
M •
|r ****-

f ■ ; v •

■- .%, ,

'vr-
i ■

MI.:-
*c

’■ ' :/•'■ir1/
mvi</, i

: . ,w . .. JuV r /

■ p /, . r * .
1  1  
\4 ,

%

■-'”-c5'H:

w
s "'T‘,iC -JU- . . V ,"

• \ **
■|Vlf 1i' * ;> •;

ywffip-'*.

A i 1

<• 1 '■

\ k ::k : ■>■ —^x;- \ '.- - v/ V i // 
V\ A /3'4 , „ /

s
SK ?.»» r

X',
V-t". V •>tf Wi

ÉeHrW*?* " W W -  .
Mb>?» .<Si-,.- ?'4\%l's 7

i ÆsMLlt, V. iwmtt* ■
■■. m'ji i *m

.8 C
Br> x

£
ti

3 af W

m
F-J,

K

£ / *S

i 'V Mt'
vs#

f
R-;r? i ■. ),

/ - ‘V • ■• * .TV '

*-*&■. X-\:émi./

*^£i .i

,/ - ' : |

-«f, h
I .\ •*'■ ■■ , i .«>, *

■fc*
f /

Æ.V. *

Sfefelf !/
mm x, *\ */.»W

/ ,P\M ,

'-.V>: ^#1, ;N(/:

. 'S. X. 6. A.* V

iC»

< '•'.X :. ' , /?*AT v:.'v?,. -4*

j** ArJr*
9t4f: i* .

Xv*«

jr V'

'•
K>mS

vl®r
*<r‘V»«

V,"

.j-jrW'V**' <1
Nf

V

aw**
J

*
^mZjååm WPmL tf*#• 7

%
jrfpp df

/

f AF-DAN SK SKOVFORENING

/ J



: us

Danmarkspremiere

> JgPHV

w

7%

•■.<

1
Alt-

w

5c i;*-

SjaE** r''JS“ *• . * *
*•

■■ -■?

»c • <» • •
•y <0$'hy:;i. * T. * - V '4H. ■'
';j • ‘ • \. -v
. rT, .. * ,

www.hyundai.dk

Hyundai Terracan 4x4 er som skabt til at gøre det hårde 

arbejde, så du kan komme tørskoet frem. Hyundai 

Terracan's 4-hjulstræk udfordrer sammen med den 2.9 

liters Commonrail turbo dieselmotor et hvilket som helst 

underlag. Hyundai Terracan kan trække op til 2800 kg og 

med 150 HK / 339 Nm, reduktionsgear, stiv chassisramme 

og en frihøjde på 211 mm giver det dig fuld kontrol i 

terrænet. Med en knap i instrumentpanelet, vælger du 

selv om du vil køre 4x4 eller 2-hjulstræk ved mindre udfor

drende kørsel. Hyundai Terracan fås i 2 udstyrsversioner.

elspejle med varme, elruder og multijusterbart førersæde.

I automatgear versionen kan du yderligere sætte dig 

tilrette i de el-opvarmede lædersæder, finde en behagelig 

indetemperatur på det fuldautomatiske klimaanlæg og 

tænke fremad! Og hvis det iøvrigt ikke passer dig at vaske 

bil, kan du jo bare skylle den ren i en skovsø næste gang 

du kører off-road!

Hyundai Terracan 2,9 CRDi kr. 179.996,-
Hyundai Terracan 2,9 CRDi Aut. kr. 224.999,-*

*) Ekskl. lev.omk. på kr. 3.340, moms og evt. metallak. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl.

HYuncmi
Hyundai Terracan lagerføres hos et stort udvalg af Hyundai forhandlere. 

Nærmeste forhandler anvises på www.hyundai.dk
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50 Råtræmarkedet

Aktuel beretning om økonomien 
generelt og om råtræmarkedet i 
ind- og udland. Desuden oversigt 
over Skovforeningens markedsin
formation

GRUNDVAND FRA SKOV
55 Salg af grundvand?
56 Rent vand fra skoven
60 Mindre grundvand
62 Jura og skat
66 Kontrakt om dyrkning
70 Nøgletal
72 Grundvands

overvågning
En serie artikler med temaet: 
Skoven som leverandør af rent 
grundvand.

Skoven kan ikke tage afgift af 
grundvand fra boring i skoven. 
Vand fra skoven er næsten fri for 
pesticider og nitrat, men under 
visse forhold kan der ske en vis 
nedsivning af nitrat fra skove. Sko
ven leverer mindre mængder 
grundvand end landbrug.

Gennemgang af forhold vedrøren
de planlægning, jura og skat 
omkring grundvand. Kontrakt om 
dyrkningsaftale for skov som skal 
levere grundvand af høj kvalitet. 
Nøgletal om vandforsyning og - 
forbrug. Den seneste officielle 
beretning om grundvandets kvali
tet - især nitrat og pesticider er et 
problem mange steder.

74 Flisfyret kraftvarme
Afprøvning af kraftvarmeværk 
egnet til mindre byer.

76 Hvinanden yngler
Hvinanden yngler i stort tal i 
Nordsjælland fordi der er opsat 
redekasser ved søer. Anvisning til 
at lave redekasse.

79 Måling af
bæredygtig drift
Forslag til hvordan man kan måle 
overholdelsen af de 13 danske 
retningslinjer til bæredygtig drift. 
Skemaet bygger på eksisterende 
data og kan bruges af alle med 
kendskab til skovbrug.

*

82 Nye maskiner 
pa Agromek
Omtale af nyheder på Agromek 
inden for skov- og parksektoren. 
Bl.a. Echo motorsav med system 
der letter starten, nyt skovspil, ny 
flishugger, nye brændemaskiner, 
planeringsskær til veje, ny kon
struktion af træpillesilo, græskant- 
skærer og maskiner til rabat- og 
hegnsklipning.

i.

88 Russisk træindustri
I de seneste år har den russiske 
økonomi været i fremgang. Træin
dustrien er dog blandt de industri
grene som har det vanskeligst. 
Omtale af et projekt med udvikling 
af træindustrien i det vestlige 
Rusland. Billedet viser rundtøm
mer til husbyning.

• *
ULV

n
& -

92 Naturnær drift og 
grævlinger
Mekanisering af skovdriften var 
medvirkende til at bestanden af 
grævlinger i Gribskov var meget 
lav. Bestanden er nu øget efter 
indførelse af naturnær drift. Stub 
be efterlades på afdrifter for at 
markere gravkomplekser.

87 Kort nyt
Dyrkning af pil til spånplader, dyr 
påkøres. Rettelse til 1/03 - artikel 
om dækrodsplanter.

95 Klimastatistik
December 2002.

95 Kort nyt
Borgernes ønsker til skovdriften i 
Korsør Kommunes skove.
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Forside: 
Gulddysse 
Skov ved 
Gundsø - en 
skov som bl.a. 
er anlagt for at 
beskytte 
grundvandet.

Skoven. Februar 2003. 35. årgang. 
ISSN 0106-8539.

Udkommer 11 gange om året, 
omkring d. 20.-25. i hver måned, 
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33 78 52 15 (Liselotte Nissen).

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

Skovejende medlemmer af forenin
gen kan tegne abonnementer til 
medarbejdere mv. til en pris af 400 
kr. Studerende og elever kan tegne 
abonnement på særlige vilkår. 
Kontakt redaktionen for nærmere 
oplysninger.

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

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

Indlevering: Artikler til Skovens 
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Eftertryk med kildeangivelse tilladt.
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FAGPRESSENS MEDi '

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

Tryk: Litotryk, Svendborg.

Dansk Skovforening
Foreningens bestyrelse har udpeget Per 
Holten-Andersen som repræsentant for 
forskning og undervisning i bestyrelsen. 
Han afløser her professor J. Bo Larsen.

Per Holten-Andersen er 50 år og 
forstkandidat fra 1979. Han har i mange 
år været ansat ved Landbohøjskolen, 
fra 1994 som lektor ved Sektion for 
Skovbrug og har især arbejdet med 
skovøkonomi. I 2002 blev han udnævnt 
ti! rektor ved Landbohøjskolen.

Knuthenborg
Knuthenborg Gods har indgået aftale 
med skovfoged Lars K. Lassen, Kildal & 
Lassen ApS, vedrørende Knuthenborg 
Skovbrug.

Lars K. Lassen vil deltage i tilsyn og 
planlægning samt stå for afsætning af 
råtræ og juletræs- og pyntegrøntpro
duktion. Daglig leder og ansvarlig for 
Knuthenborg Skovbrug er inspektør 
Evald Jensen, Knuthenborg.

Arrangementer
Oversigt over en række faglige arrange
menter i den kommende tid:

Have & Landskab 03 d. 21 .-23. maj i 
Slagelse. Maskinudstilling for have- og 
parksektoren. Der er specialområder for

golf og fritid (især om beplantning på 
banerne), planter og beplantningsud
styr, belægninger og inventar, maskiner 
og redskaber mv., og skovudstyr har sin 
egen sektion. Nærmere omtale på 
www.hl-03.dk og i Skoven 3/03.

Scandinavian Furniture Fair d. 7.-11. 
maj i København. Den årlige messe for 
møbelindustrien, især med henblik på 
eksport. Der er en særlig sektion for 
kontor- og kontraktindretning. Se mere 
på www.scandinavianfurniturefair.com 

Entreprenører og Grønne anlæg d. 
13.-16. august i Vandel. Udstilling af 
tunge gravemaskiner og maskiner til det 
grønne område. (Der er en del overlap
ning til Have & Landskab I)

SkogsElmia Baltic d. 11.-14. juni ved 
Jonkdping. Stor svensk skovmaskinud- 
stilling for maskiner til det mellemstore 
og mindre skovbrug, og især henvendt 
til skovbrugere i de nordiske lande og 
omkring Østersøen. Læs mere på 
www.elmia.se/skogselmia

12. Verdensskovkongres d. 21.-28. 
september i Quebec, Canada med 
temaet "Forests, source of life". Der er 6 
dage med foredrag om emner som men
neskets behov for skov, økonomi, mil
jøfunktioner, bevarelse af skov, skovdrift. 
Efter kongressen er der studieture på 3-6 
dages varighed til alle dele af Canada. 
Læs mere på www.wfc2003.org

Få ryddet op i skoven
- effektivt og hurtigt

Fordele ved grenknusning:

• Klargøres til ny kultur
• Mere arbejdsvenlig skov 

uden ranker, også en fordel 
for jagtfolket

Det knuste materiale hæmmer ukrudt og virker 
som gødning
Grenknuseren klarer alt arbejdet i én arbejdsgang. 
Kapacitet: 4-7 timer pr. ha
Vi har 3 FAE grenknusere - og vi kommer over hele landet.

Knud Daugaard-Hamen
Spandet Kirkevej 6, Spandet, 6760 Ribe 

Tlf. 7486 7018 - fax 7486 7000 
Mobil 4018 2198 - 2427 2435 

e-mail: dausaard-hansen@get2net.dk 
www.daugaard-hansen.dk

.-*
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DER ER KØBERE TIL 
RENT GRUNDVAND

Vandværkerne vil sikre drikkevandets kvalitet langt ud i fremtiden, og de er villige 
til at betale store beløb til formålet. For eksempel:

Københavns Energi (ejet af Københavns Kommune) leverer drikkevand til 1 
million mennesker i 18 kommuner i Hovedstadsområdet. Københavns Energi har 
nu indgået en aftale med Miljøministeren om grundvandssikring og skovrejsning 
(se også Skoven 11/02):
• Københavns Energi opkøber landbrugsjord for 222 millioner kr, svarende til 

godt 2600 ha. Finansieringen sker ved en særlig afgift på 50 øre pr kubikmeter 
vand til forbrugerne.

• Skov- og Naturstyrelsen tilplanter arealet for 91 millioner kr.
• Staten overtager ejerskabet af arealet med den nye skov. Skov- og Naturstyrel

sen står for driften. Driften er underlagt en række begrænsninger til sikring af 
grundvandet. Skov- og Naturstyrelsen betaler driftsunderskuddet som er bud
getteret til 75 millioner kr over 30 år.

Tilplantningen koster således i alt samfundet 149.000 kr./ha.
Eksemplet viser at der er stor efterspørgsel - og betalingsvillighed - til sikring 

af rent grundvand. Det bør blive et nyt forretningsområde, også for private ejere:
I eksisterende skove kan vandværker betale sig til langvarige aftaler med skov

ejerne så skovene drives med størst mulige hensyn til grundvandet.
På landbrugsjord kan vandværker betale den private ejer for tilplantning og 

noget af den efterfølgende skovdrift, Private ejere vil således kunne sikre samfun
det rent grundvand til langt lavere priser end de 149.000 kr./ha, bl.a. fordi arealet 
ikke først skal erhverves. Og hvorfor skal samfundet betale mere end markeds
prisen?

Skovforeningen vil nu sammen med vandværker og forsyningsselskaber drøfte 
sådanne modeller for aftaler med private lodsejere om grundvandssikring.

Vi vil formidle interessen for aftaler med skovbruget på 
www.skovforeninaen.dk. Og i denne måned bringer Skoven et tema om emnet, se 
side 55-76.

Endelig vil vi sørge for at også politikerne kender til de private ejeres miuligheder 
for, mod den nødvendige betaling naturligvis, at levere rent grundvand til de kom
mende generationer.

Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard
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MARKED FOR RÅTRÆ

RATRÆMARKEDET 
JANUAR 2003

Af sekretær i Danske Skoves 
Handelsudvalg, Frank Poll

Aktiviteten er lav de fle
ste steder - selvom det 
er højsæson for skovnin
ger.

For nål er afsætningen 
bedst for emballagetræ 
og korttømmer. Uafkor- 
tet tømmer er måske på 
vej ud som effekt. Der er 
en vis fremgang i vore 
nabolande.

Efterspørgslen på bøg 
er svag, mens det går 
bedre for eg og ask. 
Brændemarkedet er 
godt. I vore nabolande 
er afsætningen af gavn
træ næsten endnu ringe
re end hos os.

