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FENDT SKANDINAVIA A/S
Smedebakken 9 • Starup • 7200 Grindsted

Tlf. 75 33 74 44
DISTRIKTSCHEFER:

Nordjylland:
Bil 29 64 66 04 

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

Bil 29 64 66 06 Bil 29 64 66 05
Privat 75 53 23 60 Privat 57 83 40 19

Karmex® DF - 
effektivt og 
økonomisk 
ukrudtsmiddel
Snart er tiden kommet hvor Karmex igen 
skal i anvendelse.
Karmex er effektivt og økonomisk attrak
tivt hvadenten det anvendes rent, eller 
blandes med Terbutylazin.
Anvendelsesområde:
■ Læghegn
■ Busketter
■ Hække
■ Skov
■ Juletræsbeplantninger

Doseringer:
1-1,5 kg Karmex pr. ha.
1-1,5 kg Karmex + 3 I Terbutylazin pr. ha

Udbringningstid:
Tidlig forår på fugtig jord. Før fremspring 
af ukrudt og inden kulturen fremspirer.

Tålsomhed:
Å Karmex er afprøvet i en lang række kul

turer med godt resultat.

Se etiketten eller kontakt DuPont.

<6PØB>
DuPont Danmark
Tlf. 32 47 98 OO 
www.dupontagro.dk

Skoventreprise
V/ Brian Hansen 

Faksevej 25,4652 Hårlev 
Mobil. 2163 34 48 

Tlf./Fax. 56 28 84 48 
SE-nr. DK 20 55 64 39

Udkørsel af træ 
Gravearbejde
Hegnsklipning og hegnssætriing

Maskinskovning af Nål og løvtræ 
Tynding / Afdrift
Manuelt skovarbejde udføres m.m.

Arbejde overajtiDanmark - 216334 48
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58 Regnskaber for 2000
Regnskabsoversigter for de priva
te skove i 2000. Stormfaldet i 1999 
har påvirket resultatet, især i 
hedeplantagerne er overskuddet 
faldet trods en meget stor hugst af 
stort træ.

61 Edb-sikkerhed
Virksomhedens edb-system kan 
udsættes for angreb af virus via 
e-mail, og det kan ødelægge data 
og programmer. Der gives en ræk
ke råd til at undgå problemer.

63 Kort nyt
Vejret i 2001. Juletræer i Sverige 
stjæles.

■y .< 1

64 Det må vi ha’ 
en regel om...

Bøgeplanter fra selvforyngelser 
kan tages op og plantes ud andre 
steder. Planterne er meget billige
re end planteskoleplanter, og kul
turen kan blive vellykket Billedet 
viser en kultur fra 1990.

n

BRUNKERNET ASK 
67 En ny træsort
72 Gode vedegenskaber

Byggeri i Sorø viser brunkernet 
ask anvendt til gulve og boligind
retning. Veddet har lige så gode 
tekniske egenskaber som hvidt 
asketræ. Kævler med brunt træ 
sælges ofte til under halvdelen af 
prisen for hvidt træ.

74 Grantømmer i vægge 
og tag
Byggeriet i Sorø er opført med 
elementer af træ i skillevægge og 
tag - billedet viser tagelementer 
på det skrå tag. Der bruges plan
ker af store dimensioner, som for 
det meste er af svensk træ og ikke 
dansk træ.

77 Certificering - nyt
Skogsduvan (samarbejde PEFC- 
FSC) fortsætter, omtale af forskel
le. Svanemærket accepterer
PEFC.

“VL.

FINLANDS SKOVBRUG
78 Love og certificering
81 Nøgletal om finske 

skove
82 Verdens største 

kraftværk
Som optakt til Nordisk Skovkon
gres i Finland gennemgås den fin
ske lovgivning og certificering.
Der skal tages øget hensyn til 
naturværdierne i de finske skove. 
Der gennemgås nøgletal for finsk 
skovbrug. Finnerne har indviet 
verdens største kraftværk som 
fyres med træ, dels affaldstræ fra 
en papirfabrik, dels hugstaffald.

84 Nyt fra Agromek
Skovtang med skovspil og plane
ringsskær (Fransgård), skovkran 
og flishugger (NFIS), grensav 
(Spearhead), hegnsklipper 
(Elkær), hegn (Center-Gros og 
Poda), rabatklipper (Massano og 
Kuhn), vejrstation (FarmScan), 
græsslåning (AL-KO Ginge og 
Stella Racoon), stennedlægnings
fræser (Ortiflor).

86 Dækrodsplanter
Start på artikelserie om dækrods
planter - der er mange erfaringer 
fra udlandet.

88- Kort nyt
89 Skovmaskinhandel (Silvatec), 

miljøministeren om skovlov og 
adgangsregler, Junckers og 
Novopan søger partnere.

90 Kvælstofnedfald på 
heder
Heder påvirkes af kvælstof fra 
især husdyr. Lyngen kan blive 
mere sårbar for tørke, frost og 
bladbiller. Der er en række meto
der til at pleje heden.

93 Klimastatistik
December 2001.

C:-

94 Ikke dansk træ i HQL
Palsgård køber ikke mere dansk 
træ til at lave HQL planker af man 
ge årsager. HQL bruges bl.a. til 
bjælkespær som vist.
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Novopan
Spånpladefabrikken Novopan udsendte 
7. januar 2002 følgende pressemedde
lelse:

”Det meddeles at Novopan Træindu
stri A/S og direktør Tage Bojsen-Møller 
dags dato er enedes om at bringe et 
mangeårigt samarbejde til ophør, såle
des at Tage Bojsen-Møller med virkning 
fra dags dato erstattes af direktør Hen
ning Jensen, der hidtil har fungeret som 
selskabets salgsdirektør.”

Formanden for bestyrelsen, Knud W. 
Jakobsen, afviser over for Børsen at 
Tage Bojsen-Møllers fratræden skyldes 
de dårlige resultater. Novopan fik i 
1999/2000 et underskud på 21 mio. kr 
før skat mod et overskud på 2 mio. kr 
året før. Regnskabet for 2000/01 er ikke 
færdigt endnu.

Knud W. Jakobsen siger at "vi er ble
vet enige om at Tage Bojsen-Møller 
trækker sig tilbage efter næsten 20 år i 
virksomheden”. Han tilføjer at de dårlige 
resultater ikke har noget med manglen
de management at gøre, men skyldes 
hård konkurrence fra importerede spån
plader fra statsstøttede fabrikker i Tysk
land.

Kilde:Pressemeddelelse og Børsen
15.1.02

Nyt selskab 
handler med skov
HC Skov og Land A/S er et nyt selskab 
som vil handle med større skovejen
domme og godser. Selskabet er etable
ret i et samarbejde mellem Hedeselska
bet og Henrik Cederholm A/S, der er et 
velrenommeret ejendomsmæglerfirma 
inden for handel med erhvervsejendom
me og investeringer i fast ejendom. 
Henrik Cederholm A/S blev kåret som 
årets erhvervsmægler i 2001.

- Det danske marked for handel med 
større skovejendomme og godser 
mangler en stærk rådgiver, der kan sik
re det korrekte beslutningsgrundlag for 
både køber og sælger. Det kræver spe
cialiseret viden om økonomi, jura og 
den praktiske drift, og den opgave 
påtager vi os i HC Skov og Land A/S, 
fortæller direktør Carsten With Thyge- 
sen, Hedeselskabet Skov og Landskab.

HC Skov og Land A/S har allerede 
kommissioneret de første ejendomme, 
som er i gruppen 50 - 400 ha fordelt 
over det meste af landet, herunder 
Codans skovejendomme på Tåsinge på 
778 ha. Cederholm er landsdækkende 
og har - ligesom Hedeselskabet - et 
stærkt lokalt markedskendskab over 
hele landet.

Prisniveauet på skovene forventes at 
ligge mellem 40.000 og 100.000 kr/ha, 
lavest for småskove med nyplantede 
juletræer, højest for gamle løvtræsskove 
med mange råbukke og en stor herlig
hedsplacering.

Henrik Cederholm A/S har et godt

>VM

i*. -

kendskab til potentielle købere, og som 
en del af det internationale ejendoms
mæglernetværk Insignia vil selskabet 
kunne foretage præsentation for inter
nationale investorer. Sammen med 
Hedeselskabets kontaktflade til en bred 
kreds af skovejere bliver det dermed 
muligt at gennemføre handler med en 
høj grad af diskretion, hvilket er et 
stærkt ønske på markedet.

Selskabet er stiftet med en aktiekapi
tal på 500.000 kr. Bestyrelsen består af 
Carsten With Thygesen (formand) og 
handelschef Asger Olsen, begge Hede
selskabet, samt direktørerne Henrik 
Cederholm og Mikael Glud, begge fra 
Henrik Cederholm A/S. Selskabets 
direktør er Mikael Glud.

Kilder:Pressemeddelelse 10.1.02 og 
Børsen 10.1.02

Hedeselskabet
Hedeselskabet vil nu øge salget af pro
duktionsmaterialer og udstyr til plante
skoler og anlægsgartnerier. Det sker 
med opkøbet af firmaet Plantimex, der 
gennem 30 år har været leverandør til 
danske planteskoler.

Hedeselskabet Skovudstyr vil nu 
have over 5000 varenumre. Det 
nuværende sortiment af værktøj, sikker
hedsudstyr, juletræsartikler mv. supple
res således med potter, klumpnet, eti
ketter, tonkinstokke (bambus) og andet 
til planteskoler.

Plantimex har været ejet af Ring
købing Amts Vareforsyning, der har 
valgt at sælge virksomheden fra for at 
fokusere på sine kerneområder inden 
for produkter til detailhandel og foder
stofforretninger.

- Hedeselskabets strategi er at 
udvikle aktiviteterne på det grønne 
område. Med købet af Plantimex har vi 
taget endnu et skridt i denne retning, 
siger afdelingschef Finn Ogstrup.

Kilde:Pressemeddelelse 21.1.02

Case
Fra nytår overtog Scantruck A/S i Skive 
hele forhandlingen af Case traktorer i 
Danmark. Scantruck har indgået aftaler 
med en snes servicecentre over hele 
landet, så der nu er knapt 60 service
vogne til rådighed.

Scantruck er ved at bygge et nyt 
lager til reservedele i Skive hvor 80% af 
samtlige dele vil være på lager. I som
meren 2002 åbner en ny afdeling på 
Sjælland med værksted og showroom. 
Det er samtidig aftalt at Ringe Maskin- 
forretning fortsat kan sælge og service- 
re Case på Fyn, idet virksomheden gen
nem mange år har fået en stærk positi
on på Fyn.

Året før overtog Scantruck på tilsva
rende måde eneforhandlingen af Case i 
Sverige og Norge.
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ALARM
En gammel og bitter vittighed siger at man sagtens kan skabe sig en min
dre formue gennem skovbrug - man skal blot begynde med en større for
mue.

Desværre er vittigheden sand. I dette nummer af Skoven (på næste side, 
red.) præsenteres de private skoves regnskaber i 2000. Tallene er alarme
rende, og konklusionen er klar: De danske skoves økonomi er ikke bære
dygtig.

Skovene er blevet et sort hul hvori deres ejere kaster penge ned for ikke 
at få dem igen. Jo længere mod vest, jo hurtigere tabes pengene i skove
ne.

Udsigten for de næste årtier lover ingen bedringer: Træpriserne falder 
støt, mens omkostningerne stiger.

Tiden er kommet hvor Danmark - og det vil sige Regeringen og Folketinget 
- må tage stilling til hvad man vil med skovene.

Det er ved at være ligegyldigt at alle er enige om de smukke ønsker, det 
vil sige mere løvskov, rigere natur i skovene og mere ny skov.

Virkeligheden er nemlig at disse ønsker ikke kan opfyldes sålænge sko
venes økonomi er så dårlig at langsigtede hensyn er umulige. Dårlig øko
nomi fører, også i skovene, til kortsigtede beslutninger der blot skal tjene til 
at betale den næste regning.

Hvis der ingenting gøres ved skovenes økonomi, tvinges skovejerne til at 
sælge skoven før eller siden. Køberne skal have penge med hjemmefra 
som kan ofres indtil endnu et salg måske bliver nødvendigt. Og så fremde
les. Dermed forsvinder den langsigtede kontinuitet som ellers burde være 
fundamentet i skovdriften.

Og hvad der måske er endnu værre: Da ingen skovejere sælger skoven 
med deres gode vilje, vil mange gøre hvad de kan for at udskyde salget så 
længe som muligt - med delvise frasalg, billige nåletrækulturer, forhuggede 
bevoksninger, dårlig stabilitet og en fattig natur som resultat.

Er det det, Danmark ønsker for sine skove?

I dette lys er det nærmest absurd at samfundet vælger at belaste skovenes 
økonomi yderligere med en ejendomsskat.

Ejendomsskatten trækker omkring 60 millioner kr - næsten 10 % af 
omsætningen - ud af de private skove hvert år, og skatten er upåvirket af 
skovenes gæld og manglende indtjening.

Det er oven købet en skat som skovbrugets konkurrenter i nabolandene 
ikke skal trækkes med, så den er også konkurrenceforvridende.

Ejendomsskatten gør ikke andet end at forringe skovejernes muligheder 
for at imødekomme samfundets ønsker i skovene. Skattepolitikken og sko
vpolitikken er således i indbyrdes modstrid. Med skovene som taber. Det er 
ikke bæredygtigt.

Hvis Regeringen og Folketinget mener det alvorligt at Danmarks skove skal 
udvikles til det bedre, så begynd med at fjerne den selvmodsigende ejen
domsskat.

For statskassen er provenuet marginalt - mens samfundets interesser i 
skovene er overvældende.

Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard



ØKONOMI

REGNSKABER FOR 
DE PRIVATE SKOVE 2000

De private skoves øko
nomi var i 2000 kraftigt 
påvirket af stormfaldet i 
december 1999.

Især hedeplantagerne 
fik meget dårligt resul
tat trods en firdobling af 
hugsten.

Regnskabsoversigterne for dansk pri
vatskovbrug i år 2000 foreligger nu. De 
afviger markant fra de foregående man
ge års regnskaber som følge af storm
faldet i december 1999. Hugsten på 
landsplan blev øget fra 5,3 m3/ha til 10,1 
m3/ha (se også Skoven 11/01 for flere 
detaljer om hugsttallene).

I regnskaberne er landet inddelt i tre 
områder på grundlag af vækstforholde
ne. Stormfaldets virkninger viser sig ved 
en stor ændring af hugsten i alle tre 
områder (udtrykt i m3/ha):

1999 2000
Øerne 5,5 11,5

Jylland excl. hede 5,5 3,6
Hedeplantager 4,4 17,2

Ialt 5,3 10,1
Hugsten er øget på Øerne hvor stor
men ramte Fyn og dele af Sjælland. 
Stormen ramte ikke ret mange private 
skove i Jylland excl. hede, og her faldt 
den ordinære hugst - dels fordi priser
ne var lave, dels fordi de fleste holdt
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ØKONOMI
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Figur 3. Resultat ved skovdriften i kr/ha produktivt skovareal for tre områder af lan
det (rød streg) samt tre delresultater for dækningsbidrag ved træproduktion, 
dækningsbidrag ved pyntegrøntproduktion og generalomkostninger (administrati
on, skatter, veje mv.). Faste priser med 2000 som referenceår.
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Jylland ekskl hede
2.500

igen i solidaritet med de hårdt ramte 
egne. Stormen ramte derimod meget 
hårdt i hedeplantager i det sydlige 
Jylland.

Regnskabsresultaterne skal derfor 
vurderes i lyset af en hugst der for lan
det som helhed var dobbelt så stor som 
normalt - og for hedeplantagerne fire 
gange det normale. I størstedelen af 
landet har hugsten altså været betyde
ligt over tilvæksten.

Salgspriser
Figur 1 viser salgspriserne i de tre 
områder af landet i kr/m3.

De opnåede salgspriser skal ses i 
lyset af at der som følge af stormfaldet 
er solgt meget træ i store dimensioner 
der normalt sælges til høje priser. Allige
vel er salgspriserne faldet, dels fordi det 
generelle prisniveau faldt efter stormfal
det, dels fordi store mængder træ måtte 
sælges som lavere klassificeret træ eller 
som energitræ / vragtræ mv.

Dækningsbidrag
Figur 2 viser dækningsbidraget ved 
træproduktion - dvs. salgspriserne fra
trukket udgifter til skovning og transport 
- i kr/m3.

Det er det samme billede som med 
salgspriserne - et stærkt faldende 
resultat.

Overskud af skovdriften
Figur 3 viser overskuddet af skovdriften, 
samt dækningsbidraget ved træproduk
tion, pyntegrønt, samt generalomkostnin
gerne (administration, skatter, veje mv.).

Tabel 1 på næste side viser flere tal. 
Der er markeret to linjer med nøglere
sultater - overskuddet ved skovdrift, og 
det samlede overskud efter bivirksom
hed, afskrivninger og skovstøtte.

Alle tal udtrykkes i kr/ha produktivt 
skovareal og sættes altså i forhold til 
hele skovens areal. Det har især betyd
ning ved pyntegrønt hvor man får bety
deligt højere tal når der ses på overskud 
i forhold til selve pyntegrøntarealet.

Alle regnskabstal gælder for den 
gældfri ejendom med den nødvendige 
driftskapital. Der er altså ikke medtaget 
renteindtægter og -udgifter, ligesom 
der heller ikke er fratrukket en eventuel 
driftsherregevinst.

Områderne
For Øerne er der en lille stigning i over
skuddet. Det skal ses i lyset af en for
dobling af hugsten med overvægt af 
stort træ. Samtidig er overskuddet ved 
pyntegrønt faldet.

For Jylland ekskl. hede er der et 
tydeligt fald i overskuddet især som føl
ge af en lavere hugst efter stormfaldet. 
Dette er dog delvist opvejet af et større 
overskud ved pyntegrønt og lavere 
generalomkostninger.

Fledeplantagerne har i 2000 et sam
let underskud på 18 kr/ha, og det er det 
ringeste resultat siden 1993. Selvom

Overskud ved skovdrift 

DBI ved træproduktion 

DBI ved pyntegrøntproduktion 

Generalomkostninger
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Formålet med oversigterne
Dansk Skovforening har udgivet disse regnskabsoversigter for de private skove 
siden 1938 - kun afbrudt af besættelsen 1940-45. De foreliggende beretninger 
for 2000 er dermed nr. 55 i rækken.

Der er tre formål med at udgive disse oversigter:
- De tjener som dokumentation for privatskovbrugets erhvervsvilkår over for 

myndigheder, andre interessegrupper samt erhvervsliv og befolkning i bred for
stand. Uden dette værktøj vil mange af de argumenter, Dansk Skovforening 
fremfører i den skovpolitiske debat miste deres udsagnskraft. Regnskabsover
sigterne er således helt afgørende for foreningens erhvervspolitiske virke.

- De giver det samlede skovbrug et overordnet referencegrundlag for sam
menligning. Dermed kan de enkelte medvirkende skovdistrikter sammenligne 
egne resultater med de økonomiske resultater, der er opnået på tilsvarende ejen
domme.

- De anvendes til undervisning på skovbrugsuddannelserne.

der er oparbejdet store mængder stort 
træ har der kun været en lille stigning i 
dækningsbidraget ved træproduktio
nen. Det skyldes de lavere priser på det 
solgte træ, større udgifter til skovning 
og transport, flere udgifter til kulturan
læg samt større omkostninger til admini
stration.

For øvrige kommentarer til regn
skabsoversigterne henvises til lederar
tiklen i dette nummer af Skoven.

Datagrundlag
Der har deltaget 125 private skovdistrik
ter i regnskabsoversigterne for 2000.
Det er 10 færre end sidste år, især fordi 
stormfaldet har bevirket at flere distrik
ter ikke har haft tid til eller mulighed for 
at udfylde skemaerne. Næsten alle 
distrikter er gengangere fra året før, og 
det er med ti! at understøtte udsagns
kraften i oversigterne.

Det deltagende areal udgør 55.453 
ha - et fald på 9.282 ha. For landet som 
helhed repræsenterer undersøgelsen 
29% af det samlede private skovareal 
over 50 ha og 39% af det private skova
real for ejendomme over 500 ha.

Tal i tabeller er udtrykt i løbende pri

ser, mens tal i figurerne er faste priser 
ud fra nettoprisindekset hvor 2000 er 
referenceåret.

sf
Trykte oversigter
Regnskabsoversigter for dansk privatskov
brug - beretning nr. 55, 2000, generel del.
71 sider, udgivet af Dansk Skovforening 
januar 2002. Sendes gratis i det ønskede

antal eksemplarer til de deltagende distrikter. 
Kan købes for 125 kr + moms (for Skovfore
ningens medlemmer) og for 250 kr + moms 
for ikke-medlemmer. Henvendelse til Dansk 
Skovforening, att.: Doris Jensen, e-post 
info@skovforeningen.dk, fax 33 24 02 42, tlf. 
33 24 42 66.

Den specielle del indeholder tal for hver 
ejendom og sendes kun til de deltagende 
ejendomme.

Tabel 1. Sammendrag af regnskabstallene, opdelt på tre områder. For hvert område vises resultaterne for 1999, for 2000, 
ændring i faktiske tal, og ændring i procent. Tallene er udtrykt i kr/ha produktivt skovareal og i løbende priser.

Øerne Jylland ekskl. hede Hedeplantager

1999 2000 Ændring 99-00 1999 2000 Ændring 99-00 1999 2000 Ændring 99-00
Fak- Ændr. ifht. Fak- Ændr. ifht. Fak- Ændr. ifht.

tisk 99 (%) tisk 99 (%) tisk 99 {%)
Afsætning 2680 3726 1046 39% 1790 1043 -747 -42% 1043 2525 1482 142%

Skovning -392 -977 -585 149% -465 -342 123 -26% -520 -1175 -655 126%
Transport -221 -416 -195 88% -213 -158 55 -26% -184 -859 -675 367%
Sankning/selvskovning 241 230 -11 -5% 70 54 -16 -23% 11 11 0 0%
DB I, træproduktion 2309 2562 253 11% 1181 597 -584 -49% 350 503 153 44%,

Nykultur -228 -324 -96 42% -167 -107 60 -36% -297 -369 -72 24%
Kultur- og bev.pleje -164 -163 1 -1% -114 -73 41 -36% -71 -98 -27 38%
DB II, træproduktion 1917 2076 159 8% 901 418 -483 -54% -18 37 55 -306%

Pyntegrønt - afsætning 1050 746 -304 -29% 1279 1478 199 16% 341 359 18 5%
Høst og transport -395 -324 71 -18% -502 -557 -55 11% -139 -159 -20 14%
DB i, pyntegrønt 655 422 -233 -36% 777 921 144 19% 202 200 -2

Nykultur -94 -113 -19 20% -57 -86 -29 51% -14 -25 -11 79%
Kultur- og bev.pleje -231 -195 36 -16% -285 -270 15 -5% -78 -83 -5 6%
DB II, pyntegrønt 331 114 -217 -66% 435 565 130 30% 109 93 -16 -15%

Dækningsbidrag II 2248 2190 -58 -3% 1335 983 -352 -26% 91 130 39 43%

Vej -96 -96 0 0% -66 -67 -1 2% -36 -69 -33 92%
Vand -87 -76 11 -13% -31 -19 12 -39% -1 0 1 -100%
Administration -577 -547 30 -5% -572 -479 93 -16% -313 -553 -240 77%
Sociale omkostninger -106 -75 31 -29% -56 -82 -26 46% 0 0 0 0%
Ejendomsskat -192 -178 14 -7% -201 -200 1 0% -119 -135 -16 13%
Øvr. generalomkostninger -68 -57 11 -16% -255 -148 107 -42% -28 -59 -31 111 %

Generalomkostninger ialt -1126 -1029 97 -9% -1181 -995 186 -16% -497 -816 -319 64%
Overskud skovdrift 1121 1161 40 4% 154 -12 -166 -108% -406 -683 -277 68%
Bivirksomhed 495 559 64 13% 412 435 23 6% 445 541 96 22%
Overskud excl. afskrivning 1616 1720 104 6% 566 424 -142 -25% 39 -147 -186 -477%
Afskrivning -51 -64 -13 25% -105 -138 -33 31% -9 -17 -8 89%
Overskud excl. skovstøtte 1565 1657 92 6% 461 286 -175 -38% 30 -164 -194 -647%

Skovstøtte 71 91 20 28% 72 29 -43 -60% 57 146 89 156%
Overskud ialt 1637 1748 111 7% 533 315 -218 -41 % 87 -18 -105 -121%
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EDB-SIKKERHED, 
E-MAILS OG 
INTERNET

Af skov- og landskabs
ingeniør Truls Wiberg, 
PROKNUS

Virksomhedens edb- 
system udsættes for 
angreb udefra af virus. 
De kan ødelægge data 
og programmer.

