lyder, når 
jorder med højtliggende kalksten piøjes.

Karakteristisk for en rendzina er, at 
pløjelaget eller muldlaget ligger direkte 
på uforandret eller næsten uforandret 
kalksten/kalkklippe eller kalkdomineret 
moræneaflejring. Det kaldes også en 
AC-jord jævnfør horisontbetegnelserne 
nævnt tidligere i teksten.

Karakteristisk for pløje- eller muld
laget i en rendzina er desuden et højt 
humusindhold, en høj biologisk aktivitet 
med mange regnorme og en veludviklet 
krummestruktur, der medvirker til at hol
de rendzina-jorderne veldrænede.

Et brunt diagonalt bånd ses midt i 
profilbilledet. Det består næsten udeluk
kende af ler. Der er sandsynligvis tale 
om såkaldt residual-ler - dvs. det ler, 
der bliver tilbage, når kalken opløses og 
udvaskes.

Træartsvalg
Pløjelaget er meget næringsrigt, hvori
mod det rene skrivekridt er næringsfat
tigt. Jordtypens vandholdende evne er 
stor. Det gælder i pløjelaget på grund af 
et højt humusindhold, men også det 
rene skrivekridt holder meget vand på 
plantetilgængelig form.

Erfaringer med skovdyrkning på jor
der som dette eksempel haves fra Klin
teskoven på Møn. De fortæller, at bøg, 
ær, ask og fuglekirsebær selvsår sig og 
gror tilfredsstillende, hvor der er et 
muldlag oven på kridtet.

I den rene kridt bliver bøgen meget 
gammel, men den udvikler sig dårligt 
og danner "troldeskov” med lave og 
knudrede træer. Erfaringerne med eg
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Foto 1. Jordbundsprofil i kalkjord eller 
såkaldt rendzinajord fra skovrejsnings
området ved Drastrup, Buderupholm 
Statsskovdistrikt.

Foto 2. Bøg sår sig gerne på skrivekridt, 
men den udvikler sig dårligt og danner 
en troldeskov med lave og knudrede 
træer Fra Klinteskoven på Møn. (Foto: 
Søren Fodgaard).
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og fyr er få, men eg samt østrigsk fyr og 
evt. skovfyr anses for egnede på jordty
pen. Uegnede træarter er rødgran og 
evt. sitkagran.

Kalkjorderne kan udnyttes som eng

eller slette, og man kan så vente på, at 
sjældne kalkelskende urter - heriblandt 
orkideer - indfinder sig.

Hvis man vil hjælpe en særegen 
overdrevsflora på vej, kan man udpine

jorden i 3-4 år ved at dyrke byg og 
høste det grønt. Derefter bør arealet 
plejes med ekstensiv græsning. Der er 
herefter en lille chance for at selv meget 
sjældne orkideer indvandrer.

LÆS MERE OM JORDBUND
Af geolog Henrik J. Granat, 
Driftsplankontoret, Skov- og 
Naturstyrelsen

Litteratur på dansk om 
jordbundsprofiler og 
deres anvendelse i 
skovdyrkningen. Jord
bundslære har især 
interesse i naturnær 
skovdrift.

Ugens profil
Artiklen på forrige side var den sidste 
månedens profil i Skoven i denne 
omgang, men har man mod på mere 
jordbundsstof, er der er hjælp at hente 
på nettet.

Jordbunden i Landskabet 
er en internetbog, der præsenterer 52 
danske jordbundseksempler (et til hver 
ugel). Internetbogen er vokset ud af 
godt ti års arbejde med lokalitetskort
lægning i statslige skovrejsningsområ- 
der og skove. De profiler der har været 
beskrevet i Skoven fra 2/00 og frem 
stammer fra denne samling.

Indgangen til "Jordbunden i Land
skabet” er internetadressen 
www. sns. dk/netpub/jordbund/

Danske jordbundsprofiler 
er en samling på 68 jordbundsprofiler 
fra hele landet. Profilerne er hovedsage
lig udvalgt blandt de ca. 2,200 profiler, 
der findes i "Den Danske Jordprofil 
Database”, som Danmarks Jordbrugs
forskning i Foulum råder over.

Danske jordbundsprofiler kan købes 
som et smukt opsat ringbind trykt i far
ver på vandafvisende papir. Men jord
bundsprofilerne fra samlingen er ligele
des præsenteret i en internetudgave på 
adressen www.agrsci.dk/jbs/jordbund. 
Samlingen er omtalt i Skoven 12/99.

Fælles for de to jordprofilsamlinger

Figur 1. Lokalisering af jordbundsprofiler fra profilsamlingerne Danske jordbunds
profiler og Jordbunden i Landskabet samt Månedens Profiler her i Skoven. Bag
grundskortet viser de geologiske regioner, Danmark kan inddeles i alt efter landska
bernes alder og dannelsesmåde. Se Skoven 2/00 side 100 til 102. Baggrundskortet 
er gengivet med tilladelse fra Danmarks Jordbrugsforskning, Afd. f. Jordbrugs
systemer.
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er, at de beskriver jordbundsprofiler i 
billede og tekst i sammenhæng med et 
forslag til træarter, der på baggrund af 
gængse skovbrugserfaringer kan for
ventes at opfylde ønsket om tilfredsstil
lende vækst og langsigtet stabilitet. Heri 
ligger også en udpegning af træarter, 
der af den ene eller anden grund er 
uegnede på jordtypen, hvilket er nok så 
vigtigt.

Det er således referenceværker til 
brug for forstlig lokalitetskortlægning, 
men det er også tanken at værkerne 
skal fremme lysten hos specielt skov
brugets praktikere til selv at lave rutine
mæssige undersøgelser af jordbunds
forholdene og inddrage disse i de skov
dyrkningsmæssige beslutninger.

Rygraden i eksempelsamlingerne er 
de mange jordprofilfotos. Det skulle 
således være muligt med samlingerne i 
hånden at danne sig et indtryk af dyrk
ningsforholdene på de givne jorder, 
sådan som de tager sig ud i et gravet 
jordbundshul eller ved en jordboring.

En anbefalelsesværdig internetside 
med masser af jord er desuden 
http://www. kemi. kvi. dk/educate/ 
035321/side 11 .html. Herfra kan man 
klikke sig rundt til jordbundsforhold i 
hele verden.

Forstlig
lokalitetskortlægning
Interessen for "det at læse et jord- 
bundsprofil” og at inddrage geologi og 
jordbund i de skovdyrkningsmæssige 
overvejelser er øget i takt med den sti
gende interesse for mere naturnære

skovdriftsformer. I naturnær skovdrift 
står ”et lokalitetstilpasset træartsvalg’’ 
centralt, men det fordrer kendskab til 
jordbundsforholdene på lokaliteten.

For at fremme interessen gives der 
statsligt tilskud til forstlig lokalitetskort
lægning i eksisterende skov, ved skov
rejsning og ved genkultivering af storm
faldsområder. Dette er beskrevet i Skov- 
Info nr. 17, 20, 23 og 25. De kan des
værre endnu ikke ses på nettet, men 
kan fås gratis i Skov- og Naturstyrelsen 
og Miljøbutikken (Læderstræde 1-3,
1201 København K, åbent hverdage 9 - 
17. Tlf.: 33 95 40 00, Fax: 33 92 76 90, 
E-post: butik@mem.dk).

Link til ’’Vejledning i forstlig lokalitets- 
kortlægning" findes på internet adressen 
http://www. sns. d k/skov/Skovjord. htm.

Er man meget interesseret i forstlig 
lokalitetskortlægning kan den lille fore
ning "Dansk lokalitetskortlæggerfore
ning’’ anbefales. Eventuel indmeldelse 
kan ske hos formanden på e-mail 
adressen ps@nepcon.dk.

Kilder:
Henrik J. Granat 2000: Jordbunden i Land
skabet, Fra jordprofilbeskrivelse til træarts
valg. Skov- og Naturstyrelsen. Internetbog 
med adressen www.sns.dk/netpub/jord- 
bund/index.htm

Sundberg, PS. (red.), I. Callesen, M.H. 
Greve, K. Raulund-Rasmussen 1999: Dan
ske jordbundsprofiler. Danmarks Jordbrugs
forskning. Internetudgave med adressen 
www.agrsci.dk/jbs/jordbund.

Opskær dit eget stormfald med Wood-Mizer stationære 
eller mobile savværk. Priser fra under 50.000 kr.
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Fasterholt Savværk I/S
Amborgvej 9, Fasterholt, 7330 Brande 

Tlf.: 97 18 82 05, fax 97 18 82 05

200m2 eller 200 ha ny skov - 
FORSTPLANT klarer leverancen 

præcist og ordentligt!
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tubex er markedets eneste 
dobbeltvæggede planterør. 
Med tubex får du en meget 
god vækst og sikres mod:
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TUBEX DANMARK
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AKKERUPPLANTESKOLE
5683 HAARBY
TLF. 6473 1058 - FAX 647.3 3158

:ov-, læ og hækplanter
kvirer katalog eller De er velkommen 
at aflægge Planteskolen et besøg, 
bud afgives gerne.
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HVAD KAN VI LÆRE AF 
URSKOVENE?

Af forstfuldmægtig
Erik Buchwald, Skov- og
Naturstyrelsen

Urskovene varierede 
meget afhængig af jord
bund og klima. De rum
mede græssende dyr 
(bl.a. urokse, vildhest, 
vildsvin og hjorte), 
jagende stenalderfolk, 
brande og sumpe.

De var mere lysåbne 
end de fleste af vore 
dages skove. Eg, el, lind 
og hassel var almindeli
ge; bøgen er i høj grad 
en følge af menneskers 
påvirkning.

Hertil er der enighed. 
Det er straks sværere at 
blive enige om præcis 
hvor lysåben urskoven 
var. Emnet har bl.a. 
betydning for beskyttel
sen af biodiversiteten i 
dag, herunder for afvej
ningen mellem urørt 
skov og gamle driftsfor
mer.

Det er et politisk ønske at bevare bio
diversiteten i skoven og i landskabet i 
det hele taget, herunder at sikre blandt 
andet en rigdom af arter og processer i 
naturen. Ønsket udtrykkes i en række 
internationale aftaler og har bred 
opbakning i befolkning og Folketing.

Når talen er om skov, nævnes urørt 
skov ofte som en god måde at sikre 
skovens biodiversitet. Mange af skov
ens dyr og planter trives dog ikke i nuti
dens urørte skov - især arter der kræver 
lys og varme. Derfor er spørgsmålet om 
urskoven måske var lysere end den 
urørte skov vi laver i dag?
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Engblomme er sjælden i skov i dag. I 
udrænet naturskov med eg, el, ask, asp 
og lind trives den dog i lyse, fugtige 
dele. Disse forhold var almindelige i 
urskoven, hvor engblommer derfor kan 
have været mere almindelige. (Bolder- 
slev Skov, centrale del).

é

Tyndakset gøgeurt er en orkide, som 
både findes i naturskov og på overdrev. 
Den trives særligt godt i en mosaik af 
de to biotoper. Orkideer kan ikke regi
streres ved pollenanalyse, så man ved 
ikke hvor hyppige de var i urskoven. 
(Bolderslev Skov).