Udbud Efterspørgsel
Høj Høj

Uafk.-tømmer -------------- -- ^ Moderat Moderat

Lav Lav
Høj Høj

Korttømmer ^ Moderat

Lav Lav
Høj Høj

Emball.træ --------------- —^ Moderat

Lav

Moderat

Lav

Figur 1. Konjunkturbarometeret for effekter af nåletræ i januar 2003. Vurderingen 
omfatter januar-marts 2003.

Denne markedsberetning er udsendt 
20. januar 2003. En ny udgave forven
tes medio marts på hjemmesiden, 
www. skovforeningen, dk

Økonomi og 
konjunkturer generelt
Økonomien i USA og Europa er fortsat 
præget af lav vækst, pessimisme og 
manglende investeringslyst. Arbejdsløs
heden samt forbrugernes tillid til økono
mien har i anden halvdel af 2002 og 
begyndelsen af 2003 udviklet sig til 
ugunst for den økonomiske vækst.

Renteniveauet er p.t. rekordlavt, hvil

ASK KÆVLER

50-

40-49

35-39
30-34

25-29

20-24

Alle

jl869 ± 535 982 ± 607 - 459 ± 122 500 ± 898 ± 410
\l767 ± 208 1045 ± 214 632 ± 39 466 ± 49 475 ± 0 842 ± 189
] 1383 ± 212 895 ± 71 555 ± 65 372 ± 30 484 ±52 660 ± 138
1101 ± 261 661 ± 73 1552 ± 115J304 ± 15 |482 ± 14 569 ± 85
- 513 ± 208 - 270 ± 477 ± 12 474 ± 44
- - - - 475 ± 0 475 ± 0
1569 ± 1,98 934 ± 105 590 ± 35 418 ± 33 482 ± 6 731 ± 81

Figur 2. Eksempel på prisstatistik, her for ask.

ket burde fremkalde fornyet investe
ringslyst. Alligevel er økonomien i store 
vanskeligheder, og i flere lande, herun
der Danmark, er der en reel risiko for 
recession - dvs. negativ vækst.

Den danske økonomi klarer sig rela
tivt godt sammenlignet med andre euna 
pæiske lande. Det skyldes især den 
strenge fastkurspolitik, en stærk valuta, 
et komfortabelt overskud på betalings

balancen og en gunstig handelsbalan
ce. Et usundt tegn er en svagt stigende 
arbejdsløshed i slutningen af 2002.

Uroen i Mellemøsten og Venezuela 
har i de seneste måneder medvirket til 
stigende oliepriser. Krigstruslerne har 
negativ indflydelse på den økonomiske 
udvikling.

Den europæiske byggebranche er 
generelt set trængt, og aktiviteten er
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ekstraordinært lav. Der er benhård kon
kurrence blandt producenter af bygge
materialer, håndværkere og entrepre
nører, og indtjeningen i træindustrien er 
konkurreret i bund. Denne udvikling 
smitter desværre også af på skovene.

Det månedlige barometer for den 
danske byggebranche er i december 
måned på det laveste niveau i barome
terets 5-årige historie, Især har tømrer
mestrene meget lave forventninger til 
beskæftigelsen i de kommende måne
der.

Prisudviklingen i Danmark er fortsat 
en smule over EU’s mål, idet stigningen 
i forbrugerprisindekset i december var 
2,5% på årsbasis. Industriens omkost
ningsniveau kan bl.a. beskrives med 
råvareindekset, der i december steg 
2,8% i forhold til november, især som 
følge af olieprisernes udvikling.

Valutaforhold
Valutamarkedet er relativt uroligt, hvilket 
bl.a. udtrykkes ved et markant fald i 
dollaren overfor euroen. I det sidste år 
er den amerikanske dollar faldet ca. 
13%, og denne tendens er fortsat i de 
første uger af januar. Dermed er euroen 
blevet styrket, og dette er en alvorlig 
hæmsko for muligheden for vækst i 
Europa.

Ændringerne i valutakurser påvirker 
handelsbalancen, idet europæiske eks
portvarer bliver dyrere i forhold til ameri
kanske varer. Dette fremgår nu også af 
de internationale handelstal, hvor USA 
bl.a. har været i stand til at øge deres 
eksport af løvtræ til eksempelvis de asi
atiske markeder.

De store asiatiske valutaer - japansk 
Yen og kinesisk Yuan - har inden for det 
seneste år ligeledes tabt stor værdi 
overfor euroen. Disse forskydninger 
betyder, at Europa i forhold til bl.a. USA 
er stækket i bestræbelserne for at øge 
den økonomiske vækst.

Skovbruget generelt
De første måneder af året er normalt 
højsæson for skovninger. Det aktuelle 
marked og manglen på afsætningsmu
ligheder bryder dog denne sædvane, 
og på de fleste skovdistrikter er aktivite
ten p.t. lav. Den aktuelle situation kan 
følges på Skovforeningens hjemmeside, 
se nærmere i boks 1.

Handelsudvalget udarbejder et kon
junkturbarometer som viser spørgepa
nelets vurdering af udbuddet og efter
spørgslen på vigtige effekter. Se eksem
pel i figur 1 og omtale i boks 2.

I første kvartal vurderes efterspørg
slen at være på et fortsat lavpunkt for 
bøg og ask. Efterspørgslen på uafkortet 
tømmer er også meget lav, og det må 
tilskrives vandlagrene samt den lave 
aktivitet i byggeriet.

Udbudet viser en rimelig overens
stemmelse med efterspørgslen for eg 
og ær samt for emballagetræ og kort
tømmer. For bøg, ask og uafkortet tøm-

Boks1.
Skovforeningens
markedsinformation
Efter bortfaldet af de vejledende pri
ser på råtræ indsamler Skovforenin
gen en række aktuelle informationer 
om træmarkedet til brug for medlem
mernes vurdering af markedet.

Informationerne formidles gen
nem Skovforeningens hjemmeside - 
www.skovforeningen.dk - idet visse 
dele kun findes på Medlemsafdelin
gen. Fordelingen af informationer 
mellem Medlemsafdelingen og den 
åbne del af hjemmesiden er bl.a. 
fastlagt gennem forhandlinger med 
Konkurrencestyrelsen.

Skovejende medlemmer af 
foreningen kan få adgang til Med
lemsafdelingen ved at skrive til 
info@skovforeningen.dk

- Markedssituationen. En længere 
artikel, opdateres med 1-2 måneders 
mellemrum. Denne artikel er beret
ningen pr. 20.1.03 *

- Konjunkturbarometeret viser i 
grafisk form tendenser i udbud og 
efterspørgsel. Se boks 2 og eksem
pel i figur 1. **

- Prisstatistik for en række effek
ter: Finer af bøg og eg, kævler af 
bøg, eg, ask, ær, bøgesveller og ask 
S-træ. Uafkortet tømmer af rødgran, 
Picea mv, lærk mv., douglas mv. 
Korttømmer af rødgran, Picea mv,, 
lærk mv. Emballagetræ af røde og 
hvide træarter samt fyr. Opgøres på 
baggrund af aktuelle handler. Se 
eksempel i figur 2. *

- Markedsindikatorer som giver 
indtryk af udviklingen i Danmark og 
vore nabolande. Se boks 3 og 
eksempler i figur 3-5. ***

- Prisudvikling over en længere 
årrække. Se boks 4. ***

- Maskinopmåling. Her ses aftale
tillægget for praksis ved opmåling 
med maskine samt den aktuelle liste 
over maskinførere som har gennem
gået kurset i opmåling. Listen brin
ges et par gange om året i Skoven- 
Nyt, senest i 19/2002. **

* De nyeste udgaver kan læses 
på Medlemsafdelingen. Informatio
ner som er mere end 3 måneder 
gamle er tilgængelige for alle.

** Tilgængeligt for alle.
*** Kun tilgængeligt på Medlems

afdelingen,

mer er der derimod mindre overens
stemmelse, idet spørgepanelet vurde
rer, at skovenes udbud potentielt er 
større end den observerede efterspørg
sel.

Boks 2.
Konjunkturbarometer
Konjunkturbarometeret illustrerer ten
denser i udbud og efterspørgsel på 
træmarkedet.

Resultaterne er et gennemsnit af 
hvordan 25 forskellige aktører på 
markedet forventer udbud og efter
spørgsel vil udvikle sig i deres egen 
administration/skov(e) i de kommen
de tre måneder, i forhold til den nor
male afsætning i samme periode de 
foregående år.

Barometeret opdateres hver 
måned, og resultaterne vises i form 
af grafer som i figur 1. Der findes 3 
grafer for nåletræ samt 5 grafer for 
kævler af løvtræ.

Datamaterialet for graferne findes 
tilgængelige, sammen med histori
ske data.

Boks 3.
Markedsindikatorer
Tabeller og figurer som giver et over
blik over situationen på råtræ i Dan
mark og i vore nabolande:

- Ændringer i forbrugerprisindeks 
og nettoprisindeks.

- Valutakurser, månedsvise gen
nemsnit for det seneste år for 9 valu
taer.

- Figurer med prisudvikling på 
vores nærmarkeder for råtræ: Tøm
merpriser på gran for tre regioner af 
Sverige og for to svenske skovejer
foreninger. Råtræprisindeks for bøg, 
gran og eg for tyske statsskove. 
Nogle af disse figurer er vist i denne 
artikel.

- Prisudvikling på skåren vare 
vises på følgende måde: Tabel over 
materialer til tømrerarbejde i Dan
mark, og konjunkturbarometer for 
bygge- og anlægsvirksomhed i Dan
mark. Figur over producentpriser på 
savet og høvlet trælast i Sverige, 
figurer over prisindeks på savet løv
træ og savet nåletræ i Tyskland

For alle de nævnte indikatorer for
klares kort hvilken betydning de har 
for råtræmarkedet.

Den 10. januar 2003 holdt Danske 
Skoves Handelsudvalg møde med 
bestyrelsen for De Danske Træindustri
er. Nedenstående markedskommenta
rer er i høj grad baseret på dette møde.

Nål - Danmark
Uafkortet tømmer 
Ved årsskiftet lå der stadig mere end 
200.000 m3 nåletræ på vandlager efter 
stormen i 1999. Disse lagre består
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340

320

Figur 3. Priser på korttømmer af gran i Sverige i 1996-2002, opdelt i tre regioner. 
Løbende priser, svenske kroner/m3 under bark ved fast vej, beregnet ud fra topdia- 
meter.

Finske tømmerpriser [kurs: 100 Fmk = 16.819 eurol

Figur 4. Priser pa tømmer i Finland af fyr, birk og gran 1994-2002. Løbende priser, 
finmark/m3.

Hovedparten af det danske cellulo
setræ eksporteres til Sodra’s fabrikker i 
Norge. Produktionen på disse fabrikker 
er for tiden nedsat, hvorfor leverancer
ne af råtræ fra såvel ind- som udland er 
blevet kvoteret. Prisniveauet for dansk 
cellulosetræ er derfor kommet lidt under 
pres.

Energitræ
Flismarkedet er begyndt at røre på sig,

efter Herningværket begyndte at 
afbrænde flis i efteråret. De to private 
leverandører er således i gang med at 
kontrahere og oparbejde lagre af ener
gitræ. Flere fjernvarmeværker efterspør
ger ligeledes flis i større omfang, men 
konkurrencen om at levere energitræ er 
relativt hård.

Produktionen af træpiller er intensive
ret i såvel Danmark som vores nabolan
de, eftersom forbruget af træpiller er

Tømmerpriser gran pr. tertial/kvartal, 
Sverige

480

460

♦ Gran , Nordsverige
—■—Gran , Mellemsverige

♦ Gran , Sydsverige
/ ^ V ------ Gran Hele landet

hovedsageligt af stordimensioneret 
tømmer og udgør et stadig stigende 
problem, dels for de involverede parter, 
dels for nåletræmarkedet generelt.

Markedet for friskskovet uafkortet 
tømmer er derfor begrænset til en svag 
efterspørgsel på tømmer med max. dia
meter på 25-27 cm, Uafkortet tømmer i 
større dimensioner er svært at afsætte.

Desuden er der stadig flere indikatio
ner af - bl.a. fra Danske Træindustrier - 
at markedet for uafkortet tømmer på 
lang sigt vil marginaliseres. Uafkortet 
tømmer er et udpræget specialprodukt i 
dansk skovbrug, og det er hidtil i stor 
udstrækning afsat på det tyske marked. 
Det tyske marked har dog undergået 
store strukturelle ændringer i de senere 
år, og det kan medføre en udfasning af 
uafkortet tømmer.

Prisniveauet på uafkortet tømmer har 
med den begrænsede omsætning in 
mente været relativt stabilt i efteråret. 
Niveauet er stadig 8-10% lavere end de 
vejledende priser i 1999. Forventninger
ne til det kommende forår er relativt 
uændrede lave priser med en meget 
begrænset efterspørgsel.

Kortt øm mer
Markedet for korttømmer er bedre end 
uafkortet, om end priserne på korttøm
mer fortsat er lave. Muligheden for at 
eksportere råtræ til udenlandske sav
værker i Østersø-området giver en rime
lig efterspørgsel i markedet. Årsagen er 
bl.a. en begyndende mangelsituation 
på råtræ i Sydsverige.

Prisniveauet for korttømmer har 
været stabilt i efteråret, og forventnin
gerne til foråret er blandede. Udviklin
gen på eksportmarkederne kan sand
synligvis medvirke til mindre prisstignin
ger på dansk korttømmer i løbet af 
foråret.

Markedet for korttømmer vil dog sta
dig være geografisk påvirket af afstan
dene til aftagerne og specifikke ekspor
tordrer. Desuden er der en øget ten
dens til opdeling i korttømmer-sortimen- 
ter med forskellige topdiametre og 
længder. Dette vanskeliggør pris-gen- 
nemskueligheden i markedet - specielt 
for de små udbydere,

Emballagetræ mv.
Afsætningen af emballagetræ forløber 
godt med en god efterspørgsel. Prisen 
på emballagetræ er øget ca. 20 kr/m3 
omkring årsskiftet og nåede hermed et 
niveau på 5-10% under de vejledende 
priser i 1999. Prisudviklingen på embal
lagetræ betyder, at det i stigende grad 
er rentabelt at sortere emballagetræ fra 
energitræ ved større gennemskovnin- 
ger.