Man bør undgå risika
bel adfærd, anvende 
antivirus-programmer og 
opdatere disse, anvende 
firewalls og lave sikker
hedskopier.

Evolutionen stoppede ikke med Darwin. 
I en travl hverdag omgivet af hæderlige 
skovfolk kan det være svært at forstå at 
der foregår en stædig kamp mellem 
dem der udvikler programmer og dem 
der ønsker at forstyrre, stjæle og øde
lægge andres ejendom og arbejde.

Dertil kommer tab af data som følge 
af forskellige former for fejl. Jo bedre vi 
bliver til at bruge edb, jo mere sårbare 
bliver vi også for datatab, når flere ruti
ner overgår til computerbaseret admini
stration.

Virusangreb
Cirka halvdelen af alle private pc’er har 
været udsat for virusangreb. Mange 
virksomheder tier stille med angreb fra 
hackere og virus m.v. for at ikke skade 
sin troværdighed.

Trusselbilledet har ændret sig. Tidli
gere gik hackere efter store virksomhe
der. I dag går de efter private brugere 
oq andre der er uvidende om sikker
hed.

Det er ledelsens ansvar at vælge et 
passende sikkerhedsniveau for virk
somheden. At være ansvarlig for sikker
heden kræver indsigt og at man er kon
stant på vagt. En virksomheds ledelse 
bør afsætte ressourcer til sikkerhedsar
bejde. Det omfatter optimering af edb- 
systemet, efteruddannelse og motivati
on af medarbejderne samt kontrol.

Næsten overalt hvor undertegnede 
kommer for at hjælpe virksomheder 
indenfor land- og skovbrug med edb, er 
der store sikkerhedsbrister indenfor et 
eller flere af følgende punkter:
• Manglende opdatering af eventuelt 

antivirus-program
• Windows er ikke blevet opdateret
• Internet Explorer eller anden browser 

er ikke blevet opdateret
• E-mail programmet Outlook eller Out

look Express er ikke blevet opdateret
• Programmer er ikke indstillet til høj 

sikkerhed
• Backup er ikke sat i system eller 

afprøvet
• Brugerrettigheder

Hvordan ved du om dine program
mer har behov for at blive opdateret9 
Du kan roligt gå ud fra at hvis ikke du 
selv eller dine medarbejdere behersker 
og jævnligt udfører opdatering af pro
grammerne så er der sikkerhedshuller 
tilstede.

Ikke en gang med en nyindkøbt 
pc’er kan man vide sig sikker. Dette 
gælder særlig hvis man bruger Wind
ows som platform da langt størstedelen 
af de over 71.000 forskellige virus er 
designet til at angribe Microsofts styre
systemer og programmer. ("Virus” bru
ges i flæng om virus, orme, trojanske 
heste, bomber og makro-virus m.v.).

Det er desværre heller ikke nogen 
garanti for sikkerheden, at virksomhe
den har udpeget en edb-ansvarlig.

Undgå risikabel adfærd
Der er tre hovedveje ind i din computer:

- Telefonlinien til Internet
- Kabelforbindelsen til et eventuelt 

netværk
- Alle medier til opbevaring af data. 
Det er ganske almindeligt, at der er

flere brugere på den samme maskine. 
Ofte er der tale om familiemedlemmer - 
men kombinationen skolesøgende børn 
og virksomhedscomputere er højrisiko
område.

Det bedste er ikke at tillade privat 
brug af virksomhedens computere. Kan 
dette ikke undgås bør der oprettes bru
gerkonti med forskellige rettigheder.

Bedre at være kedelig og sikker end 
inficeret og nedbrudt!

Åbner du stadig vedhæftede filer i e-

mails? Arbejder du i et netværk eller 
sammen med nogen der også har et 
højt sikkerhedsniveau kan det være 
meget praktisk. Men overvej alvorligt at 
stramme op på praksis. Det er ganske 
almindeligt at mange undlader at scan
ne medier før indlæsning i computeren. 
Scan altid disketter og CD-rom'er m.v. 
før de bruges.

Lad antivirus-programmet scanne 
harddisken(-e) med jævne mellemrum. 
Brug indstillinger hvor alle filer og filty
per m.v. scannes.

Når man alligevel skal købe en ny pc 
til virksomheden så overvej om den ene 
ikke er god nok til at varetage den dag
lige internet-forbindelse med e-mail 
m.m. Dermed undgår man at virus spre
des til de øvrige dele af virksomheden.

Udpeg de programmer og rutiner 
som er afgørende for virksomhedens 
økonomi og drift, og placer dem om 
muligt på den pc der ikke har direkte 
forbindelse til omverden.

Risikabel adfærd fører på et eller 
andet tidspunkt til virusangreb og / eller 
datatab.

Virusangreb!
Hvordan opdager man at pc’en er 
angrebet9 Det afhænger af hvilken type 
virus der er tale om. Der kan være pro
blemer med at starte computeren og 
programmerne. Pludselige ændringer i 
disse og mange fejlmeddelelser. Tilba
gevendende systemnedbrud.

Måske arbejder computeren lang
sommere, og der kan være pludselig 
aktivitet hos drev eller e-mail klienten. 
Filer bliver omdøbt, ændrer størrelse, 
eller der optræder mærkelige tegn på 
skærmen.

En harddisk eller programmer kan 
også bare gå ned og efterlade bruge
ren uden adgang til data.

Datasikkerhed
I det følgende gennemgås nogle vigtige 
overvejelser og råd for at formindske 
risikoen for tab af data ved fejl der skyl
des medarbejdere, hardware og softwa
re, hacker- og virusangreb.

Øvrige sikkerhedsspørgsmål såsom 
tyveri, hærværk, brand, lynnedslag og 
skader på hardware løses bedst ved 
backup-rutiner, hvor backup-mediet
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II Webhotel med 
hjemmeside og 
email-adresser

■ Firewall
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? Ingen beskyttelse U
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Figur 1. Du skal selv beskytte dig mod Internettets farer. Skaf en e-mailadresse hos 
en udbyder der har effektiv scanning af e-mails og brug eventuelt et andet antivi- 
rusprogram end udbyderen.

opbevares sikkert i boks eller på server 
i helt andre bygninger. Se tabel 1.

Harddisk nr. 2 kan enten være mon
teret inde i pc'en eller endnu bedre 
være flytbar. Indgår pc’en derimod i et 
netværk erstattes harddisk nr. 2 normalt 
af serveren.

Spejling
Spejling er en metode til hurtigt at gen
skabe fortrinsvis styresystemet, men 
også hovedprogrammerne og data. På 
en særlig partition (del af drev) eller på 
en anden harddisk ligger der en kopi 
der kan kopieres over på det oprindeli
ge drev, hvis der skulle opstå proble
mer. Se tabel 2.

For mange mindre virksomheder vil 
en flytbar harddisk med fordel kunne 
erstatte den langsommelige backup 
med tapestreamer. Harddisken kan til
sluttes en USB-port, og den kan rumime 
en kopi af den stationære harddisk. 
Denne metode muliggør også transport 
af data mellem computere.

Eget ansvar
I mange mindre virksomheder som 
land- og skovbrug er man sin egen 
systemadministrator, og det er derfor 
vigtigt, selv at kende til hvordan man 
undgår de almindeligste farer.

Ifølge Netsurvey åbner knap hver 
tredje person en fil på trods af at der 
vises advarsler mod en eventuel virus. 
Når det gælder e-mails åbner fire ud af 
ti vedhæftede filer uden at kende afsen
deren. Når afsenderen er kendt er der 
kun en ud af ti der undlader at åbne en 
vedhæftet fil.

Scanning af e-mail
Skaf en e-mail adresse på en af de 
mailservere som scanner al indgående 
post. Denne service har vist sig meget 
effektiv. Den inficerede e-mail når såle
des aldrig frem til din pc. Se figur 1 og 
www.scannet.dk

Tidsfaktoren
Det er vigtig, at producenten af antivi- 
rus-programmet stiller nye virus-signa
turer til rådighed indenfor så kort tid 
som muligt, fra viruset er blevet kendt. 
Nogle programmer skal opdateres 
manuelt, og hos andre sker det automa
tisk når man går på Internettet.

Indstillinger
Når man strammer op på sikkerheden 
bliver brugervenligheden reduceret.

Det kan dog anbefales at foretage 
visse ændringer i e-mail klienten (f.eks.

Outlook Express): Den bør indstilles til 
at sende og modtage i rent tekstformat, 
og visningen i preview-vinduet bør fjer
nes. I browseren (F.eks. Internet Explo
rer) bør man sætte indstillingerne for 
scripts og Active X til ’’Spørg” før aktive
ring.

Antivirus-programmer 
og firewalls
Når man køber en pc bliver den som 
oftest leveret med et af de almindelige 
antivirus-programmer som Norton eller 
McAfee. Ganske mange får ikke fornyet 
licensen eller opdateret virus-signatu
rerne. Dette leder til en falsk tryghed, 
da programmet meget hurtigt bliver 
forældet.

Der er heller ikke mange som tager 
stilling til om det nuværende antivirus- 
program nu også er godt nok. Norton er 
det mest udbredte i Danmark, men der 
er flere antivirus-programmer som er 
betydeligt bedre.

Et godt antivirus-program bør adva
re, forhindre og vejlede brugeren når 
pc’en står over for en udefra kommende 
trussel. Det skal også være brugerven
ligt og hurtigt hente hjem nye virus-sig
naturer, gerne automatisk.

En firewall derimod overvåger 
opkoblingen til Internet. Den skal både 
forhindre uautoriseret udefra kommen
de aktivitet på pc’en og beskytte egne 
oplysninger i at sendes ud fra compute
ren.

Der er mange forskellige antivirus- 
programmer og firewalls på markedet.

Tabel 1. Sikkerhed mod fejl og datatab på pc’er uden netværksforbindelse. 
Sikkerheden forbedres når der bruges flere drev og kopiering / spejling.

Harddisk Drev
#

Styresystem og 
programmer

Data Spejling Sikkerhed

1 C:\ C:\ C:\ Meget lav
C:\ og DA C:\ DA Middel

C:\, D:\ogEA C:\ DA EA God
2 Efterfølgende drev Ja, kopi Ja, kopi Ja, evt. Meget god

Med C, D og E drev menes der en harddisk, eller dele af en harddisk.

Tabel 2. Sikkerhed for genskabelse af data hos flytbare medier efter backup. En 
flytbar harddisk med USB stik og tilhørende ramme er for de fleste det bedste valg.

Medie Lager
kapacitet

Pris
kr.

Findes
som

Tids
forbrug

Fordel Hvem Sikkerhed

Diskettedrev 1,4 MB Standard Lavt Kan sendes Alle Lav
Cd-rom
brænder 650 MB 1.300 (Standard) Middel Kan sendes Alle Middel
Zip 100-250 MB 1.600 Tilbehør Middel Alle Middel
Jazz 2 GB 3.700 Tilbehør Middel Alle Middel
Tape
streamer

20 GB 6.000 Tilbehør Fløjt Let at 
opbevare

Virksom
heder

Høj

Flytbar
harddisk

20 GB 1.500 Tilbehør Lavt Let at flytte Alle Høj
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Med jævne mellemrum kan man læse 
om hvilke programmer der kommer 
bedst ud i tester. Da testerne ikke er 
ens vil resultaterne blive forskellige.

Brugen af et højt sikkerhedsniveau 
med antivirus-programmer og firewalls 
kan give ventetider. For de fleste giver 
en firewall der er indstillet til høj sikker
hed en del frustration, da der ustandse
lig vil komme forespørgsler om den ene 
eller anden aktivitet på Internet skal til
lades. Ofte spørgsmål man som almin
delig bruger ikke kan overskue.

Til sidst, tilmeld dig så du får et eller 
gerne flere nyhedsbreve fra de store 
antivirus-programmer. Her kommer 
advarsler mod nye trusler først. F.eks. 
hos www.centralcomimand.com

Når virksomheden har løst de akutte 
sikkerhedsproblemer som omtales i 
denne artikel kan det være tid at kigge 
på hvordan man beskytter sig mod at 
uvedkommende kan læse fortrolige 
dokumenter, regnskaber, e-mails m.v. 
For at opnå dette højere niveau af sik
kerhed bruger man adgangskoder og 
kryptering.

Spørgsmålet om du bliver udsat for 
data tab er ikke om, men hvornår og i 
hvilket omfang...?

Denne artikel er publiceret i en for
kortet udgave. På PROKNUS hjemmesi
de www.dataiskoven.dk findes artiklen i 
sin helhed. Her findes også links til 
andre artikler, websider der behandler 
edb-sikkerhed samt links til producenter 
af antivirus-programmer og firewalls.

Litteratur:
Sikkerhed på pc og Internet, Peder Fjord
vang, IDG 2001

Klimaet år 2001
I Danmark blev vejret i år 2001 ret lunt, 
men uden de store dramatiske begiven
heder. Middeltemperaturen for landet 
som helhed blev 8,2 gr., og det er 0,5 
gr. over normalen for perioden 1961-90. 
Det er en tendens som har varet i en 
årrække - blandt de seneste 14 år har 
de 12 været varmere end normalen.

Temperaturen lå i de fleste af årets 
måneder over eller omkring normalen. 
Juni blev ret kølig - til gengæld var det 
ret varmt i juli og august, så det gode 
sommervejr blev reddet. Det var samti
dig godt for plantevæksten at det var
me vejr først kom hen på sommeren.

I oktober blev der målt 12,0 gr. i snit, 
og det er 2,9 gr. over normalen. Det er 
0,6 gr. over oktober 1995 som var den 
hidtil varmeste siden målingernes start i 
1874. Der blev heller ikke målt frost 
overhovedet i oktober.

Nedbøren blev i snit for hele landet 
på 751 mm - lidt over normalen på 712 
mm. Nedbøren var ret jævnt fordelt over 
året, bortset fra september hvor der 
kom 134 mod normalt 73 mm.

Antallet af soltimer blev 1780 timer 
mod normalt 1701. Juli blev den mest 
solrige måned med 309 timer.

Der var kun enkelte usædvanlige 
vejrbegivenheder. Der kom kraftige sne
storme den 5. februar og 19. marts hvor 
især Bornholm blev ramt. Det varme 
sommervejr i juli og ind i august gav 
varmt badevand, meget algevækst, 
meget torden over især de østlige egne, 
og der kom et meget kraftigt regnvejr 
den 7. august over især Københavns
området. Alle disse begivenheder er 
omtalt på DMI’s hjemmeside 
(www.dmi.dk, se under Aktuelt og under 
datoen).

Det globale klima 2001
For hele Jorden under ét blev 2001 det 
hidtil næstvarmeste år siden man star
tede målinger for 140 år siden. Gen
nemsnittet blev 0,42 gr. over middel
temperaturen på 14 gr. for perioden 
1961-90. Kun 1998 var varmere med 
0,59 gr. over normalen.

Med år 2001 har det nu i 23 år i træk 
været varmere end normalen for 1961- 
90. Alle de ti varmeste år på Jorden er 
optrådt efter 1983, og de ni varmeste er 
optrådt efter 1990.

Oktober 2001 satte også rekord for 
hele Jorden under ét. Det blev 0,56 gr. 
varmere end normalen. Den gamle 
rekord var fra 1997 og var på 0,51 gr. 
over. Det var især i Europa og i troperne 
det blev varmt.

Kilde:www.dmi.dk - Aktuelt 
- 18. januar

Hvert 5. juletræ i 
Sverige er stjålet
Svenskerne har love for mange ting - 
men når det gælder juletræet vælger 
mange deres egne regler. Man skønner 
at hvert 5. juletræ i de svenske hjem er 
stjålet ude i skoven. Det er naturligvis 
svært at gøre op, men skovfoged Kjell 
Pettersson i det store skovselskab Hol
men ved Norrkoping mener det passer 
meget godt.

I de sidste uger før jul ser man tit biler 
holdende på veje der fører ind i skoven, 
og mange har et grantræ på taget. For 
mange er det en tradition at gå ud i sko
ven og hugge sig en gran, også uden 
skovejerens tilladelse, og det er rent 
tyveri. Især for de ældre synes det at 
være en indgroet vane, mens de yngre 
er lidt mere dovne og køber ofte granen 
inde i byen. I 2001 var priserne typisk 
100-140 skr for et træ.

Kilder:Norrkopings Tidningar 
21.12.01 og www.holmenskog.com

F.H. Skoventreprenør
V/Frank Hansen Mobil 2177 93 61

Valmet8950 med FAEknuser2,17 m 
Kvasskubning
Udslæbning og indtrækning af træer
Udkørsel af træ
Grøfterensning
Spadehavning afspor
Hegnsklipning og hegnssætning
Flishugning med TP960
Meri fræsning
Manuel skovarbejde udføres
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r

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

Arbejde udføres i hele landet
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DET MA VI HA' EN REGEL 
IVO ES NYE SKOV...

OM

,,-4. >

■S.
Foto 1. Kultur af bøg fra 1993 på åben mark anlagt med 3-årige selvsåede planter 
fra Gunderslevholm som er gravet op. Kulturen er næsten komplet og i god vækst.

Af Rolf V. de Neergaard, 
Gunderslevholm

Bøgeplanter kan tages 
op fra selvforyngelser 
og plantes ud andre ste 
der på ejendommen til 
en meget lav pris.

Det kan give gode og 
meget billige kulturer. 
Kvaliteten kan blive 
højere fordi man kan 
anvende et højere plan
tetal end normalt i plan
tede kulturer.

Det er med glæde, at jeg i SKOVEN 
12/2001 læser en artikel af Knud Sten
vang, Hans Hoyer og Søren Fløe 
Jensen: Forsigtighed koster kulturkro
ner, samt den ledsagende artikel af 
redaktøren: Fordele for skovene?

Det er på høje tid, der bliver råbt 
vagt i gevær over de alt for høje plante- 
priser specielt på løvtræ. Jeg konstate
rer da også med forbløffelse, at en 
væsentlig grund til de høje priser skal 
søges i kassation af et stort antal sikkert 
ellers brugbare planter, som måske blot 
ikke opfylder planteskolens egne mål 
og ønsker.

Fri os for perfektionismen i dansk 
skovbrug!

Første forsøg med bøg
Selvom artiklen kun omhandler ét for
søg med eg, som jo er langt lettere at 
have med at gøre end så mange andre 
løvtrær, spørger jeg alligevel: Hvorfor 
ikke bruge løs af naturens egen over
flod i vore bøgeselvforyngelser?

Det har altid fyldt mig med sorg at 
skulle fjerne langt de fleste selvforynge- 
de bøge i en for tidlig alder uden udbyt
te - ja endog med tab.

I masser af år har vi på Gunderslev
holm flyttet planter fra selvforyngelser til 
andre kulturer, der trængte til hjælp. Det 
sidste nogenlunde aktuelle eksempel

har vi i en kultur på 2 ha på åben mark! 
Se foto 1.

I 1993 flyttede vi et antal planter fra 
den ene ende af skoven til denne åbne 
mark, og jeg bad nu om at få den 
nøjagtige pris på planterne incl. sociale 
omkostninger, transport m.m. Der måtte 
ikke snydes, og prisen blev 19 øre per 
plante, en allerede dengang betragtelig 
lavere pris, end planteskolens. (2/0 
planter 15-30 cm koster i dag omkring 3 
kr/stk ved køb af 1000 stk, red. anm.).

Bevoksningen står nu efter 9 
vækstsæsoner næsten overalt tilfreds
stillende i stuehøjde eller mere. Kun et 
lille stykke på ca. 1000 m2 stærkt ler er 
efterbedret med eg, og østsiden langs 
hegnet blev ædt af mus under en væl
dig snedynge i et af årene efter plant
ningen. Men dette ville også være sket, 
hvis planterne havde været indkøbte.

Kulturen stod os i knapt 15.000 kr/ha 
incl. hegn. På grund af de billige planter 
er planterne sat med en afstand på 1 x 
1 m. Det vil sige at der er brugt betyde
ligt flere planter pr. ha, end det man nu 
om dage anser for tilstrækkeligt (5- 
6000/ha) - men som ofte er for lidt.

To kulturer
med schweizisk bøg
Samme flyttemetode brugte vi i 1981 og 
1983, men dengang i en større skala.

Det var optrukne naturforyngede - så 
småt udsprungne - planter fra det 
berømte Sihlwald, hjemtransporteret i 
egen bil.

Vi måtte efter hjemkomsten endda 
udsætte plantningen i ca. en uge fordi 
det pludselig blev frostvejr. Derfor måtte 
vi slå planterne ned og dække de spæ
de blade og knopper til med løs halm.

På trods af alt dette stod kulturen os 
til en væsentlig billigere pris per ha end 
gængs, også incl. den 3.000 km lange 
transport. Det ældste stykke fra 1981 
lykkedes 100% og er allerede hugget 
igennem første gang for nogle år siden. 
Se foto 2 - og sammenlign med selvfo
ryngelsen lige ved siden af - foto 3.

Det andet stykke Sihlwald lykkedes 
knap så godt grundet ukyndighed, 
glemsomhed og indblanding af andre 
træarter. Det skal dog nok blive til skov 
alligevel, netop måske den slags blan
dingsskov man nu så brændende 
ønsker sig. Se foto 4.

Det nyeste forsøg
I foråret 2001 forsøgte vi igen at flytte 
egne planter, denne gang fra en selv
foryngelse anlagt i efteråret 1995 - altså 
med 5 vækstsæsoner bag sig. Også 
her gjorde vi flytteudgiften nøje op, og 
den blev på 48 øre per plante.

Vi foretrak så vidt muligt planter
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Foto 2. Bevoksning af bøg fra 1981 anlagt med 2-3 årige selvsåede planter hentet i 
Schweiz. Der er lavet udrensning for tre år siden, og den skal snart hugges igen. 
Proveniensen er Sihlwald, og det ses tydeligt i den meget rette stammeform - som 
dog også giver en del spidstveger.

omtrent i knæhøjde, idet jeg frygter at 
der bliver for stor fordampning i forhold 
til rodudviklingen hos større planter. 
Totaludgiften for hele kulturen incl. hegn 
m.m. blev fra 33% - 40% mindre end de 
samlede etableringsudgifter ved en i 
vore dage anerkendt kunstig bøgekul
tur. Der er endda ofret væsentlig flere 
planter per ha end de gængse 5-6.000, 
så der er noget at tabe af, forudsat at 
planteafgangen er nogenlunde jævnt 
fordelt.