Viden om urskoven har vi især fra 
analyser af aflejringer af pollen (blom
sterstøv) og fossiler af planter og dyr. 
Analyser fra flere lande er nødvendige 
da der kun er få danske undersøgelser. 
Derfor behandler denne artikel Nord- 
vesteuropa som var tilpas sammenlig
nelig med Danmark.

Pollen og fossiler giver ikke et fuld
komment billede og må derfor supple
res med oplysninger fra nutidig eller 
historisk velbeskreven ’’urskov" (andre 
steder i verden) samt erfaringer i øvrigt 
fra skov- og naturområder i mere eller 
mindre fri udvikling.

Med urskov forstås skovøkosystemer 
i tider før mennesket fik meget stor ind
flydelse på landskabet, d.v.s. før bon
destenalderen. I Danmark er det typisk 
tiden til og med "Atlantisk tid”-perioden 
som var fra ca. 6.000 til 9.000 år siden. 
Skovøkosystem skal forstås bredt, idet 
det inkluderer moser, søer og andre 
lysåbne arealer.

Mennesket var i urskoven og levede 
som jæger/samler med ild, jagtvåben 
og økse som vigtige hjælpemidler. Alle
rede i løbet af Atlantisk tid uddøde en 
række større dyr på Sjælland (elg, ur
okse, bjørn, ilder, grævling og los). Den
ne artsudtynding skyldtes sandsynligvis 
menneskets jagt i kombination med 
øens begrænsede størrelse. Urskoven 
var således ikke upåvirket af menne
sker, blot påvirket på et lavt niveau (1) - 
(tal i parentes henviser til litteraturlisten, 
red,).

Pollenanalyser
Pollen nedbrydes kun langsomt hvis de 
aflejres i moser hvor jorden er mættet 
med vand. Moser fyldes langsomt op af 
døde plantedele, og hvis man udtager 
prøver fra forskellige dybder kan man få 
et indtryk af plantevækst på forskellige 
tidspunkter ved at opgøre antallet af 
pollen. I Skoven 3/99, side 118, er gen
givet et pollendiagram for de bedre ior-
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Bæverfældet skov - i baggrunden en helt åben naturlig eng. I forhold til urskoven 
mangler området ko og hest, men den har krondyr og bison. Ko og hest æder mere 
enggræs end de to andre, så græsningstrykket i bæverengen er lavere end det må 
have været med urokser og vildheste. (Bialowieza, Polen).

Planter i 
jyske urskove
En række mere eller mindre lysel
skende planter er påvist ved pollen 
fra urskovstiden i Midt- og Vestjyl
land.

Det viser at der var lys nok til dis
se planter: havtorn, tørst, slåen
type*), ene, revling, lyng, bynke, rød
knæ, blåmunke, ørnebregne, poten- 
til-type, ranunkel-type, visse, kohve
de, kællingetand, perikum-type, 
mynte-type, brandbæger-type, sner
re-type, gulerod-type, frøstjerne, røl
like-type, tidsel-type, skjaller-type, 
klokke-type, fredløs, strand-vejbred, 
lancet-vejbred, fladbælg/vikke, nelli
kerod, galtetand og pragtstjerne- 
type (2).

*) "Type” angiver at de fundne pollen 
kun kan henføres til en gruppe af 
slægter eller arter.

der i Danmark over en periode på godt 
11.000 år.

Pollenanalyser er især velegnede til 
at påvise vindbestøvede arter, for 
eksempel mange træer. Desværre er 
metoden dårlig til arter med insektbe
støvning, herunder de fleste buske og 
skovbundsblomster. Et andet problem 
er at mange arters pollen er ens og ikke 
kan adskilles, for eksempel samles alle 
vilde græsarter normalt i én gruppe (2).

Blandt de arter som kun vokser i 
lysåben skov, kun i skyggefuld skov 
eller kun på åben tør bund er der kun få 
arter hvis pollen kan genkendes. Derfor 
er det vanskeligt ud fra pollenstudier at 
rekonstruere andelen af lysninger i forti
dens skov og hvor lysåben selve sko
ven var.

Hvis man opgør mængden af træpol
len i forhold til andre planters pollen kan 
man dog med nogen sikkerhed adskille 
et skovdomineret landskab fra et savan- 
ne-agtigt landskab (3).

Pollenanalyser er i sagens natur 
bedst egnede til at påvise arter der pro
ducerer store mængder pollen som 
spredes med vinden. Det er betegnen
de at skovbundsblomster og blomstren
de buske sjældent eller aldrig har sat 
sig spor i pollenanalyserne (arter som 
anemone, lærkespore, kodriver, 
majblomst, konval, hhv. tjørn, rose, røn, 
slåen). Man forledes derfor let af pollen
diagrammer til at konkludere at der 
næsten ingen bundflora var i urskoven.

Metodens begrænsninger ses også 
ved at der er tilsvarende få af disse pol
len fra perioden 1600-1990 (2, 6) hvor 
der ifølge historiske kilder har været en 
divers og rig skovbundsflora plus krat. 
Pollenanalyser kan altså ikke svare fuldt

ud på hvor lysåben selve skoven var, 
eller vise den fulde artssammensætning 
af buske og blomster.

Af planter kendt fra de jyske urskove 
(se boksen) er blåmunke særlig interes
sant fordi denne plante er meget lys
krævende og ikke vokser i skov i nuti
den. Samtidig optræder den med en vis 
hyppighed i flere jyske pollendiagram
mer i Atlantisk tid-perioden (2).

Blåmunke vokser i dag typisk på 
hede, overdrev og sandmarker, samt i 
et vist omfang på solåbne sandede 
skovveje og skrænter. I opvokset skov, 
herunder urørt skov, findes arten ikke i 
dag.

Tilstedeværelsen af ene, bynke, vis
se og siåen viser tilsvarende at ursko
ven i Jylland må have rummet meget 
lyse dele eller træfrie områder med 
hede eller overdrev. Arterne etablerer 
sig nemlig kun eller næsten kun på 
lysåbne, træfri arealer af en vis 
udstrækning.

Odgaard (2) vurderer da også at de 
midt- og vestjyske urskove på sandet 
jord var åbne og med en bundflora af 
græsser, urter og lyng. Undersøgelser 
fra Djursland (Eldrup Skov) påviste også 
mange af arterne, herunder blåmunke, 
mens mere frodige egne nok har været 
mindre åbne. Analyse af lokale dvær
gracer af overdrevsplanter har vist at 
overdrev var tilstede i visse andre dele 
af Jylland gennem urskovstiden (4).

Urskoven var blandskov
De fleste træarter spreder meget pollen, 
og træslægternes pollen er ret lette at 
adskille (2, 6). Der er dog stor forskel 
på hvor meget pollen de enkelte træ
slægter producerer, og hvor langt pol

len spredes. Derfor kan andelen af de 
forskellige slægter kun beregnes ved at 
anvende korrektionsfaktorer hvis størrel
se fortsat diskuteres (5).

Pollendiagrammer fra Atlantisk tid 
viser at urskoven både i Jylland og på 
Sjælland hovedsagelig bestod af lind, 
eg, hassel, el og elm. Desuden havde 
asp, fyr, birk, ask og pil mindre andele 
med en vis regional variation (bl. a. 2,
6).

I Danmark indvandrede bøg og avn- 
bøg ikke i urskoven, men først efter at 
mange hundrede års landbrug havde 
omformet landskabet. Disse træarter 
var heller ikke en væsentlig del af 
urskoven i resten af Nordeuropas lav
land (8, 9). Dominans af bøg og avnbøg 
i lavlandsskov anses af forskerne først 
at have forekommet efter og som følge 
af stor menneskelig påvirkning af skov 
og landskab (2, 5, 6, 7, 8, 9).

Urskoven var på bevoksningsniveau 
blandet og med mange arter af træer 
hvoraf en del blev meget gamle (5, 6). 
De fleste træslægter var lystræer, og 
ingen var meget stærke skyggegivere. 
På den baggrund vurderes det at 
urskoven var mere lysåben end de fle
ste skove i dag (4, 5, 6, 7, 8, 9).

Endvidere vurderes det at bøg og 
avnbøg fortsat kun ville udgøre en min
dre del af træerne i de fleste skove hvis 
ikke det var for menneskets omfattende 
påvirkninger. Skovene vurderes således 
fortsat at ville have været biandskove 
med mange træarter og stor andel af 
eg, lind, hassel, el og elm (5, 6, 7),

Eg og hassel var talrige
Den fremtrædende rolle som ege- og 
hasselpollen har i alle pollenunder-

SKOVEN 2 2001 81



SKOVHISTORIE

: vsi

- .-o.

■

.4- .
>

?jc'.»_* ,'r ■. , ' *
Folk er glade for lysninger I skoven. Urskovsagtlg skov kan være lysåben, selv uden 
græssende dyr. Gamle og døde træer huser mange truede arter, især når de står 
delvis lysåbent. (Knagerne, Silkeborg).

søgelser i både Danmark og Vest- og 
Nordeuropa, viser at eg og hassel var 
meget udbredte genem hele urskovs
tiden (Atlantisk tid).

Mange forfattere har i tidens løb 
bemærket dette og undret sig over 
hvordan især eg (men også hassel) har 
kunnet holde sig talrig i urskoven. Egen 
(og hasselen) har nemlig store proble
mer med at forynge sig i skov i dag.

En nylig Ph.D-afhandling har 
behandlet dette paradoks indgående, 
og fundet at eg og hassel systematisk 
forsvinder fra nutidens urørte skove (5). 
Derfor kan urørt skov ikke være analog 
til urskov. Noget må være principielt 
anderledes.

Afhandlingen (5) finder at dén nutidi
ge vegetation som bedst modsvarer 
urskoven, er græsningsskov og træ
klædte overdrev med lavt græsnings
tryk af køer (endnu bedre hvis der også 
er heste, vildsvin og/eller hjorte). På 
sådanne arealer trives alle de planter 
som pollenanalyserne påviser fra 
urskov - sammen med foryngelse af eg 
og hassel.

Arealer med helårsgræsning i lavt 
græsningstryk af en bred vifte af store 
dyrearter får størst lighed med ursko
ven. Det gælder især hvis arealet har 
lang kontinuitet i en sådan tilstand - 
dvs. der er ikke sket større ændringer.

Et andet træk ved den slags land
skaber er at de rummer en meget stor 
diversitet og ofte mange sjældne og 
rødlistede plante- og dyrearter.

Urskoven havde 
græssende dyr
Hidtil har det i Danmark og mange 
andre lande især været pollenbotaniker
ne der har udtalt sig med nogen vægt

om udseendet af fortidens landskab. 
Zoologerne har været mere tilbagehol
dende, men har dog i tiltagende grad 
talt for et mere nuanceret syn på ursko
vens fremtoning (1,4, 8, 9) ,

I de seneste år har tyske økologer og 
zoologer afholdt internationale symposi
er hvor urskovens fremtoning ses i sam
menhæng med bevaring af nutidens 
biodiversitet. Her er pollenbotanikernes 
konklusioner om en ret lukket skov dra
get i tvivl med andre argumenter end 
de ovenstående. Der peges på at man i 
nordeuropæiske urskove har fundet 
knogler af en række dyr som i nutiden 
ikke lever i lukket skov. Også fund af 
lys- og varmekrævende insekter har 
spillet en rolle (8, 9).