Novopan afregner spånpladetræ til 
samme pris som i 1999. Novopans for
brug af råtræ er stigende, men des
værre er transportudgifterne så høje, at 
leverancemulighederne er begrænsede 
til skovdistrikter vest for Storebælt.
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Korttømmer får en stadigt større plads på markedet, på bekostning af uafkortet tømmer

Boks 4. Prisudvikling
I grafisk form vises prisudviklingen 
over en længere årrække - op til en 
snes år - for en række vigtige effek
ter i Danmark:

Figurer af bøgekævler ekskl. finer 
og uafkortet rødgran opdateres 
månedligt.

Øvrige figurer opdateres årligt 
(midt på året). Det drejer sig om: 
Kævler af bøg, eg, ask, ær og 
Junckerkævler. Rødgrantømmer 
vest/hele landet, korttømmer- 
rødgran, emballagetræ, spånplade
træ - 2 og 3 m nål, cellulosetræ (Jyl
land/Fyn).

Nogle af disse figurer har tidligere 
været vist i Skoven, fx Skoven 10/02 
og 5/02.

voksende i både private husholdninger 
og større kraftvarmecentraler. Træpil le
fabrikkerne i Danmark aftager især 
savsmuld og savspåner fra savværker
ne og møbelindustrien, og efterspørg
slen på denne råvare har medført bety
delige prisstigninger.

Udsigterne for branchen er gode, 
idet forbruget af træpiller er stigende i 
hele Europa. Men markedet er globalt, 
og import fra især Canada er med til at 
sætte prisniveauet.

Nåletræ - nabolande
Situationen på det europæiske nåle
træmarked viste i andet halvår 2002 
svage forbedringer.

Skandinavien
Der er en tendens til, at den skandinavi
ske træindustri har haft bedre konkur
rencevilkår end træindustrien i de cen
traleuropæiske lande. Prisen på både 
råtræ og færdigvarer er således steget i 
Sverige og Finland henover efteråret, 
hvorimod de tyske råtræpriser ikke har 
fulgt samme tendens. Prisudviklingen 
på de tre vigtige markeder er vist i figur 
3-5.

De skandinaviske nåletræsavværker 
har en øget indgang af ordrer, og den 
samlede produktion i 2002 overstiger 
året før. Savværkerne har således været 
i stand til at hæve prisen ca. 4-6 euro 
pr. m3 trælast (+2-3%) i efteråret, og der 
er indikationer af yderligere prisstignin
ger i første kvartal af 2003.

En del af råtræet til de svenske og 
finske træindustrier importeres fra Balti
kum, men vintervejret i Skandinavien 
har skabt flaskehalse i forsyningen af 
råtræ. Såfremt isvinteren fortsætter kan 
det medføre regionale problemer med 
at opfylde indgåede kontrakter med 
udsving i prisen til følge.

Tyskland
Prisniveauet på tømmer (råtræ) I de 
nordtyske delstater er stadig 10-15% 
under niveauet før stormfaldet, men i 
slutningen af efteråret har der været 
svage indikationer af stigninger. De 
tyske vandlagre oparbejdes regelmæs
sigt, idet mere end halvdelen af den 
oprindeligt lagrede mængde er opar
bejdet.

På det tyske marked er importpriser
ne på trælast øget i løbet af 2002 (jf 
ovenstående), hvorimod det er bemær
kelsesværdigt, at de tyske savværker 
ikke har været i stand til at forbedre pri
serne. Prisindeks påf.eks. tysk byg
ningstømmer er kun forbedret marginalt 
i løbet af efteråret.

Asien
Eksporten fra europæisk træindustri til 
Japan og USA er fortsat i god vækst.
På det japanske marked er volumenet 
ikke steget, men i betragtning af, at den 
japanske byggesektor har haft en stor 
nedgang i aktiviteten har europæisk træ 
overtaget væsentlige markedsandele 
fra amerikansk trælast.

Udviklingen i valutaforholdene kan 
dog bringe den europæiske træindu
stris markedsandele i USA og Asien 
under pres.

Løvtræ ■ Danmark
Bøg
Mange løvtrædistrikter vil gerne på mar
kedet i denne vinter. Men efterspørg
slen på bøg er ringe, og de aktuelle 
pristilbud er lave og spænder over stor 
variation. I forhold til de sidste vejleden
de priser i 1999 er den gennemsnitlige 
pris på bøgekævler faldet omkring 30%.

I løbet af efteråret har der været en 
svag tendens til en yderligere prisre
duktion. Men en begrænsning i hugsten

af bøg, og et svagt håb om eksport
ordrer i foråret kan måske betyde at 
bunden i bøgemarkedet er nået.

Ét dansk savværk har skærpet sorte
ringsreglerne for rødkerne, hvilket indi
rekte betyder en reduktion i den gen
nemsnitlige kævlepris på ca. 15%. De 
gældende aftaler med træindustrien om 
kvalitet af bøgekævler indebærer, at A- 
kævler maksimalt må have 33% rødker
ne og B-kævler op til 50%. Handelsud
valget opfordrer Danske Træindustrier tit 
at opretholde de hidtidige bestemmelser.

Danske løvtræsavværker skærer bøg 
i øjeblikket, men aktiviteten er generelt 
set under fuld kapacitetsudnyttelse. 
Savværkerne oplever en skarp priskon
kurrence fra østeuropæiske savværker, 
og det indebærer at savværkerne ikke 
er optimistiske med hensyn til bedre 
bøgepriser på kort sigt.

På eksportmarkedet er der endnu 
kun blevet afsat relativt små mængder i 
forhold til sidst i 1990’erne. De kinesi
ske kunder placerer i højere grad end 
tidligere deres ordrer i Tyskland bl.a. på 
grund af lavere priser på det tyske mar
ked. Desuden betyder det kinesiske 
nytår udsving i købeaktiviteten.

Et positivt signal fra det asiatiske 
marked er, at der stadig er et stort for
brug af europæisk bøg, som er svært at 
erstatte med andre træarter.

Efterspørgslen på finerkævler er 
meget lille. Det skyldes dels en ned
gang i forbruget, dels at foruroligende 
mange finérfabrikker i Tyskland har luk
ket produktionen og flyttet produktions
apparatet til Østeuropa. Forventninger
ne til finérmarkedet er derfor meget lave 
også i denne sæson.

Eg, ask og ær
Afsætningen af eg forløber væsentlig 
bedre. Ege-markedet har i efteråret

SKOVEN 2 2003 53



MARKED FOR RÅTRÆ

medført reelle prisstigninger, og der 
handles i de fleste tilfælde til de gamle 
vejledende priser. De sortimenter af eg i 
diameteren 25-35 cm der hidtil er aflagt 
som gulvtræ har dog en relativ svær 
afsætning.

Markedet for ask er differentieret. 
Brunkernet ask efterspørges til et prisni
veau svarende til de gamle vejledende 
priser, hvorimod hvid ask i større dimen
sioner ofte er sværere at afsætte. Prak
tisk er det et problem, idet skovninger 
ofte indeholder et miks af hvid- og brun
kerne.

Ær efterspørges fortsat til gode pri
ser, men de omsatte mængder er små.

Brænde
Brændemarkedet er generelt hjulpet 
godt på vej af vintervejret i begyndelsen 
af januar. De fleste skovdistrikter ople
ver en stor efterspørgsel, og flere kan 
på nuværende tidspunkt melde udsolgt 
af brænde. Der er således en tydelig 
tendens til, at brændeprisen ikke læn
gere er påvirket af stormfaldet i 1999.

Løvtræ - udlandet
Afsætning af løvtræ i Centraleuropa er 
fortsat stærkt præget af det prisskred 
som skete i efteråret 2001. Den gen
nemsnitlige kævlepris på bøg i Tyskland 
er lavere end i Danmark, hvilket bl.a. 
medvirker til at tiltrække asiatiske 
opkøbere.

De lave priser medfører bl.a. at 
bøgehugsten er reduceret til ca. 70% af 
normalhugsten i Tyskland. Reduktionen 
kan også tilskrives den manglende 
efterspørgsel fra vesteuropæiske 
savværker, der - ligesom danske 
savværker - har store problemer med 
indtjeningen.

De centraleuropæiske løvtræsavvær
ker og finérfabrikker er i udpræget kri
sestemning. Mere end 20 finerværker er 
lukket inden for det seneste år, og flere 
betydende savværker og råtræopkøbe
re i Tyskland og Frankrig har standset 
betalingerne. Disse strukturelle forhold 
giver meget uro i markedet, idet store

nicheproduktion
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Figur 5. Prisindeks for råtræ af bøg, gran og eg i tyske statsskove. Der er vist tysk B 
kvalitet, som ligger mellem dansk A og dansk B. Indeks hvor 1995 = 100.

billige spotpartier i flere tilfælde udby
des fra lukkede virksomheder.

Den generelle nedgang i økonomien 
har således haft en negativ påvirkning 
på den europæiske møbelindustri, som 
i det store og hele bruger væsentlig 
mindre træ end normalt. På baggrund 
heraf samt den fortsatte priskonkurren
ce fra østeuropæiske savværker er der

kun få positive forventninger til bøgepri
serne i vores nabolande i den kommen
de sæson.

Ligesom i Danmark er der et godt 
marked for eg i Centraleuropa. Der er 
dog en stigende konkurrence fra ameri
kansk eg, som har en konkurrencefor
del på eksportmarkederne som følge af 
faldet i dollarens værdi.

DEMONSTRATIONER / MARTS
MASKINER TIL JULETRÆER

Afskærmet sprøjtning - Stabfræser - Juletræsfælder 
Gødningsnedlægger til rækkegødskning - Slagleklipper 

2-hjulede traktorer - 4-hjulede traktorer 
Larvefodstraktorer - Portaltraktorer

Tirsdag d. 11. 
Onsdag d. 12. 
Torsdag d. 13. 
Tirsdag d. 18. 
Onsdag d. 19.

Povl Andersen 
Henrik og Peter Møller 
Poul Hansen 
Harry Hansen 
Johan Andersen

Alle demonstrationerne 
er fra kl, 14.00-17.00

□

Radbyvej 29, Nr, Søby - Arslev 
Ulstrupvej - Hobro N 
Sejlingvej - Silkeborg N 
Ribevej, Sdr, Hygum - Rødding 
Kringsvej 4, Veiling - Fredericia

Desuden demonstration af
ny maskine til knusnmg at 

juletræer på roden

TEK
Nymarksvej 19, Skovsgårde - 5471 Søndersø 

Tlf 70 220 420 - Fax 70 220 450 
E-mail: jutek@jutek.nu - www.jutek.nu TEK
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KAN SKOVENE 
SÆLGE GRUNDVAND?

Serie af artikler om 
skovenes produktion af 
rent grundvand.

Skovene frembringer store mængder af 
et produkt som samfundet er interesse
ret i - nemlig rent grundvand. Det er et 
produkt der normalt er usynligt når det 
findes dybt nede i jorden. For det er 
sjældent at grundvandet nærmest 
sprøjter op af jorden, som på billedet.

Og for at tage spørgsmålet fra over
skriften først: Nej, skovene kan ikke sæl
ge grundvand, selv om vandværket har 
en boring inde i skoven. Skoven kan 
imidlertid levere rent grundvand, stort 
set uden nitrat og pesticider.

Derfor er der mange vandværker 
som har lavet aftaler med skovdistrikter 
om at dyrke skoven på en sådan måde 
at vandet forurenes så lidt som muligt. 
Skoven får en betaling for denne ydel
se, og det meste af beløbet går til at 
dække meromkostninger eller mistede 
indtægter. Men der bliver en rest, og 
den vil udgøre en beskeden, men stabil 
indtægt for skovdistriktet.

En anden form for samarbejde med 
vandværker kunne være ved skovrejs
ning på arealer som er vigtige for ind
vindingen af vand. Statsskovene har 
lavet flere sådanne aftaler hvor vand
værkerne betaler for jorden, mens stats
skovene står for anlæg og drift.

Men i princippet kan aftaler af denne 
art også træffes med private lodsejere. 
Fx således at lodsejeren stiller jorden til 
rådighed for den ny skov, mens vand
værket betaler for anlæg og noget af 
driften.

Temadag
Disse overvejelser var noget af bag
grunden for en temadag om grundvand 
fra skovene den 9. januar, arrangeret af 
Skov & Landskab (FSL). Der var 63 del
tagere, heraf godt halvdelen fra skov
bruget, og resten fra vandværker, 
amter, kommuner mv.

En række af disse foredrag danner 
baggrund for artikler i dette nummer af 
Skoven på siderne 56-73: Om kvaliteten 
af vand fra skovene, mængder af vand 
fra skovene, om jura og skat, om dyrk
ningsaftaler, nøgletal om grundvand, 
samt resultater fra overvågningen af 
grundvandet.
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Grundvandet ligger normalt mange meter nede I jorden. Men enkelte steder kom
mer det frem i dagens lys som kilder. Her er det Kilden i Store Bøgeskov ved Ring
sted som er rørlagt så vandet står 1 m op af jorden.
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RENT VAND 
FRA SKOVEN

Grundvand under skove 
er som hovedregel 
næsten fri for pesticider 
og nitrat.

Renafdrifter og skov
rejsning fører til udvask
ning af nitrat i nogle få 
år indtil planterne dæk
ker jorden. Luftforure
ning kan medføre udva
skning.

Skovjord har lavere pH 
end agerjord. Skovrejs
ning kan derfor føre til 
udvaskning af cadmium, 
en forurening fra land
brugsgødning.

Vandværkerne må lukke stadigt flere 
boringer på grund af forurening. Det er 
først og fremmest pesticider og nitrat 
som stammer fra landbrugsdriften.

Derfor er vandværkerne i stigende 
grad interesserede i at finde områder 
som ikke forurenes med disse stoffer, 
og her kommer skovene ind i billedet.