I foråret 2001 var vi midt i en omstil
lingsfase i den daglige ledelse med 
uøvede medarbejdere, så derfor er det 
muligt, at vort "forsøg” ikke bliver opti
malt. Vi blev blandt andet ved med at 
plante for længe i april måned og vi har 
allerede nu set en vis planteafgang på 
de sidst plantede. Men det ændrer intet 
ved min generelle holdning til hele 
sagen.

Kræver tro og vovemod
Det er klart, at "metoden" først og frem
mest kræver tro hos skovdyrkeren og 
vovemod ved brug af tvivlsomme plan
ter. Der skal desuden være nok at tage 
af i selvforyngelserne (hvilket nok ikke 
er tilfældet ret mange steder?) og ingen 
fedteri m.h.t. antallet af planter.

Man må også være forberedt på en 
større overvågning de første år af hen
syn til de skrøbeligere planter. En ny- 
etableret kultur må aldrig mislykkes.

Jeg vil tilføje, at "metoden" medfører 
en så drastisk nedgang i etableringsud
giften i forhold til en gængs kunstig 
bøgekultur, at man efter min mening 
helt kunne undvære de tilskud, skovbru
get er blevet velsignet med.

Jeg er ganske rystet over de masser 
af timer, der blot i administrationsleddet 
bruges på det alter (og hvor der allere
de nu er konstateret masser af fejl i ske
maerne). Der er krav om plantekontrol i 
årevis, man skal anlægge mystiske, 
besværlige og formodentlig uhåndterli- 
ge løvtræblandinger, som man kalder 
miljøvenlig skovdrift.

Ikke mindst er der skattepligten for 
modtagelse af tilskud for dem, der har 
skatteevne, men som helt synes glemt i

den almindelige debat og "rundhåndet
hed" fra statens side. Godt klaret Auken 
og Jelved!

Der er dog stadig lys forude, hvis 
man blot har fantasi nok.

Det må vi 
ha’ en regel om
Endelig et hjertesuk: Forfatterne til 
omtalte artikel kalder en kultur for en 
investering.

Det lyder af mere, end det er - det er 
kun en driftsudgift.

Lad os om denne "metode” synge 
som Flemming Johansen gjorde i sin 
berømte vise til Skovforeningens 100 
års jubilæum 1988: Det må vi ha" en 
regel om i vores nye skov.

Noter om kulturerne
Alle kulturer ligger i Dyrehaven der lig
ger sydvest for Glumsø og afgrænses 
mod nord af Tystrup Sø.

Afd. 247 er i østsiden af skoven, og 
lige syd for landevejen. Afd. 216 er lidt 
nordvest herfor, den nordlige del ligger 
på en let skråning ned mod søen.

Foto 1
Afd. 247a, 2,00 ha, nykultur på agerjord 
i kanten af skov og omkring en gammel 
grusgrav. Bøg 3/0 opgravet i selvforyn
gelse fra afd. 217 ved Langdyssen. 
Arealet blev pløjet og planeret med har
ve, idet harvningen blev begrænset 
mest muligt. Plantning af 18.000 planter 
med maskine forår 1993, planteafstand 
1,0 x 1,0 m.

Som ammetræer indplantet 1175 
rødel. Efter plantningen var det planen 
at sprøjte med 4 I atrazin, men da rødel
len var sprunget ud måtte der sprøjtes 
med 6 I simazin. Virkningen heraf var

Foto 3. Lige ved siden af bevoksningen fra 1981 findes en selvforyngelse af bøg fra 
1983. Den er ikke nået nær så langt, bl.a. fordi den har været holdt tilbage af skær
men.
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ringe, og kulturen fremstod i efteråret til
groet med især agerkål. Derfor blev der 
i foråret 1994 sprøjtet med atrazin, vel 
vidende at dette kunne skade rødelle
ne. Sprøjtningen var vellykket, men der 
opstod store skader på rødellene.

Kulturen er vellykket, kun i de stive 
lerpletter mellem grusgrav og landevej 
opstod der tørkeskader i forår-sommer 
1993.

I 0,15 ha i den nordlige ende er der 
plantet 1500 1/1 Foret de Soignes fra 
Belgien (arealet er afgrænset af et spor 
samt af pæle med det belgiske flag). 
Udgifter, inkl. sociale omkostninger
Jordbearbejdning 1.000
Opgravning bøg, 43 timer,
18.000 stk 3.564
Plantemaskine, 12 timer 3.600
Plantning bøg 5 mand, 60 timer 5.400 
Planter rødel, 1175 stk 2.303
Plantning rødel, 23 timer 2.115
Hegn, 660 m 2.970
Opsætning af hegn, 66 timer 6.336
Pæle, 132 stk 1.584
Sprøjtning, 4 timer 437
Simazin, 6 l/ha 451
I alt 2,0 ha 29.760

Pr. ha 14.880

Foto 2
Afd. 216 a1 (nordøstlige del), 1,94 ha. 
Bøg plantet i 1981 med 2-3 årige plan
ter transporteret i bil af ejeren selv fra 
Sihlwaid i Schweiz. Planterne blev sat i 
indslag en uge før udplantning. De blev 
plantet på 1 x 1,25 m og vandet senere 
på foråret fordi bøgene var halvt 
udsprungne ved plantningen.

Der var ikke bøge nok, og derfor blev 
der i en del af bevoksningen plantet 2/1 
rødgran på 1,25 x 1,25 samt 1/1 rødel.

Der blev lavet en blanding med 3 ræk
ker rødgran og 5 rækker bøg. I 1997-98 
blev 2 ud af 3 rækker rødgran fjernet af 
hensyn til bøgene.

Af de resterende rødgraner væltede 
omkring 1/3 i stormen i december 1999. 
Stormfaldet skete på trods af alderen 
(19 år fra plantning) og på trods af at 
stedet ligger rimeligt beskyttet mod 
både syd, vest og nord. Et eksempel på 
risikoen ved stormfald i en blanding af 
løvtræ og gran.

Billedet er fra den østlige del hvor 
der er ren bøg. Noteret 1.3.99: Februar 
1999 første udrensning. Ventede med 
vilje et par år ekstra for at få bøgene 
ordentligt oprensede. Der blev ikke 
aflagt brænde. Mange tveger og kruk
ker.

Foto 3
Afd. 216 a (midten). Selvforyngelse af 
bøg fra 1983 lige ved siden af bevoks
ning i foto 2.

Foto 4
Afd. 216 a2 (sydlige del), 0,93 ha. Bøg 
plantet i 1983 på 1 x 2,50 m med op
gravede planter fra Sihlwaid i Schweiz. 
Desuden plantet 2/2 nordmannsgran, 
Ambrolauri på 1,25 x 2,50 m. Der er 
solgt ca. 700 juletræer som har betalt 
kulturens anlæg. I 1989 er indplantet et 
mindre parti blodbøg. Senere indplantet 
rødgran og lidt fuglekirsebær.

Noteret 3.1.91: Grundet for få bøge 
og uheld med kulturen, bl.a. med 
forsumpning til følge, har kulturen 
karakter af at være mislykket. Blod
bøgene kommer nogenlunde godt. Hele 
stykket blev slået i 1990, den sidste 
gang kun de værste steder. Hvis nord
mannsgranerne kan følge med bøgene,

•AX'- l
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Foto 4. Kultur af bøg fra 1983 anlagt med 2-3 årige selvsåede bøg fra Sihlwaid samt 
nordmannsgran. Der er senere indplantet rødgran, og birk har sået sig. Kulturen 
fremtræder noget uensartet og med en del huller.

og der om føje år indplantes rødgran i 
de sidste huller, vil hele bevoksningen 
få karakter af mellemeuropæisk skov
brug, hvilket vil være forfriskende i ste
det for den allesteds værende danske 
monokultur. Det vil være let at holde øje 
med og passe bevoksningen, så nær 
den ligger ved vej, og det vil endog 
bidrage til at højne æstetikken til gavn 
for beskueren.
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JOHANSENS PLANTESKOLE

DAMHUSVEJ 103, BRØNDSTED • 7080 BØRKOP 
FAX 75 86 93 08 • TEI. 75 86 62 22
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BRUNKERNET ASK 
- EN NY TRÆSORT 

I BOLIGINDRETNING
Brunkernet ask frasorte
res ofte på savværket 
fordi kunderne vil have 
hvidt træ.

Sorø Akademi har 
lavet nye elevboliger 
hvor brunkernet ask er 
anvendt til gulve, senge, 
beklædning mv. med flot 
resultat.

Brunkernet asketræ 
burde sælges som spe
cialprodukter til højere 
priser end lyst træ.

Omdriftsalderen for ask er 60-80 år. Ikke 
fordi savværkerne ikke vil have store 
kævler, men fordi der ofte er brunkerne i 
ældre askekævler, og møbelkunder vil 
have helt hvidt træ.

Sådan har det lydt i årtier. Mange

aske i god vækst er skovet, og meget 
godt asketræ er sorteret fra på savvær
ket fordi det var brunt.

Der er imidlertid ikke noget i vejen 
med det brune asketræ. Så når en skov
ejer en dag står som bygherre er det 
derfor oplagt at afprøve mulighederne 
for at anvende brunkernet asketræ.

Alumnat med asketræ
Sorø Akademi ligger smukt placeret i 
centrum af Sorø, ud til Sorø Sø og med

Foto 1. Gulv af brunkernet, oliebehandlet ask i et af de store 
fællesrum. (Håndværkerne var ikke helt færdige da billedet 
blev optaget).

Foto 2. Nærbillede af askegulv i en af elevboligerne - man får 
indtryk af farvevariationen.
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Foto 3. Alle værelser har en hems som forøger det disponible areal med et par kva
dratmeter. Hemsen er af brunkernet ask og kan bruges til seng.

Foto 5. I entreen er der en hattehylde af brun ask.

udsigt til flere skove. Det er landets 
eneste statsgymnasium, og mange af 
eleverne bor på skolen fordi deres 
forældre arbejder i udlandet.

I de nuværende fem bygninger bor 
kostskoleeleverne sammen to og to, og 
der er bad og toilet på gangen. Disse 
boliger er i dag utidssvarende, og sam
tidig er der brug for en kantine til de 
elever som bor hjemme.

Derfor har Stiftelsen Sorø Akademi 
nu bygget et alumnat inde på Akademi
ets grund. Navnet er et levn fra den sor
te skoles tid hvor kostskoleeleverne 
blev kaldt "alumner”.

Bygningen er et tofløjet anlæg med 
to etager. I stueplan er der en stor kanti
ne med køkken samt tre klasseværelser 
og toiletter. På førstesalen findes 28 
elevboliger, tre store fællesrum - heraf 
to med tekøkken - plus en lærerbolig.

Ask på førstesalen
Den brune ask er brugt på førstesalen 
til knapt 1000 m2 gulve i tre fællesrum,

elevværelser og lærerbolig.
Det er blevet et meget smukt gulv 

med brede planker i en flot varm farve. 
Man kan tydeligt se en variation i farve- 
værdi fra planke til planke, men med få 
undtagelser er variationen ikke større 
end at hele gulvfladen optræder som en 
smuk helhed. Se foto 1 og 2.

Gulvet får især liv og karakter gen
nem oliebehandlingen som fremhæver 
træets struktur og gør træet lidt mørke
re. Samtidig er oliebehandlingen prak
tisk på steder med meget slid, hvor en 
lak hurtigt slides igennem.

Fra fællesrummene går man ind i 
elevboligerne, hvor to boliger er fælles 
om en entre med bad til den ene side 
og toilet til den anden side. Herfra er 
der adgang til to separate værelser på 
hver 13 m2. Gulvplankerne af brunker
net ask går igen i entre og værelser.

Husets tagkip har fået en særlig 
udformning der giver en meget stor 
loftshøjde i værelserne - op til 6 meter - 
samt ovenlys fra de tophængte vinduer.

Foto 4. Adgang til hemsen sker med en 
stige af brun ask: lavet i Polen.

Man kan fornemme den store loftshøjde 
ved at se på huset udefra - foto 11.

Den store højde gør det muligt at 
lave et ekstra rum i rummet i form af en 
hems udført som trelier i brunkernet 
ask. Den kan bruges som seng eller til 
oplagring af personlige sager. Adgan
gen til hemsen sker med en lodret stige
- også af brun ask - der er leveret fær
dig fra Polen. Se foto 3 og 4.

I entreen er der over indgangsdøren 
en hattehylde - også med trelier af ask
- som også kan bruges til opbevaring. 
Hylden er lige som alt andet i boligerne 
i en enkel og meget solid udformning. 
Det kunne jo tænkes at der var elever 
som ville prøve om man kan hænge i 
hylden - og det kan den sikkert også 
holde til. Se foto 5,

Træ i stueplanet
Rummene i stueplan bliver præget af 
elever der går ind og ud hele tiden. 
Derfor er der her valgt en praktisk gulv
belægning i form af en natursten fra 
Portugal. Se kantinen på foto 6.

Der er dog lidt asketræ at se i fejeli- 
sterne langs gulvet og i dørtrin ved 
yderdøre som kan bruges i godt vejr. Se 
foto 7.

Loftet består af loftsplader monteret i 
et traditionelt skinnesystem. For at give 
loftet struktur er der tilføjet en ekstra 
synlig træskinne, som man havde fore
stillet sig at udføre i massiv brunkernet 
ask. Der blev gjort nogle forsøg som 
viste at træet kastede sig for meget, og 
i stedet er der brugt MDF-plader med et 
svøb af askefiner. Se foto 8.
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I klasseværelser og kantinen er der 
opstillet et stort antal stole, tegnet af 
Erik Magnussen. De er lavet af krydsfi
ner beklædt med ask. Se foto 9.

Også bordene i kantinen har finer af 
ask, mens bordene i klasseværelset har 
overflade af kunststof med kantlister af 
ask.

Vinduesrammerne i hele huset er 
ikke af træ, men aluminium. Det skyldes 
arkitekturen som tilsiger at vinduerne 
skal være meget høje - 3,7 m i stueplan
- og mange af dem også temmelig bre
de. Det kan en træramme ikke holde til. 
Det samme gælder dørene til fælles
rummene som alle har store glasflader 
og derfor heller ikke kan laves med 
trærammer.

Der er dog endnu et sted hvor den 
brunkernede ask ses - i endevæggen i 
kantinen. Det er en gave fra bygherren 
og består afen række planker af ask i 
forskellig bredde. De skal symbolisere 
toner - jo bredere planke, jo højere tone
- og læser man plankerne fra venstre til 
højre får man hovedtemaet i Akademi
ets jubilæumskantate fra 1986, kompo
neret af klosterkirkens organist Knud 
Vad. Se foto 10.

Gaven har ikke kostet meget i materi
aler - men snedkeren har brugt en del 
tid på at udvælge de rette stave til 
væggen. Væggen er behandlet med 
sæbelud og skulle efter sigende bevare 
sin rå glød på den måde.

Leverandør af træet
Det skønnes at der er brugt 180 m3 ask 
til huset. Heraf kommer ca. 100 m3 fra 
Sorø Akademis egne skove, mens 
resten stammer fra andre skove. Det er 
ikke så nemt at finde askestammer med 
brunkerne når man skal bruge dem. 
Kernen kan jo ikke ses udefra, og man 
kan kun gætte ud fra træets alder og 
dimension om det nu skulle være brun- 
kernet.

Den centrale figur i træarbejdet er 
den lokale tømrer-snedker virksomhed 
Finn Kopp ApS med 35 medarbejdere. 
De har været med til udvælgelsen af 
kævler i skoven, har skåret træet på 
deres eget savværk, Sorø Savværk, og 
har stået for gulvlægning og montage.

Sorø Savværk er som det første 
savværk i landet blev CoC certificeret 
efter FSC. Det betyder at savværket kan 
købe træ fra FSC certificerede skove og 
sælge det færdige træ med FSC mærke 
på.

For tiden er kun to danske skove ble
vet FSC certificeret - Svejbækgård ved 
Silkeborg og Barritskov ved Vejle på 
375 ha. Finn Kopps søn, Kasper Kopp, 
er skovfoged på Barritskov og har sam
men med ejeren, Thomas Harttung, net
op stiftet De Små Savværker A/S - som 
også er FSC certificeret. Det er et 
mobilsavværk som opererer ud fra Sorø 
og Barritskov og tilbyder at opskære 
mindre partier af FSC træ lokalt og 
eventuelt sælge træet bagefter.
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Foto 6. Kantinen i stueetagen - bagvæggen er af brun ask.

Foto 7. Dørtrin og fejeliste af brun ask.

Foto 8. Loftplader er ophængt i et skinnesystem som er markeret med trælister 
svøbt i brun askefiner. Den varierende afstand mellem listerne genfindes i vinduer 
og tagplader.
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Foto 9. Stole af krydsfiner med ask i 
klasselokaler og kantine.

Foto 10. Bagvæggen med planker af brun ask i varierende bredde - symboliseren
de Akademiets jubilæumskantate. (Foran væggen er opstillet en scene da der sam
me aften skulle være fest i bygningen).

Det asketræ som er brugt i alumnatet 
har dog ikke FSC mærke.

Merpris for 
brunkernet ask?
Brunkernetræet er væsentlig anderle
des end den lyse ask og passer fint til 
stedet. Hvis der var lagt gulv i lys ask 
var det måske blevet for lyst - især 
sammen med de hvide vægge.

Brunkernen giver karakter til de rum 
hvor den bruges, og selv på en over
skyet januardag er der stadig godt med 
lys i lokalerne. Den giver et kvalitetsløft 
til byggeriet som får et mere eksklusivt 
præg.

Det er ikke kun Skovens redaktør der 
er blevet helt bevæget ved at se brun
kernet ask anvendt på denne måde. 
Tidsskriftet Byggeplads Danmark gen
nemgår byggeriet i en stor artikel over 5 
sider og skriver bl.a.: "Brunkernet ask 
har gennem årene været overset og rin- 
geagtet, men fremstår i dette byggeri 
som en attraktion i apteringen og tilfører 
måske dermed anvendelsen af brunker
net ask et helt nyt værdigrundlag”.

Det har ikke kostet ekstra at tilføre 
huset disse kvaliteter, snarere tvært
imod. For når man står i skoven og skal 
sælge askekævler bliver prisen lavere 
hvis der er over 40% brunkerne i stam
men.

Men når man ser den måde det 
anvendes på her, så burde der snarere 
være tale om en merpris. Der er tale om 
et specialprodukt med særlige æsteti
ske kvaliteter, og det er relativt sjældent 
i forhold til det hvide træ. I sådanne 
tilfælde skal skovene - uden at ryste på 
hånden - kræve en pris der afspejler de 
særlige muligheder for anvendelse!

Fremtid for 
brunkernet ask
Der burde være flere muligheder for at 
anvende brunkernet ask - og måske 
især på de felter der er valgt i Sorø, 
nemilig gulve og boligindretning. Man 
skal ikke tro at alle forbrugere ønsker 
gulve af lyst træ - i de senere år er der i 
både offentlige og private byggerier en 
del eksempler på gulve af tropiske 
træsorter som er betydeligt mørkere 
end dette asketræ.

Anvendelse til møbler er en anden 
mulighed. Reportagen fra møbelmes
sen 2001 (Skoven 6-7/01) viste at der i 
dag bruges mange træsorter. Lige fra 
det helt lyse ask og bøg, over eg og kir

sebær, til teak og mahogni; kun det helt 
mørke palisandertræ eller mørkbejsede 
træ synes at være næsten væk fra mar
kedet.

Dertil kommer at man rask væk laver 
overfladebehandling som ændrer 
træets farve. Sæbebehandling og hvid
lakering gør det lysere, og oliebehand
ling gør det mørkere. Bøg bliver også 
dampet, og det giver en farve der min
der om kirsebær og mahogni.

I dette spektrum af farvenuancer pla
cerer brunkernet ask sig smukt. Forhin
dringen er derfor næppe farven i sig 
selv, men snarere farvevariationen fra 
planke til planke og inden for hver plan
ke.

Den klassiske indvending fra møbel
industrien er at de skal kunne lave 
større serier af møbler som ser ens ud. 
Kunderne skal kunne supplere med nye 
møbler af samme slags året efter, og de 
skal kunne møblere fx en spisestue 
med stole, borde og skabe i samme 
træsort.

Disse forhold har gjort det svært at 
afsætte rødkernet bøg - som minder 
meget om brunkernet ask. Asken har 
dog de fordele at farvevariationen er 
mindre, samtidig med at en del af brun
farvningen forsvinder under tørring.

Der stilles typisk større krav til råva
ren til møbler fordi de betragtes på kort 
afstand, og en enkelt lidt afvigende 
planke kan nemt falde i øjnene. Derfor 
skal der nok ske en sortering til møbel
brug.

Gulve ses på afstand. Man ser større 
flader, og mindre variationer betyder 
ikke ret meget. Derfor er det nok bedst 
at starte markedsføringen af brunkernet 
ask med områder som gulve og boli
gindretning.
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Byggefakta
Bygherre: Stiftelsen Sorø Akademi.

Arkitekt: BBP Arkitekter A/S, 
København.

Ingeniør: Sycon, Knudsen og 
Sørensen A/S, København.

Partnerring med hovedentreprise: 
Hansson & Knudsen A/S, Odense 
SØ.

Tømrer- og snedkerentreprise: 
Finn Kopp ApS, Knudsvej 2B, Sorø.

Tagkassetter og skillevægskas- 
setter: Tåsinge Træ A/S.

Brunkernet ask: Opskæring på 
Sorø Savværk - som ejes af Finn 
Kopp og hans søn Kasper Kopp. 
Tørring på Vallø. Slutforarbejdning 
hos hhv. Finn Kopps maskinsnedkeri 
og Orebo Træindustri, Stenlille, som 
har færdigkonfektioneret gulvene. 

Areal: 2.753 nr i to etager. 
Byggesum: 30 mio. kr.
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Historisk grund
Alumnatet hedder "Skjalm Hvide”, 
opkaldt efter stamfaderen til Hvide
slægten. Skjalm Hvides barnebarn 
var bisp Absalon som grundlagde et 
cistercienser-kloster på det sted 
hvor Sorø Akademi ligger i dag. Sorø 
Klosterkirke er det eneste der er til
bage af det oprindelige klosteran
læg.

Alumnatet er placeret på Store 
Plads lige ved siden af rektorgården 
og med gavlen op til facaden på klo
sterkirken. Der er historiske bygnin
ger til alle sider, og derfor blev der 
stillet ret strenge krav i form af byg
gelinjer i højden som ikke måtte 
overskrides. Når byggeriet overho
vedet blev tilladt skyldes det nok at 
der tidligere havde ligget et sygehus 
tilknyttet Akademiet på dette sted.

Alumnatet er ligesom de øvrige 
bygninger på pladsen orienteret øst
vest og ligger parallelt med den 
gamle gymnastiksal på den anden 
side af pladsen. Alumnatet lægger 
sig op ad de ældre murede bygnin
ger ved det filsede murværk og ved 
- lige som de andre huse - at ligge 
direkte på terræn. Taget af zinkpla
der er i samklang med kirkens bly
tag.

Men alumnatet markerer sig også 
som en moderne bygning gennem 
de meget høje vinduer i stueplan der 
er sat i en særlig takt. Denne takt 
videreføres i tagdækningsmodulerne 
og ses indvendigt i gulv- og lofts
mønstre.