Går man tilbage til midten af sidste 
mellemistid (Eem-tiden, for 120.000 år 
siden) taler pollenbotanikerne om en 
lukket skov på samme måde som de 
oftest beskriver urskoven i Atlantisk tid 
somi lukket (3). I Eem-tidens urskov var 
menneskets indflydelse endnu mindre 
end i Atlantisk tid idet blandt andet jagt
våben var mindre udviklede.

Fra denne periode er der fundet 
næsehorn, elefant, bison, vildhest, urok
se, hjorte og andre store græsædere. 
Blandt andet med henvisning til disse 
fund vurderer zoologer, at Eem-tidens 
urskov må have været væsentligt præ
get af disse dyr, og at skoven må have 
været lysåben.

Bestandstætheden af de store dyr 
vurderes at have været stor nok til at 
opretholde åbne partier i landskabet. 
Der var blandt andet flere arter af grib- 
be, herunder den store Gyps melitensis 
(8, 9, 10). Gribbe kan i bare nogenlun
de tæt skov ikke finde føde eller lette 
igen efter fouragering.

Også zoologerne har derfor store 
problemer med at acceptere pollen- 
botanikernes tolkninger af urskoven 
som en lukket skov (1,4, 8, 9, 10).

Rovdyrs rolle
Zoologerne har endvidere undersøgt i 
hvor høj grad græssende dyr reguleres 
af rovdyr (5, 8, 9, 11). Hovedkonklusio
nen synes at være at rovdyr (bortset fra 
mennesket) under normale omstændig
heder ikke sænker tætheden af græs
sende dyr til væsentligt lavere niveauer 
end fødegrundlaget tilsiger. Derfor 
anses føden for den vigtigste reguleren
de faktor.

Rovdyrene spiller dog en rolle ved at 
formindske udsving i bestanden forår
saget af klimatisk betingede ekstremer i 
fødetilgængelighed. De kan også påvir
ke andelen af de forskellige græsædere 
og dyrenes adfærd.

Der er ifølge zoologer ikke belæg for 
den ofte fremførte betragtning om at 
bestanden af hjorte, urokse m.fl. var for 
lille til at påvirke urskovens fremtoning 
fordi der var ulv, los og bjørn (4, 11). 
Hvis betragtningen var korrekt, burde 
der også være meget færre dyr i Afrikas 
nationalparker end tilfældet er.

På den anden side er det korrekt at 
bestande af dyr kan vokse når rovdyr 
fjernes, Det omvendte har lossen på 
Stenderuphalvøen vist (rådyrbestanden 
skulle være faldet en del i 1999-2000 
grundet én undsluppen los). Der findes 
således ikke nogen enkel sammen
hæng (11).

Vand og bæver
Dele af urskovene voksede på våd 
bund eller var udsat for klimatisk betin
gede oversvømmelser fra hav, sø og å. 
Endvidere indgik bæveren som en del 
af faunaen, og den fremkaldte over
svømmelser og fældede træer.

Skov som udsættes for sådanne 
påvirkninger bliver enten lysåben eller 
forsvinder for en tid til fordel for åbne 
plantesamfund som eng eller strandeng 
(1, 8 ,9, 10).

Brand og stenøkse
En del brande i urskoven blev utvivl
somt tændt naturligt af lyn (2, 6). Men
nesket var derudover tilstede i Nord
europas urskov både i Eem-tid og i 
Atlantisk tid.

Påvirkningen var næppe stor i Eem- 
tiden. Men gennem hele Atlantisk tid 
havde mennesket mange bopladser og 
har efterladt sig omfattende spor i 
blandt andet Danmark (1,2, 6). Der 
blev hugget træer og tændt ild; efter alt 
at dømme ret systematisk og med stor 
påvirkning i hvert fald lokalt.

Urskoven blev derfor mere lysåben; 
den var med andre ord ikke helt urørt. 
Der er endda tegn på stævningsdrift i 
dansk urskov for op til 7000 år siden.

De forhold der kendetegnede ursko
ven, kan resumeres som mere eller min-
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Skotsk højlandskvæg og andre hårdføre racer af husdyr kan bruges til at skabe urskovens rammebetingelser sammen med 
krondyr og vildsvin. I de senere år er mange tusinde hektar skov i Holland lagt ud med ekstensiv helårsgræsning af hensyn til 
friluftsliv og natur. (Veluwe, Holland).

dre lysåben blandskov i samspil med 
større eller mindre arealer af åbne vege
tationstyper. Der var oldgamle og døde 
træer, bestande af bævere og større 
græsædende dyr, en vis påvirkning fra 
mennesker (jagt, hugst og brand) samt 
en naturlig hydrologi med en del våd 
eller tidvis oversvømmet bund.

Der var stor variation i tid og rum alt 
efter jordbund og klima mv. Mængden 
af lysninger på tør, frugtbar bund er der 
ikke enighed om.

Nutidens urskove?
Områder med tilsvarende elementer i 
nutiden må forventes at kunne huse en 
stor del af den biodiversitet som hørte til 
urskoven. Det gælder især hvor der er 
lang kontinuitet tilbage i tiden.

Man bruger ofte antallet af arter som 
indikator for biodiversiteten. Områder 
med mange af urskovens karaktertræk 
bør skille sig ud ved en stor artsrigdom 
i forhold til områder som i mindre grad 
ligner urskov. Forskellige skovtypers 
artsindhold må således antages at sige 
noget om graden af lighed med urskov.

For en række organismegrupper (for 
eksempel laver, svampe, planter, biller, 
sommerfugle) er undersøgte danske 
skove rangordnet efter artsrigdom eller 
efter antal rødlistearter. Det er markant 
at græsriingsskove, dyrehaver og over

drev med gamle træer ligger højt eller 
topper ranglisterne for mange organis
megrupper. Det gælder for eksempel 
Jægersborg Dyrehave (ved Køben
havn) og Høstemark Skov (ved Ålborg).

Organismegrupper knyttet til dødt 
ved er både højt placeret i længe urørte 
skove og i græsningsskove med gamle 
træer. Publicerede sammenstillinger 
savnes dog for Danmark.

Fra udlandet foreligger til gengæld en 
nylig sammenstilling af emnet (5): Af Euro
pas sommerfuglearter trives 80 % i mosa
ikvegetation af græsland, krat og træer/ 
lunde. Meget færre trives i lukket skov.

Græsningsskoven The New Forest i 
England er landets artsrigeste for insek
ter, med > 50 % af landets arter tilstede. 
Samtidig er det Europas artsrigeste 
sted for epifytiske laver og mosser med 
i alt 312 kendte arter.

For planter og fugle kan opregnes til
svarende stor artsrigdom i gamle 
græsningsskove (5). En række arter 
som trives i græssede skove forsvinder 
ret hurtigt I urørt skov uden græsning så 
artsdiversiteten falder. Det konkluderes 
at mosaik af græsset skov og åbne 
naturtyper kan rumme alle urskovens 
oprindelige arter, mens urørt skov uden 
græsning mangler væsentlige dele af 
artsrigdommen (5).

En forklaring kan være at arterne er

udviklet under forhold med mange arter 
af store græssende dyr gennem hun
dredtusinder af år. Arter kan ikke evolu
tionært nå at tilpasse sig ændringer af 
få tusinde års varighed. Det er i evoluti
onær skala helt nyt at der i dag er store 
naturarealer hvor rådyr er det største 
græssende dyr.

Skovens naturlige 
lysninger
På baggrund af ovenstående bør dyr 
og planter knyttet til overdrev, hede og 
lignende opfattes som en del af den 
oprindelige flora og fauna der hørte til i 
urskovslandskabet.

Hvor udbredte arterne og deres bio
toper var må have varieret, men arterne 
har konstant overlevet et eller andet 
sted i urskovslandskabet. Vore kær, 
overdrev, enge og heder er artsrige, 
men samtidig helt afhængige af 
græsning. Talrige eksempler viser at 
græsningsophør og tilgroning er gan
ske ødelæggende for en meget stor del 
af biodiversiteten.

Modsætningsvis er meget få eller 
ingen arter afhængige af total fravær af 
græsning, hverken i skoven eller i andre 
biotoper. Disse forhold underbygger 
zoologernes opfattelse af de græssen
de dyrs betydning i urskoven og af at 
denne havde naturlige åbne dele.
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Konklusion
Ud fra det samlede billede af de sene
ste års forskning må det konkluderes at 
urskoven i det nordeuropæiske lavland 
rummede tilstrækkeligt mange dyr 
(urokse, vildhest, skovbison, hjorte, 
vildsvin m.fl.) til at de prægede ursko
vens fremtoning (1,4, 5, 8, 9, 10, 11).

Selve skovbevoksningerne var mere 
lysåbne end de fleste skove i dag, sam
tidig med at der stedvis og i varierende 
omfang indgik helt lysåbne naturtyper 
som eng og overdrev. De lysåbne parti
er skyldtes dels storm, brand og over
svømmelse, dels dyrenes græsning, 
skrælning og fældninger (bæver).

Landskabet var på den anden side 
ikke åbent nok til at få savannekarakter. 
På tør, frugtbar bund var lysningerne 
næppe særlig udbredte.

Perspektiver
Græsningsskov, enge og overdrev har i 
Danmark traditionelt været anset for kul
turbetingede og er blevet kaldt "halv- 
kultur”arealer. Det har været opfattet 
som et vanskeligt forståeligt paradoks 
at disse arealer husede mange oprinde
lige arter som måtte forventes at uddø 
hvis græsningsdrift ophørte.

I lyset af ovenstående nye forståelse 
af urskoven er det logisk at disse natur
typer er rige på oprindelige arter, og at 
mange arter er afhængige af græsning. 
Det anbefales derfor at betegne 
græsningsskov, eng og overdrev som 
halv-natur i stedet for halv-kultur.

Hvis man vil bevare den oprindelige 
biodiversitet, er det vigtigt på strategisk 
udvalgte steder at sørge for at videre
føre og genskabe urskovens ramme
betingelser så biodiversitet kan udfolde 
sig. Vigtige betingelser er dynamik med 
græssende dyr, samspil mellem skov 
og åbne arealer, naturlig hydrologi og 
tilstedeværelse i området af en bred
spektret og rig pulje af dyre- og plante
arter.

Ved overvejelser om drift og beskyt
telse af naturområder af hensyn til bio
diversitet bør det således opprioriteres 
at skabe større sammenhængende are
aler. Derved kan der blive grundlag for 
bestande af større græssende dyr 
(køer, heste og hjorte, evt. suppleret 
med skovbison og vildsvin) samt de 
andre nævnte forhold.

Græsning bør ideelt set ske med et 
lavt helårsgræsningstryk af flere af de 
nævnte arter, så det mest muligt svarer 
til urskovens naturlige græsning. Til
skudsfodring bør så vidt muligt undgås 
fordi græsningstrykket ellers bliver una
turligt højt samtidig med forøget 
næringstilførsel.

I områder med urørt skov bør naturlig 
græsning prioriteres højt. Urørt skov helt 
uden græsning svarer ikke til urskovens 
betingelser.

Ud over specifikke naturområder 
hvor ovennævnte hensyn kan tages i 
udstrakt grad, vil det være en forbed

ring for biodiversiteten hvis der mere 
generelt i det danske landskab blev et 
mere naturligt, balanceret græsnings
tryk af den naturlige fauna end tilfældet 
er i dag.