Pesticider
Anvendelsen af pesticider kan lettest 
udtrykkes ved behandlingshyppighe
den. Landbrug ligger på 2-3, intensiv 
pyntegrønt på 2,6, mens skov er nede 
under 0,05. Der er altså stort set ingen 
belastning fra skov, og intensiv pynte
grøntdyrkning er ikke højere end land
brug.

I skov bruges ukrudtsmidler i nogle 
tilfælde hvor der er en kraftig ukrudtsflo
ra. Der bruges mængder insektmidler 
mod snudebiller når der plantes nåle
træ, og i mange bøgekulturer udlægges 
musegift eller rodhalsen smøres. Midler 
til afværgning mod hjortevildt bruges i 
en del kulturer - medmindre kulturen er 
under hegn.

Men i alle disse tilfælde bruges pesti
ciderne kun i få år, og det er en meget 
kort periode set i forhold til hele omdriften 
på 50-100 år. Den samlede belastning fra 
hele skoven bliver derfor meget lav.

Nitrat
Landbrug medfører udvaskning af 
kvælstof, dels fordi der tilføres kvælstof 
via gødning, dels fordi jorden kun er 
plantedækket en del af året. Kvælstof 
findes i meget letopløselige forbindel
ser, som ikke bindes særlig godt i jor
den.

På dette punkt giver skov generelt en 
meget høj beskyttelse. Plantedækket er 
stort set permanent, så der hele tiden er 
et aktivt rodnet som kan opsuge kvæl
stof. Som følge af de lange omdriftstider 
er der få driftsindgreb, og der anvendes 
ikke gødning (og i hvert fald ikke kvæl
stofgødning). Se figur 1.

For at undgå udvaskning er det nød
vendigt at der er planter til at opsuge 
kvælstof, for der tilføres hele tiden 
kvælstof med luftforurening. Kilden er 
først og fremmest husdyrbrug hvor der 
fordamper ammoniak samt kraftværker 
og biler hvor der dannes kvælstofoxider 
under forbrændingen.

Skovtræerne optager kvælstof, hvor
af noget bortføres (med veddet), og der 
kan normalt ophobes kvælstof i jorden 
(på humus og lerpartikler). Så bliver der

Figur 1. Indholdet af nitrat i grundvand 
fra landbrug og eksisterende skov.

Figur 2. Flesultater fra målinger af grundvand på 111 punkter i danske skove. 
Grænsen for indholdet af drikkevand i skov er markeret (50 mg/l). Bjælkerne viser 
det interval hvori målingerne normalt ligger Tallene i parentes angiver antallet af 
målinger.

Nitrat (mg/l)

Nitratnetsundersøgelsen 
(111 skovpunkter)

Skove
højskov (13) 

ammoniak-belastn. (3) 
skærmforyng., nål (1) 

lysbrønd, løv (2) 
renafdrift, stormfald (4)

Skovrejsning
kulturfase 0-3 år (4) 
nye skove >5 år (3) -

Juletræer
i skov (3) 

på landbrugsjord (6)

Overdrev

By

70% 20% 10%

2) -

4
25 100

Landbrug Eksisterende skov

50 75

nitrat (mg/l)
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1 2 3 4 5 6 8-12
År efter plantning

0 ------------T----------  i------------------- ---- r"
0 20 40 60

År efter plantning

Tabel 1. Kvælstofbalance for danske 
forhold (tallene i parentes er de maksi
male udsving). Kg N/ha/år.

Tilførsel (fra luftforurening) 15-40
- Planteoptag (netto) 2-10(0-50)
- Akkumulering i jorden 0-20

= Udvaskning 0-5 (0-40)

måske en rest som kan udvaskes under 
visse betingelser. Se tabel 1.

Skovdriftens betydning 
Skovdriften kan imidlertid påvirke ud
vaskningen af nitrat. Hovedresultaterne 
ses i figur 2 som sammenfatter målinger 
af grundvand fra 111 punkter i skov. 
Nogle af emnerne beskrives desuden i 
andre figurer.

- Figur 2 viser at 70% af målingerne 
har meget lavt indhold af nitrat (under 
10 mg/l). Kun 1/10 af målingerne i skov 
har så højt indhold af nitrat at grænsen 
for drikkevand - 50 mg/l - er overskre
det.

- Højskov har næsten altid meget 
lave koncentrationer, fordi der er et vel-

Figur 3. Nitratindhold i vand fra arealer med forskellige former for foryngelse, fra 
renafdrift til urørt bevoksning.

udviklet rodnet som kan opsuge nitraten 
inden den forlader rodzonen.

Der er kun to undtagelser - nemlig 
urørte naturskove (I). I forstligt drevne 
skove fjernes der små mængder kvæl
stof med veddet, men det sker ikke i 
urørte skove. Her tilføres til stadighed 
kvælstof med luftforurening.

Kvælstoffet ophobes i veddet og i 
jorden, men på et tidspunkt er mæt
ningspunktet nået, og der begynder at 
ske udvaskning af kvælstof især på 
næringsrige jorde. Så hvis der er større 
urørte skove i et område kan de med 
tiden påvirke grundvandet - dog 
afhængigt af de lokale jordbundsfor
hold.

- Ammoniakbelastede skove har høj

udvaskning. Hermed menes små skove 
omgivet af husdyrbrug og marker hvor 
der udbringes naturgødning. Disse (få 
steder) tilføres der så meget kvælstof 
fra luften at det ikke nytter at bortføre 
veddet. (Måske skulle man lave grøn- 
flisning disse steder for at fjerne mest 
muligt kvælstof?).

- En skærm der ikke er for åben 
opsuger næsten lige så meget som en 
tæt bevoksning. Figur 3 viser flere 
detaljer. En renafdrift giver en udvask

ning op i nærheden af grænsen for drik
kevand de første år. En lys skærm giver 
en lille udvaskning, mens en mellem
skærm og en mørk skærm giver samme 
resultater som en urørt bevoksning.

- En lysbrønd (eller et mindre hul) i 
en tæt bevoksning giver derimod stor 
udvaskning (figur 2 igen). Når der kom
mer lys og varme til bunden øges 
omsætningen af døde plantedele, og 
der frigøres kvælstof. Træerne er for 
langt væk til at opsuge kvælstoffet.

Renafdrifter 
Lys skærm 
Mellem skærm 
Mørk skærm 
Urørte bevoksninger

o CO -> -> -> O
cp_ do SL dv
O -> o -> o oo_ cjy d- 
o o o o o o o o o o o ->

o o o o o o o ->
tP_ gi gi -ri <11 KL <2- d- SL
o * *> c> o. o o o a o o
<g_ ny 2L rd dr dr 2d SL d~ gi 
o o o o o o o o o o

-Totalt optag
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Overdrev og by
Til sidst er der i figur 2 vist to andre 
typer af lokaliteter.

- Overdrev minder om højskov ved at 
der findes et permanent plantedække.

- By (vejrabatter og lign.) er derimod 
stik modsat. Mange steder er der ikke 
planter så meget af nedbøren siver 
direkte ned i grundvandet.

-5 15 35 55
År i relation til plantning

Figur 6. Hypotese for indholdet af nitrat i jordvandet fra de nye skove fra år -5 (før 
plantning) til ca. 50 år.

- Renafdrift og stormfald virker på 
samme måde, blot i større skala. At der 
frigøres meget kvælstof efter en rydning 
af den gamle bevoksning ser man også 
tydeligt når der indvandrer kvælstof- 
elskende planter som hindbær, gede- 
rams og brandbæger.

Skovrejsning
- Skovrejsning giver meget udvaskning 
lige i startfasen, men ikke højere end 
landbrugsjord, se figur 2. Når der plan
tes til er der stadig kvælstof i jorden fra 
landbrugsdriften, der sker måske jord
bearbejdning for at renholde jorden, og 
planterne har ikke etableret et rodnet 
som kan opfange kvælstoffet.

Allerede når den nye skov er 5 år 
gammel har rødderne bredt sig så 
meget at de fleste målinger komimer 
under grænseværdien. Figur 4 viser for
løbet over den første halve snes år.

Træerne har brug for meget kvælstof 
som unge, og de optager så meget 
kvælstof at der ikke er noget til overs til

udvaskning. Figur 5 viser at i de første 
tyve år er det især kronen der bygges 
op, og derefter kommer der en tilvækst i 
stammeveddet. Samlet set optages op 
mod 15 kg/ha/år i en egebevoksning.

Ud fra disse beregninger og andre 
målinger opstilles en hypotese for udva
skningen af nitrat fra de nye skove, se 
figur 6. Nitratmængden i jordvandet fal
der brat fra landbrugsdriften ned til nul i 
løbet af en halv snes år, for så langsomt 
at stige lidt.

Der er angivet to niveauer for luftforu
rening - ved en høj tilførsel af kvælstof fra 
luften sker der med tiden en vis udvask
ning, fordi der er grænser for hvor meget 
kvælstof der kan bindes i træer og jord.

Juletræer
- Juletræer i skov indtager en mellem
stilling mellem skov og renafdrift (figur 2 
igen). I starten minder det om en renaf
drift, men kort før træerne høstes er rød
derne så veludviklede at de kan fange 
kvælstoffet.

Slam og aske
Ved konferencen blev der spurgt om 
det var en god ide at udbringe spilde
vandsslam eller aske fra varmeværker i 
skoven. Svaret var at det kunne være 
en god ide hvis det indeholder andre 
næringsstoffer end kvælstof. Når der 
tilføres kvælstof med luftforurening kan 
der nemlig med tiden fremkaldes man
gel på andre næringsstoffer.

Det blev dog også understreget at 
man skal sørge for en jævn fordeling 
over arealet for at undgå overdosering - 
og det kan være svært i skov. Samtidig 
skal man vide hvad det indeholder så 
man ikke belaster skovjorden med fx 
tungmetaller.

Skovjord er mere sur
Når man planter skov på en landbrugs
jord falder pH. Hovedgrunden er at man 
holder op med at kalke og at nitrat
udvaskning der som nævnt kan være 
høj de første år er stærkt forsurende.
Men træerne vil også i sig selv gøre jor
den mere sur, fordi de optager basekati- 
oner fra jorden og udskiller syre i stedet 
for, og når man høster veddet får man 
en permanent forsuring af jorden. Ende
lig tilføres der syre med luftforurening 
(om end det er mindre end tidligere).

Problemet med forsuringen er at der 
mobiliseres giftige metaller. Under pH 
4,5 er der stærkt stigende opløselighed 
af aluminium (som er et af de meget 
almindelige grundstoffer i jordminera
ler). Det er især et problem på sandjor
den, og mange lokaliteter i Vestjylland 
har et stort indhold af aluminium i van
det.

Når den kalkede landbrugsjord til
plantes vil pH derfor med tiden falde. 
Figur 7 viser at på lerjorden sker der et 
mindre fald i løbet af 30 år, men først og 
fremmest i de allerøverste jordlag. På 
sandjorden kommer man allerede i 
løbet af tyve år ned under 4,5 i lidt 
dybere jordlag.

Målinger i lidt ældre skov (på Klo
sterheden) viser at forskellen på skov 
og ager udjævnes når man er et par 
meter nede i jorden.

Cadmium
Et andet grundstof som kan give pro
blemer er cadmium som tidligere er ble
vet tilført agerjorden, fordi det var en 
forurening i fosforholdige gødninger.

Figur 7. Udvikling af pH ved skovrejsning i tre dybder i jorden for lerjord (til venstre) 
og sandjord (til højre).
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Figur 8. Model for cadmium i jordvæske 
ved skovrejsning i 2000 for to træarter - 
rødgran og eg. Øverst lerjord, nederst 
sandjord. På lerjord er pH 7 ved kultur
anlæg i 2000 og falder jævnt til godt 5 i 
år 2080. På sandjord er pH 6 i 2000 og 
omkring 4 fra 2020 og frem.

Ved et højt pH bindes cadmium 
tungt, men undersøgelser i laboratorium 
viser at stort set hele jordens pulje af 
cadmium bliver mobilt når pH falder.
Det kritiske niveau er ved pH under 5.

Der er foretaget målinger 11 steder i

Naturlige giftstoffer ???
Det er ikke al forurening der er men
neskeskabt. Planter kan også udvik
le giftige stoffer som led i konkurren
cen med andre planter eller for at 
undgå skadedyr.

Ørnebregne laver store mængder 
af ptaquilosid(udtales takilosid), op 
til 50 kg/ha. Det kan findes i ret stor 
mængde i jorden lige under grupper 
af planter og bindes meget dårligt i 
jorden. Køer og får som æder ørne
bregne kan blive syge eller dø af gif
ten. Man har ikke undersøgt om det 
findes i grundvand.

Thujon findes i nålene hos thuja 
samt i flere urter - rejnfan, havemal- 
urt og gråbynke. Thujon er meget 
mobilt i jorden, men det bindes i 
jordlag med stort indhold af jernoxi
der.

Det er ikke undersøgt hvor hurtigt 
stoffet vandrer i jorden, og om det 
findes i grundvand herhjemme.

Thujon er giftigt i store mængder. 
Det er det virksomme - og giftige - 
stof i absint, hvor det kan give hallu
cinationer. Men absint giver også 
epileptiske anfald og leverskader, og 
derfor har man nu fastsat så lav 
grænseværdi at skaden fra thujon er 
mindre end fra alkoholen.

Veddet på thuja indeholder et 
andet giftigt stof, thujaplicin, som 
beskytter veddet mod nedbrydning 
af bakterier og svampe. Det vides 
ikke om stoffet udvaskes.

Vores viden på området er altså 
meget begrænset, men det kan ikke 
udelukkes at grundvand også skal 
undersøges for disse (naturlige) gift
stoffer.

landet på forskellige jordtyper, parvist 
på ager og i skov. På den baggrund er 
der udviklet modeller for indholdet af 
cadmium i jordvæske når der plantes 
rødgran og eg (figur 8).

På lerjorden ligger indholdet af cad
mium ret lavt, men er dog stigende 
efterhånden som jorden langsomt forsu
res.

På sandjord stiger indholdet af cad
mium hurtigt og når et maksimum alle
rede omkring år 2025. Herefter falder 
udvaskningen af cadmium hurtigt, fordi 
det er en begrænset mængde der var 
bundet i agerjorden.