Arkæologi
Med mere end 800 års historie på 
dette sted kan det ikke undre at der 
dukker ting og sager op når man 
begynder at grave ud til et hus. Na
tionalmuseet blev inddraget, og byg
geriet lå stille næsten et år. Der blev 
gjort mange værdifulde fund fra klo
sterets tidligste tid, bl.a. rester af de 
ovne hvor teglsten til klosteret og 
klosterkirken blev brændt.

Og man var lige gået i gang igen 
da man fandt rester af den oprindeli
ge klosterbrønd fra Bisp Absalons 
tid. Selv om brønden var fyldt op 
med kampesten, måtte der laves en 
ekstra fundering for at sikre bygnin
gen.

Planter til foråret: 
Læg planen med din 
PLANTEM/EGLER®

til fordelagtige priser - fra NRGi

NRGi har overtaget Taastrup Brændesalg og 
dermed erhvervet 12 års ekspertise i salg af 
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bygger.
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til varmeværker. Vi kan levere direkte til værket eller 
til nærmeste kaj.

Vi kan også tilbyde levering af brænde, træbriketter, 
barkflis og spagnum til meget fordelagtige priser - i 
kvantiteter efter behov.
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Grenåvej 55, 
8200 Århus N 
Tel. 8739 0404

Ring til Anders Gøricke og hør nærmere. www.nrgi.dk
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FORST Flowmatic 500

\
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Bovlundbjergvej 20-22, DK-6535 Branderup J 
Telefon: +45 74 83 52 33, Fax +45 74 83 53 95
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BRUNKERNET ASKETRÆ
HAR GODE 
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Hvis A-kævler af ask har over 40% brunkerne falder prisen til ca. 40 % af prisen på 
kævler med lyst træ. Hvis B-kævler har over 40% brunkerne falder prisen til ca. 
60% af prisen på kævler med lyst træ. Men vedegenskaberne er lige så gode som 
det hvide træ.

Der er ikke nogen sikker 
forskel på vedegenska
ber hos brunkernet ask 
og lys ask.

Kernedannelsen kan 
skyldes grensår og 
muligvis dårlige vækst
forhold.

Hvis en A-kævle har 
over 40% brunkerne fal
der prisen til kun 40% af 
prisen på en kævle med 
lyst træ.

Ask har normalt et gullighvidt ved uden 
ægte kerne. Der forekommer hyppigt en 
falsk kerne med uregelmæssig afgræns
ning. Farven varierer fra lyst brunligt 
over chokoladebrunt til brunsort.

Styrken
Brunkernet asketræ har i mange år 
været anset for mindre værdifuldt. En af 
indvendingerne mod at anvende brun
kernet asketræ kunne være at veddet er 
af ringere kvalitet.

Ældre tyske undersøgelser har imid
lertid vist at der ikke er principielle for
skelle i styrke mellem splintved og ker
neved i ask. Snarere lå kerneveddet en 
anelse bedre end splinten hvad angår 
de vigtigste faktorer som rumvægt, 
trykstyrke og brudstyrke. Der er derfor 
ikke forskel mellem lyst ved og brunker
net ved inden for det samme træ.

De tyske undersøgelser tager ikke 
den mulighed i betragtning at brun ker
ne og ringere vedopbygning kunne føl
ges ad. Der kunne altså være styrkefor
skelle mellem alt ved fra brunkernede 
hhv. lyskernede træer - fx hvis den bru
ne kerne skyldes dårlige vækstforhold, 
såsom sur mose.

Dette emne blev derfor undersøgt af

professor Carl Mar: Møller i 1951. Han 
tog prøver fra

- Havnø Lounkær med fladt, til dels 
mangelfuldt afvandet ler eller klæg,

- Visborg Nordskov lige i nærheden 
med frugtbart skørler og noget kuperet 
terræn,

- Petersgård som er et af landets 
bedste voksesteder for ask, men hvor 
der ofte forekommer brunkerne i ældre 
stammer.

Der blev målt bøjningsstyrke og 
trykstyrke.

De største forskelle blev fundet for 
yngre træer hvor styrken for lyskernede 
træer er 4-5% højere end de mørkker- 
nede træer. Desuden fandt han at på 
Petersgård er lyskernet træ 2% stærke
re end mørkkernet.

Mørkkernede gamle træer på Havnø 
Lounkær havde lidt bedre bøjningsstyr
ke og lidt mindre trykstyrke end Peters
gård.

I dag ville man beregne hvor store 
forskellene skulle være for at være stati
stisk signifikante. Signifikans på 95% 
niveauet vil kræve forskelle der er dob
belt så store som middelfejlen der i dis
se undersøgelser var omkring 2%.

Forskellene er her så små at de

næppe ville være signifikante. Derfor 
kan man konkludere at der formentlig 
ikke er nogen sikker forskel på styrke
egenskaber i lyst og mørkt asketræ.
Hvis der skulle være en forskel, så er 
den højst et par procent, og det er uden 
betydning i praktisk anvendelse.

Møller bemærker i øvrigt at den mør
ke kerne er meget synlig lige efter fæld
ningen, men farveforskellen svinder 
under tørringen. På nogle af de prøver 
der blev brugt til forsøget var den oprin
delige store farveforskel så stærkt redu
ceret at det undertiden kunne være 
vanskeligt at se den.

Der er også lavet undersøgelser af 
veddets anatomi ved undersøgelser i 
mikroskop. Her viste det sig at der var 
ingen forskel mellem det lyse ved, den 
lyse kerne og den mørke kerne inden 
for samme stamme. Og heller ikke 
nogen forskel mellem veddet af stam
mer uden kerneved, stammer med lys 
kerne og stammer med mørk kerne.

Kernedannelsen i ask
Resultaterne er ikke overraskende ud 
fra den måde kernen dannes på hos 
ask. Der er hovedsagelig tale om en 
farvning. Processen medfører kun en
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De fleste gulvplanker i byggeriet i Sorø har en smuk lysebrun farve. Nogle enkelte 
planker - 1 ud af hver 20-30 - er meget mørke, næsten sorte. Nogle kunder ville 
måske synes de gør gulvet lidt for spraglet, og derfor kunne man overveje at frasor
tere dem for at få et lidt mere ensartet gulv. Disse meget mørke planker kunne så 
sælges som et specialprodukt til en særlig høj pris - i stil med moseeg!

minimal stigning af rumvægten, og den 
hænger ikke sammen med infektion af 
svampe.

Ask har udpræget hjerteved, Splin
ten omfatter kun en eller nogle få årrin
ge. Allerede fra årring nr. 2 kan der fore
komme døde celler med tyller. Senest 
fra årring nr. 7-8 er alle celler døde, og 
fuld tyldannelse er senest set fra 11. 
årring udefra. Dannelsen af tyller er 
meget svagere end hos egentlige ker
netræarter som eg.

Den brune kerne er meget ure
gelmæssig i forhold til årringene og må 
betegnes som en falsk kerne. Det er 
den samme type kernedannelse der 
kendes fra rødkernet bøg.
o

Arsager
Årsagerne til dannelse af mørk kerne 
ved man ikke meget om.

Moltesen mener at grensår muligvis 
kan give anledning til dannelse af mørk 
kerne. Det minder om den måde der 
dannes rødkerne hos bøg. Her er det 
grensår der medfører en iltning af ved
det i de centrale dele af stammen (se 
nærmere om rødkernet bøg i Skoven 6- 
7/99, s. 268).

Erfaringer fra praksis siger at mørk 
kerne især forekommer i lidt ældre 
træer, fra omkring 60 år og opefter. Der
for skriver Henriksen at af hensyn til risi
koen for sortkerne praktiserer man ikke 
omdrifter højere end 60-80 år. Af sam
me årsag hugges ask stærkt, så den 
hurtigt opnår en salgbar dimension.

Det er dog ikke sikkert grensår er 
den eneste forklaring. Henriksen skriver

Klassificering
For at blive regnet som lyskernet må 
kernen højst have en grålig farve der 
ikke må være mørkere ved overgang 
mellem kerne og splint.

Kilde:Vejledende fortolkning af 
klassificeringsbestemmelserne for 
bøg og ask. Danske Træindustrier og 
Danske Skoves Handelsudvalg 
1994.

Brunkerne nedklassificerer efter føl
gende regler:

- Klasse A med mellem 33 og 40% 
brunkerne nedsætter til klasse B.

- Klasse A med over 40% brun
kerne nedsætter til klasse Bk.

- Klasse B med over 40% brun
kerne nedsætter til klasse Bk.

Procentgrænserne for brunkerne 
beregnes som forholdet mellem den
nes diameter (gennemsnit af største 
og mindste diameter) og kævlens 
diameter på den af snitfladerne hvor 
brunkernen er størst.

(Med andre ord - hvis klasse A og 
B har over 40% brunkerne er det 
altid klasse Bk).

Kilde:Danske Skoves Handels
udvalg, råtræprishæfte marts 2000.

at sortkerne opstår tidligere i tilfælde af 
højtstående, stagnerende vand. Og på 
Havnø Lounkær - hvor ask vokser på 
fladt, til dels mangelfuldt afvandet ler 
eller klæg - skriver Møller at sort kerne 
er hyppig og optræder ofte fra 25 år.

Kornerup nævner at kernen får en 
brunsort farve på "sur mosebund”. (Han 
mente til gengæld også at veddet fra 
disse lokaliteter er af ringere kvalitet, og 
det blev som nævnt afvist af Møller 
senere).

Emnet synes at være noget uafklaret. 
Er der praktikere som kan bidrage med 
viden om årsagerne til brunkerne i ask 
og dens forekomst?

Andre farver
Andre former for farvning end brunker
ne kan af og til forekomme. Moltesen 
skriver at i visse tilfælde kan farvet ker
neved betinge en meget høj pris, nem

lig når den er stribet brunfarvet, så den 
får en vis lighed med oliventræ (olive
nask).

Rødlig kerne er sjælden og forekom
mer altid i forbindelse med trækved, 
Dette ved har naturligvis væsentligt 
andre egenskaber end hvidt ved, og 
det samme gælder det eventuelle tryk
ved på den modsatte side af stammen.
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Kilder:
H.A. Henriksen: Skoven og dens dyrkning, s. 
548. Dansk Skovforening 1988.

A. Kornerup og H. Mundt: Aske-gavntræ. 
Dansk Skovforenings Tidsskrift 1920, s. 1-29.

Peter Moltesen: Skovtræernes ved og 
dets anvendelse, s. 103-108. Skovteknisk 
Institut 1988.

Carl Mar: Møller og K. Gram: Mørk kerne 
hos ask. Dansk Skovforenings Tidsskrift 
1951, s. 414-436.

Priser kr/m3 på askekævler, samt Bk i forhold til A hhv. B.

Dimension
cm

Klasse A Klasse B 
kr/m3

Klasse Bk Bk:A Bk : B

50- 1920 1392 751 39% 54%
40-49 1810 1137 672 37% 59%
35-39 1450 989 595 41% 60%
30-34 1190 714 495 42% 69%

Mængde i alt, m3 63,0 184,0 106,4

Kilde: Dansk Skovforenings prisstatistik. Tabellen viser vægtet gennemsnit af indberettede 
handler i perioden oktober - december 2001. Der indgår over 10 m3 i de fleste af de 12 
grupper, bortset fra A 50-, A30-34 og Bk 30-34 cm.
Det kan i øvrigt bemærkes at priserne på alle kævler mellem 30 og 49 cm er næsten identi
ske med de vejledende priser ved udgangen af 1999. For kævler over 50 cm er priserne lidt 
lavere for A og B kvalitet, men lidt højere for Bk. Mængden af kævler over 50 cm er dog 
begrænset (42 rrf), så der kan ikke udledes nogen sikker tendens.
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GRANTØMMER I 
SKILLEVÆGGE OG TAG

Alumnatet i Sorø er et 
godt eksempel på 
anvendelse af træ i ele
mentbyggeri. Der indgår 
planker, forskallings
brædder og krydsfiner i 
skillevægge på 1. sal og 
i tagelementer.

Elementerne kommer 
fra Tåsinge Træ som 
normalt bruger svensk 
gran.

Dansk træ er ofte for 
dyrt, og det kan ikke 
leveres i de store dimen
sioner som kræves i de 
fleste elementer.

Fig. 1. Alumnatet består af to fløje der ligger parallelt med hinanden. Ydervæggene 
er lavet af betonelementer der er skalmuret og filset. Foto: Sorø Akademi.

Den første artikel om bygningen i Sorø 
Akademi omtaler alt det træ som er syn
ligt i gulve, vægge og møbler. Men hvis 
man kunne slå hul på skillevæggene på 
førstesalen og i tagkonstruktionen så vil
le man se en hel del mere træ. Det lig
ger i byggeelementer produceret af 
Tåsinge Træ.

Vægge af træ
Skillevæggene på førstesalen - mellem 
de enkelte elevboliger - er lavet af to 
elementer. Set inde fra værelset består 
elementet af først gipsplader, 1 krydsfi
nerskive, 70 mm træstolper med 40-60 
cm afstand - og mellem træstolperne 
isolering - samt endnu en krydsfinerski
ve. Lige op til dette element anbringes 
endnu et element af samme type, men 
spejlvendt således at gipspladerne 
vender ud mod rummet i det næste 
værelse.

Skillevæggen er således opbygget 
af to identiske elementer. Det sker for at 
give stabilitet og balance i konstruktio
nen; det er nødvendigt hvis der sker en 
kraftig udtørring på den ene side af 
dobbeltelementet idet dette vil få træet 
til at svinde.

Træstolperne er her planker på kun 
70 mm bredde. Der er ikke brug for bre
dere planker, fordi de skal kun bære 
tagelementerne, og fordi krydsfineren 
giver stivhed til konstruktionen.

Trædelene beskyttes på begge sider 
af væggen med gipsplader af hensyn til 
brandrisikoen. Det betyder desværre at 
det er umuligt at se at bygningen består 
af træ.

I den ene ende af alumnatet findes 
en lærerbolig, og her er der lavet særli
ge konstruktioner fordi rummene er 
større.

Tag af træ
Der er brugt to typer af tagelementer - 
dels til de skrå tage over elevboligerne, 
dels til et vandret tag over fællesrum
mene i midten. Se fig. 2.

Det skrå tag hviler på skillevæggene 
af træ. Hver elevbolig er dækket med to 
sådanne elementer med en bredde på 
3,2 m.

Set indefra værelset har disse ele
menter en gipsplade som loftbeklæd
ning, derpå forskallingsbrædder, en 
dampspærre, træplanker på højkant 
med isolering imellem, over isoleringen

et ventileret hulrum, derpå en krydsfi
nerskive og endelig tagpap. På bygge
pladsen er så monteret en tagbeklæd
ning af zinkplader. Se fig. 3.

Som følge af den store spændvidde 
er der brugt ret store planker. De har en 
højde på 265 mm og er lavet ved lami
nering af to planker på 220 og 45 mm.

Hvor de to skrå tagflader mødes er 
der monteret en lanterne med ovenly
svinduer. Også den er et element af træ 
og kan betegnes som en præfabrikeret 
kvist.

Mellem de to fløje med boliger er der 
fællesrum, og her er der anvendt tage
lementer med sadeltagsformede ribber. 
Elementet ser på billedet ud til at være 
fladt, men det har en let rejsning på 
midten, således at regnvandet samles 
ude i hver side langs kanten til det skrå 
tag.

De bærende planker i disse elemen
ter er 240 mm i siderne, stigende til 350 
mm på midten. De er lavet ved lamine
ring af en 240 mm planke og to trekan
tede planker. Spændvidden er her 6 m.

Dansk træ
Ordren til Sorø Akademi har medført et
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Tåsinge Træ
Tåsinge Træ indgår i Palsgård 
Gruppen som bl.a. også omfatter 
Palsgård Savværk. Palsgård Grup
pen indgår i det børsnoterede Con- 
senta Holding A/S med hjemsted i 
Slagelse.

Tåsinge Træ er Danmarks ældste 
og største producent af træbaserede 
byggeelementer og startede produk
tionen i 1971. Referencelisten tæller 
byggerier med mere end 4 mio. m2 
af alle typer - butikker, kontorer, 
sportshaller, boliger, etageboliger, 
kviste, institutioner mv. - bl.a. en 
række af de nye 3-4 etages træhuse. 
Der er 60 medarbejdere.

Tåsinge Træ laver elementer til 
tag, facader, skillevægge, kviste, 
etagedæk mv., tagelementerne i 
spændvidder op til 14 m. Der laves 
også elementer til støjskærme som 
tidligere har været vist i Skoven.

Læs mere om Tåsinge Træ på 
www.taasinge.dk og om Palsgård- 
Gruppen på www.palsgaardgrup- 
pen.dk

På hjemmesiden for Tåsinge Træ 
vises bl.a. billeder af et stort antal 
byggerier hvor firmaet har leveret 
produkter til. Der er også detaljerede 
beskrivelser af de forskellige typer af 
byggeelementer. Til dette byggeri er 
brugt I-3 til de skrå tage og 1-1-L til 
de vandrette tage. Vægelementer og 
lanterner er konstrueret specielt til 
dette byggeri.

VENTILATIONS SPALTE

t l

Fig. 3. Smttegning af tagelementet på 
de skrå vægge. Fra neden gipsplade, 
forskalling, dampspærre, isolering og 
265 mm planke på højkant og krydsfi
nerskive. Elementerne til Sorø havde 
desuden tagpap øverst, og på bygge
pladsen er monteret zinkplader.

samlet forbrug på 60-80 m3 massivt træ 
i form af grantømmer. Det store spørgs
mål er så om det er muligt at anvende 
dansk gran her?

- Vi bruger styrkesorteret nordisk træ, 
og det er normalt svensk træ, fortæller 
ingeniør Per Bo Larsen fra Tåsinge Træ. 
Vi bruger ikke ret meget dansk træ, og 
det er bl.a. et prisspørgsmål (bl.a. fordi

Fig. 2. Tagkonstruktionen under opførelse. Til venstre ses en fløj hvor ydermure og 
vægge ind mod bad og toilet er af betonelementer - træskillevæggene kommer 
senere. I midten ses rummet mellem de to fløje hvor der er opholdsrum - det er ved 
at blive dækket med et tagelement med sadeltagsformet ribbe. Til højre ses en fløj 
med tagelementer lagt op - øverst ses lanterner med ovenlysvinduer. Foto: BBP 
arkitekter.

den svenske krone har stået meget lavt 
igennem nogen tid, red.).

- Et andet problem er dimensionerne. 
Danske savværker kan normalt ikke 
levere større mængder af planker af en 
bredde over 150 mm. Vores absolutte 
hovedprodukt er tagelementer, og der 
anvender vi typisk planker på 150-250 
mm. Det samme gælder vægelementer 
til fleretages boliger.

- Vi anvender af og til smallere plan
ker - i dette tilfælde således en del på 
70 mm - men de er som regel også 
svenske. I første omgang afgiver vi 
nemlig en ordre på de store planker, og 
så følger de små med som en del af en 
samlet ordre - vi "fylder vognen op” 
med de små.

- Vi køber dog af og til dansk træ.
Det kan være i mindre dimensioner og 
forskallingsbrædder. Eller hvis vi har 
brug for specielle dimensioner - fordi 
svenskerne normalt kun leverer stan
darddimensioner. Endelig kan dansk 
træ komme ind hvis der er tale om kort 
leveringstid.

- Dansk savværkstræ købes ofte hos 
Palsgård Savværk - idet begge virk
somheder indgår i Palsgård Gruppen - 
eller hos Rold Skov Savværk.

- I tagelementerne var der en lamine
ret planke, lavet af to planker på 220 
hhv. 45 mm. Kunne man ikke have lavet 
denne konstruktion med to planker på 
hver 130-140 mm så danske savværker 
kunne være med i billedet?

- I den pågældende konstruktion er 
der nogle tekniske forhold som gør at 
det ikke er muligt, men i andre tilfælde 
kunne det godt lade sig gøre.

Præfabrikerede
elementer
Anvendelse af elementer til byggeri er 
blevet meget almindeligt. Det er en af 
metoderne til at opnå rationaliseringer i 
byggesektoren. En del af byggearbej
det flytter ind på fabrik hvor det kan 
udføres hurtigere, mere rationelt og 
under bedre arbejdsforhold i en tør og 
opvarmet fabrikshal.

Elementbyggeri betyder at bygnin
gen hurtigere kan lukkes og forsynes 
med klimaskærm; det er ikke ualminde
ligt at montere 1000 nr tag om dagen. 
For træprodukter er det vigtigt at undgå 
opfugtning, men også andre byggema
terialer bør sikres mod væde.

Træelementer har flere fordele sam
menlignet med betonelementer: De kan 
leveres i mere færdig stand så der kun 
skal laves overfladebehandling af 
vægge, det er let at foretage tilpasnin
ger på byggepladsen - fordi træ kan 
bearbejdes med håndværktøj, de er let
tere, og de kan monteres hurtigere.

Alt dette medfører kortere byggetid 
og dermed lavere udgifter til byggeren
ter. Alene denne besparelse i renter gør 
at træbyggerier i mange tilfælde vil bli
ve billigere end traditionelt betonbygge
ri.

Tåsinge Træ lever primært af at sæl
ge tagelementer, men andre typer af 
elementer såsom facader, kviste og skil
levægge er på vej frem.

Per Bo Larsen fremhæver bl.a. faca
der som kan leveres højisoleret fra 
fabrikken. Det giver nemlig muligheder 
for at indbygge større glasarealer i byg
ningen.
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Fig. 4. I overgangen mellem væggen og 
skråvæggen ses mange steder revner 
som skyldes vandskade under opførel
sen.

Med træelementer har man også et 
større udvalg af facadebeklædninger 
fordi de kan fastgøres direkte på ele
menterne, Hvis man havde brugt beton
elementer skulle der først monteres et 
underlag med isolering.

Tåsinge Træ har leveret elementerne 
til de fleste af de fleretages træhuse der 
er lavet herhjemme. Deres specialer er 
især større bebyggelser med familiebo
liger, ungdomsboliger og ældreboliger.

Et andet speciale er renoveringer af 
tage i ældre byggeri hvor der samtidig 
bygges en ekstra etage på. Det kan 
gøres relativt enkelt fordi træelementer
ne er så lette at der ikke er behov for 
ekstra fundering.

Ærlighedsprincip
Bygherren har ønsket at bruge træ i 
skillevæggene - og havde også overve
jet det i ydervæggene - ud fra ønsket 
om at anvende mest muligt træ. Arkitek
terne ville have foretrukket at bruge 
sten:

- Alumnatet fremtræder som et 
grundmuret hus, og det ligger mellem 
andre murede huse, siger arkitekt Ebbe 
Wæhrens fra BBP Arkitekter. Så skal det 
også være et muret hus helt igennem 
ud fra et ærlighedsprincip - huset skal 
være hvad det ligner.

- Vi vil gerne lave træhuse, og det 
har vi også gjort tidligere. Men så skal 
det være udformet på en helt anden 
måde, og man skal kunne se træet. En 
del af dette træ skal af brandhensyn 
skjules, men så kan man fx anvende 
træ som beklædning på facade eller 
vægge for at markere at der også er 
træ indvendig.

- Vi har derimod intet mod at anven
de træ i taget, fordi det er helt normalt 
at anvende træ på dette område.

Logistik og økonomi
- Der kan generelt være gode grunde til 
at bruge mere træ i byggeriet, fortsæt
ter Ebbe Wæhrens. Men man skal også 
gøre sig klart at træ stiller større krav til 
logistikken. Træ tåler ikke ret meget 
vand, og derfor skal det afdækkes 
omhyggeligt, især når håndværkerne 
går hjem.