Bestanden af kronvildt er for eksem
pel unaturligt lav eller fraværende i sto
re dele af Danmark. Det modsatte gæl
der råvildt.

Friluftsliv
Ifølge undersøgelser af befolkningens 
ønsker til skov og natur vil de træk som 
karakteriserede urskoven være popu
lære: gamle løvtræer, lysåbenhed, dyr, 
vand, artsrigdom af dyr og planter og 
stor variation. Større sammenhængende 
naturområder åbne for publikum og 
tilført urskovens karaktertræk vil derfor 
være af stor potentiel betydning for fri
luftslivet ud over deres betydning for 
biodiversiteten.

I dagens Danmark har vi næppe 
områder i forvejen af denne type. De 
fleste dyrehaver og græsningsskove 
bruger tilskudsfodring og har dermed 
for høje tætheder af dyr. Til gengæld 
har de fleste andre områder for få dyr, 
kun græsning i sommerhalvåret eller 
rummer ikke gamle træer og åben natur 
i samspil.

I andre lande findes betingelserne i 
blandt andet visse nationalparker. 
Sådanne områders værdi for natur og 
turisme er tydelige hvor de findes.
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LETLAND VISER VEJ FOR 
FSC-CERTIFICERING 

AF SMÅSKOVE
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For at undgå rodskud ringes bævreasp. Her ses direktør for FOCC Gundars Skud- 
rins sammen med skovejer tvårs Paskovskis. Foto: Peter Feilberg, NEPCon.

Af biolog Jens Kanstrup, 
Nepenthes

Nylige erfaringer fra Let
land viser at småskove 
kan blive FSC-certifice- 
ret uden de store 
omkostninger.

Østeuropas første 
gruppe-certificering af 
små skovejere blev en 
realitet, da skovejere 
organiseret under para
plyorganisationen 
’’Forest Owner Consul
ting Center” i Letland 
blev certificerede kort 
før nytår.

Letland viser vej
I Letland er der etableret et center for 
rådgivning af de mange nye private 
skovejere der er kommet i det senere år. 
Centeret forkortes FOCC (ud fra det 
engelske "Forest Owner Consulting 
Center”).

Gennem det sidste halve år har en 
afdeling af FOCC arbejdet på at opbyg
ge rutiner for FSC gruppecertificering. 
De kan nu tilbyde FSC certificering til 
Letlands omkring 160.000 private sko
vejere, der i gennemsnit ejer 8 ha skov.

Reglerne for certificering skal gen
nemgås af et firma som er godkendt af 
FSC til dette arbejde - her er valgt fir
maet SmartWood. Et team fra Smart- 
Woods danske partner NEPCon har 
gennemgået firmaets interne procedure 
for håndteringen af gruppecertificerin
gen, samt planer for skovdriften for at 
sikre sig at FSC’s og SmartWoods regler 
overholdes.

Desuden blev der aflagt besøg i 7 af 
de 10 skovejendomme, som deltog i 
gennemgangen af FOCC’s system til 
håndtering af gruppecertificeringen.

Direktøren for FOCC, Gundars Skudrins, 
vurderer på baggrund af yderligere 
ansøgninger fra omkring 50 interesse
rede skovejere, at dette tal vil stige 
meget hurtigt.

Incitamentet til certificering er først 
og fremmest det voksende marked for 
certificerede træprodukter. Letlands vig
tigste markeder er England og Tysland, 
hvor flere og flere kunder stiller krav om 
FSC-certificering. Derudover vil ejerne 
med skovbrugskonsulent Sandijs Lukins 
ord “gerne have anerkendt deres bære
dygtige skovdrift".

Om omkostningsniveauet for certifi
cering fortsætter Sandijs: “Da vi har 
udviklet et system med det formål at 
udveksle erfaringer mellem gruppens 
medlemmer, er det både nemt at certifi
cere, og omkostningerne er acceptable 
for lettiske skovejere”.

Gruppecertificering
Tidligt i processen med at formulere 
FSC’s overordnede retningslinier for 
bæredygtig skovdrift, blev man klar over, 
at en individuel certificering af en lille

ejendom ville give ejeren uforholdsmæs
sigt store omkostninger i forhold til en stor 
ejendom. Denne problematik er meget 
aktuel i Danmark, da største-delen af de 
danske skovejere ejer småskove.

Derfor blev det besluttet, at små
skovsejere skulle have mulighed for at 
minimere udgifterne i forbindelse med 
certificering via en gruppecertificering. I 
praksis betyder det at en gruppe af 
skovejere certificeres under ét enkelt 
certifikat.

Formålet med at danne gruppen er 
først og fremmest at gruppens medlem
mer er fælles om de udgifter der er for
bundet med en certificering. Hvert med
lem af gruppen skal leve op til FSC’s 
krav til god og bæredygtig skov-drift.

To niveauer
I en gruppecertificering er der to 
niveauer, gruppeniveauet og medlems
niveauet.

Gruppeniveauet vil i mange tilfælde 
udgøres af en forening, sammenslutning 
eller lignende der fungerer som en par
aplyorganisation for gruppens medlemmer.
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Mange af de private skove i Letland er opstået naturligt efter 2. verdenskrig, hvor 
dyrkningen af mange landbrugsjorde ophørte. Her har udviklet sig en skov domine
ret af birk, skovfyr og rødgran. Skovejeren diskuterer her tyndingsprincipper med 
en skovarbejder. Foto: Peter Feilberg, NEPCon.

Paraplyorganisationen og medlem
merne har forskellige funktioner og 
ansvar i forbindelse med en ekstern vur
dering af gruppens efterlevelse af FSC- 
retningslinierne. Paraplyorganisationens 
fornemste opgave er at planlægge akti
viteterne for gruppens medlemmer, så 
omkostningerne ved certificeringen hol
des så lave som muligt, samtidig med at 
der opretholdes tilstrækkelig kontrol.

Det vil i praksis sige, at paraplyorga
nisationen på baggrund af kendskab til 
de enkelte ejendomme og ejere vurderer, 
hvilket behov der er for at kontrollere 
aktiviteterne på de enkelte ejendomme.

Hvis en ejer eksempelvis ejer to ejen
domme, hvoraf den ene drives intensivt 
og den anden henligger stort set urørt 
pga. ekstensiv drift, så er det den inten
sivt drevne skov der skal fokuseres på. 
Den ekstensivt drevne skov får stort set 
lov til at passe sig selv som altid. Der
ved kommer indsatsen til at følge be
hovet for vejledning og ikke nødvendig
vis antallet og størrelsen af ejendomme.

Det enkelte medlem af gruppen skal 
drive skoven efter den skovplan der er 
udarbejdet i samarbejde med paraply
organisationen. Når repræsentanter fra 
paraply-organisationen eller certifice
ringsorganet foretager kontrolbesøg 
skal ejeren kunne godtgøre at han føl
ger skovplanen og i øvrigt foretager de 
eventuelle forbedringer af driften som er 
blevet pålagt af paraplyorganisationen.

Undtagelser 
for småskove
For at lette den økonomiske byrde yder
ligere for ejere af småskove, har FSC 
åbnet op for at der ikke stilles de sam
me krav til små skove som til store.

I Danmark betyder det konkret at 
FSC-arbejdsgruppen har valgt at und
tage småskovsejere helt eller delvist fra 
ikke færre end 16 punkter i de nationale 
FSC-retningslinier, hvoraf de fleste 
omhandler krav om kortlægning og 
registrering af skovene,

Derved kan det meste af den doku
mentation der kræves for at opnå en 
certificering, klares ved at håndpåtegne 
informationer om skoven på et standard 
4-crm kort. Informationer som skoveje
ren med lidt vejledning selv kan ind
hente og påtegne.

Eksempel fra Letland
Hele processen for den lettiske gruppe
certificering startede med et møde i 
august 2000 mellem FOCC's direktør og 
en repræsentant for SmartWood, Peter 
Feilberg, der er ansat af konsulentfirma
et NEPCon fra Århus.

Her blev procedurerne for gruppe
certificering diskuteret i forbindelse med 
mulighederne for at starte en gruppe i 
Letland. FOCC udfyldte på baggrund af 
det indledende møde et ansøgnings
skema fra SmartWood.

Om bevæggrunden for FOCC's inte
resse siger Sandijs Lukins: “Vi ønskede 
anerkendelse af vores i forvejen bære
dygtige metoder samt at kunne levere 
efterspurgt FSC certificeret træ".

De næste to møder mellem repræ
sentanter for FOCC og SmartWood blev 
brugt til at gennemgå det system FOCC 
ville benytte til at håndtere optagelse af 
medlemmer, godkende entreprenører, 
godkende hugst, og håndtere doku
mentation for oprindelse af tømmeret 
(chain of custody).

Der blev afholdt en høringsrunde 
hvor interesseorganisationer, nationale 
og lokale myndigheder, og andre inte
ressenter fik mulighed for at komme 
med kommentarer til certificerings- 
rocedurerne. Herefter var et certifice
ringshold fra SmartWood klar til at gå i 
gang med at vurdere gruppemedlem
mernes praksis i forhold til FSC's 
retningslinier.

Besøg på ejendomme
Denne vurdering af de enkelte medlem
mer foregik i løbet af fire dage, hvor alle 
nødvendige informationer om lovgiv
ning og forvaltning af medlemmernes 
skovareal blev gennemgået.

Jordbearbejdning efter skærmstilling skal sikre tilstrækkeligt med naturlig foryngel
se. Foto: Peter Feilberg, NEPCon.

r
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FOCC udlægger beskyttelseszoner 
langs med naturlige vandløb, som skal 
sikre at værdifulde naturområder ikke 
forstyrres eller ødelægges. Disse zoner 
indgår i de 5 procent urørt skov, der 
udlægges på alle certificerede skove
jendomme. Foto: Peter Feilberg, 
NEPCon.

Desuden besøgte man syv ud af de 
ti ejendomme i gruppen for at evaluere 
den hidtidige drift og snakke med ejer
ne, entrepenører og medarbejdere. 
Samtalerne er ifølge Sandijs Lukins 
meget vigtige: “Ejerne skal ikke bare 
skrive under på et stykke papir, de skal 
til at ændre deres opfattelse af det at 
drive en skov”.

Efterfølgende udarbejdede vurde
ringsholdet en rapport der blev sendt til 
FOCC og gruppens medlemmer, samt 
til to uafhængige lettiske akademikere 
med uddannelse og erfaring indenfor 
skovbrug og naturbeskyttelse. Rappor
ten og de indkomne kommentarer fra 
de hørte parter blev sendt til godken
delse i SmartWoods hovedkvarter i Ver
mont, USA.

Den 29. december sidste år kunne 
FOCC så lade champagnen flyde, da 
Østeuropas første gruppecertificering 
var en realitet.

Muligheder for gruppe
certificering i Danmark
Hvis gruppecertificering i Danmark 
skulle blive en realitet, ville det som 
udgangspunkt være naturligt at benytte 
den eksisterende organisationsstruktur 
for private skovejere i Danmark.

Mange ejere af småskove benytter 
sig i forvejen af Hedeselskabet eller 
Skovdyrkerforeningen, når det drejer 
sig om både den teoretiske og prak
tiske drift af deres skove.