Generelt er konklusionen at koncen
trationen af cadmium i skovjordens jord
væske og i skovjorden er overraskende 
høj. Mobilisering er cadmium er for
mentlig kun et problem hvor koncentra
tionen er stor og hvor pH falder meget 
hurtigt - de sandede jorde.

Det afgørende er - ligesom med alu
minium - hvordan pH udvikler sig på vej 
ned mod grundvandet. Dette er ikke 
undersøgt.

sf

Denne artikel er baseret på et foredrag 
af Per Gundersen og Karsten Raulund- 
Rasmussen.
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MINDRE GRUNDVAND 
FRA SKOVEN

Der kommer mindre 
mængder grundvand fra 
skoven end fra land
brug, græsarealer mv.

25% af nedbøren 
opfanges af kronerne og 
fordamper igen derfra.

Nåletræer opfanger 
mere vand end løvtræer.

Den bedste skov til 
produktion af grundvand 
er en moderat lysåben 
skov af fx ask eller eg.

I disse år plantes en del skov for at 
beskytte grundvandet, især mod ned
sivning af pesticider og gødning. Som 
nævnt i forrige artikel er det også rigtigt 
at skov normalt giver en meget fin kvali
tet af grundvand. Men nedsivningen bli
ver ofte mindre fra skov end fra andre 
former for arealanvendelse.

Figur 1 viser at nedsivningen er 
størst fra kornarealer og naturarealer 
såsom hede. Der kommer omkring 50 
mm mindre fra en løvskov af eg, mens 
nåleskov giver over 150 mm mindre 
nedsivning.

Skov opfanger regn
Forklaringen er at skovtræer har store 
kroner som kan opfange en hel del

Nedsivning

0(0

E
E
Q-Q-O0c
o

600 i

500 

400 

300 - 

200 - 

100 

0 -
Landbrug Natur (hede) Løvskov (eg) Nåleskov 

(korn) (rødgran)
Figur 1. Nedsivning til grundvand fra forskellige naturtyper, mm om året, beregnet 
ved en nedbør på 900 mm om året.

vand ("interception"). Hvis det er blæs
ende og tørt vil dette vand hurtigt for
dampe fra kronen.

Tabel 1 viser hvor meget skovtræer 
opfanger i forhold til korn og hede. En 
almindelig ’’silende regn” giver 3-4 mm i 
timen, og derfor skal det regne et kvarter 
før der drypper større mængder vand 
igennem en krone af et løvtræ - og en 
time hvis det er en krone af et nåletræ.

Hvis nedbøren i en periode falder

som byger med nogle få mm ad gan
gen, er det meget lidt som når gennem 
trækronerne. (En mindre del af ned
børen kommer dog ned til jorden i en 
skov fordi der er altid huller i kroneta- 
get, spor mv.)

Forskellen mellem løv- og nåletræer 
skyldes dels at løvtræerne opfanger 
meget lidt vand i den bladløse tid, dels 
at kronen er mindre tæt end nåletræer
nes. Et lystræ som eg opfanger mindre

SJÆLLAND

JYLLAND
1000

1000
800

800
600

E 400
E 400

200200

1994 1995 1996 1994 1995 1996

■ NEDBØR ■ LØV □ NÅL

Figur 2. Nedbør, samt nedsivning fra løvskov og nåleskov, forårene 1994, 1995 og 1996. Til venstre Jylland, til højre Sjælland. 
Der er mindre nedsivning fra nåletræer end fra løvtræer fordi nåletræernes krone opfanger mere nedbør.

■ NEDBØR ■ LØV □ NÅL
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Tabel 1. Interception - den andel af ned
børen som opfanges af planterne - i for
hold til samlet nedbør og udtrykt i mm.

Nåleskov 25-58% 2,8-5 mm
Løvskov 15-28% 0,5-1,2 mm
Korn 4-8%
Hede 6-14%

Tabel 2. Interceptlonens andel af ned
børen om sommeren i forhold til nedbør 
på friland.

Regn
mængde, mm

Rødgran Skovfyr Bøg

<5 71% 48% 38%
5-10 57% 38% 24%
10-15 44% 23% 19%
15-20 31% 25% 13%
>20 24% 8% 10%
Snit 41% 24% 20%

Kilde: Dengler (1971): Waldbau auf 
okologischer Grundlage.
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Figur 3. Skovrejsning medfører alt andet lige mindre nedsivning end den tidligere 
landbrugsjord. Men hvis man tilplanter drænet landbrugsjord opvejes dette af at 
drænene efterhånden stopper til og dermed reducerer den overfladenære afstrøm
ning (til vandløb). Et eksempel ses i Vestskoven ved København hvor der trods 
skovrejsning (og dermed større fordampning) efterhånden er genopstået søer.

vand end et skyggetræ som bøg; det 
samme gælder for skovfyr i forhold til 
rødgran.

Den mængde vand der opfanges af 
kronen afhænger altså af træart og af 
hvor meget der falder i hver regnperio
de, se tabel 2.

Figur 2 viser målinger fra tre forskelli
ge år af hvor meget der siver ned. For
skellene fra år til år hænger sammen 
med hvor meget nedbør der falder som 
byger og hvor meget der falder i vækst
perioden.

Konklusion
Konklusionen er at skov påvirker van
dets kredsløb betydeligt.

Den mængde nedbør der når jord
overfladen er ca. 25% mindre i skov 
end udenfor skov. Der er mindre over
fladeafstrømning fra skov fordi skovjord 
har en god evne til at tilbageholde 
vand. Skov har større fordampning fordi 
træerne er aktive i længere tid end de 
fleste landbrugsafgrøder.

Alt i alt er der mindre nedsivning til 
grundvandet under skov end under åbent 
land. Der er mindre nedsivning under 
nåletræer end under løvtræer og mindre 
under skyggetræer end under lystræer.

Skovrejsning vil derfor alt andet lige 
medføre mindre nedsivning end land
brugsjord. Men hvis man tilplanter 
drænet landbrugsjord opvejes dette 
måske af at drænene efterhånden stop
per til og dermed reducerer den over
fladenære afstrømning. Udfaldet af en 
skovrejsning vil derfor være meget 
afhængig af de lokale forhold.

sf

Artiklen er baseret på et foredrag af 
Annemarie Bastrup-Birk.
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Figur 4. Nedsivningen til grundvand er 
lavere fra skov end fra landbrug, hede 
mv. Det skyldes bl.a. at en del af ned
børen opfanges i kronen og ikke når 
ned til jorden. (Foto af regnvåd Picea 
breweriana i Skovforeningens have).

Skov til at beskytte 
grundvand
Ud fra artiklerne orm mængder og 
kvalitet af grundvand fra skov kan 
der gives følgende anbefalinger om 
skovdrift af hensyn til beskyttelse af 
grundvand:

- Den største produktion opnås 
ved at bruge løvtræer. Der anbefales 
en moderat lysåben bevoksning - 
dvs. relativt stærk hugststyrke - og 
lystræer som ask eller eg.

- Udvaskning af nitrat undgås ved 
at bevare et konstant plantedække 
på arealet. Det vil sige undgå renaf- 
drifter og forynge under en moderat 
skærm (’’naturnær drift”). Uensald- 
rende bevoksninger giver størst 
optag af kvælstof.

- Ved skovrejsning bør man i kul
turfasen have størst muligt plante
dække og begrænse jordbearbejd
ningen. Senere kan man overveje at 
udnytte træ til bioenergi for at fjerne 
kvælstof fra arealet.

Mere nedbør over skov?
I ældre skovbrugslitteratur nævnes det tit at der falder mere regn over skove. 
Årsagen er at skoven øger landskabets "ruhed” og fremkalder turbulenser som 
giver større skyer.

Netop denne faktor var en af de vigtige begrundelser for anlæg af hedeplan
tager. Men der var ikke ret meget belæg for påstanden.

Emnet har været diskuteret meget, og der har været lavet undersøgelser i fle
re lande. Man mener at kunne påvise at skov giver 3-5% mere nedbør, og at 
effekten er størst over fladt terræn og over større skovarealer.

Det er dog et emne som bør undersøges nærmere før man udtaler sig med 
sikkerhed.
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JURA OG SKAT
OMKRING GRUNDVAND

Af afdelingsleder Hans 
M, Hedegaard, Dansk 
Skovforening

Privatskovbrugets rolle, 
herunder planlægning, 
skat og jura:

■ Aftaler om udvinding 
af grundvand og eventu
el erstatning.

- Tilskud til skovrejs
ning og planlægning for 
udnyttelse af grund
vand.

- Beskatning af tilskud 
og erstatninger.

Private lodsejere og 
det offentlige kan i fæl
lesskab bidrage til at 
sikre grundvandet.
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Amtsrådet kan indgå frivillige aftaler med ejere om restriktioner i arealanvendelsen 
for at beskytte grundvandet. Og amtsrådet kan mod fuld erstatning pålægge ejeren 
af en ejendom de rådighedsindskrænkninger, som er nødvendige for at sikre drik
kevandsinteresser mod forurening.

Artiklen er baseret på indlæg af Hans 
M. Hedeqaard ved konferencen.

Red.

Privatskovbrugets rolle ved sikringen af 
vores drikkevand er stærkt påvirket af 
forhold omkring regionplanlægning, til
skud, skat samt lovgivning.

Selvom det er de punktformige foru
reninger, der får den massive dækning i 
nyhedsmedierne, er det den langsigte
de sikring af vores drikkevand, der er af 
langt større betydning. Det er alene dis
se forhold, som gennemgås nedenfor.

Jura og planlægning
I modsætning til retten til udnyttelsen af 
kilder på en ejendom, er udnyttelsen af 
grundvandet ikke en del af ejendoms
retten. Ejeren kan altså ikke kræve beta
ling pr. kbm. vand, der indvindes fra 
området som grundvand.

Men det betyder ikke, at samfundet 
har gratis og uhindret adgang til rent 
drikkevand.

Grundlovens § 73 fastslår ganske 
vist, at ejendomsretten er ukrænkelig og 
at ingen kan tilpligtes at afstå sin ejen

dom, uden at almenvellet kræver det, 
og da kan det kun ske ifølge lov og mod 
fuldstændig erstatning. Alligevel har 
samfundet en ganske vidtgående ret til 
at gennemføre erstatningsfrie regulerin
ger i arealanvendelsen.

Traditionelt er der fire forhold, der har 
haft betydning ved vurderingen af, om 
et indgreb kan gennemføres erstat
ningsfrit.

Disse fire elementer er:
• om indgrebet indebærer en overfør

sel af ejendomsretten helt eller del
vist,

• hvem indgrebet rammer (om det er 
generelt eller om det rammer kon
kret),

*• med hvilken begrundelse indgrebet 
sker, og

• hvilken virkning eller intensitet ind
grebet har over for den enkelte ejer, 
Som eksempler på erstatningsfrie

reguleringer kan nævnes naturbeskyt
telseslovens beskyttelse af naturtyperne 
heder, moser, søer, vandløb, ferske 
enge og overdrev, stendiger o.l. samt 
tilsvarende bestemmelser i skovloven.

Men der er en gråzone mellem på 
den ene side grundlovens klare sikring

af ejendomsretten og de erstatninger, 
der skal udbetales i forbindelse med 
konkrete indgreb og samfundets mulig
hed for at indføre generelle erstatnings
frie reguleringer.

Og det er måske i denne gråzone, vi 
ofte befinder os, når vi taler om sikring 
af grundvand. Kun domstolene kan i 
konkrete sager udtale sig om, hvor den
ne grænse ligger.

Efter planloven skal amterne i region
planen bl.a, udpege områder med 
særlige drikkevandsinteresser, følsom
me indvindingsområder, indsatsområ
der. Amterne skal desuden foretage en 
prioritering af indsatsområderne samt 
udarbejde retningslinier og tidsplan for 
myndighedernes indsats til at opnå 
denne beskyttelse.

Amtsrådet kan ifølge vandforsynings
loven indgå frivillige aftaler med ejere 
om restriktioner i arealanvendelsen eller 
om salg af ejendommen til amtet. Amts
rådet kan desuden i medfør af miljøbe
skyttelsesloven - hvis der ikke kan 
opnås aftale herom på rimelige vilkår - 
mod fuld erstatning pålægge ejeren af 
en ejendom i området de rådigheds
indskrænkninger, som er nødvendige
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Staten og de private skal supplere hinanden, men også konkurrere - og konkurrence har vel kun sjældent skadet prisdannel
sen. Det gælder også ved etablering af skove som skal beskytte grundvandet mod forurening. Gulddysse Skov ved Gundsø er 
anlagt af staten bl.a. for at beskytte grundvandet, men private kunne også have lavet en tilsvarende skov.

for at sikre nuværende og fremtidige 
drikkevandsinteresser mod forurening.

Ifølge lovens forarbejder vil beslut
ninger om restriktioner kun i visse tilfæl
de have karakter af ekspropriation i 
grundlovens forstand og således kun i 
visse tilfælde medføre erstatning. Det er 
imidlertid - i øvrigt i overensstemmelse 
med Drikkevandsudvalgets anbefalin
ger - besluttet ud fra en rimelighedsbe- 
tragtning, at sådanne indgreb altid skal 
udløse erstatning. Dette mindsker også 
presset på det retssystem, der ellers vil
le blive belastet af ganske mange prø
vesager om rækkevidden af Grundlo
vens § 73.

Ovennævnte betyder således, at en 
ejers dispositioner til sikring af grund
vandet på konkret udpegede ejendom
me ikke erstatningsfrit kan reguleres af 
samfundet.

Skovforeningen foretrækker - så 
langt det overhovedet er muligt - frivilli
ge driftsaftaler i stedet for tvang. Men 
det er lige så klart, at frivillige aftaler ikke 
kan stå alene. Samfundet må have et 
tvangsmiddel i baghånden, såfremt et 
områdes grundvand ikke kan sikres ved 
at indgå aftaler i nødvendigt omfang.

Aftaler har den fordel i sammenlig
ning med tvangsindgreb, at lodsejeren 
som udgangspunkt er positivt stemt 
over for de begrænsninger i arealan
vendelsen, der måtte være indeholdt i 
aftalen. Og dermed er der langt større 
garanti for, at de ønskede initiativer rent 
faktisk også gennemføres.