- Og det svigtede med dette hus på 
et tidspunkt. Selv om det jævnligt havde 
været nævnt for håndværkerne så fik 
huset lov at stå uden afdækning i en 
periode om sommeren, og der kom en 
del vand i væggene i midterzonen af 
huset.

- Vi prøvede at tørre huset, men til 
sidst kom der skimmelangreb i trævær
ket. Så måtte vi pille isoleringen ud for 
at tørre træet ordentligt ned.

Træet er nu blevet så tørt at der ikke 
er risiko for skimmel. Men der er stadig 
forskelle i fugtindholdet mellem de 
enkelte dele af konstruktionen, og der
for arbejder træet. Det kan man se i 
mange af værelserne på førstesalen 
hvor der er opstået revner mellem væg 
og loft. Der går et års tid før huset har 
sat sig helt, og så vil revnerne blive 
udbedret. Se fig. 4.

- Hvad har materialevalget betydet 
for husets pris?

- Der er ingen tvivl om at der er spa
ret ved at bruge tagelementer frem for 
en traditionel spærkonstruktion. Om det 
er blevet billigere at bruge træ i skille
væggene - ja det afhænger nok af hvil
ken entreprenør du spørger. Om han 
har erfaringer på det punkt, om han har 
den rette arbejdskraft til rådighed osv,

sf

BBP Arkitekter
BBP Arkitekter A/S er en mellemstor 
tegnestue med 20 medarbejdere, og 
den har eksisteret i ti år. Blandt de 
vigtigste projekter kan nævnes kon
grescenter og udstilling til Neue 
Messe Munchen, Århus Arena og 
Stadion, plejeboliger, en idrætshal, 
alumnatet i Sorø samt en halv snes 
større boligbyggerier, nogle med 
over 100 boliger.

De laver desuden byplanlægning 
og har lavet en del lokalplaner, har 
lavet tegninger til pladser og bycen
tre, lavet design af inventar, skilte, 
facader, bænke mv..

Om byggeriet i Sorø skriver de 
bl.a.:

”Der har været lagt særlig vægt 
på at skabe en bygning, som både 
fremstår nutidig og som samtidig 
indpasser sig harmonisk i det histori
ske miljø.

Alle Sorø Akademi's eksisterende 
bygninger afspejler den tid, hvori de 
er opført. Med deres individuelle 
særkender er de karakteristiske ved 
at være solide stenhuse, der står 
direkte på terræn.

Den ny kantine- og alumnatbyg- 
ning viderefører disse karakteristika. 
Det solide og grundmurede kommer 
til udtryk i de murede piller, tagenes 
hældning, i facadens stoflighed og i 
vinduernes højformater.

Det nutidige kommer frem i place
ringen af vinduerne i murfladen: Vin
duesrytmen i stueetagen udtrykker 
husets åbenhed og rummenes fleksi
ble indretning. På 1. sal udtrykker 
vinduesrytmen udformningen af de 
her placerede boligfunktioner.

Projektet blev endvidere frem
hævet for det optimale samspil mel
lem de forskellige funktioner.”

Læs mere på www.bbp-arkitek- 
ter.dk

SKOVPLANTER?
Dem klarer 

Bent, Steen og Jens

t y i o r i h e d e  p l a n t e s k o l e  V s

v. SØREN OG THORKILD IVERSEN 
Tukærvej 12 • DK 8850 Bjerringbro

SKOVPLANTER - LÆPLANTER - LANDSKABSPLANTER P
TLR: 86 68 64 88 FAX: 86 68 64 40

76 SKOVEN 2 2002



CERTIFICERING - KORT NYT

gødskning og udnyttelse af energitræ, 
og i nord skal der nu ved afdrift efterla
des 10 træer/ha til naturbeskyttelse.

FSC reglerne skal tilpasses på 4 
punkter for at svare til PEFC. De skal 
indføre Gront Kort hos entreprenørerne, 
og råtræopkøberne skal lægge større 
vægt på udvikling af lokalsamfundet. På 
en mindre del af de fugtige områder 
skal man fremover dyrke løvskov.

KUde.Skogen 1/02

Den rette art af due
I Skoven 1/02 omtalte vi "Skogsduvan” 
og viste logoet med billede af en due. 
Med redaktionens indgående kendskab 
til ornitologi blev navnet naturligvis 
oversat til "Skovdue”.

Det var en fælde.
Det er en huldue som indgår i logoet. 

Hulduen lever i hule træer og gamle 
spættehuller og yngler i lille antal her
hjemme. Skovduen hedder også Ring
due og er meget almindelig ynglefugl i 
Danmark. Skovduen har lidt mere mar
kante farvetegninger end hulduen.

Vi beklager fejlen.
Redaktionen

Svanen godkender PEFC
Det nordiske Svanemærke - som bru
ges på en del papirprodukter - accep
terer PEFC på lige fod med FSC. De 
nye skærpede krav som blev indført i 
sommeren 2001 går bl.a. ud på at 
mindst 15% af råvaren skal komme fra 
"certificeret bæredygtigt skovbrug”
(eller halvdelen af råvaren skal være 
genbrugsfibre).

Det er nu vedtaget at kravene til 
bæredygtigt skovbrug opfyldes af PEFC 
i Tyskland, Sverige, Norge, Finland og 
Schweitz, samt af FSC i Sverige. Det 
tyske PEFC er meget begejstret for 
godkendelsen især i forbindelse med 
tissue produkter (dvs. køkkenruller, ser
vietter, bleer osv.).

Som nævnt i Skoven 11/01 er antallet 
af svanemærkede produkter faldet kraf
tigt siden kravene blev skærpet, så det 
er umiddelbart svært at vurdere virknin
gen i praksis. Det vigtigste er den aner
kendelse som komiteen bag Svane
mærket har qivet til PEFC i forhold til 
FSC.

Kilde:Pressemeddelelse fra tysk 
PEFC 16.1.02

Anmærkninger til FSC
I de sidste 6 år er der uddelt 400 
anmærkninger til skovejendomme der 
er certificeret efter svensk FSC.

Hyppigst er at skovejeren ikke har 
skabt tilstrækkelig meget dødt ved. Det 
er ofte svært at få de ansatte med på at 
efterlade døde træer. Nogle synes det 
er unødvendigt at fælde levende træer 
til formålet - de dør jo i løbet af nogle år. 
Et andet problem er at dødt ved forsvin
der gennem sankning.

Der er mange anmærkninger til kra
vet om økologisk landskabsplanlæg
ning (dvs. planlægning af udlæg af 
urørte områder, spredningskorridorer tor 
sjældne dyr mv.).

En sådan plan kræves kun for skov
ejere med over 5000 ha, men det var 
tanken at mindre skovejere kunne slå 
sig sammen og skabe en løsning i fæl
lesskab. Det fungerer ikke, for de små 
skovejere tilhører forskellige paraplyor
ganisationer, og deres ejendomme stø
der sjældent op til hinanden. De synes 
også nytten er tor lille i torhold til bes
været.

Kilde:Skogen 12/01

PROKNUS Fl ,
- Probleinknuser for skovbruget

Forbedre din Edb-sikkerhed!
• Test af sikkerhed, opdatering af programmer.
• Rådgivning om valg af antivirus og firewall.

Excel regneark til skov og land
• Kort og målestokke, arealmåling, træmåling.
• Plantebestilling, hegn, renholdelse, Euro / kr.
• Mere end 100 beregninger og tabeller.

På www.dataiskoven.dk er der mulighed for 
at få en gratis demo af regnearkene.

Skov- og Landskabsingeniør Truls Wiberg
Borupvej 62, 4683 Rønnede 
Telefon 24 65 88 68 eller 
proknus@dataiskoven.dk

Skogsduvan
- ja og måske
l Skoven 1/02 fortalte vi om Skogsduvan
- et forsøg på samarbejde mellem de to 
svenske systemer til certificering, skov
ejernes PEFC og miljøorganisationernes 
og skovindustriens FSC.

Bestyrelsen i svensk PEFC har nu 
godkendt dokumenterne. Man vil snart 
sende en ansøgning om godkendelse til 
PEFC’s hovedkontor i Luxembourg.

Beslutningen hilses velkommen af de 
svenske savværker som ”et stort skridt 
på vejen for en konstruktiv dialog mel
lem PEFC og FSC systemer. Vi håber at 
vi snart kan samordne råtræforsyningen 
fra de to systemer."

Det svenske FSC Råd vil analysere 
papirerne nøjere for at sikre sig at alle 
de svenske FSC krav indgår. De be
mærker bl.a. at spørgsmålet om skov
brugets hensyn til rensdyr erhvervet 
indtil videre er holdt uden for.

De bemærker også at dokumenterne 
ikke ser på forskelle i certificeringspro
cessen, sporingsregler, åbenhed mv. 
FSC Rådet foreslår at der sker praktiske 
afprøvninger og parallelcertificeringer 
med begge systemer.

Endelig bemærkes at Skogsduvan 
går ud fra de nuværende standarder for 
FSC, hhv. PEFC. FSC standarderne er 
netop under revision, og nye regler ind
føres i 2003.

Kilde:Pressemeddelelser fra PEFC 
14.1.02 og fra FSC 21.1.02

Forskelle mellem 
systemer
Skogsduvan er udarbejdet af miljøorga
nisationerne, skovejere og skovindustri
en i Sverige og beskriver de forskelle 
der er mellem systemerne.

PEFC skal ændre sine regler på 17 
punkter for at de kan svare til FSC:

5% af skoven skal lades urørt af 
naturhensyn - flere skovejerforeninger 
ligger på 3%. Hugststoppet for alle nøg
lebiotoper forlænges til mindst udgan
gen af 2004. Ejendomme med under 20 
ha skal have en bedømmelse af natur
værdierne.

Fjeldnære skove skal beskyttes stær
kere, og det gælder også nøglebiotoper 
som ikke er registeret af Skogsstyrelsen. 
Der indføres visse begrænsninger for

• Køb af træ på roden L
• Maskinskovning J

# BRDR.
• Udkørsel af træ | HØIRUP A/s
• Maskinplantning Skoventreprenører

Oprilning Skovgade 20
7300 Jelling

• Rydning af stød og kvas Biltel. 20 73 71 73
30 80 01 73

• Knusning Fax 76 80 14 00
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LOVGIVNING OG 
CERTIFICERING

STILLER KRAV TIL FINSKE SKOVE
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Der sker en omfattende uddannelse af alle Inden for finsk skovbrug - fra funktio
nærer til skovarbejdere og skovejere. Man skal lære at beskytte naturen bl.a. ved at 
beskytte særligt værdifulde levesteder.

Af Anne Manner

Der er kommet øgede 
krav til beskyttelse af 
naturværdierne i skove
ne. Alle i skovbruget har 
ansvaret for at overhol
de reglerne.

Skovejerne kan få til
skud til skovforbedring - 
til kulturanlæg, vedlige
holdelse af grøfter, ind
samling af energitræ og 
meget andet.

Der findes særlige reg
ler for beskatning af 
skovbrug.

Det finske skovbrug styres af en lovgiv
ning tilpasset nutidens krav. Indenfor 
lovens rammer behandles økonomiske, 
økologiske og sociale aspekter. Certifi
ceringen af den finske skov er et reelt 
skridt videre i den retning som lovene 
har stukket ud.

Finland er et udpræget skovland. 
Sætter man skovarealet i forhold til 
befolkningen har hver finne i snit godt 4 
hektar skov til sin rådighed.

Også selve ejerforholdene berører 
mange borgere. Godt 60% af skovarea
let ejes af private skovejere. Det er i de 
private skove den største tilvækst fin
des. Det er med andre ord i hovedsa
gen et familieskovbrug i småskala som 
skal forsyne industrien med råtræ i Fin
land.

Skoven i Finland har så stor betyd
ning for landets økonomiske overlevel
se, at man ikke kan forbigå lønsomhe
den i skovbruget. Alligevel må de 60 
mio. m3 som hugges hvert år tages ud 
af skoven med forsigtighed. Når skovlo
ve udformes i Finland må helheden 
tages i betragtning. Også mennesker 
som ikke ejer så meget som en 
træstamme har ofte synspunkter og 
krav til skovbrugserhvervet.

De fleste finner har en eller anden til
knytning til skoven som miljø. Finnerne 
færdes meget i skoven og naturen, og 
allemandsretten udnyttes flittigt i bær- 
og svampetider og i forbindelse med fri
luftsliv.

Den økonomiske tankegang skal 
med andre ord forenes med ikke bare 
naturhensyn, men også med befolknin
gens forventninger til landskabspleje. 
Derfor den lovgivning som findes i dag.

Uddannelse på alle 
niveauer
Den nye lovgivning som trådte i kraft i 
1997 stiller strenge krav til naturpleje og 
-beskyttelse. Forskellige særligt værdi
fulde levesteder er klart fredet mod alle 
former for tiltag.

Her gælder det for hver aktør inden 
for skovbrugserhvervet at holde øjnene 
åbne. Skulle uheldet være ude kan man 
ikke fralægge sig ansvaret og påstå at 
man ikke kendte til levestedets særlige 
krav. Derfor skal alle disse krav bankes 
ind i knolden på hver eneste skovbru
ger i hele Finland.

Funktionærerne har naturligt nok til
egnet sig denne viden, fordi arbejdet 
kræver det. Mange funktionærer har 
allerede taget en særlig eksamen i 
naturbeskyttelse, og der afholdes sta
dig fuldtegnede kurser i emnet.

Også skovarbejdere og entrepre
nører uddannes på en helt anden måde 
end tidligere. Her er det certificeringen 
som kræver en gennemgribende for
øgelse af kundskabsniveauet hos alle
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Optakt til 
Skovkongressen
Nordisk Skovkongres afholdes i Fin
land 16.-19, juni 2002, hvor skovbru
gere fra hele Norden samles til eks
kursioner mv. over hele Finland. På 
initiativ af arrangørerne bringes i det
te og næste nummer af Skoven to 
artikler om skovbruget i Finland. 
Artiklerne er skrevet af Anne Manner 
som er skogbrugsingeniør og free
lance journalist, og de er oversat af 
Skovens redaktion.

Skovkongressen er detaljeret 
beskrevet i Skoven 11/01. Program
met kan fås i Dansk Skovforening og 
kan læses på www.smy.fi/nsu/

der beskæftiger sig med skovbrug.
Eftersom relativt mange skovejere er 

selvaktive må også den enkelte skov
ejer kende til dagens krav. Det er ikke 
nogen let opgave at skole en så stor del 
af befolkningen i et så omfattende emne 
som beskyttelse af skoven.

De skovejere som bor i nærheden af 
sin skov og har nær kontakt med sin 
lokale skovdyrkerforening kan man i 
reglen nå ret smertefrit. Derimod byder 
’’fjernskovsejerne” - som bor langt fra 
skoven - på en del udfordringer for 
informatørerne. Man har løst problemet 
ved at sende personlig information ud 
til alle skovejere og ved at holde fore
drag om emnet ved enhver given lejlig
hed.

Skovejere der ejer mere end 4 ha 
skov er automatisk mediemimer i de 
lovfæstede skovdyrkerforeninger som 
findes over hele landet. Selvfølgelig kan 
man frasige sig medlemsskabet, men 
ikke mange gør det.

Den lokale forening er skovejerens 
interesseorganisation og fungerer som 
mellemled ved certificeringen. Selve 
ansøgningen om certificering sker for 
hele forbundet under ét.

Skovdyrkerforeningerne hedder på 
svensk "skogsvårdsforeningar” (skogs- 
vård kan omtrent oversættes ved skov
pleje). Lovgivningen blev vedtaget i 
1950’erne, men på det tidspunkt var 
der allerede etableret flere foreninger. I 
de senere år er en ny lov trådt i kraft, og 
det er stadig et krav i loven at disse for
eninger findes.

Årlig undersøgelse
Certificering har været i gang i flere år i 
Finland. Sidst i 90’erne begyndte Fin
land at udvikle sit eget system, og i 
løbet af 1999 begyndte man at certifice
re de private skove region for region.

Sidst i 2000 var man nået hele Fin
land igennem, og omkring 95% af alle 
skovejere havde tilmeldt sig. På samme 
tid var det finske system blevet god
kendt af det fælleseuropæiske system,

PEFC, og i dag er 21,9 mio. ha skov i 
Finland certificeret. (En oversigt over de 
finske regler kan ses i Skoven 12/99, 
side 548).

Hvert år laves en nøje undersøgelse 
af at certificeringens krav følges. Revisi
onen udføres af den uafhængige orga
nisation Det Norske Veritas. Et område 
udvælges tilfældigt og kommer uund
gåeligt under luppen. Alle aktører 
undersøges. Myndigheden som fører til
syn med lovgivningen og ofte tager sig 
af større afvandinger og vejbygning 
skal redegøre for sin virksomhed.

Selskaber der køber råtræ skal på 
tilfældigt udvalgte skovninger vise 
resultatet af skovningen, bl.a, hvad 
angår naturhensyn. Den lokale skovdyr
kerforening er naturligvis også mål for 
revisorernes kritiske øjne.

På den måde undersøges alt fra 
dokumentation til praktiske tiltag i sko
ven, og man ser på hvordan uddannel
sen af personale og skovejere foregår.

Skovindustrien bliver naturligvis også 
undersøgt, men de har desuden egne 
styringssystemer til at opfylde lovens og 
certificeringens krav. Dette kan delta
gerne i sommerens ekskursion i Åbo- 
området (nr. 17) følge gennem hele 
trækæden fra skov til industri.

Ansvar for flyveegernet
En dyreart som gør Finland unikt i EU er 
flyveegernet (se boks for nærmere 
omtale af dyret). Den stiller særlige krav 
til skovbruget.

Finland er ansvarligt for flyveeger- 
nets fortsatte tilhørsforhold til EU, og 
derfor er denne lille gnaver udsat for 
stor opmærksomhed. Den kan være 
svær at opdage, så det gælder for hver 
aktør i skovbranchen at være oppe på 
tæerne når man bevæger sig i miljøer 
hvor den kan tænkes at færdes.

Flyveegernet behøver ældre eller 
gammel blandingsskov for at leve. Den 
gnasker knopper og løv af asp, el og 
birk i sig. Den bor gerne i gamle flag
spættehuller eller hulheder i gamle løv
træer. Den kan også bosætte sig i hus
vægge og fuglekasser. Altså betragter 
den tydeligt mennesket som en accep
tabel nabo.

Flyveegernet beskyttes ved at man 
efterlader et område rundt om dens 
bolig helt urørt - der anbefales en 
beskyttelseszone med en radius på 10- 
15 meter. Man efterlader også såkaldte 
korridorer af stammer som det lille dyr 
kan sætte sig på når det glider gennem 
luften. Den skal væk fra sit beskyttede 
levested når den skal på frierfødder.

Debatten går især på hvor stort 
område der bør efterlades, men arten 
er unægtelig mål for en aktiv beskyttel
se.

Pisk og gulerod
Foryngelsespligten efter afdrift er i Fin
land et benhårdt krav. Naturbeskyttelse 
og landskabshensyn må ikke forveksles

Flyveegernet
Flyveegernet (Pteromys volans) min
der i skikkelse noget om et egern, 
men er mindre og med grå pels. 
Kroppen er 15-20 cm, halen 10 cm, 
og vægten er 100-175 gram.

Langs siden af kroppen findes en 
tæt behåret hudbræmme der bredes 
ud mellem for- og bagben som flyve
hud. Dyret flyver ikke, men det kan 
svæve-glide når det kaster sig ud fra 
et træ, det kan manøvrere under 
flugten, og det kan lande på en 
træstamme op til 50 m væk.

Det bevæger sig let på træstam
mer, men færdes ikke meget på jor
den og kommer i det hele taget ikke 
langt omkring. Den ringe spred
ningsevne gør det sårbart over for 
uheld og forringede kår i omgivelser
ne.

Flyveegernet laver rede i hule 
træer, fuglekasser eller bag træbe
klædningen på et hus og får 3-4 
unger om året. Føden er om vinteren 
rakler af birk, om foråret knopper og 
små kviste, om sommeren blade og 
unge skud af løvtræer, og om efte
råret bær, frugter, frø og svampe. 
Desuden kan det spise knopper og 
skud af nåletræer samt fugleæg og 
-unger.

Det har fjender blandt rovfugle, 
ugler og skovmår. Men det største 
problem er moderne skovdrift som 
fjerner de gamle spredte løvtræer 
med hulheder og spættehuller. De 
små egnede skovstykker der bliver 
tilbage kan komme til at ligge som 
isolerede øer som vanskeligt kan 
koloniseres igen.

Flyveegernet findes i den sydlige 
halvdel af Finland.

Kilde:Birger Jensen: Nordens 
pattedyr Gads Forlag 1993.

med dårligt udført skovdyrkning!
Senest tre år efter hovedskovning 

skal skovejeren sørge for at der er etab
leret ny skov. Foryngelsen kan ske ved 
hjælp af plantning, såning eller naturlig 
foryngelse, men det går ikke at overla
de ansvaret til naturen i vilkårlig lang 
tid.

Lovgivningen overvåges af de 13 
’’skogscentraler” (heraf 1 svenskspro
get), og de undersøger hvert år plan
lagte foryngelsen Flader som er over
ladt til sig selv uden at der sker noget 
accepteres hverken af loven eller af 
certificeringen.

Finland anvender udover pisk også 
gulerod i bestræbelserne for at passe 
skoven på en bæredygtig måde. Det 
viser eksempelvis den statslige tilskuds
ordning ’’Skogsforbåttringsstdd” som er 
en hel videnskab i sig selv. Staten betal
te i år 2001 ca. 350 mio. mark (420 mio.
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Finnerne færdes meget i naturen. ’’Allemandsretten” giver lov til at færdes til fods, 
på ski og på cykel overalt i naturen, overnatte i telt samt samle bær og svampe til 
eget brug. Man må dog ikke overnatte tæt på huse, lave åben ild, fælde eller skade 
træer, eller forstyrre rugende fugle.

dkr eller 55,5 mio. Euro) til skovforbed
ring. Eksempler:

Til et vanskeligt kulturanlæg (dvs. at 
arbejdet efter en tabel beregnes at tage 
mere end 2,5 dage pr. ha) ydes et til
skud på ca. 250 Euro/ha (1900 dkr) hvis 
skovejeren ikke har en skogsbruksplan. 
Har man en sådan plan (som er gyldig i 
10 år) får man 300 Euro. Disse satser 
gælder for det landskab jeg bor i - 
Osterbotten (ud til den Botniske Bugt) - 
i det sydlige Finland er tilskuddet lave
re.

Til vedligeholdelse af grøfter får 
skovejeren dækket planlægning og 
arbejdsledelse 100% af staten, mens 
selve grøftearbejdet dækkes i et vist 
omfang afhængigt af landskab eller 
zone. I Osterbotten er andelen 55%.
Der graves ikke grøfter på områder som 
ikke har været afvandet tidligere (idet 
man ønsker at beskytte det plante- og 
dyreliv som findes i disse områder; Fin
land rummer store områder som er eller 
har været vandlidende, red.).

Ved foryngelse af underproduktiv 
skov (dvs. træfattigt område på over 1,5 
ha) får skovejeren planterne gratis, og 
han får dækket en del af arbejdet - 35% 
i Osterbotten.

For at øge anvendelsen af energitræ 
yder man støtte til indsamling af hugst
affald, energitræ fra unge bevoksninger 
samt flisning hvis træet sælges til andre 
uden for ejendommen. Hvis mængden 
overstiger 20 m3, betales 5 Euro/m3.