Der skulle altså i realiteten kun udste
des 2 gruppecertifikater i Danmark for at

*.>v-
I V
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Det urørte areal på mindst 5% udgøres typisk af områder der er marginale i forhold 
til produktionen, eksempelvis på stejle skrænter som i dette tilfælde. Foto: Peter 
Feilberg, NEPCon.

Seminar om Certificering af Træprodukter

Afholdes af Nepenthes med støtte fra det Grønne Fond
Sted: Handelsfagskolen - GI. Scanticon. Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg.
Tid: Fredag den 23. Marts, kl. 09.30 - 16.00. (Registrering fra kl. 9.30, vel

komst kl. 10).
Pris: Kr. 375 inkl. frokost. Tilmelding: Jens Kanstrup, Nepenthes. Tlf. 86 13 52

32. E-mail: jka@nepenthes.dk

Program:

Velkomst. Jacob Andersen, Nepenthes
Præsentation af PEFC - historie og status. Jens Zøfting-Larsen, PEFC- 

arbejdsgruppen
Præsentation af FSC - historie og status. Peter Feilberg, FSC-arbejdsgruppen 
Præsentation og status for internationale købergrupper. Anne-Marie Bjerg, 

VJWF Verdensnaturfonden
En dansk virksomheds certificeringshistorie. Thorkil Andersen, Dolle A/S 
Krav og procedure for FSC-certificering af skovdriften. Status for certificering 

på verdensplan. Peter Feilberg, NEPCon
Krav og procedure for FSC-certificering af virksomheder. Status for "chain of 

custody”-certificering på det europæiske marked. Charles Townsend, SmartWood

Workshops:

1. Certificering af skovdrift. Ved Peter Feilberg
2. "Chain of custody” certificering af virksomheder. Ved Charles Townsend og 

Per Sundberg
3. FSC eller PEFC? Ved Jens Kanstrup og Jens Zøfting-Larsen

Rapport fra arbejdsgrupperne og afslutning. Ved Jacob Andersen, Nepenthes

dække en stor del af de danske skovse
jere. De to oplagte kandidater til danske 
parapylorganisationer kan så afhængigt 
af deres interne papirgang, dele landet 
op i regioner hvor betingelserne for sko
vdyrkning er sammenlignelige for at 
minimere behovet for konsulentbesøg 
og individuel planlægning. Derved 
opnås det bedste udgangspunkt for en 
effektiv certificeringsproces til en fornuf
tig pris for medlemmerne.

Hvis en gruppe af skovejere eller en 
af de to nævnte organisationer retter 
henvendelse til et certificeringsfirma og 
udfylder et ansøgningsskema i dag, kan 
den første gruppe i Danmark være cer
tificeret allerede til sommer.

En detaljeret beskrivelse af certifice
ring kan hentes fra SmartWoods hjem
meside: www.smartwood.org eller rekvi
reres fra NEPCon i Danmark (Email: 
info@nepcon.dk).
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MÅLDIAMETERHUGST 
I DET ALDERSKLASSEVISE

SKOVBRUG
Af Niels Heding

Måldiameterhugst be
står i at man i en 
bestemt periode af 
bevoksningens liv fæl
der de enkelte træer når 
de er hugstmodne. 
Metoden er afprøvet i 
bøg og rødgran.

I bøg bliver langt de 
fleste kævler over 50 
cm, og mange tyndere 
bøgetræer efterlades til 
videre vækst.

I gran er metoden 
modificeret af hensyn til 
risikoen for stormfald. 
Langt det meste af tøm
meret bliver over 26 cm 
på midten.

Metoden kræver større 
indsats ved udvisning 
og skovning.

Denne artikel er en stærkt forkortet ver
sion af en artikel i Dansk Skovbrugs 
Tidsskrift 1/2000 med samme overskrift. 
Artiklen fremlægger erfaringer fra fem
ten års praktisering af måldiameter
hugst i bøg, og ni års praktisering af 
måldiameterhugst i rødgran på et lille 
nordsjællandsk skovdistrikt med godt 
150 ha bevokset, primært løvtræ.

I næste nummer af Skoven afsluttes 
artiklen med nogle generelle betragtnin
ger over fordele og ulemper ved måldi
ameterhugst i sammenligning med det 
aldersklassevise skovbrug.

Bemærk, at denne artikel ikke er en 
videnskabelig afhandling. Den er skre
vet i min fritid og redegør alene for de 
erfaringer og overvejelser, som praksis 
på et lille skovdistrikt har givet anled
ning til. Forskningscentret for Skov & 
Landskab - hvor jeg har mit daglige 
arbejde - hæfter ikke for de fremsatte 
synspunkter.

Efter de alderklassevise driftsprincip
per, der er standard i Danmark, anven
der man normalt en bevoksnings gen
nemsnitlige diameter i brysthøjde sup
pleret med et blik på bevoksningsalde
ren til at fastlægge tidspunktet for slut- 
benyttelsen, der så enten er en renaf
drift eller en skærmbenyttelse.

Ved måldiameterhugst rettes 
opmærksomheden i stedet imod enkelt
træet. Man anser normalt enkeltræet for 
hugstmodent, når det har opnået en 
bestemt størrelse - udtrykt ved måldia
meteren.

De yngre bevoksninger gennemhug
ges på sædvanlig vis, og måldiameter- 
hugsten praktiseres i en bestemt perio
de i en bevoksnings liv. Det kan for 
eksempel være fra det tidspunkt, hvor 
der begynder at optræde træer, der er 
så store, at prisen per kubikmeter ikke 
længere stiger med alderen. Man udvi
ser og fælder derpå de enkelte træer, 
når man anser dem for at være hugst
modne.

Denne bevoksningsbehandling kan 
praktiseres på flere måder. I træarter, 
der forynger sig selv, fører behandlin
gen til plukhugstlignende, selvforyngen- 
de, uensaldrende bevoksninger. I træar
ter, der ikke forynger sig selv, kan meto
den praktiseres i en form for modificeret 
renafdriftsskovbrug.

Bøg
En af måldiameterhugstens store forde
le er, at metoden tvinger én til at spare 
på mindre træer, som har en værditil

vækst foran sig i løbet af en kortere 
årrække.

På det tidspunkt, hvor man overgår 
fra almindelig udtynding af en bøgebe
voksning (primært hugst af dårlige 
emner) til måldiameterhugst, ligger 
stamtallet imellem 100 og 200. Det er 
disse træer, der skal give det økonomi
ske hovedudbytte af 100 til 150 års 
vækst.

Ved at plukke træerne efterhånden 
som de bliver store nok, opnår man at 
få et godt udbytte af så mange træer 
som muligt, idet de mindste hele tiden 
efterlades til fortsat vækst. Samtidig vil 
selvforyngelse indfinde sig i de fleste 
bevoksninger.

På grundlag af en række overslag og 
beregninger, som er nærmere beskre
vet i Dansk Skovbrugs Tidsskrift, er der 
i en årrække anvendt en måldiameter 
på 60 cm i brysthøjde. Dette sikrer, at 
hovedkævlen holder 50 cm på midten.

De senere års indførelse af 60 cm 
midtdiameter på kævler som betingelse 
for højeste pris på finéremner har fået 
mig til at tilstræbe 70 cm som måldia
meter (bemærk risikoen for rødmarv). 
Aflægningen af planke- og finérkævler 
af bøg 1982 - 1996 er vist i tabel 1.

Det fremgår, at udvisningen efter et 
måldiameterkriterium i den 15 år lange 
periode har ført til det ønskede resultat:

Af plankekævlerne er 85% af massen 
over 50 cm, og af finérkævlerne er 96% 
af massen over 50 cm. I alt ligger 90% 
af den samlede kævlemasse i midtdia- 
meterklasse +50 cm. Finérkævlerne

Tabel 1. Aflægning af planke- og finérkævler af bøg 1982 - 1996, begge år inklusive.

Kvalitet Plankekævler Finérkævler Ialt
rrf % m3 % rrf %

AFF +50 53 4.1 53 1.8
A +50 285 17.0 713 55.1 998 33.6
B +50 714 42.5 440 34.1 1154 38.8
C +50 431 25.7 33 2.6 464 15.6
Sum +50 1430 85.2 1239 95.9 2669 89.8
Sum 40-49 218 13.0 53 4.1 271 9.1
Sum 30-39 31 1.8 31 1.0
1 alt 1679 100 1292 100 2971 100
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Figur 1. Skema til registrering af udviste bøgetræer efter diameter i brysthøjde og 
kvalitet. Skemaet, der består af et stykke pap, bæres på venstre arm fastholdt af to 
remme. Bemærk, hvorledes måldiameteren på +70 cm medfører, at der praktisk 
taget ikke er udvist træer under denne diameter. Kun til højre ses registrering af en 
række mindre brændetræer

udgør samtidig 43% af den samlede, 
skovede planke- og finérkævlemasse.

Måldiameterhugsten har altså med
ført en forskydning af den aflagte bøge- 
kævlemasse op i den bedst betalte 
dimension i sammenligning med det 
aldersklassevise skovbrug. Det er I sig 
selv betydningsfuldt, men ikke mindre 
betydningsfuld er møntens anden side:

At mange tyndere bøgetræer, som 
ud fra det klassiske skovbrugs udvis
ningsprincipper ville være fældet, er 
efterladt til videre vækst.

Taksation udført i 1983 og i 1998 
viser samtidig, at antallet af bøge med 
en diameter i brysthøjde over 30 cm og 
en bulkvalitet A, B eller C er næsten 
uændret. Derimod er antallet af D-træer 
reduceret til det halve.

Bevoksningsbehandling
I såvel bøge- som ahornforyngelserne 
finder skovdistriktet ingen grund til at 
rense ud. Bevoksningerne må passe 
sig selv, indtil brændemarkedet melder 
sig.

Der er en tendens til, at selvforyngel- 
serne i den meget langsomt reducere
de skygge, som er en følge af måldia
meterhugsten, fremmer en naturlig 
selektion og et mindre plantetal sam
menlignet med de foryngelsen som er 
et resultat af en kortvarig skærmstilling i 
forbindelse med jordbearbejdning.

Det gode brændemarked muliggør 
indtægtsgivende gennemihugninger i 
alle unge og mellemaldrende bevoks
ninger. Behandlingen følger almindelig 
praksis. Der lægges samme vægt på at

fjerne alle træer med en tydelig dårlig 
kvalitet. Udvisningen foretages konse
kvent af en kvalificeret person.

Med tiltagende dimension optræder 
et dilemma. Hvor mange af bevoksnin
gens kvalitetstræer kan forventes at 
opnå måldiameteren?

Det skærer i hjertet (og pengepun
gen) at fælde en A-bøg med en bryst- 
højdediameter på for eksempel 40 cm 
af hensyn til dimensionsudvikling, 
regelmæssig fordeling på arealet eller 
lignende. Resultatet er det velkendte, at 
bevoksninger af god kvalitet hugges 
svagere end bevoksninger af dårlig 
kvalitet. Af hensyn til den kommende 
måldiameterhugst forstærkes denne 
tendens, så gode, mellemaldrende løv
træbevoksninger udvikler sig med sti
gende grundflader.