Staten og de private kan 
supplere hinanden
Det er positivt, at miljøministeren har 
indgået en rammeaftale med bl.a. 
Københavns Energi om et langsigtet 
projekt for skovrejsning til sikring af 
drikkevandet. (Se Skoven 11/02, red.).

Aftalen medvirker til at sikre drikke
vandet, og den sikrer en supplerende 
finansieringskilde til den statslige skov
rejsning, som - i forhold til de offentlige 
tilplantningsmål - har været nødlidende. 
Det er jo smart af ministeren at søge en 
sådan alternativ finansiering, når nu 
bevillingen fra finansloven ikke kan slå til.

Men det siger sig selv, at sikringen af 
grundvandet også skal ske på anden 
måde end gennem statsligt opkøb. Sta
ten og de private skal således supplere 
hinanden.

Der er adskillige eksempler på, at 
kommuner og vandværker har indgået 
driftsaftaler med private ejere af eksiste
rende skov til sikring af grundvandet. 
Men også gennem tilplantning kan pri
vate bidrage på samme måde som sta
ten. Hér er det blot den private lodsejer, 
som fortsat er ejer af arealet, og det 
betyder jo, at der ikke skal ofres penge 
på arealerhvervelsen først. Og det gør 
alt andet lige tilplantningen billigere.

Der findes allerede i dag en offentlig 
tilskudsordning til tilplantning af private 
landbrugsarealer. Men i denne tilplant
ningsordning er der en rækkefølge til 
prioritering i tilfælde af bevillingsmangel 
- og der vil jo næsten altid være mangel 
på midler.

Tilskudsordningen er ikke udarbejdet 
primært med sigte på grundvandsbe
skyttelse, selvom hensynet er søgt tilgo
deset. Der er en lang række andre hen
syn i regionplanlægningen, som amter
ne skal varetage, bl.a. hensyn til land
skab, kulturhistorie, skovdrift og meget 
andet. Og det fører til, at hensynene til 
drikkevandet ligger i prioriteringsgrup
pen 1 og 3 ud af i alt 4 grupper.

Hertil kommer, at grundvandssikrin-
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Skovforeningen overvejer - i samarbejde med kommuner og vandværker - at 
afdække hvor lokale grundvandsinteresser er placeret. Det kan give mulighed for 
kontakt mellem vandværker og lodsejere der vil have interesse i at indgå aftale om 
tilplantning eller driftsaftaler i eksisterende skov. (Foto af vandboring i skov).

gen ikke indtog nogen særlig fremtræ
dende plads ved amternes oprindelige 
udpegning i regionplanlægningen af 
skovrejsningsområder og områder, hvor 
skovrejsning var uønsket. Og projekter 
inden for skovrejsningsområderne er 
prioriterede som nr. 1 og 2. Derfor kan 
det godt være, at de begrænsede til
plantningsmidler ikke gavner drikke
vandsområderne i ønsket omfang.

Mulighederne for at opnå tilskud 
samt tilskuddets størrelse er afhængig 
af, hvorvidt der er tale om et skovrejs
ningsområde eller et ’’neutralområde”, 
og derfor er dette særligt uheldigt i 
spørgsmålet om sikringen af grundvan
det. Herudover kan der være betydelige 
interesseområder for drikkevand inden 
for forbudsområderne. Altså inden for 
områder, hvor tilplantning kun kan finde 
sted efter meddelt dispensation.

En anden negativ effekt på privat til
plantning er det regelsæt, der medfører 
en dobbeltbinding - dvs. at der er på
lagt både landbrugspligt og fredskovs
pligt på tilplantede arealer i mindst 8 år 
efter tilplantningen, hvis der ydes til
skud.

Den skovrejsning, der er resultatet af 
de statslige tilskud til privat skovrejs
ning, er imidlertid ingen garanti for, at 
den fremtidige drift af arealerne tilrette
lægges primært med sigte på at sikre 
fremtidens drikkevand. Når først tilplant
ningen er gennemført, er der ikke yder
ligere restriktioner i driften, hverken krav 
til træartsvalg, driftsmåde e.l. i forhold til 
skovlovens almindelige regler.

Skovdrift er i sig selv langt mindre 
belastende for grundvandet end land
brugsdrift, men derfor kan der godt 
være behov for yderligere foranstaltnin
ger i særlige områder for at tilgodese 
hensynene til fremtidens drikkevand - 
også på skovarealer.

Hvis der skal være en effektiv beskyt
telse af grundvandet inden for nærmere 
geografisk afgrænsede områder, skal 
der være en så stor opbakning til projek- 
tet som mulig inden for disse områder.

Staten kan i deres ordning kun med 
en check af en tilpas størrelse appellere 
til de enkelte ejere til at sælge arealet 
med efterfølgende statslig tilplantning.

Men hvad nu, hvis lodsejerne slet 
ikke ønsker at sælge? Men måske nok 
kunne forestille sig en tilplantning?!

Privatskovbruget og de enkelte land
mænd må derfor inddrages mere i til
plantningen af flere grunde. Samfundet 
får ofte mere for pengene ved privat til
plantning, da der ikke skal bruges 
offentlige midler til først at erhverve are
alerne til tilplantning. Desuden kunne 
mange private lodsejere have tilplant
ningsønsker, der ikke bliver tilgodeset 
af den eksisterende tilskudsordning til 
skovrejsning, da prioriteringsrækkeføl
gen ikke nødvendigvis tilgodeser drik
kevandsområderne i tilstrækkeligt 
omfang.

Der må altså etableres en parallel

ordning for de private i lighed med den 
statslige aftale, hvor den private ejer 
med samme finansieringskilder kan 
etablere og drive skov på en for grund
vandet hensigtsmæssig måde.

Det store problem er: Hvordan sikrer 
man en tilslutning blandt lodsejerne 
inden for de interessante områder? Og 
hvordan sikrer man kontakten mellem 
lodsejerne, kommunerne og vandvær
kerne?

Skovforeningen påtænker at indgå i 
et samarbejde med Kommunernes 
Landsforening - som vi har haft de 
første indledende drøftelser med - samt 
med de to vandværksforeninger. Her vil 
vi søge at afdække placeringen af de 
regionale og lokale grundvandsinteres
ser og samtidig hermed give lodsejerne 
et indblik i, hvilke områder og hvilken 
økonomi, der kunne ligge i at indgå 
aftaler om tilplantning og driftsaftaler i 
eksisterende skov.

Samtidig vil vi åbne mulighed for at 
skabe kontakt mellem kommunerne/ 
vandværkerne og et tilstrækkeligt antal 
lodsejere, der kunne have interesse i at 
indgå en aftale.

Således vil vi på vores hjemmeside 
tilbyde lodsejere, der har arealer inden 
for de interessante områder, at indmel
de arealer til tilplantning og ønsker om 
særlig drift af eksisterende skov. Heref
ter kan kommunerne og vandværkerne 
let se, hvor der er interesse for at indgå 
aftaler og vel at mærke hvor der er 
mulighed for at indgå aftaler i et 
omfang, der er interessante i forbindel
se med beskyttelse.

Altså at man dels aktivt opsøger 
interessen hos lodsejerne, dels sikrer at 
de lokale myndigheder og vandværker

får et let værktøj til at komme i kontakt 
med lodsejerne.

Skat
Nøglen til en sikring af vores grundvand 
er - uanset om man ønsker det eller ej - 
penge: Tilskud og/eller erstatning.

Grundreglen i dansk skatteret er, at 
betaling eller erstatning for et formuetab 
som udgangspunkt er skattefri - med 
nogle modifikationer, som vil blive gen
nemgået nedenfor.

Modsætningsvis skal der betales 
indkomstskat ved erstatning for omsæt
ningsaktiver samt tilskud til udgifter, 
hvortil der er knyttet en fradragsret.

Tilplantningstilskud er indkomstskat
tepligtige. Udgifterne er fradragsberetti
gede over 5 år.

Tilskud til gennemførelsen af en 
særlig skovdrift kan gennemføres på 
flere måder:
• Løbende betaling dels for de merud

gifter, der er forbundet med den 
særlige drift af arealerne, dels selv
følgelig gerne en indtjening til ejeren. 
Sådanne tilskud er ligeledes omfattet 
af almindelig indkomstskattepligt.

• Man kunne også forestille sig, at den 
særlige drift blev honoreret én gang 
for alle i form af en erstatning, der er 
udtryk for værdinedgangen på ejen
dommen. En værdinedgang, der er 
en afspejling af de øgede fremtidige 
udgifter og måske mindskede ind
tægter fra arealerne.
En sådan erstatning for et formuetab 

er som udgangspunkt indkomstskattefri, 
hvis den gennemføres med tvang, d.v.s, 
gennem ekspropriation.

Men der kan også være tale om skat
tefrihed ved indgåelsen af en særlig
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driftsaftale, men hér skal ejeren sikre 
sig, at aftalepartneren har en ekspropri
ations ret. Kun på denne måde kan man 
være helt sikker på skattefrihed for 
erstatningsbeløbet.

Hvis ikke der er tale om en aftalepart, 
der har ret til at gennemføre ekspropria
tioner, er der nemlig som udgangspunkt 
tale om ganske almindelig indkomst
skattepligt af erstatningsbeløbet - også 
selvom der er tale om en erstatning for 
et formuetab.

Private vandværker kan ikke gen
nemføre ekspropriationer, men det kan 
kommunerne. D.v.s., at når vandværker
ne og lodsejerne er blevet enige om vil
kårene for en aftale, bør vandværket 
bede kommunen om at indgå aftalen 
med ejeren. Da kommunen er ekspro- 
priaWonsberettiget vil en erstatning for 
et formuetab, der er en følge af en frivil
ligt indgået aftale - dvs også uden at 
gennemføre en ekspropriation - blive 
indkomstskattefri.

Skovforeningen gør opmærksom på, 
at Højesteret har udtalt, at det efter for
målet med bestemmelsen om skattefri
hed i loven om ejendomsavancebeskat
ning ikke kan udelukkes, at der er skat
tefrihed, selvom aftalen indgås med en 
part, der ikke selv er ekspropriationsbe
rettiget. MEN det hedder samtidig at 
det som vilkår herfor er, at forholdet ville 
blive gjort til genstand for ekspropriati
on, såfremt den frivillige aftale ikke var 
blevet indgået.

Men hvorfor udsætte sig selv for at 
skulle løfte denne bevisbyrde ? Vi vil i 
hvert fald ikke råde lodsejerne til at 
vove forsøget. Indgå aftalen med en 
ekspropriationsberettiget part. Det er 
der nemlig normalt aldrig problemer 
med.

I andre situationer - nemlig hvor der 
er tale om evigtvarende, tinglyste aftaler 
- vil erstatning for formuetab som noget 
relativt nyt alene blive beskattet efter 
reglerne i loven om ejendomsavance
beskatning. Også selvom der er tale om 
en ikke-ekspropriationsberettiget part. 
Som eksempel herpå kan nævnes afta
ler med Skov- og Naturstyrelsen om 
udlæg af urørt skov.

Konklusion
Private lodsejere sidder med vigtige 
nøgler til sikring af grundvandet:
• Private lodsejere tager nemlig beslut

ning om et salg til Staten, der foreta
ger en tilplantning.

• Private lodsejere tager beslutning om 
tilplantning af egne arealer.

• Private lodsejere tager beslutning om 
en særlig skånsom drift af eksiste
rende skove.

• Skovforeningen kan bidrage aktivt 
med etableringen af kontakten mel
lem parterne til sikring af en tilstræk
kelig tilslutning inden for de aktuelle 
indsatsområder.
Men det offentlige sidder også med 

vigtige nøgler til sikring af grundvandet:

• Som i så mange af livets forhold 
hjælpes frivilligheden ofte på rette 
vej gennem betaling. Vel at mærke 
en betaling, der af begge parter 
betragtes som det rette bytteforhold.

• Det offentlige bør på en mere aktiv 
måde inddrage skattepolitikken som 
virkemiddel til at opnå de ønskede 
mål. I 1700-tallet brugte man f.eks. 
skattepolitikken langt mere aktivt til 
fremme af tilplantningen, da vi havde 
mangel på skove. Ikke til sikring af 
grundvand, men til sikringen af 
brændeforsyningen. Man lod tilplan
tede arealer slippe med halv grund
skyld.
Måske kunne vi igen bruge skattepo
litikken aktivt til at nå de mål, vi gerne 
ser nået. Og ejendomsskatten er et 
stærkt middel. Hvad med ejendoms
skattefrihed for skovarealer9! Lad os 
lære af fortiden. Også fra en tid, hvor 
der ikke var tænkt på beskyttelsen af 
grundvandet.

• Man bør også, som nævnt indled
ningsvist, undlade dobbeltbindingen 
med såvel landbrugspligt som fred
skovspligt på tilplantede arealer, der 
har modtaget tilskud. Hvilket fornuf
tigt formål tjener dobbeltbindingen9 
Vi ved, at den hæmmer den private 
skovrejsning.

særdeles værdifuldt

Trætob'
PLANTESKOLE w

masur®birl^5
www.traetop.dk

NEUTRAL OG UAFHÆNGIG 
VEJLEDNING TIL DIT BEDST 
MULIGE PLANTEINDKØB?

SPØRG FORSTPLANT!

Steen Hougaard
Tlf. 86 54 53 20
Mobil 21 40 30 21 
Fax 86 54 53 43 
shj@forstplant.dk 
www.forstplant.dk 
Faurgårdsvej 128 
8300 Odder
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Jens Houkjær
Tlf. 76 82 90 90
Mobil 40 45 44 80 
Fax 76 82 90 91 
jh@forstplant.dk 
www.forstplant.dk 
Staksrodevej 39 
7150 Barrit

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

P. C. Gade
Tlf. 20 19 96 74
Fax 87 52 20 01
skovfogedpcgade@mail.dk 
www.forstplant.dk 
Simmerstedvej 213 
6100 Haderslev

juletræs - 
skov - 
læ - planter • sunde og velsorterede

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

AARESTRUP PLANTESKOLE
Aarestrupvej 162 • 7470 Kamp B 86 66 17 90 • 97 48 53 44 i*

Træ købes
Til brændeproduktion forår.