Desuden er der tilskud til opkvist- 
ning, flisning, førstegangstynding, vej
anlæg, grundforbedring af veje, visse 
former for miljøbeskyttelse, afbrænding 
af hugstaffald, bekæmpelse af rodfor

dærver og sikkert endnu flere ting som 
jeg lige har glemt nu.

Tilskuddene til skovforbedring er uaf
hængige af om skovejeren udfører 
arbejdet selv, eller om der ansættes 
arbejdskraft.

To skattesystemer
For rigtigt at gøre skovbrugerens hver
dag besværlig har man i dag i Finland 
to parallelle skattesystemer, og det har 
sat sit præg på skovbruget i de senere 
år.

Vi er i dag inde i en 13 årig over
gangsperiode fra det gamle system 
med arealbeskatning til den nye kapital
beskatning, som alle skal anvende 
senest i 2005.

Arealbeskatning baserer sig på en 
teoretisk produktionsklasse. En middel
god jord kan fx være klassificeret til at 
have en tilvækst på 3 m3/ha/år. Klassifi
ceringen er foretaget ude i skoven af 
skattemyndighederne.

Denne tilvækst ganges med en 
såkaldt skattekubikmeters pengeværdi 
som fastlægges år for år. Den er bereg
net ud fra en gennemsnitspris på alle 
sortimenter, og fordelingen af sortimen
ter laves på basis af rigsskovtakserin
gen (landsdækkende opgørelser af are
aler, vedmasse og tilvækst, red.).

Man kan lave forskellige fradrag i 
denne teoretiske indkomst. Ved anlæg 
af nye bevoksninger får man et fradrag, 
som varierer efter om det er plantning, 
såning eller selvforyngelse. Når det 
efter 5 eller 10 år kan konstateres at kul
turen er vellykket fås yderligere et fra
drag.

Man kan få et særligt fradrag for

førstegangstyndinger på halvdelen af 
den skovede mængde ganget med 
skattekubikmeteren. Hvis man selv 
udfører arbejdet bliver man ikke beskat
tet af eget arbejde for de første 125 m3. 
Brænde til eget brug kan man hugge 
skattefrit. Udgifter til veje og grøfter kan 
saldoafskrives med 15% om året.

Det overskud som kommer frem efter 
dette regnestykke beskattes progres
sivt.

Hvis det lyder indviklet, så kan jeg 
sige, at det synes vi også.

Kapitalbeskatning udgør 29% af 
overskuddet ved skovdrift som bereg
nes ud fra de faktiske indtægter og 
udgifter - i grove træk. Man opgør ind
tægterne fra hugsten, og herfra trækkes 
diverse udgifter vedrørende skovdriften, 
bl.a. udgifter til kulturanlæg og -pleje. 
Hvis man ikke forventer hugstindtægter 
året efter kan man også fratrække for
ventede kulturudgifter.

Lønudgifter til fremmed arbejdskraft 
kan fratrækkes, men ikke værdien af 
eget arbejde. Hvis man lader skovdyr- 
kerforeningen lave arbejdet kan udgif
terne hertil fratrækkes. Foreningens 
arbejdsledelse betales af staten.

Hvis man selv laver tynding kan man 
fratrække et standardbeløb pr m3 for 
skovning og transport. For cellulosetræ 
af fyr således 50 hhv. 10 finmark/m3 (60 
hhv. 12 kr) - for en mængde op til 125 
m3 om året. Tanken er at dette fradrag 
modsvarer udgifterne til fremmed 
arbejdskraft. Udgifter til motorsav og 
andre maskiner kan trækkes fra, og 
grøfter og vejanlæg afskrives med 15% 
om året.

Tilskud til skovforbedring er - som 
nævnt oven for - skattefri. Erstatning for 
stormskader skal indtægtsføres, men 
man kan vente med at bogføre den i det 
år hvor den nye kultur anlægges.

Indtil 2005 er der frit valg mellem de 
to systemer. De skovejere som er fortsat 
i arealbeskatningen vinder på at skove 
sine hugstmodne bevoksninger inden 
kapitalskatten kræver sin del af over
skuddet. Dette er en af årsagerne til at 
der i de senere år er skovet store area
ler med hugstmoden skov i Finland, på 
bekostning af tyndinger. Prissætningen 
på råtræ og dårlig lønsomhed i landbru
get har dog også påvirket situationen.

Der har været stor nervøsitet blandt 
skovejernes organisationer for udviklin
gen i skovene. Man er bekymret for en 
regulær træmangel, noget som kunne 
blive skæbnesvangert for Finland. På 
det seneste ser det dog ud til at tyndin- 
gerne øges i omfang.

Denne artikel kan ses som en hurtig 
gennemgang af nogle af emner som 
kommer frem gennem ekskursionerne i 
Finland i den kommende sommer. Lov
givning og certificering griber så dybt 
ind i skovbruget at det skal studeres 
nøje for at få et tilstrækkeligt kendskab.
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NØGLETAL OM FINSK SKOVBRUG
Om skovenes ejerfor
hold, hugst og betydning 
i samfundsøkonomien.

Skovene er på mange måder en vigtig 
del af Finland. 76% af landet er dækket 
af skov, og landbrug udgør kun 10% (i 
Danmark er det omtrent omvendt).

Det samlede skovareal er 23,1 mio. 
ha (mod 0,5 mio. i Danmark). Hver finne 
har 4,4 ha skov til sin rådighed i gen
nemsnit mod kun 0,1 ha til hver dan
sker.

Ejerforhold
Størstedelen af de finske skove ejes af 
privatpersoner, nemlig 59% af arealet. 
Det er de mest produktive dele af sko
vene. for de private skove står for 72% 
af den samlede tilvækst.

Staten ejer 28% af skovarealet, men 
det er overvejende i det nordlige Fin
land hvor tilvæksten er lav. I modsæt
ning til Sverige ejer de store private 
skovselskaber kun lidt skov - 8% af are
alet - og derfor står familieskovbruget 
for næsten 90% af industriens råtræfor
brug. Se figur 1.

Tidligere boede mange finner på lan
det hvor de dyrkede marken om som
meren, mens de arbejdede i deres 
egen skov om vinteren.

Denne situation er under kraftig 
ændring, fordi de små landbrug er ikke 
rentable. Og især efter Finland er kom
met med i EU er der mange landbrug 
som ikke kan overleve. En del finder

Percent of forested area

Non-industr. 59 
private

State 28

Industrial 8
private

Others 5

Figur 1. Ejerstrukturen i finsk skovbrug - 
fra oven ikke-industrielle private ejere, 
staten, private industrier og andre.

andet arbejde i nærheden, men flere og 
flere flytter til byerne og besøger kun 
den fædrene gård i ferierne.

Figur 2 viser udviklingen de sidste 25 
år og forventninger frem til år 2020. Der 
er en stor stigning i andelen af skoveje
re som ikke er landmænd - dvs. at 
hovedindkomsten ikke er baseret på 
jordbrug. Halvdelen af disse skovejere 
har lønindkomst, 40% af pensionister og 
10% er selvstændige.

Mange skove ejes af flere personer, 
og derfor er der 900.000 personer som 
ejer skov i Finland, omtrent hver femte. I 
gennemsnit er ejendommene på 26 ha.

Hugst
Hugsten var i 1999 på 62,8 mio. rm3, og 
det er langt under tilvæksten på 76 mio. 
m3. Hertil kommer en stor import af 
råtræ fra især Rusland, se tabel 1.

Skovfyr udgør 46% af skovarealet, 
rødgran 36%, og øvrige arter 18% (især 
birk). Ser man på hugsten er granen 
dog vigtigere - den udgør 46% af hugs
ten, fyr 42% og birk mv. 12%.

Årsagen er at fyr og birk vokser lang
sommere end gran og ofte på den 
dårligste jord. Af samme årsag er gran 
den vigtigste træart til savværkerne 
med 55% af den samlede tømmerhugst.

Beskæftigelse 
og eksport
Skovbruget udgør stadig en vigtig del 
af samfundsøkonomien, men ikke så 
stor som tidligere.

Skovbruget og skovindustrien

beskæftiger 95.000 mennesker. Skov
bruget alene beskæftiger 20.000, heraf 
3.000 som lønnede skovarbejdere og 
3.000 i entreprenørvirksomheder - de 
øvrige arbejder primært på deres egen 
bedrift.

Skovbrug og træindustri udgør 2,4%, 
hhv. 5,2% af den samlede produktion af 
varer og tjenesteydelser i Finland, 
Skovsektoren har især stor betydning i 
det sydøstlige hjørne af Finland - Kare- 
len - samt de østlige og centrale dele af 
landet.

Eksporten af træprodukter udgør 
11,1 mia. Euro eller 83 mia. dkr., og det 
er 29% af Finlands samlede eksport. 
Også denne andel er faldende efter
hånden som elektronik og kommunikati
on (fx mobiltelefoner) vinder frem, Så 
sent som i 1970 stod skovsektoren for 
55% af landets eksport.

sf

Tabel 1. Hugst og anvendelse af træ i 
Finland 1999, mio. nrf.

Hugst i Finland 62,8
Import af råtræ 11,7
I alt til rådighed 74,5

Savværkstræ 28,5
Plader af træ 3,5
Celluloseindustri 36,9
Brænde til private 4,6
Eksport af råtræ 1,0
I alt anvendt 74,5

Owner categories 

■ " Farmers
—— Non-farmer forest owners* 

Non-resident forest owners 
Women

') Forest owners whose mam source of income is not 
based on agriculture and/or forester Half of all non- 
farmer forest owners are wage and salary earners,
40 % are pensioners and 10 % are self-employed.

Percent of forested area

60 

50 
40 
30 

20 
10

1990 2005 2020

Figur 2. Ejerforholdene blandt de ikke-industrielle private ejere - fra oven land
mænd (grøn), skovejere som ikke er landmænd, skovejere som ikke bor på ejen
dommen, og til sidst kvinder.
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VERDENS STØRSTE 
TRÆFYREDE KRAFTVÆRK

*,

Kraftværket i Pietarsaari skal bruge 200.000 m3 hugstaffald 
samt bark fra en nærliggende papirfabrik. Værket er her set 
nordfra.

fl
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* \

Den første station til modtagelse af bark som kommer fra 
papirfabrikken.

Nyt finsk kraftværk skal 
fyre med bark og hugst
affald - samt torv.

Flere danske kraftvær
ker bruger også træ - 
men i noget mindre 
mængder.

Indtil for nylig var Enstedværket ver
dens største biomassefyrede kraftværk. 
Men den rekord er effektivt slået af et 
nyt finsk kraftværk som startede pro
duktionen i oktober 2001.

Værket ligger i Pietarsaari (Jakob- 
stad) ud mod Den botniske Bugt. Det 
har en samlet effekt på 550 MW, og det 
fyres primært med træ og tørv. Til sam
menligning har de fire største kraftvær
ker i Jylland-Fyn området en installeret 
el-effekt på hver 620-700 MW.

Energikilder
Omkring 1/3 af brændslet i det finske 
værk er træaffald, især bark. Det stam
mer fra Wisaforest, en papirfabrik som 
ligger lige ved siden af kraftværket. 
Fabrikken indgår i det store finske 
skovselskab UPM Kymmene som også 
ejer en andel af kraftværket.

Endnu mere energi skal komme fra 
tørv fra de enorme finske højmoser. Tør
ven leveres af det statsejede selskab 
Vapo og et privat selskab Turve Botnia. 
Tørven kan udgøre op til 45% af brænd
slet.

En tredje energikilde er hugstaffald 
fra UPM Kyrriniene’s skove og fra 
Metsåliitto (som ejes af de finske pri
vatskovejere). Det bliver samlet til store 
bundter på ca. 3 x % m som kan hånd
teres med velkendt udstyr til trætrans
port og hugges til flis på værket. 
Metsåliitto har spillet ud med en pris til 
skovejerne på 100 mk/ha i netto (120 
kr/ha). Der skal bruges en energi på 
400 GWh, svarende til 200.000 m3.

Man havde også overvejet at bruge 
affaldstræ af forskellig art, fordi man får 
penge for at modtage det. Ideen er dog 
droppet igen, fordi der er for stor risiko 
for korrosion på anlægget hvis det ikke 
er rent træ.

Værket kan også anvende kul og 
svær fyringsolie, og det ventes at 10% 
af energien vil komme herfra. Det sam
lede behov for brændsel er 3500 GWh.

Tørv som brændsel
Tørv er en gammel energikilde i Finland. 
I moderne tid startede et opsving for 30 
år siden da man ønskede at blive min
dre afhængig af olie.

I dag laves 30 mio. m3 tørv om året. 
Det meste er fræstørv som fræses løs af 
overfladen på højmosen og ligger som 
et pulver et stykke tid. Når det er blevet 
tørt samles det ind, og produktionen er 
derfor meget afhængig af vejret.

Der bruges tørv i 120 kraftværker og 
varmeværker i Finland i dag. Sektoren 
giver en beskæftigelse på omkring 
9000 mand på årsbasis - væsentligt fle
re i sæsonen.

Man kan diskutere om tørv kan reg
nes som biomasse, eller om det er fos
silt brændsel - altså om det er CO2 neu
tralt ligesom træ eller ej. Tørvemoserne 
vokser ikke mere end en halv mm om 
året, og derfor tager det mange tusinde 
år at genskabe den tørv der høstes i 
løbet af få år. I Finland regnes tørv som 
fornybar energi så længe den samlede 
produktion af tørv er mindre end den 
samlede tilvækst i højmoserne.

Mere biomasse til energi
Finland har brugt træ og tørv til energi i 
mange år, men det har fået et opsving i
de senere år.

- Den finske energibeskatning blev 
ændret i 1997, så anvendelsen af træ 
og tørv blev fremmet, sagde skovbrugs
minister Kalevi Hemilå ved indvielsen af 
værket i december. Samtidig lavede 
staten andre tiltag for at øge brugen af 
træ fra skoven til brændsel. En sam
menhængende og langsigtet politik er 
især vigtig i energisektoren.

Den finske energipolitik har flere for
mål end blot at anvende mest mulig 
biomasse:

- Affolkning af landdistrikter er 
bestemt ikke nogen naturlov, sagde 
ministeren. Tværtimod kan og må der 
gøres meget for at bevare job på landet 
og skabe nye muligheder for beskæfti
gelse.

- Dette anlæg giver permanent 
beskæftigelse til 450, hvoraf de 400 
arbejder med produktion og transport af 
træ og tørv. Det er i mit ministeriums
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interesse at fremme brugen af træflis fra 
såvel førstegangstyndinger som afdrif
ter - både ud fra hensyn til skovdyrk
ning og beskæftigelse.

Forbrænding
Selve håndteringen af brændslet er en 
stor logistisk opgave. Der skal indfyres 
900 m3/time, og siloerne på værket kan 
kun rumme træ og tørv til 16 timers for
brug. Derfor har værket også meddelt 
at man vil kunne anvende stenkul i stor 
udstrækning hvis biomassen er for dyr, 
eller det i øvrigt anses for passende.

Brændslet fyres ind i en cirkulerende 
fluidized-bed (CFB) kedel. Denne CFB 
kedel er en af verdens største af sin art 
og den klart største der fyres med bio
brændsel.

Kedlen har et tykt lag af sand i bun
den på 200 tons. Luft blæses op nede
fra, og derved bliver sandlaget "flyden
de”. Brændslet tilføres oven fra. Meto
den giver en god kontakt mellem luft og 
partikler. Der opnås en jævn, kontrolle
ret forbrænding med god blanding af 
luft og brændsel og ti! en stabil tempe
ratur.

Fluid-bed kedler er især velegnet til 
brændsler hvor det kan være vanskeligt 
at få en fuldstændig forbrænding ved 
indblæsning eller fyring på rist.

Energiproduktionen sker i en speciel 
dampturbine, en såkaldt tretrins kon
densgenerator. Den har en el-effekt på 
240 MW og drives af damp på 545 gra
der. Fra et mellemtrin i processen pro
duceres der 100 MW procesdamp til 
papirfabrikken, og til sidst tager man 60 
MW fjernvarme til de 20.000 indbygge
re i Pietarsaari.

Virkningsgraden kommer op på 92% 
fordi man udnytter energien på tre for
skellige trin og fordi dampen kondense
rer til vand før den forlader værket. Ked
len er leveret af den norske Kværner 
koncern og generatoren er fra Siemens.

Der har været mange miljøproblemer 
omkring lossepladsen til de store 
mængder aske som især skyldes fyrin
gen med tørv. Pladsen har i anlæg 
kostet 300 mk/m2 - ligeså meget som et 
parketgulv - og det samme beløb for
ventes brugt når den en gang skal luk
kes.

Kraftværket er budgetteret til at koste 
1 mia. finmark - ca. 1,2 mia. kr - og det 
er støttet gennem EU’s Thermie pro
gram. Et af målene med værket har 
været at vise nye teknikker til anvendel
se af flere forskellige former for fast 
brændsel sammen med lavt udslip af 
forurening. Anvendelsen af biomasse 
reducerer udslippet af CO2, og der 
anvendes en mere effektiv teknik til at 
fjerne svovldioxid og kvælstofoxider 
(SO2 og NOx).

Danske kraftværker
Enstedværket ved Åbenrå indviede i 
1998 den største kedel i Danmark til 
fyring med biomasse. Den er dimensio

neret til at afbrænde 120.000 tons halm 
og 30.000 tons træflis om året. Alligevel 
er det kun 7% af kraftværkets samlede 
produktion der kommer fra biomassen - 
resten skaffes fra kul.

For tiden anvendes 70.000 tons flis i 
Ensted-værket og Måbjerg-værket ved 
Holstebro. Fra efteråret 2002 komimer 
Herning-værket med et forbrug på 
200.000 tons med mulighed for en stig
ning på 20-30.000 tons.

I Østdanmark bruges for tiden 5.000 
tons flis på tre kraftværker i Maribo- 
Sakskøbing, Slagelse og Masnedø som 
primært fyres med halm.

Inden længe indvies en ny blok på 
Avedøreværket syd for København som 
skal fyres med træpiller (plus halm og 
naturgas). Træpillerne laves på en 
fabrik ved Junckers Industrier i Køge. 
Her bliver 400.000 tons træflis forvand
let til 180.000 ton træpiller (det meste af 
flisens vand forsvinder ved produktio
nen af træpiller).

Avedøre 2 får en effekt på 570 MW el 
og 570 MJ/s varme og bliver dermed 
større end værket i Pietarsaari - men 
biomassen udgør kun en del af energi
en.

sf

Kilder:
Dansk BioEnergi december 2001 
Norsk Skogbruk 9/01 
Skogsbruket (finsk) 10/01 
Skoven-Nyt 30/2001
www.energie2.dk og www.elsam.dk (om 

danske værker)
www.pvo.fi (et stort elselskab som ejer knapt 

halvdelen af Alholmen Kraft) 
www.alholmenskraft.com (kort om værket 

samt en del fotos brugt i denne artikel)

Skovkongres
Det nye kraftværk kan besøges 
under Nordisk Skovkongres som 
afholdes d. 16.-19. juni 2002. Eks
kursion nr. 5 har titlen "Integrerad 
anskaffning av biobrånsle och virke” 
og omfatter besøg på kraftværket 
samt en tørvemose.

Læs nærmere om kongressen i 
Skoven 11/01 eller på www.smy.fi/nsu. 
Katalog kan fås i Dansk Skovfore
ning.

PS PETER SCHJØTTS P l a n t e d e 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.

Brdr. Svanebjerg
Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter 

Renholdelse og stabklipning af juletræer

6
1

f
sa:

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

Forhandling af anlægsrør til overkørsler
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NYT FRA AGROMEK
Den store udstilling for landbrugsmaski
ner Agromek blev holdt i Herning d. 22.- 
26. januar Der kom 85.032 besøgende 

4.000 flere end sidste år og det næst
højeste antal nogensinde.

Vi omtaler her nogle af de nyheder 
der blev vist på basis af arrangørernes 
nyhedsliste samt pressemeddelelser 
Nogle af maskinerne har været omtalt i 
forkortet form i Skoven-Nyt i januar 

Firmaernes adresser kan ses på 
www.agromek.dk under Udstillere.

Red.

Skovtang med skovspil
Fransgård Maskinfabrik viste den nye
ste model i traktormonterede skovma
skiner - en hydraulisk skovtang med 
indbygget skovspil med navnet VHZ- 
2300. Se foto 1.

Det er en kombimaskine hvor man 
kan trække stammer ud fra skoven med 
spillet og derefter slæbe dem ud til 
vejen ved hjælp af skovtangen. To 
maskiner i én betyder hurtigere arbejds
gang da man ikke skal skifte maskine 
eller have to traktorer stående.

Maskinen produceres i første 
omgang kun i én udgave hvor tangen 
har en åbningsbredde på 2300 mm, og 
skovspillet har en trækkraft på 3000 kg. 
Maskinen afprøves fortsat, og den bli
ver sat i produktion sidst på foråret.

Fransgård kunne i øvrigt markere at 
de netop har produceret skovspil nr.

50.000, og firmaet er dermed verdens 
største producent af skovspil. Det første 
spil blev lavet i 1977, og der laves i dag 
2.500 stk om året, fordelt på 10 forskelli
ge modeller. De sælges i 50 lande ver
den over.

Skovkran
NHS Maskinfabrik A/S viste NHS 450 
skovkran som er beregnet til montering i 
en traktors 3-punktsophæng. Den er 
primært beregnet til madning af en flis
hugger, men kan også anvendes til 
andre lettere løfteopgaver.

Flishugger
NHS Maskinfabrik A/S viste også NHS 
840 IE4 flishugger som kan tage stam
mer op til 21,5 cm i diameter. Den har 4 
knive på hugskiven og lodrette hydrau
lisk drevne indtræksvalser.

Planeringsskær
Fransgård har lavet et nyt planerings
skær som er specielt egnet til montering 
i frontliften. Det har et væsentligt kortere 
skær end normalt og kommer derfor 
tættere på traktoren. Dermed kommer 
man lettere rundt på snæver plads. 
Skæret er egnet til bl.a. snerydning.

Grensav
Spearhead viste en ny grensav med 4 
savklinger på 50 cm diameter og en 
arbejdsbredde på 2 m. Se foto 2.

Saven hedder LRS 2001 og kan

monteres på firmaets rabatklippere, 
men også på andre fabrikater af lang
armsklippere, på bagarmen af rende
gravere eller lignende. Den kræver 55 
liter olie pr. minut.

Grene på helt op til 20 cm saves 
over med et helt rent snit. Især ved nye
re læhegn lægges der vægt på et rent 
snit, idet man undgår sygdomme i 
træerne, og man opnår en kontrolleret 
grenvækst. Nyt er et enkelt, men meget 
effektivt grenførersystem der sørger for 
at også helt små kviste saves over.

Den nye sav har et nyt transmissi
onssystem med en langt større effekt, 
og det muliggør en kørehastighed på 
op til 5 km/time.

Hegnsklipper
Elkærs Maskinsalg viste en ny model 
med en 2 meter lang klippebjælke. Den 
har en maksimal klippehøjde på 7,5 
meter, og rækkevidden horisontalt er 
3,5 meter - dette er især en fordel ved 
klipning langs vandløb og grøfter. Den 
nye model kan monteres både for og 
bag på traktoren. Se foto 3.

Hegn
Center-Gros A/S viste Laerne Secur 
2000 som er et elhegn baseret på en ny 
patenteret Bi-puls teknologi. Ved hjælp 
af et microcomputer kredsløb afgiver 
elhegnet en dobbelt impuls som gør, at 
dyret opfatter stødet meget kraftigere 
ved den samme elektriske energi.