For at koncentrere s lutbenyttelsen på 
en rimelig måde er skovdistriktet delt op 
i fire bøgehugstområder. Valget af fire 
hugstområder er et kompromis. Det er 
et spørgsmål om, hvor mange år, man 
ønsker, der skal forløbe imellem et ind
greb, og så det praktiske hensyn til en 
rimelig koncentration af arbejdet.

En fireårig rytme er ingen universals
andhed. Man kunne godt se en idé i at 
hugge hvert år i alle bevoksninger for 
herved at gøre det enkelte indgreb så 
skånsomt som muligt og for at opnå helt 
jævne, årlige udbytter.

Men man kunne også omvendt argu
mentere for længere mellemrum. Her
ved får bevoksningerne og opvæksten 
længere tid “til at falde til ro” imellem de 
enkelte indgrebs fysiske påvirkning af

skovbund og blivende store og små 
træer. Skovning og udslæbning samles 
endvidere på et mindre område, og den 
skovede masse er større per ha.

Udvisningen
Udvisningen af store træer udføres efter 
følgende retningslinier:

1. D-træer (brændetræer) søges fældet 
uden hensyn til dimension.

2. Rene C-træer fældes også uden 
hensyn til dimensionen. Men 
bemærk, at det er vanskeligt at 
afgøre, om en C-bul også indeholder 
et stykke B-træ. Er det tilfældet, 
respekteres måldiameteren.

3. Alle andre kvaliteter skal holde mål
diameteren, før de fældes.

4. Et blivende træ må ikke blottes på to 
sider.

5. Nabotræer fældes ikke samtidig.
6. Af hensyn til risikoen for solbrand 

(barkskader) udvises forsigtighed 
med at blotte blivende træers syd
side.

7. Et træ udvises kun, hvis det kan fæl
des, og rodkævlen kan udslæbes 
uden større skader på blivende 
træer. Bemærk, at dette kan være 
svært i en foryngelse, som har vok
set sig stor.

8. Et udvist træ markeres med fire tyde
lige mærker (farvespray). Et på hver 
side, og den ønskede fælderetning 
markeres med en pil på stammen.

Under udvisningen, som altid foregår 
med en klup til hjælp, noteres de udvi
ste træers dimension og kvalitet på et 
papstykke, der bæres på armen. Se 
figur 1.

Denne registrering muliggør en 
meget hurtig, men tilstrækkelig bereg
ning af hugstens størrelse fordelt på 
planke- og finérkævler.

Hermed afsluttes redegørelsen for 
måldiameterhugsten i bøg, men i den 
afsluttende diskussion (i næste num
mer) afrundes nogle af de mere princi
pielle problemstillinger. I det følgende 
kapitel redegøres for en tilsvarende 
metodes anvendelse i granskov.

Gran
Det er vanskeligere og mere risikobeto
net at give sig i lag med måldiameter
hugst i gran end i løvtræ.

I løvtræ kan omdriften for enkelttræer 
forlænges under forudsætning af, at 
foryngelsen lykkes tilfredsstillende. Risi
koen for stormfald er lille.

I rødgran giver den forlængede 
omdrift derimod risiko for stormfald, og 
det er med til at skabe betænkelighe
der. Da metoden imidlertid er praktise
ret i foreløbig ni år (1989 - 1997), er det 
oplagt at supplere beskrivelsen af mål
diameterhugst i bøg med en tilsvarende 
beskrivelse af måldiameterhugst i 
rødgran.
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En af de bøgebevoksninger der har været drevet med måldiameterhugst.

Måldiameterhugsten omfatter en 
næsten sammenhængende rødgranbe
voksning på cirka 9 ha. I 1989 var 
bevoksningsalderen 56 år, og den 
stående masse udgjorde 564 m3 per ha. 
Af særlig interesse for måldiameter
hugsten er træernes størrelsesfordeling. 
Tabel 2 giver et overblik.

Det fremgår af tabellen, at træer med 
en brysthøjdediameter imellem 20 cm 
og 34 cm udgjorde 699 eller 83% af det 
samlede antal træer per ha i 1989 før 
påbegyndelsen af måldiameterhugsten 
i disse ensaldrende bevoksninger. Mål- 
diameterhugstens økonomiske hoved
middel fremstår her umiddelbart:

Alle disse træer skal så vidt muligt 
først fældes, når de i deres vækstforløb 
har opnået en størrelse (måldiamete
ren), som giver et bedre dækningsbi
drag, end de giver ved hugst i dag.

Udover denne store midtergruppe af 
rødgraner, så rummer bevoksningerne

1) 54 træer per ha over 35 cm i bryst
højde, og

2) 90 træer per ha under 19 cm i bryst
højde.

De store træer er - eller er lige ved at 
være - hugstmodne, mens de små 
træer delvis må afskrives som potentiel
le værdiproducenter.

I dette særlige tilfælde, hvor bevoks

ningerne søges naturforynget med løv
træ, er det dog ikke umuligt, at en del af 
de små træer om 40 til 50 år har vokset 
sig store midt i en rig og beskyttende 
løvtræbevoksning, Det koster ingenting 
at lade dem stå, bortset fra stormfalds
risikoen, Tværtimod gør de mere gavn 
end skade.

Måldiameteren
Fastlæggelse af måldiameteren har 
voldt en del problemer. Den prismæssi
ge situation per 1. februar 1997 fremgår

Figur 2. Salgspriserne netto på rod den 1. februar 1997 for rødgraner som funktion 
af træernes diametre i brysthøjde. Sunde træer forudsat.
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Tabel 2. Det gennemsnitlige stamtal 
1989 per ha i fire prøveflader å 500 m2 i 
cirka 56 årig rødgran.

Diameter i bh. cm Stamtal per ha

- 19 90
20-34 699

35 - 54

I alt 843
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af figur 2. Figuren viser de enkelte gra
ners værdi i kroner netto på rod som 
funktion af deres diameter i brysthøjde. 
Det er forudsat, at granerne er sunde.

Det fremgår af figuren, at fordelen 
ved at aflægge +31 cm tømmer opnås 
ved en brysthøjdediameter på cirka 41 
cm. Udelukkende at fælde træer af den
ne størrelse har imidlertid vist sig van
skeligt i disse bevoksninger.

Ved den praktiske udvisning viser 
det sig, at en del af disse meget store 
træer står således placeret i bevoksnin
gen, at det af hensyn til stormfaldsrisi
koen ikke er ønskeligt at fælde dem 
med det samme. Atter andre står såle
des, at de er umulige at fælde eller 
slæbe ud uden at beskadige blivende, 
sunde træer.

Herved opstår i øvrigt straks et andet 
problem: Træerne må ikke vokse sig 
meget større, fordi afbarkningsmaski- 
nerne på savværket sætter en grænse 
ved et rodsnit på 50 til 55 cm. Man må 
altså se at få dem fældet, men i en takt, 
så vestrandene ikke blottes i unødigt 
omfang og unødvendigt hurtigt.

I disse svagt tyndede bevoksninger 
optræder samtidig situationer, hvor man 
ved at fælde et knapt så stort træ, kan 
give en kreds af absolut udviklingsdyg
tige, men igen lidt mindre træer mere 
vokseplads. Som i alle ældre danske 
rødgranbevoksninger er stormfald også 
her en reel risiko.

Uden på nogen måde at gå ind for 
stærk tynding har jeg derfor valgt at 
fremme den blivende bevoksnings dia
metertilvækst ved også at hugge 
sådanne lidt mindre træer, hvoraf der 
kun kan aflægges 26/30 tømmer.

Resultatet er en måldiameter på 
mindst 36 cm, men gerne mere. Står 
træerne rigtigt - hvis det overhovedet er 
menneskeligt muligt at bedømme noget 
sådant - så efterlades de for vækst til 41 
cm i brysthøjde.

Udvisningen
Som hovedregel tyndes hvert år. Hertil 
er der flere grunde:

Af hensyn til det store antal (700 per 
ha) af mindre træers muligheder for at 
tilpasse sig den forøgede lystilgang og 
den forøgede vokseplads foretrækkes 
meget svage, men derfor også hyppige 
indgreb. Altså hugst næsten hvert år.

Økonomien spiller som allerede 
omtalt stærkt ind her, men ovennævnte 
biologiske hensyn har fortrin. Bag dette 
ligger naturligvis frygten for stormfald. 
Og en forventning om, at den svage 
årlige hugst giver de blivende træer lej
lighed til løbende at tilpasse sig fristillin- 
gen. Berettigelsen af dette synspunkt 
understøttes af, at bevoksningerne 
opretholder fuld løbende tilvækst.

Der udvises altså næsten hvert år. 
Ligesom for slutbenyttelsen af bøg er 
opstillet et sæt udvisningsregler for 
hovedbenyttelse af stor rødgran efter 
måldiameterprincippet:

mtUfij
PfHWilFtfj

rafttiHili

JJ
7241/
SOI

Figur 3. Skema til registrering af udviste 
rødgraners diameter i brysthøjde. Ske
maet, der består af et stykke pap, 
bæres på venstre arm og fastholdes af 
to remme. Bemærk, hvorledes udvisnin
gen overvejende falder på træer med 
brysthøjdediametre på 36 - 40 cm (77 
træer), derudover 19 træer på 41 cm og 
mere. Foto: Flemming Rune.

1. Kun træer, der holder 26 cm han
delsopmålt på midten udvises. Det 
vil sige træer, hvis diameter i bryst
højde er mindst 36 cm og gerne 
mere.

2. Disse træer udvises kun, hvis de kan 
fældes og udslæbes uden at beska
dige blivende, sunde og levedygtige 
træer.

3. Hvis et træ står således i bevoksnin
gen, at dets forbliven virker stabilise
rende i storm, så fældes træet ikke. 
Dette gælder for eksempel store 
træer, der står for enden af en storm- 
faldskile eller i udkant eller langs 
spor.

4. Kun de udviste træer fjernes fra 
bevoksningen. Alle andre træer for
bliver i bevoksningen, selvom de er 
undertrykte, vinde, skæve, selvdøde, 
beskadigede etc. Dette sker af hen
syn til bevoksningens stormstabilitet.

5. Nabotræer fældes ikke begge på en 
gang.

6. Blivende, udviklingsdygtige træer 
blottes kun på en side af gangen.

7. Udviste træer mærkes med farves-

pray fire steder i eller over brysthøj
de. Tiltænkt fælderetning mærkes 
med en pil. Ved markering af denne 
tages også hensyn til udslæbningen. 
Skovarbejderen er dog frit stillet til at 
lade træet stå, hvis han skønner, at 
det ikke kan fældes eller udslæbes 
uden at beskadige blivende, sunde 
træer.

8. Såvel skovning som udslæbning 
udføres på timeløn.

9. Skovningen udføres fortrinsvis i 
marts.

Under udvisningen, der altid foregår 
med en klup til hjælp, noteres de udvi
ste træers dimensioner. Noteringen 
foregår på et papstykke, der bæres på 
armen, som figur 3 illustrerer.

Fremgangsmåden sikrer, at man hele 
tiden nogenlunde ved, hvor mange 
træer og hvor mange kubikmeter tøm
mer, der skal sælges. I modsætning til 
bøg skelnes ikke imellem de tre kvali
tetsklasser. Det er ikke helt let at afgøre, 
om en gran er et A-, B-, eller C-træ, og 
navnlig er de prismæssige forskelle ikke 
nær så store som i bøg.