Købes: Vragtræ gerne store bøgekævler eller korttræ 2,7 m evt. 
andre løvtræsorter kan have interesse min. 25 m2, men gerne 
større partier.

O.K. Jensen
Tlf. 8696 8138 Fax. 8696 8311
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Haslev Vandværk har en boring inde i Haslev Orned. Den påvirker ikke skoven ret meget - træerne kan endda blive stående 
inden for hegnet.

KONTRAKT OM 
DYRKNING AF SKOV

Skove kan lave kontrakt 
med vandværker om 
omlægning af driften så 
skoven leverer grund
vand af god kvalitet.

Der skal tænkes over 
hvordan man håndterer 
foryngelse, behandling 
mod snudebiller, renhol
delse i kulturen, 
smøring af kævler, olie 
fra motorsave, valg af 
hegnspæle og meget 
andet.

Til gengæld for disse 
omlægninger kan skoven 
få en betaling som giver 
en stabil nettoindtægt.

Skovbruget kan ikke direkte sælge 
grundvand fra skovene. Men det er 
muligt at lave aftaler med vandværker 
om at drive en skov sådan at kvaliteten 
af skovens grundvand bliver høj.

Der findes en del aftaler af denne art 
herhjemme. Skovrider Ole Pedersen 
lavede for nogle år siden en sådan afta
le mens han var skovrider på Bregent- 
ved. Den omfattede Haslev Orned, der 
ligger lige nord for byen, og han fortalte 
på temadagen om hvad en sådan aftale 
kan omfatte.

Ikke én model
Vandværkets formål med at indgå en 
dyrkningsaftale er at undgå nedsivning 
af forurenende stoffer fra skoven. Det 
gælder først og fremmest nitrat og pes
ticider, men også olie og andre kemiske 
forbindelser.

Der kommer generelt meget lidt foru
rening af denne art fra skov. Men det kan

ske under visse omstændigheder, og det 
er det en kontrakt skal tage højde for.

Der kan ikke gives én bestemt 
opskrift på hvordan en kontrakt skal se 
ud, for det afhænger af de lokale for
hold: Dels skovens træartsfordeling, 
jordbund og dyrkningsmetoder, og om 
der findes bebyggelser i området. Dels 
hvilken kvalitet vandværket ønsker - er 
der forureninger i vandværkets eksiste
rende boringer.

I det følgende gennemgås hvordan 
skovdriften kan påvirkes. Mange af dis
se punkter kan medføre øgede omkost
ninger eller tab for skoven, som vand
værket skal kompensere for. Størrelsen 
af denne kompensation afhænger af de 
krav der stilles. Jo strengere krav fra 
vandværket, jo højere beløb. Og 
omvendt bliver beløbet mindre hvis sko
ven har ønsker der skal tilgodeses.

Kort sagt en klassisk forhandlings
situation hvor begge parter må overveje
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Kvaliteten af grundvandet bliver fin hvis man kan forynge skoven med overholdelse 
af en skærm frem for at lave en renafdrift.

hvilke krav de vil stille, og hvor meget 
det må koste at opfylde kravene.

Afgrænsning af området
Før man overhovedet går i gang må 
man blive enige om hvilke skovområder 
aftalen skal omfatte. Svaret vil afhænge 
af vandværkets ønsker - hvor er de 
interessante indvindingsoplande, hvor
dan strømmer vandet i undergrunden, 
hvor er boringerne, hvor er der risiko for 
forurening osv. Selvom vandet hentes 
op fra skoven stammer det ofte fra ned
bør der er faldet andre steder.

Når man er blevet enige om hvilke 
skove der kan være interessante skal 
der fastlægges klare grænser, så alle - 
skovarbejdere, entreprenører, selvsko- 
vere m. fl. - ved hvor der skal tages 
særlige hensyn.

Det bedste er hvis disse grænser føl
ger grænser i terrænet - veje, grøfter, 
åer, skovkanter osv. - ellers må de mar
keres med pæle eller maling.

Ændringer i skovdriften
Træartsvalg
Vandværket vil nok generelt være mere 
interesseret i løvskov frem for nåleskov.

Produktionen af grundvand er større 
under løvskov, og forsuringen er min
dre. Desuden er der større sikkerhed for 
et vedvarende skovdække som kan 
opsuge nitrat. Det skyldes at løvskov er 
lettere at forynge naturligt, og løvskov er 
mindre udsat for stormfald.

Måske vil vandværket ønske at ande
len af nåletræ nedbringes over en 
årrække, måske at der kun plantes løv
træ fremover. Et sådant krav kan med
føre en temmelig stor erstatning.

Hvis vandværket ikke ønsker større 
bevoksninger af nåletræ i skoven kan 
man foreslå at der må indplantes små 
grupper af nåletræer - fx til at udfylde 
huller i bøgeforyngelser, eller som 
dækning for vildtet. Der er meget lille 
risiko for stormfald i spredte bevoksnin
ger af nåletræ som er omgivet af løvtræ.

Metoder til foryngelse 
Renafdrift er en almindelig metode til 
foryngelse. Det medfører imidlertid at 
man fjerner de træer som opsuger 
nitrat, samtidig med at der frigøres nitrat 
fra døde plantedele. Nedsivning af 
nitrat vil dog kun ske i 1-3 år og som 
regel ikke større mængder end på land
brugsarealer.

Hvis der overholdes blot en let 
skærm af gamle træer på kulturarealet 
nedsættes nedsivningen af nitrat. Der
for kan det blive et ønske fra vandvær
ket at man skal satse på skærmstilling 
og naturlig foryngelse. Dette giver risiko 
for stormfald i nåletræ og tørkeskader i 
løvtræ, og måske forringet kvalitet af 
skærmtræerne.

De mulige tab afhænger meget af de 
lokale forhold. Og vandværket skal 
overveje om man kan acceptere en vis 
nedsivning fra nogle arealer,

Stormfald
Set fra vandværkets side svarer storm
fald til en renafdrift som medfører ned
sivning af nitrat.

Man kan beslutte at stormfaldet skal 
ryddes inden for en vis tidsfrist, og at 
kvaset skal bortskaffes på bestemte 
måder. Hvis stormfaldet er meget 
omfattende er det måske en løsning at 
kontrakten helt suspenderes i en perio
de.

Kvasrydning
Efter skovning af den gamle bevoksning 
vil man ofte afbrænde toppe og grene 
på arealet. Det vil medføre en punktfor
urening idet næringsstoffer fra et større 
område samles ét sted. Der sker dog 
ikke nedsivning af kvælstof fordi det for
svinder med røgen.

Derfor skal det besluttes om kvaset 
må afbrændes, om det skal samles i 
ranker, eller om det skal flises og fjernes 
fra arealet.

Pesticider
Et af vandværkets motiver for at lave en 
aftale med skoven er at undgå de pesti
cider som udbringes på landbrugsarea
ler.

Det vil sikkert være et krav at bred
sprøjtning med pesticider ikke er tilladt. 
Derfor må dyrkning af juletræer af nord
mannsgran som regel opgives, og det 
giver store tab hvis skoven rummer sto
re arealer.

I vedproducerende kulturer er det 
som regel muligt at undgå pesticider. 
Ukrudt kan i stedet holdes nede ved 
jordbearbejdning før kulturanlæg, 
mekanisk renholdelse de første år og 
efterbedring. Det giver større omkost
ninger og en langsommere kulturstart.

I nåletrækulturer kan snudebiller

medføre stor planteafgang. Angrebet 
kan nedbringes ved overholdelse af 
skærm eller jordbearbejdning før 
anlæg.

Det er meget små mængder af pesti
cider der anvendes mod snudebiller, 
fordi de sprøjtes på rodhalsen (og 
sandsynligvis også mindre mængder 
end hvad der tilføres ved vinddrift fra 
landbrugsarealer). Derfor kan man 
foreslå at denne anvendelse er tilladt.

I løvtrækulturer er det ofte nødven
digt at bekæmpe mus for at undgå for 
stor planteafgang. Hvis man udlægger 
musegift på jorden vil noget af giften 
blive udvasket, og derfor kan man 
foreslå at giften udlægges på plastic 
eller under halvtag.

Man kan også vælge at bruge blod
mel (Gyllebo) eller planteolier (Mota) 
som skræmmer ved sin lugt. Eller man 
kan anvende metoder uden gift, fx 
musebaljen hvor mus kan løbe ind, men 
ikke ud.

Hjortevildt kan også skade kulturer, 
men kan holdes væk med afværgemid
ler som Thiram. Også her kan man bru
ge blodmel eller planteolier. Er dette 
heller ikke muligt kan man opsætte 
hegn.

Beskyttelse af råtræ 
Tømmer der ligger i skoven sidst på 
foråret skal måske sprøjtes med insekti
cider for at undgå angreb af vedboren
de insekter, og det giver risiko for spild 
af sprøjtevæske.

Det skal besluttes om det er tilladt at 
behandle tømmeret i skoven - eller om 
træet skal køres uden for skoven før det 
må behandles. Problemet kan begræn
ses ved aftaler med savværket og ved 
valg af hugsttidspunkt.

Der er også risiko for spild når man
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laver smøring med fungicider af kævler 
til eksport. Det skal aftales om træet må 
behandles i skoven, eller om man skal 
lave smøringen på kajen.

Gødskning
Tilførsel af kvælstofholdig gødning vil 
næppe blive accepteret, og det vil ofte 
give store tab i produktion af juletræer 
og pyntegrønt.

I vedproducerende kulturer gødes 
normalt ikke. På mager jord kan det 
komime på tale at tilføre næringsstoffer 
som fosfor eller kalium for at opveje 
tilførslen af kvælstof med luftforurening. 
Denne form for gødskning må kunne til
lades.

Pæle
I skoven bruges pæle til hegn, til 
hochsitz mv. Hvis de er lavet af trykim
prægneret træ er der risiko for nedsiv
ning af fungicider. Alternativer kan være 
pæle af eg og lærk eller andre materia
ler, såsom stål.

Stødsmøring
Angreb af rodfordærveren i nåletræ kan 
begrænses ved at behandle stødet 
med urea. Det nedbrydes let til nitrat og 
medfører en forurening (om end meget 
lille).

Det skal besluttes om dette middel er 
tilladt. Alternativet kan være Rotstop (en 
opslemning af en svamp som udkonkur
rerer rodfordærveren). Ellers må man 
begrænse skovningen til vinterperioden 
når der ikke er sporer i luften.

Spraymaling
Der bruges spraymaling til udvisning og 
til opmåling af råtræ. Det giver ingen 
risiko og bør være tilladt.

Jordbearbejdning
Forskellige former for jordbearbejdning
vil ofte være nødvendigt hvis man vil

Skovrejsning
Denne artikel handler om aftaler om 
dyrkning af eksisterende skov. Men 
der kan også være tale om at vand
værkerne går ind og støtter skovrejs
ning i vigtige grundvandsområder.

Skov- og Naturstyrelsen har i de 
senere år lavet flere sådanne aftaler. 
Ved Odense (Skoven 5/01), ved 
København (Skoven 11/02), og ved 
Århus og Ålborg (Skoven 12/02). Det 
typiske er at vandværkerne betaler 
for køb af jorden, mens statsskovene 
står for alt det praktiske og betaler 
for anlæg og drift af skoven. I nogle 
tilfælde er kommunen også inde i 
finansieringen.

Kontrakten med Københavns 
Energi kan læses på Skov- og 
Naturstyrelsens hjemmeside, se 
www.sns.dk - Nyheder - 14.10.02.
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Der er lavet kortlægning af hvor I landet der er særlige drikkevandsinteresser - og 
dermed hvor der kan være behov for særlig beskyttelse af drikkevandet. Interesser
ne er størst på Øerne - fordi nedbøren og dermed nedsivningen er mindre end i 
Jylland. Og især på Sjælland er der et stort behov for drikkevand til Københavns
området.

undgå pesticider. Men kraftig jordbear
bejdning kan medføre en øget omsæt
ning af plantedele - og dermed udvask
ning af nitrat - hvis der ikke er en skærm 
af gamle træer.

Derfor skal det besluttes om der skal 
være begrænsninger - fx kun bearbejd
ning i striber eller i punkter, om man må 
lave reolpløjning eller stødrydning, om 
man kan lave mekanisk renholdelse - 
og i givet fald hvordan.

Skoven kan pege på at jordbear
bejdning foretages kun på en lille del af 
skovens areal og kun i ganske få år af 
bevoksningens liv. Nedsivningen målt i 
forhold til hele skovens areal er derfor 
meget lille.

Forud for selvforyngelse af bøg vil 
man ofte harve for at få et godt såbed. I 
den situation er der imidlertid en ret tæt 
skærm af gamle træer på arealet, og de 
opsuger den smule nitrat der frigives. 
Denne form for jordbearbejdning bør 
derfor kunne accepteres under alle 
omstændigheder.

Skovmaskiner
Der bruges mange maskiner i skoven, 
og det medfører risiko for udslip af olie 
og benzin - især olie fra hydraulikan
lægget. Man skal beslutte om forurenet 
jord skal opgraves og bortskaffes - eller 
om der skal bruges biologisk nedbryde
lig olie i maskinerne.

Savkæden på skovningsmaskiner og 
motorsave bruger olie som fordeles 
over større arealer, og det giver en lille 
forurening. Man kan vælge at anvende 
biologisk nedbrydelig olie.

Påfyldning af brændstof og smøre

olie giver risiko for spild, og der skal 
måske fastsættes regler for det. Man 
kan anvende særlige dunke til påfyld
ning hvor der ikke sker spild.

I mange skove kommer der entrepre
nører og selvskovere som må kende 
disse regler og overholde dem. Især 
selvskovere bruger ofte ældre traktorer 
med risiko for spild af olie.

Bygninger i skoven
Boliger rummer risiko for forurening, fx
fra tanke til fyringsolie.

Det skal også besluttes om der må 
være maskinhal, vaskeplads og olietan
ke til skovmaskinerne i skoven.