Laerne Clos 150-2 med Eco1/5 kon
trol er et batterihegn, som automatisk 
sænker strømforbruget på batterierne til 
halv kraft ved lav batterispænding. Her
ved kan brugeren nå at udskifte batteri-

Foto 1. Skovtang med skovspil fra Fransgård.
Foto 2. Grensav med 4 klinger fra Spe
arhead.
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Foto 3. Ny hegnsklipper fra Elkær Maskinsalg.

Foto 5. Stella Racoon slagleslåmaskine som kan klare højt 
græs og mindre buske.
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Foto 4. Massano rabatklipper kan klippe 
rundt om pæle langs vejen.

rmatisk start ’Touch'n Mow”, så man 
ikke ska! trække i en startsnor før start. I 
stedet er den forsynet med en fjeder, 
som automatisk spændes for næste 
start. Der er ikke noget batteri.

Flex Trading A/S viste Stella Racoon 
terrængående slagleslåmaskine - en 
"plænetraktor", som er forsynet med en 
vandret slaglecylinder med Y-knive.
Den kan anvendes til slåning af meget 
høje græsser og mindre buske. Den er 
monteret med en 2-cylindret 20 hk ben
zinmotor og hydrostatisk transmission. 
Se foto 5.

et, før apparatet helt holder op med at 
virke.

Poda Hegn Danmark A/S viste Gal
lagher Farmguard MB252 spændings
giver til elhegn. Den kan afgive alarm, 
hvis der er afledning eller klip på heg
net. Den kan køre både på batteri og 
lysnet, idet et batteri automatisk lades 
op og kan virke i ca. 8 timer, hvis strøm
men på lysnettet forsvinder.

Norup-Silva Hegn A/S viste Mega- 
Anchor som er et system til at fundere 
hegn ved etablering af folde og indheg
ninger. Systemet er omtalt i Skoven 
11/01 side 518.

Pleje af hegn 
og rabatter
KK Import viste Massano rabatklipper 
som er udformet til klipning rundt om 
reflekspæle langs vejene. Den består af 
to rotorer med knive og nylontråde, der 
klipper græsset omkring reflekspæle og 
bærestolper til autoværn. Se foto 4.

Mil Maskinhandler Indkøbsringen 
A.M.B.A viste Kuhn Mulchmaskine TB

211 som er en rabatklipper med meka
nisk sikkerhedsudløser og automatisk 
returnering til arbejdsstilling.

Vejrstation
FarmScan Eu viste Metos GSM vejrstati
on - en mobil vejrstation med GSM onli
ne og SMS beskeder samt 2-vejs data
overførsel (instrukser og data hver vej).

Systemet tillader via GSM at lave et 
netværk af brugere som har adgang til 
stationens data samtidig via PC og 
mobiltelefon. Brugerne kan derfor få 
besked om de lokale klimaforhold via 
SMS, e-mail mm.

Det sender automatisk sygdoms
varsler, frostvarsler mm., og kan auto
matisk starte et vandingsanlæg til f.eks. 
frostbeskyttelse. Vejrstationen drives 
med solceller og batteri som oplades 
igen via cellerne.

Slåning af græs mv.
AL-KO Ginge A/S viste AL-KO PowerLi- 
ne Concord 47 BRA. Det er en selv
kørende rotorplæneklipper med auto-

Fræser
Helms TMT-Centret A/S viste Ortiflor 
stennedlægningsfræser - en kraftig 
fræser, som efterlader stenene under et 
lag jord. Arbejdsdybde 20-23 cm. Tæn
derne er fremstillet af specialstål.

200m2 eller 200 ha ny skov - 
FORSTPLANT klarer leverancen 

præcist og ordentligt!

AKKERUP PLANTESKOLE
5683 HAARBY
TLF. 6473 1058 - FAX 6473 3158 
www.akkerup.dk

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

- OG HVORFOR VI IKKE PLANTER DEM!

Af Peter Beenfeldt, Danverde

Dækrodsplanter giver 
mulighed for besparel
ser på kulturer.

Der er gjort mange 
erfaringer i udlandet, og 
danske praktikere opfor
dres til at lave små for
søg.

Dette er den første 
artikel i en serie om 
emnet.

I juni 2001 udkom Kulturmanifest 2001, 
skrevet af Kulturkommissionen (tillæg til 
Skoven 6-7/01).

Det er det mest banebrydende der 
er skrevet om dansk kulturteknik i 30 år. 
Kommissionen forsøger alvorligt at gøre 
op med vanetænkningen. En skam de 
fleste kun nåede at læse indledningen 
og lidt mere uden at nå til hovedkonklu
sionen på side 8. ! Hele manifestet er 
absolut læseværdigt.

Der anvises en hel række alternativer 
til 2/1 s på 2 gange 2 alen. Anvendt 
under de rette betingelser kunne de 
foreslåede metoder sikkert hver især 
betyde enten forbedringer eller bespa
relser. I det mindste kunne de give for
andringer. Vi har én og kun én plant
ningstradition, indført fra Tyskland - og 
det var i året 1763!

Hovedkonklusionen var: ’’Kulturkom
missionen vurderer, at den ultimative 
besparelse for plantede kulturer opnås 
ved overgang til anvendelse af små 
dækrodsplanter. Forudsætningen for at 
kunne gennemføre en sådan overgang 
er imidlertid, at en række problemer 
løses. Flere af disse løsninger synes 
umiddelbart at være inden for række
vidde - andre kræver udviklingsarbej
de"
Af danske erfaringer 
er der få - og de er 
forældede - men pyt!
Der er blevet arbejdet med dækrods-

I mange år har rodsnøre i dækrodsplan
ter skabt usikkerhed om kvaliteten af 
fremtidens skove. Stort anlagte svenske 
feltforsøg enten godkender eller forka
ster de dækrods-systemer, der anven
des og/eller måden de anvendes på. 
Der findes 4 systemer i verden viden
skaben har godkendt. Denne plante 
stammer fra det system, der fik højest 
score i konkurrencen om rodsymmetri.

planter til skovbrug i Danmark i tidligere 
perioder. Siden 1980 har forskningen 
på området ligget hen. Der var tale om 
et fravalg, og indsatsen har været på 
andre områder end det dækrods-tekni- 
ske. 100% barrod.

På denne måde er det lykkedes dan
skerne at manøvrere uden om de 
begyndervanskeligheder, der har været 
i de lande, hvor rationel planteprodukti
on og plantning har været stram politik. 
Nu kan vi glæde os over at kunne 
benytte andres resultater og erfaringer i 
vort fremtidige kulturarbejde.

Erfaringer fra udlandet
I udlandet er der de seneste 3 årtier 
gjort utallige erfaringer - gode som

dårlige - med forskellige typer 
dækrodsplanter. I lande, hvor plantnin
gen hovedsagelig er foregået med 
dækrodsplanter siden 1970 har skov
ene sparet mange penge. Det var 
derfor man tog springet til dækrods
planter.

Billigere planter, meget billigere 
plantning og mindre efterbedring - ikke 
på bevoksningsniveau som sådan, men 
set i det store perspektiv - areal efter 
areal år efter år var der mindre efterar- 
bejde i kulturerne.

Men hvilken kvalitet skov er der kom
met ud af disse rationaliseringer og 
besparelser ? Ikke altid den kvalitet 
man troede og ønskede at opnå! Meget 
mere herom senere.......

Praktikerens
overvejelser
Der er således god grund til grundige 
overvejelser, før man som skovbestyrer 
eller konsulent anbefaler brug af 
dækrodsplanter. Der er ikke noget 
enkelt svar på, hvordan man får succes 
med brug af alternativer til barrodsplan
terne, som vi kender så godt. Men der 
er svar at få.

Overvejelserne bliver mange og 
kompleksiteten er stor. Rødgran er jo 
ikke længere bare rødgran. Nu er der 
pludselig både 1-årige, 1 Té-årige og 2- 
årige dækrodsplanter, og det i to eller 
tre forskellige størrelser voksemedie.
Der er mindst fem relevante plantered- 
skaber. Det giver mange mulige kombi
nationer.

Spørgsmålene er endnu flere. Kan 
planterne fryse ned7 Æder vildtet det 
hele? Har de rodsnøre? Kan man plante 
dem med maskine, og hvilken er i givet 
fald bedst? osv.osv.

Kan man virkelig få planter til 1 kr 
som Kulturkommissionen påstår??? Ja, 
under de rette omstændigheder er kom
missionens vurderinger korrekte. Men 
man skal vide hvad man gør deru
de......

Vi kan indhente
a a O O a o20 ar pa 2 ar
Denne artikel er tænkt som den første i 
en række artikler om praktiske erfarin
ger med dækrodsplanter i Danmark fra 
1990 og fremefter. Der er plantet ca. 40
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arter på alle jordtyper i forskellige egne 
af landet gennem 10 år. De står derude 
i større og mindre kulturer og venter på 
at vi kommer og ser, hvordan det er 
gået, for at høste den erfaring de måtte 
give anledning til.

En voksende interesse, eller man 
burde måske sige nysgerrighed, 
omkring dækrodsplanter til skovbrug 
berettiger at der bliver brugt ressourcer 
på undersøgelser og formidling af resul
tater.

Vi har tabt 20 år i forhold til omverde
nen, men i andre lande har forskere og 
praktikere revolutioneret dækrodsplan- 
te-dyrkningen siden starten sidst i 
50’erne og til i dag. Vi kan starte på høj
de med dem og med de danske erfarin
ger som ballast gå hurtigt frem og opnå 
resultater.

Eksempel: En emne-screening på 
FSLs computer på emnet "mychorrhiza 
anvendt i dækrodsplanter” giver 25 
sider baggrundsmateriale. Og det er 
endda et smalt emne. Der er meget vi 
kan studere og derved undgå fejl.

Vi kan spare 
30% eller mere
Det er realistisk at spare 30% af kultur
omkostningerne i de fleste danske 
skove, og nogle steder mere, når alle 
omkostninger regnes med frem til sluttet 
kultur. Uden at kvaliteten af vort arbejde 
forringes derved, snarere tværtimod!

Målsætningen i det nye 
årtusinde kunne være:
- At indføre kulturtilpassede dyrkningssy
stemer for skovplanter. Hver plantnings
opgave skal optimeres m.h.t. plantes
tørrelse / -alder, jordbearbejdning, kulturp
leje og miljøbelastning, som det praktise
res mange steder i fx Sverige og Canada.

- At søge at opnå besparelser ved 
ordreproduktion af planter i kortere 
omdrift end vi er vant til.

- At opnå væsentlige besparelser 
ved nye plantningsteknikker på såvel ler 
som sand.

- At påføre planterne den nødvendi
ge beskyttelse mod skovens skadevol
dere i planteskolen.

- At opnå hurtigere kulturstart, hvor
ved behovet for renholdelse i kulturerne 
mindskes.

Som en betydelig sidegevinst kan 
visse dyrkningssystemer dyrke pesticid
fri planter uden at det fordyrer dem 
væsentligt.

Prøv det selv
De færreste tror målsætningen er reali
stisk. Det er derfor vi ikke planter 
dækrodsplanter!

Er du en tvivler er der kun ét at gøre:
Prøv det selv, og lad os snakkes ved 

om en vækstsæson. Prøvepartier af 
moderne "små" dækrodsplanter er til 
rådighed på danverde@post10.tele.dk. 
Her kan du også få on-line svar på 
mange spørgsmål om dyrkning og brug 
af dækrodsplanter i Danmark.

Denne artikel forventes at blive den 
første i en serie om dækrodsplanter. Stil 
dine spørgsmål eller kom med ønsker 
om emner, der bør behandles grundige
re i artikler i SKOVEN 2002.

FINSKE SKOVMASKINER
PALAX COMBI TSV E 

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

bl.a. monteret med 
kørehjul og egen motor 

tf Priser fra kr. 34.200 
plus moms

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

tf Med stikkerbryder for 
perfekt flis til stoker 
Med en kapacitet 
på 50 kbm/t 
Pris kr. 73.400 
plus moms

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

SKOVPLANTER?
Få råd hos din Plantemægler® 

www.forstplant.dk

FORSIKRING
-værd at vælge

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

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

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

Ring til GF-Dansk Skovbrug og få et godt 
forsikringstilbud.
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Stor handel med 
skovmaskiner
Silvatec Skovmaskiner A/S underskrev 
lige før jul firmaets hidtil største aftale 
om skovningsmaskiner leveret til en 
dansk skoventreprenør. Det er Hans 
Jensen fra Verninge Skovservice på 
Fyn, somi har besluttet at udskifte hele 
sin maskinpark på én gang.

Hans får i alt leveret 4 nye Silvatec 
skovningsmaskiner og 1 Rottne F9 
udkørselsmaskine. De erstatter Silvatec 
skovningsmaskiner og Timberjack 
udkørselsmaskiner.

Hans Jensen driver foruden maskin- 
skovnmg også handel med træ, et min
dre savværk, levering af flis samt dyrk
ning og salg af juletræer. Utroligt hvad 
starten med en enkelt motorsav i 1981- 
stormfaldet kan føre til.

De første maskiner blev leveret lige 
inden jul, og på billedet ses fra venstre 
Hans Jensen (skoventreprenør, Vernin
ge Skovservice), Gert Tougård (direktør, 
FinansNord), Martin Kristiansen (chauf
før, Verninge Skovservice), Torben 
Jensen (chauffør, Verninge Skovservi
ce), Tommi Poulsen (chauffør, Verninge 
Skovservice), Flemming K. Bertelsen 
(administrerende direktør, Silvatec 
Skovmaskiner A/S), Jacob Bech-Peter- 
sen (salgschef, Silvatec Skovmaskiner 
A/S) og Hardy Jensen (salgs- og mar
ketingdirektør, Silvatec Skovmaskiner 
A/S).

ja &

JJ Skovservice i
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 
cO-4s>

rmQ**

Besøg os på www.jjskovservice.dk

Friere hænder i skoven
Få dage efter sin tiltræden bebudede 
den ny miljøminister, Hans Chr. Schmidt 
at skovejerne vil få friere hænder i drif
ten af skovene. I ministeriets nyheds
brev fra 12. december står:

” - Skovejere skal ikke længere spør
ge om lov, hvis de ønsker at etablere 
skovenge eller lade en del af deres sko
ve vokse vildt. Det mener miljøminister 
Hans Christian Schmidt (V), som derfor 
ønsker en ændring af skovloven, så 
skovejerne kan få friere tøjler til at skabe 
skove med en værdifuld natursam
mensætning.

- I dag skal ejerne søge dispensation 
fra skovloven, hvis de vil etablere natur
områder. Det er helt unødvendigt. Jeg 
har stor tiltro til, at den enkelte skovejer 
kan træffe nogle gode beslutninger om, 
hvornår der skal være for eksempel en 
skoveng eller et vildt hjørne i skoven.
Det behøver han ikke nogen tilladelse 
til, udtaler HCS.”

Skovforeningen
Afdelingsleder Hans Hedegaard, Dansk 
Skovforening, siger til Berlmgske Tiden
de at der i dag er unødvendigt meget 
bøvl med at få en tilladelse bare at 
etablere et lille areal "Det er ikke frem
mende for ønsket om mere natur”.

Se også lederen i Skoven 11/01.

Nepenthes
Nepenthes hilser ministerens udtalelser 
velkomne og siger at det vil være gen
nemførelse af en 5 år gammel mærke
sag. når danske skovejere gives lov til 
at udlægge skovområder til vild skovna
tur uden at skulle spørge om lov først.

- Miljøministeren har her taget et stort 
skridt i den rigtige retning. Det er gro
tesk, at man hidtil har skullet have tilla
delse til at lade skovene vokse vildt. Mil
jøministerens udmelding vil give skov
ejerne frihed til at skabe mere variation 
og mere plads til natur i skovene, siger 
Jacob Andersen, som er formand for 
miljøorganisationen Nepenthes. Kun ca. 
1,5% af de danske skove er i dag vildt
voksende naturskove, og mange true
de, rødlistede arter er knyttet til disse 
sjældne skove.

Samtidig mener Nepenthes at mil
jøministerens forslag vil bane vejen for 
FSC-certificering af danske skove. En 
FSC-certificering kræver at 5% af skov
arealet udlægges til urørt skov. Det har 
derfor hidtil været nødvendigt med en

dispensation fra skovloven før man kun
ne certificere sin skov.

- Det er glædeligt, at denne bureau
kratiske hindring bliver fjernet. Vi håber, 
at det vil øge interessen for FSC-certifi
cering blandt danske skovejere, siger 
Jacob Andersen.

Produktionskravet er dog ikke den 
eneste tidsel i skovloven.

- Når man alligevel har kig på skovlo
ven, så bør man også rette op på det 
misforhold, at det i dag er tilladt at kon
vertere naturskove til ensformige plan
tager. Det hører heller ikke hjemme i 
moderne skovlovgivning, at det er tilladt 
at bruge pesticider og andre kemikalier
i driften af skovene.

Kilde:Nepenthes 
pressemeddelelse 13.12.01

Adgangsrapport 
i skuffen
Den nye miljøminister, Hans Chr. 
Schmidt, sagde d. 13. december til 
Ritzau at han mente ikke at danskerne 
har behov for øget adgang til naturen. 
Han henviser til en undersøgelse der 
viser at 97% af alle danskere er tilfredse 
med den adgang de har nu.

Hans Chr. Schmidt ser ikke noget 
påtrængende behov for at følge anbefa
lingerne fra Adgangsudvalget:

- Den øgede adgang er ikke en 
blomst der er vokset i min have. Det er i 
hvert fald ikke et emne, jeg vil bruge 
min energi på i første omgang, siger 
han til Berlingske. Jeg vil ikke bruge 
mange kræfter på at de sidste 3% også 
skal blive tilfredse.

Han tilføjer at vi skylder dyrene og 
planterne at vi lægger bånd på os selv 
og ikke tror vi skal have lov at være 
overalt i naturen. Han mener at vi kan 
vise det hensyn over for planter og dyr 
at nyde naturen på afstand.

Kilder: Ritzau 13.12.01 og 
Berlingske 14.12.01

Undersøgelsen
Ministeren henviser til en undersøgelse 
lavet af Naturrådet i foråret 1999. 709 
personer fik spørgsmålet "I hvilken grad 
er De tilfreds med Deres mulighed for at 
komme ud i landbrugslandskabet”.

3% var utilfredse, 11% var hverken 
tilfreds eller utilfreds, 83% var tilfredse 
eller meget tilfredse, og 1% svarede 
ved ikke. Se i øvrigt i Skoven 8/00, side 
340, red. anm.

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

AARESTRUP PLANTESKOLE
Aarestrupvej 162 • 7470 Karup • Tlf. 8666 1790/9740 5244
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Junckers søger partner
Danmarks største træindustri, Junckers 
Industrier i Køge, har i det seneste års 
tid søgt en strategisk partner. Man taler 
hele tiden med andre gulvproducenter i 
udlandet, men der er endnu ikke afgivet 
tilbud.

I de senere år har man ændret aktivi
teterne med henblik på en mulig fusion. 
Man har nedlagt produktionen af cellu
lose og MDF plader som ikke gav over
skud, og affaldet fra gulvproduktionen 
laves nu til træpiller på en fabrik som er 
købt af kraftværkerne gennem Energi 
E2.

Denne udvikling er der tilfredshed 
med på markedet. En analytiker fra 
Bankinvest siger at de spørgsmål man 
kunne rejse ved Junckers for 5 år siden 
er væk.

Nu vil man fokusere på kerneområ
det: Produktion af massivgulve af løvtræ 
- plus gulvlakker. Man vil satse mindre 
på salg gennem forhandlere og mere 
på projektsalg, dvs. sælgerne tager 
kontakt med arkitekter der skal projekte
re et større byggen.

Men det er ikke nok, og derfor søger 
man en partner med et stærkt apparat 
til markedsføring. I et land som Frankrig 
har man fx 15 sælgere, men de kan ikke 
dække hele landet. Lokkemaden fra 
Junckers er en ny og meget moderne 
gulvfabrik med en stor uudnyttet kapa
citet.

Tarkett-Sommer fra Tyskland kan bis
tå Junckers med distribution og mar
kedsføring, og de vil ikke udelukke et 
køb, men siger at der ikke i øjeblikket er 
kontakter. Den svenske fabrik Pergo 
laver laminatgulve og har ikke aktuelle 
planer om at gå ind i de dyrere massiv- 
trægulve; en repræsentant for Pergo 
tilføjer dog at man ved aldrig hvad der 
sker i fremtiden.

Direktør Erik Nielsen mener at en 
mulig fusion kan ske indenfor 1-3 år.
Han er meget åben over for hvordan, og 
om Junckers skal sidde ved bordenden.

Regnskaberne for 2001 og 2002 for
ventes at falde ud som følger (mio. kr):

2001 2002
Nettoomsætning 1050 1100
Ordinær drift 40 10
Nettoresultat efter skat 35 9

De største aktionærer er ATP (12,7%), 
Lønmodtagernes Dyrtidsfond (17,3%) 
og Bankinvest Danske Small Cap Aktier 
(14,9%).

Kilder: Børsen 18.1.02, 
Jyllandsposten 12.1.02

Novopan søger partner
I det sidste halve år har Novopan ihær
digt arbejdet på at finde en ny storaktio
nær og strategisk partner, men disse 
planer er foreløbig skrinlagt.

Vi har udsøgt de 
bedste skovplanter

Formanden for bestyrelsen, Knud W. 
Jakobsen siger at et salg er ikke 
opportunt lige nu, og Novopan er ikke 
selv i markedet for at finde en investor. 
Men hvis der viser sig en interesseret 
køber vil han ikke afvise man slår til. En 
køber kunne være en anden europæisk 
spånpladefabrik.

Budgettet for 2001/02 viser over
skud, så der er ikke et akut behov for at 
blive solgt, siger han. Afsætningen er 
god - man kan sælge alt hvad der pro
duceres. Den største kunde er Tvilum- 
Scanbirk som er Europas største produ
cent af saml-selv møbler og har en 
vækst på 10% om året.

Problemet er især konkurrence fra 
spånpladefabrikker i det tidligere Øst
tyskland som er opført med statsstøtte 
for at skabe arbejdspladser og ekspor
tere til Rusland. Russerne har ikke afta
get de ventede mængder, og overpro
duktionen kastes nu på markedet.

Flere tyske fabrikker lukker for tiden, 
og den største tyske producent, Horni- 
tex, som er fem gange større end 
Novopan standsede betalingerne 14. 
januar.

Kilde:Børsen 15.1.02
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Jiffy-7
S K O V B R I K E T T E R

- Fås nu også til løvtræer

Jiffy's nye luftbakker
er udviklet på grundlag af viden 
skabelige undersøgelser af rod- 
udvikling. De findes til :små 
prikleplcinter og store 
dækrodsplanter.

___________

fl :

W
A

i
'-åmm

JIFFY A/S • Tlf. 86 39 43 88 • www.jiffypot.com
10 års erfaringer i Danmark - kontakt Peter Benfeldt 

Tlf. 9714 3321 • Mobil 2240 3321 • danverde@post10.tele.dk
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NEDFALD AF 
VÆLSTOF PÅ HEDER
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Foto 1. Heder menes at kunne tåle et nedfald af kvælstof på 15-20 kg/ha/år - denne grænse er dog kun vejledende. (Arkivfoto 
fra Bøgelund Banke).

Af Jens Peter Neergaard, 
stud. skov- og landskabs
ingeniør

Heder påvirkes af ned
fald af kvælstof som 
især stammer fra hus
dyr.

På længere sigt bliver 
lyngen mere tørke
følsom, mere frost
følsom og mere sårbar 
over for angreb af lyng
bladbille.