Hugstudbytter
I tabel 3 er sortimentsplukhugstens 
udbytte af tømimer (triller ikke medtaget) 
i de ni år fra 1989 til 1997 præsenteret.

Den skildrede udvisning har medført, 
at 85% af den samlede hugst eksklusi
ve rådne triller er tømmer over 26 cm på 
midten. 50% udgøres af tømmer 26/30, 
og 35 % er tømmer +31 cm. Hugstens 
fordeling på de tre kvalitetsklasser A, B 
og C forekommer rimelig (55%, 35% og 
10%), men ligger fuldstændig i savvær
kets hånd.

Per ha er der i ni-års perioden skovet 
139 m3 tømmer per ha eller 15 m3 per 
ha og år. Det er ret beset ikke dårligt at 
høste så meget stort træ, samtidig med 
at bevoksningens tilvækst er lidt større 
end hugsten, Kubikmassen per ha er 
således steget fra 556 til 576 m3, og Dg 
er steget fra 26,3 til 28,2 cm fra februar 
1988 til februar 1998 på trods af top
hugsten.

Fl er med afsluttes gennemgangen af 
måldiameterhugst i gran. Artiklen 
fortsættes i næste nummer af Skoven 
med nogle mere principielle betragtnin
ger.

Tabel 3. Resultater af årlig måldiameterhugst i 55 - 65 årige rødgranbevoksninger i 
årene 1989 til 1997, begge år inkluderet.

Midtdiameter,
cm m3

A,
% m3

B
%

C
m3 %

1 alt
m3 %

16-20 14 1 22 2 4 0 40 3
21 -25 63 5 62 5 14 1 139 12
26-30 344 29 203 17 57 5 604 50
31 - 246 20 140 11 41 4 427 35
Sum 667 55 427 35 116 10 1210 100
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UDDANNELSE OM 
ARBEJDSMILJØ

- NYE REGLER, OG HVAD SÅ?

7
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Der er kommet nye regler for arbejdsmiljø, som også berører små virksomheder 
som skovbruget. Virksomhederne skal gøre en større indsats for arbejdsmiljøet, og 
der skal bl.a. laves en Arbejdspladsvurdering. Der indføres en gradueret arbejds
miljøafgift, så virksomheder og brancher med størst problemer betaler mest.

Af faglærer Hans Becker- 
Larsen, Skovskolen

Medlemmer af en sik
kerhedsgruppe skal på 
kursus i arbejdsmiljø. Er 
uddannelsen fra før 
1991 skal man genud
dannes.

Der skal nu oprettes 
sikkerhedsorganisation 
når der er mindst 5 
ansatte i virksomheden.

Der findes særlige 
uddannelser for ansatte 
i jordbruget.

Det tidligere “§9-kursus” er blevet til en 
arbejdsmiljø-uddannelse på 37 timer.
Fra 1. januar 1999 gjaldt der nye regler 
om denne lovpligtige arbejdsmiljø
uddannelse.

Alle nye medlemmer af en sikker
hedsgruppe - sikkerhedsrepræsentant 
og arbejdsleder - skal tilmeides 
arbejdsmiljø-uddannelsen senest 4 
uger efter at de er valgt, og de skal 
have gennemført uddannelsen senest 8 
måneder efter at de er valgt.

Som noget nyt skal medlemmer af 
sikkerhedsgruppen, som har været på 
§9-kursus før 1. april 1991 genuddan
nes. De skal således også gennemføre 
den nye arbejdsmiljø-uddannelse ved 
genvalg eller nyvalg.

Kravene om oprettelse af sikkerheds
organisation - dannelse af sikkerheds
gruppe - gælder nu så snart der er 5 
ansatte i en virksomhed, mod tidligere 
10 ansatte. Det er arbejdsgiverens pligt 
at sørge for at medlemmerne af sikker
hedsgruppen bliver tilmeldt arbejdsmil
jø-uddannelsen, og det er medlemmer
nes pligt at deltage i denne.

Hvad betyder de nye 
regler for skovbruget?
Reglerne får betydning for skovbruget. 
Mange arbejdsledere sidder ofte i sik
kerhedsudvalget i lange perioder og 
bør derfor sikre sig at deres uddannelse

stadig er gyldig. Desuden kan mindre 
arbejdspladser i skovbruget med de 
nye regler om antal ansatte være blevet 
pligtige til at danne en sikkerhedsgrup
pe og lade den uddanne.

Brancherettet
uddannelse
Der udbydes generelle arbejdsmiljø- 
uddannelser som er åbne for alle bran
cher, men som hidtil findes der også en 
uddannelse rettet mod jordbruget. I 
BrancheArbejdsmiljøRådet for jordbrug 
- BAR Jord til Bord - samarbejder en 
række kursusudbydere om at tilbyde 
uddannelsen til medarbejdere inden for 
jordbruget, og de arbejder tværfagligt 
med arbejdsmiljø inden for hele jord
brugsområdet.

Fordelen ved at vælge en af de bran
cherettede uddannelser inden for jord
brug er, at underviserne alle har en fag
lig baggrund inden for og arbejdserfa
ring fra henholdsvis gartneri, landbrug 
og skovbrug. Underviserne kan derfor 
med fordel tage udgangspunkt i bran
chens særlige forhold og problemstillin
ger.

For kursisterne betyder det at de får 
mulighed for at udveksle synspunkter 
og erfaringer med andre fra samme 
branche og derved opnår et større 
udbytte af uddannelsen. Uddannelsen 
lægger op til deltagernes aktive delta
gelse i diskussioner og løsning af 
arbejdsmiljøspørgsmål, og her spiller 
branchefællesskabet erfaringsmæssigt 
en stor rolle.
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Den nye arbejdsmiljø- 
uddannelse
Som udgangspunkt er det primære mål 
med arbejdsmiljø-uddannelsen stadig 
at uddanne medlemmerne af sikker
hedsgruppen til at kunne varetage 
deres opgaver i sikkerhedsorganisatio
nen. Det sker bl.a. gennem viden om 
lovgivning inden for arbejdsmiljø, sik
kerhedsgruppens formelle opgaver og 
den enkeltes pligter og ansvar.

Den nye arbejdsmiljø-uddannelse 
lægger også afgørende vægt på at sik
kerhedsgruppen ser sig selv som en 
aktivt samarbejdende og handlende 
enhed. Det gælder bl.a. sikkerheds
gruppens rolle som holdningspåvirker, 
ikke mindst i forhold til virksomhedens 
egne politikker, mål og rammer om 
arbejdsmiljø.

Uddannelsen sigter derfor også - i 
højere grad end tidligere - på målrettet 
at tage udgangspunkt i deltagernes 
egen hverdag. Det sker bl.a. gennem 
en opgave i egen virksomhed som 
løses i perioden mellem kursets to dele, 
men også ved at deltagerne i uddan
nelsen får mulighed for at arbejde med 
problemstillinger fra deres egen 
arbejdsplads.

Arbejdstilsynet
Den nye uddannelse afspejler imidlertid 
også de stigende forventninger til virk
somhedernes fremtidige egenindsats 
for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det 
skal ske gennem en styrkelse af det 
forebyggende arbejde og gennem en 
effektivisering af sikkerhedsorganisatio
nens arbejde.

Krumtappen i dette arbejde bliver 
fremover Arbejdspladsvurderingen 
(APV’en) som alle virksomheder med 
ansatte (også med kun én ansat) skulle 
have lavet inden udgangen af 2000. Det 
gælder også, når der kun er tale om 
tidsbegrænsede ansættelsesforhold 
eller løsarbejde.

Arbejdstilsynet vil fremover indplace
re den enkelte virksomhed på 1 af 3 
niveauer ud fra en samlet vurdering af 
egenindsatsen og forebyggelses
niveauet. Ud fra denne indplacering vil 
Arbejdstilsynet føre tilpasset tilsyn, hvil
ket betyder at man vil koncentrere sig 
om virksomheder som befinder sig på 
laveste niveau.

Statistikkerne over arbejdsskader 
viser stadig høje ulykkestal, og derfor 
ønsker regeringen at virksomhederne 
fremover selv skal finansiere en større 
del af udgifterne forbundet hermed.

Der arbejdes på en gradueret 
arbejdsmiljøafgift som indebærer at de 
virksomheder/brancher, som har de 
største problemer, skal betale mest. Her 
kan det formentlig forventes at Arbejds
tilsynets niveauplacering af den enkelte 
virksomhed vil komme til at indgå som 
en del af grundlaget i fastsættelsen af 
den graduerede arbejdsmiljøafgift som 
den enkelte virksomhed skal betale.

Læs mere
Reglerne om sikkerhedsgruppens 
arbejdsmiljø-uddannelse (At-vejledning 
F.2.1 marts 2000) og Arbejdstilsynets til
passede tilsyn (Tilpasset tilsyn trin for 
trin) findes på Arbejdstilsynets hjemme
side: www.arbejdstilsynet.dk (Lav fx en 
søgning på de kursiverede ord. Der kan 
også søges på fx ARV. Red. anm.). Der 
findes også trykt materiale på flere af 
de nævnte områder.

Skovskolens kursus
Inden for skovbruget - skov, land og 
park - tilbyder Skovskolen den bran
cherettede arbejdsmiljø-uddannelse i 
henholdsvis Nødebo og på Kold- 
kærgård i Århus. Der udbydes jævnligt 
kurser, og i øvrigt arrangeres der kurser 
efter behov.

Uddannelsen varer i alt 5 dage for
delt på to perioder. Første periode er på 
3 dage, og anden periode - som ligger 
3 uger senere - er på 2 dage.

BAR Jord til Bord
Der findes 11 branchearbejdsmiljøråd, og den 2. februar blev der oprettet et fæl
les web-system for alle disse råd.

Jordbrugets råd hedder Branche-arbejdsmiljørådet Jord til Bord og har 
adressen www.barjordtilbord.dk Den fælles portal for alle 11 råd hedder 
www.bar-web.dk

Et opkald på åbningsdagen viste at stedet stadig er under opbygning, men 
der kunne læses om arbejdsmiljøuddannelsen (og herunder findes en liste over 
alle godkendte uddannelsessteder og en liste over institutioner der arbejder 
med emnet), og man kan bestille bøger, video mv. om arbejdsmiljø. Med tiden 
kommer der sikkerhedshåndbøger og sikkerhedshåndbøger mv. ud på nettet.

Opgaver for BAR Jord til Bord
Der findes også en kort præsentation af BAR på hjemmesiden, og herfra bringes 
et uddrag:

BAR Jord til Bord er et branchearbejdsmiljøråd, som er nedsat i henhold til 
lov om Arbejdsmiljø.

BAR Jord til Bords formål er at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sund
hedsspørgsmål indenfor jordbruget og tilhørende følgeindustrier, herunder at 
understøtte arbejdsmiljøindsatsen på branche- og virksomhedsniveau.

BAR Jord til Bords opgaver er bl.a.:

- at udarbejde information og branchevejledninger, herunder vejledninger til 
brug for virksomhedernes udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger,

- at kortlægge branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og medvirke ved 
udarbejdelsen af branchedokumentation,

- at stille forslag til Arbejdsmiljørådet om at iværksætte forskningsprojekter
- at udvikle og gennemføre oplysnings- og uddannelsesaktiviteter,
- at indgå i koordinationsarbejde vedr, arbejdsfunktioner der går på tværs af 

Branchearbejdsmiljørådsstrukturen.

Branchearbejdsmiljørådet kan også udtale sig om eller stille forslag til Arbejds
miljørådet om nye regler, deltage i kampagner, deltage i lokale arbejdsmiljøfora, i 
enighed og eventuelt i samarbejde med branchearbejdsmiljøudvalgene indhen
te bistand fra Arbejdstilsynet eller andre.

Arbejdsmiljøudvalg
Indenfor BAR Jord til Bord er nedsat tre branchearbejdsmiljøudvalg for hhv. jord
bruget, mejeriindustrien og slagteribranchen. Der er endvidere nedsat et fælles 
branchearbejdsmiljøråd.

Branchearbejdsmiljørådet har 7 medlemmer fra arbejdsgiverne - herunder 1 
fra Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere - 1 fra arbejdslederne, og 8 fra arbejds
tagerne - herunder 1 fra SiD

juletræs - 
skov - 
læ - planter • sunde og velsorterede

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

AARESTRUP PLANTESKOLE
Aarestrupvej 162 • 7470 Karup BT 86 66 17 90 • 97 48 53 44 4*
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BØGER TIL SALG
En fremtidig skovpolitik Dansk skovforenings tidsskrift (særnummer)1987 30
Lorenz Smith Læ-, Hegns- og Smaaplantning 1929 70

Skovbruget i Norden 1967 10
C. Weismann Skove og skovbrug på Fyn 1900 70
Harlow and Harrar Textbook of Dendrology 1941 50
Hans Kristian Seip og Asbjørn Svendsrud Norsk skogbruk 1966 30
Kirsten Olesen og Poul Hauberg Forestry in Denmark 1971 10
N.J. Stavrum, Kj. 0. Hoelsæter, 0. Jerven Gjødsling i Skogen 1972 10
Fiedler -Nebe- Hoffmann Forstliche Pflanzenernårung und Dungung1973 80
Hubert Baule og F.C. Fricker Die Dungung von Waldbåumen 60
K. Gram - Hj. Jensen - A. Mentz Nytteplanter 1937 60
C. Jacobi Forstordbog - Dansk - Tysk - Fransk1907 30
Finn Helles De Danske Småskove 1957 20
Alan Mitchell - på Dansk v. Søren Ødum Træer i Nordeuropa 1977 40
Carl Mar Møller Tyndingens Indflydelse på massetilvæksten1952 10
Eug. Warming Frøplanterne (Spermatofyter) 1973 50
Knud Paludan Jagt og vildt 1942 50
Just Holten Jagtlære - lærebog for skovfogedelever1961 80
Danske vildtundersøgelser,hæfte 13 Undersøgelser over Kronvildtet i Danmark1967 40
C. Ferdinandsen og C.A., Jørgensen Skovtræernes sygdomme 1938 450
H.A. Henriksen Skoven og dens dyrkning 1988 200
Ellevte bind Det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark II1930 10
Viih. Kjøiby Ær 1958 70
P. Chr. Nielsen og Harry Petersen Skovens folk fortæller 1978 30
P. Thaarup Klitplantagerne 1953 40
Henning Madsen Bekæmpelse af skovbrand 1966 10
Bl. A. Barner AlIgemeine Forst Zeitschrift 22.5 19821982 30
O.G. Petersen Forstbotanik 2. udgave 150
Tor Nitzelius Boken om Trad 1958 50
Herbert, L. Edith, Forestry Commission Broadleaves, booklet nr. 20 1985 30
A.F. Mitchell og HJ. Edlin, Forestry CommissionConifers, booklet nr. 15 1985 30
J. Bretaudeau Træer 50
Jørgen Fog Danmarks Vildtreservater 1976 50
A. Oppermann Træ og andre skovprodukter 1911-16 150
W. Ekman, 0. Eneroth, H. Hanngren, 0. Hellstrom m.fl.Handbok i skogsteknologi 1922 100
Axel S, Sabroe Skoven set indefra 1966 40
Carl Mar Møller Bonitetsvise tilvækstoversigter bøg, eg, gran1933 30
Carl Mar Møller Grafisk + tabellarisk Bonitetsvise tilvækstoversigter bøg, eg, gran1933 40

Converting Factors and tables of equivalents1935 10
K. Gram og K. Jessen Nøgle til at bestemme de i Danmark vildtvoksende og hyppigst 

forvildede løvfældende løvtræer og buske i vintertilstand
1936 20

Hvad siger skovloven 1989 20
Axel S. Sabroe Forestry in Denmark 1954 20
Udg. af Dansk Skovforening Danmarks Skove 1938 120
A. Pedersen Frugtavl ved hjemmene 1948 30
J.E.V. Boas-førsteudgave Dansk Forstzoologi 300

Listen angiver en vejledende vurderingspris. Bøgerne sælges for højeste rimelige bud. Henvendelse til Gudrun Knudsen, 
Skjoldenæsvej 83,4174 Jystrup Msj., tlf. 57 52 81 95,

Hvem får flest kvalitetsplanter 
og færrest anslagsproblemer? 
Spørg en FORSTPLANT-kunde!
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Skovklipper 
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Til klipning af højt 
græs og krat under 
svære forhold.
Derfor særdeles 
velegnet til klipning 
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import:
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Træ købes
Vragbøg eller andet træ i ukurante længder 
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Digitale fotos til Skoven
I de sidste par år er der fremkommet 
mange kameraer som kan optage fotos 
på digital form. Disse kameraer er især 
velegnede når man optager fotos som 
skal kunne lægges ind på en computer, 
fx en hjemmeside.

Vi får også på redaktionen digitale 
fotos af og til. Disse fotos kan indgå direk
te i produktionen af bladet uden at skulle 
gå gennem en skanning, og det udgør en 
forenkling af bladets produktion.

MEN det medfører ofte et 
kvalitetstab. Både forringet skarphed og 
ændringer i farvenuancer. Dette gælder 
især under dårlige lysforhold, som det 
ofte er gældende i skoven.

Hvis man ønsker at indlevere digitale 
fotos bør man derfor vælge gode lysfor
hold - ikke en dyb skygge inde i skoven 
- og tag billedet med højest mulige 
opløsning. Send så vidt muligt billeder
ne som en fil der ikke er komprimeret - 
fx tif eller brrip format.

Undgå at omsætte billederne til fx 
jpg format. Komprimeringen medfører 
at man mister detaljer, som ikke kan 
genskabes selvom man senere omsæt
ter billedet til tif format igen. Kvalitetsta
bet kan ikke ses på skærmen, hvor bil
lederne vises i en opløsning på 72 dpi - 
men det kan ses når billederne trykkes i 
Skoven hvor opløsningen er på 300 dpi.

En tommelfingerregel er at hvis bille
det er i tif format og fylder et par MB 
kan det trykkes i Skoven som et 2-spal- 
tet billede - 8 x 12 cm - uden mærkba
re tab i kvalitet. Hvis billedet er i jpg for
mat kan det måske tåle at komme ned i 
0,3 MB - men det afhænger meget af 
motivet. En klar blå himmel kan kompri- 
meres meget uden større tab, men hvis 
der er mange detaljer i brune eller oli
vengrønne nuancer mister man en del; 
og netop disse farver er jo tit meget 
almindelige i skoven.

Digitale fotos kan normalt bruges i en 
størrelse på 6 x 9 cm eller 8 x 1 2  cm. 
Men vi vil også gerne af og til kunne 
bringe større billeder fx på en halv side 
- 1 4 x 2 1  cm - og digitale billeder kan
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Der reklameres meget med digitale 
kameraer for tiden. Men som antydet i 
dette billede er digitale fotos mest vel
egnede hvis de skal lægges ind i en 
computer.

normalt ikke tåle en så stor forstørrelse.
Det væsentligste problem ved digita

le fotos er som nævnt at størrelsen af 
billedfilen er begrænset. Men kameraer
ne har også sine begrænsninger i optik
ken der slet ikke kan sammenlignes 
med spejlreflekskameraer hvad angår 
skarphed og lysstyrke. Netop det sidste 
er ofte vigtigt i skov med dårlige lysfor
hold.

Konklusionen er derfor at vi modta
ger digitale fotos, men anbefaler at man 
søger at optage med højest mulige 
opløsning og undgår komprimering til 
jpg format. Billederne vil da ofte være 
så store at de ikke kan ligge på en 
diskette, men må sendes på e mail: 
sf@skovforeningen.dk.

Det bedste er stadig at optage med 
traditionelle kameraer på dias eller 
papirfoto. Dias er normalt lidt bedre end 
papirfotos da det er det originale film
materiale - til gengæld kræver dias en 
nøjagtig belysning. Papirfotos giver nor
malt et fint resultat, også i store for
størrelser.

Hvis billederne er optaget som dias 
eller papirfoto, så undlad at skanne bil
lederne før de indsendes til redaktio
nen. Vi kan som regel skanne billederne 
i en højere opløsning. Alle originalfotos 
returneres selvfølgelig efter brug.

Redaktionen

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

ENTREPRENØR

JOHAfTPEDERSEN

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

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

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

DECEMBER 2000
December gav en nedbør svarende til 
normalen. Der kom mest i det nordlige 
og vestlige Jylland. December blev ret 
mild med en middel 2 grader over 
normalen. De to første uger blev 5,3 gr. 
over normalen, mens de to sidste uger 
blev godt 2 gr. under.

De laveste temperaturer var i uge 49 
over 3,5 gr. I uge 51 målte de fleste 
stationer 5-8 gr. frost, og i uge 52 kom 
en del jyske stationer ned på 10-15 gr. 
frost.

Januar har indtil den 29. givet 44 mm 
mod normalt 57 for hele måneden. 
Halvdelen faldt i uge 1.

Uge 1 og 4 har været noget mildere 
end det plejer, mens uge 3 blev godt 1 
gr. koldere. Der har været målt frost 
næsten overalt i alle uger, i uge 2 ned til 
5-8 gr. de fleste steder inde i landet.

Der har været meget vind fra sydlige 
og østlige retninger.

Ki Ide: www. dmi. dk

Nedbør,mm December 1/1-29/1

Amt Målt Normal Målt
Nordjyllands 84 62 55
Viborg 91 70 50
Århus 65 58 42
Vejle 70 77 39
Ringkøbing 92 80 52
Ribe 70 83 53
Sønderjyllands 66 74 40
Fyns 49 58 39
Vestsjællands 54 54 36
Nordøstsjælland 49 56 38
Storstrøms 45 52 33
Bornholms 38 62 39
Landsgennemsnit 69 66 44

Temperatur°C

December

Målt Normal

1/1-29/1

Målt
Middel 3,7 1,6 1,7
Absolut min. -8,0 -4,8
Absolut max. 11,1 7,3
Antal soltimer 40 39 29
Antal frostdøgn 12,5 15,0 13,7
Antal graddage 413 477 429

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 10 14 12
Styrke 8 
(hård kuling) 1 2 0,5
Styrke 10 
(storm) 0 0 0
Hyppigste
vindretninger S vsv S,SØ
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