Der er en række meto
der til at pleje heden for 
at bevare lyngen.

Der har i nogle år været fokus på ud
vaskningen af kvælstof til vandmiljøet, 
og udvaskningen er søgt begrænset 
først med Vandmiljøplan I og siden 
Vandmiljøplan II. Senere er forureningen 
med kvælstof af de tørre naturtyper

kommet i søgelyset. Dette har bl.a. 
medført en Ammoniakhandlingsplan, 
der skal begrænse forureningen af de 
tørre naturtyper.

I Wilhjelmudvalgets rapport ’En rig 
natur i et rigt samfund’ nævnes heder 
som én af de særligt sårbare naturtyper 
hvor en ekstra beskyttelse er påkrævet. 
Men hvad er det der sker når kvælstof 
tilføres heden i store mængder, og hvad 
kan beskyttelsen bestå af?

Kvælstofdeposition
Forureningen med kvælstof sker via 
kvælstofdeposition (deposition = ned
fald fra luften). Kvælstof frigives fra stal
de, marker og husdyr, samt for en min
dre dels vedkommende fra transport og 
industri. Her føres kvælstoffet med vin
den og afsættes enten direkte på plan
ter, eller opløses i atmosfæren og 
tilføres jord og planter med regnen.

Når kvælstoffet føres med vinden og 
afsættes direkte på planter, er topografi
en i landskabet afgørende for, hvor 
meget kvælstof der afsættes. Derfor 
afsættes en hel del kvælstof i skovran
de, men også hedelyngens struktur 
medfører en stor afsætning af kvælstof 
på heden.

De helt store koncentrationer af 
kvælstof findes dér hvor udledningen

sker koncentreret. Dvs. ved gylletanke 
og ved udbringning af gylle på marker
ne. Her kan der inden for en radius af 5- 
600 m findes en kvælstofdeposition på 
over 100 kg kvælstof pr. ha pr. år (det 
svarer nogenlunde til gødskningen af 
de fleste afgrøder i landbruget).

Tålegræriser
For at kunne ’styre’ denne forurening er 
begrebet tålegrænser udviklet. Tåle
grænsen er en vurdering af hvor stor 
tilførsel en given naturtype kan tåle af et 
givet stof.

For den tørre hede (hedelyngs
heden) i Danmark er tålegrænsen fast
sat til 15-20 kg kvælstof pr. ha pr. år. 
Overskrides tålegrænsen er der overve
jende risiko for et floraskifte fra de 
karakteristiske hedeplanter til en græs
domineret hede.

Tålegrænsen er imidlertid en eks
pertvurdering. Der er endnu ikke et sik
kert datagrundlag til at fastsætte den 
videnskabeligt. Og eftersom tålegræn
sen heller ikke medregner kvælstof- 
puljen i jorden, bør den udelukkende 
betragtes som vejledende for hvornår 
der kan opstå kritiske forhold.

Figur 1 illustrerer hvordan en fortsat 
sænkning af kvælstofdepositionen 
under tålegrænsen stadig medfører en
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højere naturkvalitet. At overholde tåle
grænsen er derfor ikke et mål i sig selv.

Den stabile hede
Umiddelbart er effekten af den øgede 
kvælstofdeposition ikke et problem for 
heden. Heder med en stor dæknings
grad af mordannende planter (Hede
lyng, Blåbær mfl.) er nemlig i stand til at 
optage store mængder kvælstof.

Hollandske forsøg har vist at Hede- 
lyng-dominerede heder kan optage op 
til 250 kg kvælstof pr. ha pr. år. Kvæl
stoffet immobiliseres (bindes) ret hurtigt 
af mikroorganismer og er derfor ikke til
gængeligt for planterne i uorganisk 
form.

Her har hedelyngen den fordel at 
den samarbejder med en mykorrhiza 
svamp (ericoid mykorrhiza) der er i 
stand til at fraspalte det organiske 
kvælstof. Herved får lyngen adgang til 
den store pulje af kvælstof der findes 
på heden. Lyngen får derved en kon
kurrencefordel frem for græsserne der 
tilsyneladende ikke er helt så effektive til 
at udnytte kvælstoffet.

Dette scenarie gælder imidlertid kun 
for en stabil hede, da det er specielle 
stoffer i de mordannende planter, der 
gør heden i stand til at immobilisere så 
store mængder kvælstof.

Den ustabile hede
Kvælstofdepositionen har nemlig også 
andre virkninger. I tørkesituationer vil 
græsser som Bølget Bunke normalt 
være hårdere ramt af tørken end Hede
lyng. Men ved øget tilførsel af kvælstof 
er det påvist, at denne balance forsky
des til fordel for Bølget Bunke.

Også i frostsituationer ændres forhol
dene ved øget kvælstoftilførsel. Forsøg 
har vist at Hedelyng lettere skades af 
efterårs- og forårsfrost når kvælstoftilfør- 
slen øges.

Endelig har kvælstoftilførslen også 
en indvirkning på voldsomheden af 
bladbilleangreb (Lyngens Bladbille).
Her giver kvælstoffet bladbillen mulig
hed for en hurtigere opformering med 
deraf følgende voldsommere angreb, 
og det menes også at intervallerne mel
lem voldsomme angreb bliver kortere.

Når et eller flere af disse fænomener 
optræder bliver heden ustabil, og så 
gælder scenariet for den stabile hede 
ikke længere. I værste fald dør hedelyn
gen og græsserne overtager. Foretages 
der herefter ingen pleje kan den Hede- 
lyng-dominerede hede være tabt.

Indsatsmuligheder
Der er heldigvis flere muligheder for at 
modvirke disse ændringer. En fortsat 
politisk indsats både på nationalt og 
internationalt plan er vigtig. Den kan 
suppleres med udpegning af de områ
der der er mest bevaringsværdige 
og/eller har det største behov for ind
greb.

For de udpegede områder kan der
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Figur 1. Sammenhæng mellem naturkvalitet og tålegrænser

gennemføres forskellige foranstaltninger 
til at nedbringe kvælstofforureningen.

Der kan indføres bufferzoner på 3- 
500 m omkring de vigtigste hedeområ
der, hvor der ikke må forekomme udled
ning af kvælstof. Landbrugsområder 
omkring hederne kan udpeges til SFL- 
områder, der kan medvirke til at mind
ske belastningen med kvælstof.

Der kan også udpeges skovrejs
ningsområder omkring heder, da en 
skovrand vil fange meget af den lokale 
kvælstofforurening. Endelig kan områ
derne plejes for at fjerne noget af 
kvælstof belastningen.

Pleje
Pleje er det tiltag der er mindst afhæn
gig af det politiske klima, og det kan
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Foto 2. Tilførsel af kvælstof kan øge lyn
gens følsomhed over for angreb af lyn
gens bladbille.

gennemføres næsten fra den ene dag til 
den anden.

Plejemulighederne er mange: Af- 
slåning, afbrænding, græsning, fladtør- 
veskrælning, harvning, pløjning og ryd
ning. Valg af den rigtige plejemetode 
kan være vanskeligt, da der kan indgå 
mange faktorer i valget.

I tabel 1 er vist et skema hvor mange 
af de faktorer, der kan indgå i valget er 
sat op i forhold til de enkelte plejemeto
der. Det er desuden vurderet om den 
givne plejemetode tilgodeser de nævn
te faktorer.

Ideen med skemaet er at udvælge 
de faktorer der har betydning for den 
enkelte hede. Herefter sammenlignes 
kolonnerne (plejemetoderne) for de 
udvalgte faktorer, og alle de plejemeto
der der har et minus frasorteres. Tilba
ge kan være én eller flere anbefalede 
plejemetoder.

Faktorerne under overskriften 
’Kvælstof’ henviser dels til forholdet 
mellem kulstof og kvælstof, dels til 
depositionen. De to første rækker kan 
betegnes som en svag overskridelse af 
tålegrænsen og en næsten acceptabel 
kvælstofpulje, mens de to efterfølgende 
rækker kan betegnes som en voldsom 
overskridelse af tålegrænsen og en 
uacceptabelt stor kvælstofpulje.

Plejens betydning for 
kvælstof indholdet
Den mængde kvælstof der kan fjernes 
ved de enkelte plejemetoder er bereg
net i tabel 2.

Beregningerne bygger henholdsvis 
på tal fra en enkelt dansk hede og tal 
fra hollandske undersøgelser, og 
mængderne kan derfor afvige lidt, alt 
efter hvilken hede der er tale om. For
holdet mellem mængderne og de for
skellige plejemetoder giver alligevel et 
godt indtryk af, hvor effektiv den enkelte 
plejemetode er til fjernelse af kvælstof.

I den sidste kolonne er mængderne
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EN RIGTIG
PLANTEMÆGLER STÅR 
GERNE PÅ HOVEDET 
FOR SINE KUNDER

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

T.

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

Tabel 2. Fjernelse af kvælstofmængder ved forskellige plejeindgreb. Tallene er 
omtrentlige tal for en hedelyng-domineret tør hede.

Plejemetode Fjernelse af organisk kvælstof Fjernelse af organisk kvælstof
kg N pr. ha over en årrække kg N pr. ha pr. år

Fladtørveskrælmng af
litter, førne og morlag. 3000 100
Fladtørveskrælmng af
litter og førnelag 1350 45

Afslåning med fjernelse
af materiale 68-78 6,8-7,8
Afbrænding 41-430 1,4-14,3

Græsning med får 3,5-7,0
Græsning med kvæg 1,6-3,9

Rydning 0,1-5,0 0,3
Harvning og pløjning " 0 0

1) Mineralisering øges med mulighed for udvaskning af nitrat. Mængden er ukendt.

Tabel 1. Oversigt over plejemetoder på den tørre hede og alle de faktorer der indvir
ker på valg af plejemetode.

den ikke kan klare sig selv, skal vi så 
overhovedet gøre noget for at beskytte 
den?

Det er der naturligvis mange menin
ger om. Fakta er, at langt de fleste 
heder er levn fra tidligere tiders eksten
sive landbrugsdrift, og derfor vil mange 
af dem forsvinde hvis de ikke plejes på 
en eller anden måde. Samtidig har sta
ten ved at beskytte hederne i naturbe
skyttelsesloven vist vilje til at bevare 
dem.

Men naturbeskyttelsesloven beskyt
ter kun mod tiltag der har en direkte 
indflydelse på hedernes tilstand. Foru
reningen med kvælstof har ikke direkte 
indflydelse på hedens tilstand, og den 
er derfor ikke lovmæssigt reguleret i for
hold til hederne.

Artiklen er en sammenfatning af en 
hovedopgave afleveret på Skovskolen i 
forbindelse med studiet til skov- og 
landskabsingeniør. Den fulde udgave af 
rapporten kan rekvireres på e-mail: 
jp_neergaard@yahoo. dk

Red.

omregnet til en årlig fjernelse af kvæl
stof for at gøre sammenligning nemme
re. Der er regnet med en 30-årig perio
de for skrælning og afbrænding, og en 
10-årig periode for afslåning.

Det er tydeligt at fladtørveskrælmng 
er langt det mest effektive, men det er

samtidig et voldsomt indgreb. Valg af 
plejemetode må derfor ikke foretages 
udelukkende på baggrund af tabel 2. 
Her skal tabel 1 inddrages.

Er det nødvendigt?
Er det nødvendigt at pleje heden? Hvis

Pleje
Faktor

Afslåning Afbrænding Græsning Fladtørve- Harvning 
skrælning

Pløjning" Rydning Pleje
nødvendig

Målsætning
NBL §3 ?) + + + (+) (+) (+) (+) Nej
Landskab + + + (+) - + Ja
Driftsformer + + + + + + Ja
Kulturspor + + + - - + Ja
Sjældne arter + - (+) - - + Ja
Grundvand + + + + - + Nej
Jagt + + - (+) - + Nej
Rekreativ + + + (+) - + Nej

Kvælstof
C:N < 30 + + + - - + Nej
Dep. > 20 kg + + + - - + Nej
C:N « 30 (+) (+) (+) + (+) + Ja
Dep. > 40 kg (+) (+) (+) + (+) + Ja

Stressfaktor
Tørke + + - (+) (+) (-) Nej
Frost + + - (+) (+) (-) Nej
Bladbille + + - (+) (+) (-) Ja
Ældning + + - (+) (+) (-) Nej

Vegetation
Artsrig (+) (+) + - (+) + Ja
Artsfattig + + + + - + Ja

+ Anbefales, (+) Kan benyttes, - Anbefales ikke, (-) Kan benyttes, men har ingen indvirk
ning på denne faktor.
1) Pløjning bør kun benyttes hvis arealet tidligere er blevet pløjet og skal helst efterfølges af 
dyrkning/udpining.
2) Nogle tiltag kan kræve dispensation fra NBL §3.
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KLIMASTATISTIK

STUBFRÆSNING
Stor stubfræser med planerblad. 

Selvkørende maskiner, som er meget 
skånsomme mod terrænet.

It

...vi oy&a
helt dt<yie oføav&i-

BONDESKOVGARD
TRT & LANDSKABSPLEJE

Tlf. 46 49 60 27 . Bil 40 16 60 27

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. 9-16

9 m
G

• Skovvogne
• Træklovere
• Frontlæssere
• Redskaber til:

Frontlæssere
Minilæssere
Læsse-
Maskiner
Truck

• Meget andet

7
/ -

L%nFoj j rJi

3 I*

Chief Danmark ApS 
Industriarealet 67 

6990 Ulfborg
Tlf. 97491866 Fax 97492705 
chief@chief-danmark.com 
www.chief-danmark.com

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

ENTREPRENØR

JOHAffPEDERSEN

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 2001
December gav en nedbør lige under 
normalen. Heraf kom 2/3 i uge 51-52.

Temperaturen blev i snit 1 grad 
under normalen, det var især koldt de 
to sidste uger. Der blev målt frost i alle 
uger, i uge 51-52 ned til 10-20 graders 
frost overalt bortset fra kysterne. Der 
blev ikke landsdækkende hvid jul - en 
del steder var der sne fra d. 23., men 
den smeltede i løbet af juleaftensdag.

Januar har indtil d. 28. givet noget 
mere nedbør end normalt for hele janu
ar ( 57 mim). Det meste (47 mm) faldt i 
uge 4.

Temperaturen har i snit været 1 grad 
over normalen, men med store udsving. 
Fra uge 1 med en middel på -1,6 gr. til 
uge 4 med +4,8 gr. I uge 1 blev der 
næsten overalt målt mellem 12 og 19 
graders frost, i uge 2 blev det 2-4 gr. frost 
overalt, mens der i uge 3 og 4 var mange 
stationer som slet ikke målte frost.

Det har været meget mørkt det 
meste af måneden, i uge 2-4 er der kun 
målt 12 soltimer i alt. Vinden har været 
næsten konstant i sydvest, og især i 
uge 4 var det temmelig blæsende.

Nedbør,mm

Amt

December

Målt Normal

1/1-28/1

Målt
Nordjyllands 57 62 81
Viborg 67 70 78
Århus 56 58 53
Vejle 59 77 65
Ringkøbing 69 80 89
Ribe 75 83 75
Sønderjyllands 64 74 77
Fyns 48 58 53
Vestsjællands 52 54 51
Nordøstsjælland 57 56 58
Storstrøms 62 52 45
Bornholms 57 62 51
Landsgennemsnit 61 66 67

Temperatur°C

December

Målt Normal

31/12-28/1

Målt
Middel 0,6 1,6 2,1
Absolut min. -13,6 -12,4
Absolut max. 8,0 8,2
Antal soltimer 41 39 34
Antal frostdøgn 20,0 15,0 11,7
Antal graddage 509 475 428

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller Mg

Styrke 6 
(hård vind)
Styrke 8 
(hård kuling)
Styrke 10 
(storm)
Hyppigste
vindretninger

Målt Normal Målt

10 14 15

1 2 1

0 0 0

V.N V SV
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ANVENDELSE AF TRÆ

IKKE MERE DANSK TRÆ 
IHQL PLANKER

Palsgård Savværk har 
stoppet med indkøb af 
dansk råtræ til produkti
on af HQL planker. I ste
det indkøbes færdige 
råvarer fra Sverige.

Der er flere årsager:
En fortsat opskæring på 
Palsgård ville kræve 
store investeringer, der 
er lave priser på svensk 
træ, og der er et be
grænset udbud af råtræ 
i Danmark.

Palsgård Savværk har stoppet for ind
køb af råtræ fra danske skove til at pro
ducere HQL planker (som er en særlig 
form for limtræ lavet af gran). I stedet vil 
man bruge svensk træ der kan leveres 
tørret og styrkesorteret, klar til at indgå i 
produktionen.

Hidtil har Palsgård aftaget 6.000- 
7.000 m3 gran om året især fra hede
plantager. Der har været særlige krav til 
råvaren, men prisen har også været 
klart højere end almindeligt tømmer.

HQL planker er et særligt produkt i 
den danske savværksbranche. Det har 
været en af få muligheder for at forædle 
smalringet hedegran af god kvalitet og 
relativt små dimensioner, fil et produkt 
af en høj kvalitet og til en god pris.

God kvalitet fra 
danske skove
- Jeg vil da godt understrege at vi har 
ikke været utilfredse med leverandører
ne i de danske skove, fortæller produk
tchef Vagn Hansen fra Palsgård Sav
værk. Det har været en fin kvalitet vi har 
fået.

- Det må dog tilføjes at det har været 
svært at finde ret meget mere end de 6- 
7.000 m3 vi har købt gennem en årræk
ke. Da efterspørgslen på HQL planker
ne er stigende skulle vi under alle om
stændigheder have indkøbt råvarer i 
udlandet inden længe.

- Vi er selv kede af at vi har været 
nødt til at tage denne beslutning. Vi har 
forsøgt at komme ud af det på en pæn 
måde, og i løbet af 2001 har vi indkøbt 
noget mere end normalt. Jeg vil da

også nævne at efter stormfaldet satte vi 
ikke prisen ned på HQL tømmeret - 
selvom alle andre effekter af råtræ faldt 
i pris.

Ny teknik
- Hvad er da årsagen til at I stopper helt 
med at købe dansk træ?

- Der er mange forhold der har spillet

ind. Plankerne består af et antal lamel
ler som har været fræset på siden til en 
skrå, savtakket kant, som kunne gribe 
ind i den tilsvarende side på den næste 
lamel (se foto 2, red.),

-Vi har brugt en helt speciel fræser 
som kun findes i det ene eksemplar, 
men der har efterhånden været behov 
for en udskiftning. Hele anlægget er 10

Foto 1. Dansk hedegran kan Ikke længere sælges som HQL tømmer.

&
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ANVENDELSE AF TRÆ

Foto 2. Den gamle form for FIOL planker 
som nu går ud af produktion.

Foto 3. Den nye FIQL planke med en lige limfuge. FIQL træ er mere formstabilt end 
massivt træ, fordi plankerne lægges skiftevis med marven op eller ned.

år gammelt og nedslidt - der har i den 
senere tid været mange nedbrud på 
anlægget.

- Så viste det sig at vi kunne få en ny 
limpresse som kunne lime med en lige 
kant. (se foto 3, red.). Styrken i den fær
dige planke er den samme uanset hvor
dan kanten er udformet. Men produktio
nen bliver enklere, og vi kunne lige 
pludselig lave mere end dobbelt så 
meget.

- Det ville vi have god brug for, fordi 
vi har i flere år kunnet sælge væsentligt 
mere end vi kunne producere. Især om 
sommeren har vi ofte haft lang leve
ringstid, og hvis der går mere end 5-6 
uger før kunderne kan få plankerne så 
finder de jo andre løsninger.

- Alternativerne til HQL er de finske 
Kerto bjælker (som laves af mange lag 
af 3 mm finer) og traditionelt limtræ.
Men hvis der ikke stilles store krav til 
styrke og bæreevne er HQL tit konkur
rencedygtig på prisen.

- Vi har derfor besluttet at investere i 
et nyt og mere rationelt anlæg til pro
duktionen, og dermed kan vi spare 3-4 
mand. Når det nye anlæg er kørt ind 
regner vi med i løbet af ret kort tid at 
sælge dobbelt så meget som i dag.

Tørring
- Det næste problem var at en større 
opskæring her på stedet ville stille 
større krav til tørrekapaciteten. Allerede 
i dag har 3 ud af 7 tørrestuer været 
optaget til HQL træet. Og vi kunne ikke 
sætte flere af til HQL, for vi er efterhånd

en nødt til at tørre næsten hele produkti
onen fra savværket.

- Vi sælger primært konstruktionstræ 
til det professionelle marked - til hånd
værkere og entreprenører. Det bruges i 
spær og andre trækonstruktioner og 
skal være tørret og/eller høvlet. Det er 
efterhånden svært at sælge vådt kon
struktionstræ.

Svensk træ
- Det sidste trin i beslutningen var så at 
vi må konstatere at vi kan få tørt træ i de 
rette dimensioner og kvaliteter fra Sveri
ge til en bedre pris end vi selv kan lave. 
En af årsagerne til det er naturligvis den 
meget lave kurs på den svenske krone.

- Så alt i alt har der været mange 
overvejelser med i vores beslutning om 
at stoppe indkøb af dansk træ. Vi bekla
ger det, men jeg vil ikke udelukke at vi 
vil købe dansk træ senere hvis det viser 
sig at prisforholdene ændres.

Også lyspunkter
Det skal ikke være bare sort i sort fra 
Palsgård. For en anden del af Palsgård 
Gruppen er netop i gang med et sær
deles spændende projekt som kan give 
en god efterspørgsel på grantømmer.

En ny fabrik kan imprægnere gran
træ med en helt ny og meget miljøvenlig 
teknik, samtidig med at imprægnerin
gen bliver af en højere kvalitet end hid
til. Fabrikken er netop under indkøring, 
og vi vil snart vende tilbage med en 
reportage i Skoven.

HQL Limtræ
HQL står for High Quality Lumber - 
højkvalitets tømmer - og produceres 
kun af Palsgård Savværk.

HQL planker laves ved at 
opskære tynde granstammer og 
nedtørre dem til 12-15% fugtighed. 
Lamellerne sammenlimes til plader 
med retsiden skiftevis til den ene og 
den anden side. Pladerne opskæres 
i planker af den ønskede bredde, og 
disse planker sammenlimes igen i 
længderetningen ved fingerskarring 
til planker af den ønskede længde. 
Den færdige bjælke leveres med 
høvlet overflade og rundede hjørner.

Bredden kan være op til 295 mm 
med længder op til 12,4 m. Eller de 
kan have en bredde op til 500 mim 
med længder op til 4,5 m.

HQL er konstruktionsbjælker som 
anvendes hvor der stilles særlige 
krav til styrke, stivhed, formstabilitet 
og fleksibilitet. Det kan være til tag
bjælker, bjælkespær, eller tagåse 
hvor der er større afstand mellem 
spærene end normalt. De kan også 
bruges til gulvbjælkelag (bjælker der 
bærer gulvbelægningen) hvor der 
opnås stor stivhed, ingen vridninger, 
og der kan arbejdes med større frit 
spænd.

Læs mere på www.palsgaard- 
gruppen.dk hvor der bl.a. findes en 
brochure om HQL.

Foto 4. Eksempler på anvendelse af FIQL planker fra Palsgård Savværk - som tagbjælker, gulvbjælkelag eller tagåse.
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MS 026 C Profsav med værktøjsfri kædespænding, justerbar 
oliepumpe og dekompressionsventil.

49 cm3 - 3,5 hk - 37 cm sværd

www.stihl.dk info@stihl.dk 
Tlf.: 36 86 05 00 oplyser nærmeste forhandler
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