Slam og jord
Det skal besluttes om skoven må mod
tage returjord, spildevandsslam eller 
andre former for affald.

Boring i skoven
I nogle tilfælde vil vandværket lave en 
boring i selve skoven og måske også 
opføre en bygning til at behandle van
det. Der er ret faste regler for hvilken 
betaling der kan være tale om her. Be
løbet dækker det areal som beslag
lægges og de gener vandværket på. 
fører skoven, fx i form af slid på vejene.

Kompensation
Når der er opnået enighed om hvilke 
regler der skal gælde for driften af sko
ven skal man finde ud af hvor stort 
beløb skoven skal modtage til gengæld.

Skoven kan få meromkostninger eller 
miste indtægter på en række punkter. 
Det kan være relativt let at opgøre for
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Dyrkningsaftaler i 
landbruget
I december 2001 blev der indgået 
en aftale mellem landbrugets organi
sationer og vandværkerne. Aftalen 
giver et værktøj der kan bruges når 
vandværkerne indgår aftaler med 
landmænd om at ændre dyrknings
praksis på arealerne.

De konkrete aftaler indgås efter 
forhandlinger mellem vandværket og 
den enkelte landmand. Der er udar
bejdet forskelligt materiale som kan 
bruges ved formuleringen af selve 
aftalen og ved beregning af kom
pensationsbeløbet for landmanden. 
Det er derfor den enkelte bedrifts tal 
der anvendes ved beregningerne.

Materialet hentes via hjemmesi
den for Dansk Vand- og Spilde- 
vandsforening: www.danva.dk (gå 
ind under "Vandnyt” og ’’Frivillige 
dyrkningsaftaler”). Man finder her:

- Udkast til kontrakt mellem vand
værk og landmand, hvor der er afsat 
plads til at udfylde tal og andre 
eksakte oplysninger. 8 sider.

- Vejledning til dyrkningsaftalen 
hvor det beskrives hvilke vilkår der 
kan være gældende. 14 sider.

- Vejledning til opgørelse af kom
pensation. Her beskrives det i en 
række tabeller hvor store tab der bli
ver når landmanden undlader at bru
ge pesticider og reducerer eller helt 
ophører med at tilføre gødning. 22 
sider.

- Baggrundsnotat om dyrknings
aftaler og kompensationer - jordren
tetab ved bortfald af pesticider og 
reduceret kvælstofanvendelse. Det 
er en rapport fra Institut for Økonomi, 
Skov og Landskab ved Landbohøj
skolen, udarbejdet i forbindelse med 
aftalen om dyrkningsaftaler. 18 sider 
+ 9 bilag.

Alle de nævnte papirer kan hen
tes på hjemmesiden som Word-filer.

meget konkrete poster der forekommer 
hyppigt - fx omkostninger til nye kultur
metoder eller lavere produktion af jule
træer. Det er straks sværere for begi
venheder som forekommer meget sjæl
dent - fx stormfald, tørkeskader - og 
hvor tabet er stort når det sker.

Der kan blive mere administration, 
især hvis den udvalgte skov skal drives 
på andre måder end de øvrige dele af 
distriktet.

FORSTPLANT 
Udsøgte planter!

Hovedparten af betalingen til skoven 
vil nok være dækning af omkostninger 
og erstatning for manglende indtægter. 
Men der skal også være plads til en for
tjeneste, fordi skovene skal have en for
del ud af at indgå aftalen.

Claus Vangsgård fra Dansk Vand- og 
Spildevandsforening sagde at for vand
værkerne er det væsentligste at undgå 
bredsprøjtning som det kendes fra 
landbrugsarealer. Han mente nok at de 
fleste ville acceptere dypning af planter 
(mod snudebiller) og andre småting.

Københavns Energi (der står for 
vandforsyningen i det meste af Køben
havn og omegn) har fornylig lavet afta
ler med statsskovene om skovrejsning. 
De sagde at de ville ikke acceptere 
pesticider overhovedet.

Det er ikke muligt at give et præcist 
beløb, men under mødet blev der flere 
gange nævnt et prisniveau på 800-1000 
kr/ha/år.

Nogle af vandværksfolkene syntes 
det var meget. De mente at det ville 
være nok at satse på fredskovspligten 
fordi det sikrer en fortsat skovdrift. En 
brugte udtrykket ’’overkompensation" 
fordi han mente at skovene fik en stor 
fortjeneste uden at yde ret meget.

I så fald er det vigtigt at skovene 
redegør for de meromkostninger/tab 
man pådrager sig, og hvilke fordele 
vandværkerne får af aftalen. Især er det 
vigtigt at forklare de forhold hvor der 
indgår en risikovurdering. At de fleste 
kulturer lykkes uden problemer, men 
nogle gange går det meste ud pga. 
ukrudt, tørke osv. At stormfald er sjæld
ne, men når de sker kan skaden være 
stor. Hvis ikke man tager tilstrækkeligt 
højde for disse forhold kan man snyde 
sig selv.

Det blev ikke sagt direkte, men vand
værkerne vil nok acceptere at der bliver 
en fortjeneste. Men de skal jo også 
handle - og de vil ikke betale mere end 
nødvendigt.

Kontrakt
Når alt dette er diskuteret igennem 
kommer man frem til at skrive en kon
trakt. Den skal beskrive en række for
hold:

- Hvem er aftaleparter, og hvad sker 
der hvis skoven sælges.

- Kontraktens løbetid (der blev fore
slået 5-10 år) og eventuel mulighed for 
opsigelse.

- Ændringer i skovdriften, jævnfør 
ovenstående punkter. Herunder mulig
hed for suspension af kontrakten (fx i 
forbindelse med katastrofer).

- Kompensation til skovdistriktet, fx et 
årligt beløb som reguleres efter netto
prisindekset.

- Regler for kontrol af om kontrakten 
overholdes, især hvad angår ændringer 
i skovdriften. Hvordan kan vandværket 
kontrollere om reglerne overholdes. Har 
de lov at færdes overalt, skal de melde 
på forhånd hvornår de kommer og til 
hvem; dette har bl.a. betydning hvis 
skoven er udlejet til jagt. Hvordan kan 
skoven bevise at de overholder regler
ne, Man kan aftale et årligt møde hvor 
tingene gennemgås.

- Regler for misligholdelse af kontrak
ten - bøder, eventuel tilbagebetaling af 
beløb, og muligheder for opsigelse i 
tilfælde af grove brud.

sf

Artiklen er baseret på et foredrag af 
skovrider Ole Pedersen.

Brdr. Svanebjerg
Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter 

Renholdelse og stabklipning af juletræer

'

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

Forha ndling af a nlægsrør til overkørsler
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NØGLETAL 
OM GRUNDVAND
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2/3 af vandet bruges i 
husholdninger. Forbru
get af drikkevand falder, 
pga. sparekampagner 
og stigende pris.

Næsten alt drikkevand 
kommer fra grundvand.

Grundvandet er en del af vandets 
kredsløb.

Vand falder som nedbør over landjor
den. En del af vandet fordamper igen 
fra planter, fra jorden og fra søer. Noget 
afstrømmer i overfladen gennem vand
løb og søer, mens en del siver ned i jor
den og ender som grundvand, der 
langsomt søger ud mod havet. Fra 
havet fordamper vand igen, og fugtige 
vinde fører vanddampen ind over land
jorden hvor processen starter forfra.

Energien til hele denne proces kom
mer fra solen. Se figur 1.

Målsætning
Den officielle målsætning for vandforsy
ningen er at "grundvandet skal udgøre 
en sikker og varig kilde til forsyning 
med drikkevand, samt at drikkevands
kvaliteten og ressourcen ikke må forrin
ges på grund af forurening samt vand
indvinding”.

"Grundvandsbeskyttelsen skal være 
forebyggende, og indsatserne skal ske 
ved kilden. Vandforsyningen skal base
res på uforurenet grundvand. Det bør 
undgås at fortynde råvand som er foru
renet med miljøfremmede stoffer, for at 
overholde drikkevandskravene."

"Den generelle grundvandsbeskyttel
se må kombineres med en prioriteret 
indsats over for de vigtigste grund
vandsressourcer. Herigennem skal det 
sikres at der er tilstrækkeligt uforurenet 
grundvand til at dække det forventede 
fremtidige vandbehov."

Vandforsyning
Der er i Danmark 2792 almene vandfor
syninger. Heraf er de 166 kommunalt 
ejede, mens 2626 er privatejede.

I løbet af de sidste 20 år er antallet af 
almene vandforsyninger reduceret med 
29%. Årsagerne er primært forurening 
af boringen, øgede administrative byr
der samt den almindelige strukturudvik
ling i samfundet.

Ud over de almene vandforsyninger 
er der 91,000 enkeltvandforsyningsan-

Figur 1. Skitse til vandets kredsløb.

læg, 700 anlæg som forsyner 3-9 hus
stande og 1269 større enkeltanlæg.

I 1995 skønnede man det samlede 
antal brønde til 104.778. Samtidig skøn
nede man at ca. 60.000 enkeltvandfor
syninger vil få problemer med forure
ning inden for de næste ti år (fra 1997 
og frem).

Den samlede vandindvinding på 
almene vandværker udgjorde i 2001 
411 millioner m3 mod 640 millioner m3 i 
1989, et fald på næsten 36%.

I Danmark er 99% af vandforsynin
gen baseret på grundvand - og det er 
ret specielt sammenlignet med andre 
lande. Et gennemsnit for 36 lande viser 
at de får 35% af vandet fra grundvand, 
58% fra overfladevand og 7% fra kilder.

Forbrug
Husholdningerne (private) står for den 
største del af vandforbruget (62,1% i 
2000). Herefter følger erhverv med 
24,2%, institutioner såsom skoler, hospi
taler, hoteller samt diverse står for 7,6%. 
Endelig er der et tab på 6,1% af den 
udpumpede vandmængde.

Vandforbruget falder jævnt, se figur 
2. Der er ingen tendens til stagnation i 
forbruget.

Flusholdninger
Forbruget i husholdninger var i 1991 på 
164 liter/person, og i 2000 var det nået 
ned på 131 liter, et fald på 20%. Årsa
gen er nye tekniske ordninger til vand
besparelse, sparekampagner, større
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Figur 2. Udvikling i vandforbrug 1991-2000, opgjort i rrf /person/år.
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Figur 3. Fordeling af forbrug i hushold
ninger 2000.

miljøbevidsthed samt stigning i vandpri
sen.

Mere end halvdelen af forbruget går 
til personlig hygiejne og toiletskyl, se 
figur 3.

Forbrugernes betaling for vand kan 
opdeles i en række poster. Heraf er de 
to første faste, og de fire sidste er vari
able (i parentes er nævnt afgiftens 
andel af det samlede beløb):

Årlig afgift til vandforsyning (8%)
Årlig afgift til spildevandsforsyning, 

fra 2001 (2%)
Vandafgift til vandforsyning, kr/m3 

(13%)
Vandafledningsafgift til spildevands- 

forsyningen, kr/mJ (41%)
Statslig afgift på ledningsført vand, 5 

kr/mJ (14%)
Statslig spildevandsafgift, kr/m3 (2%) 
Samt 25% moms på det hele (20%)

Det er altså kun 21% af vandprisen som 
kan henføres til direkte udgifter til at 
hente vandet op, 43% af vandprisen 
skal dække bortskaffelse af det brugte 
vand - og resten går i statskassen. 

Vandpriserne varierer en del over 
landet. Et vægtet gennemsnit af en ræk
ke vandværker viser variable afgifter 
inkl. moms på 28,90 kr/m3 og faste afgif
ter på 3,18 kr. Den gennemsnitlige for
brugeroplevede vandpris er derfor 
32,08 kr/m3.

Erhverv
Forbruget til erhverv kan opgøres til 19 
mJ/år pr. forbruger (=virksomhed). Tallet 
har været næsten uændret i de sidste ti 
år og udgør derfor en relativt større 
andel af det samlede forbrug i dag.

Institutioner
Der er sket et kraftigt fald, fra 8,6 
m3/person i 1991 til 5,9 m3/person i 
2000.

Vandbehandling
I Danmark benyttes generelt en simpel

vandbehandling. Den består som regel 
i luftning og filtrering, hvor metaller - 
især jern og mangan - oxideres og 
udfælder. Samtidig bortluftes eventuelt 
metan og svovlbrinte, og eventuelt 
ammonium omdannes til nitrat.

I øjeblikket findes 10 vandværker 
med videregående vandbehandling.
Her fjerner man miljøfremmede stoffer 
såsom BAM (et nedbrydningsprodukt af 
dichlobenil - et ukrudtsmiddel som nu 
er forbudt) og diverse klorerede forbin
delser, eller naturligt forekommende 
stoffer (fx nikkel og organisk materiale). 
Fremover forventes at der etableres fle
re sådanne anlæg.

Næste artikel indeholder den sene
ste rapport om overvågningen af grund
vandet.

sf

Kilde:
Grundvand og vandforsyning. Uddrag fra 
Vandforsyningsstatistik 2000. Kan læses på 
hjemmesiden for Dansk Vand- og Spilde- 
vandsforening, www.danva.dk, gå ind under
Fakta.......og Grundvand.........Foreningens
hjemmeside har også links til en række 
vandforsyninger og andre med kendskab til 
grundvand.

Kontrol og overvågning (om grundvand 
og drikkevand). Miljøstyrelsens hjemmeside, 
www.mst.dk

Grundvandsovervågning 2002. Udarbej
det af Danmarks og Grønlands Geologiske 
Undersøgelser. Kan læses på www.grund- 
vandsovervaagning.dk

200m2 eller 200 ha ny skov - 
FORSTPLANT klarer leverancen 

præcist og ordentligt!

JJ Skovservice
v/Jens Johansen ■ Vadet 2 ■ DK 4660 St. Heddinge 

tlf. +45 56 50 32 02 ■ fax +45 56 50 32 03 
mobil +45 20 45 82 02

Alle skoventreprenøropgaver udføres

Besøg os på www.jjskovservice.dk

A

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

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

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

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

Kvalitet; er for os en frisk, sund og velsorteret 
plante i den ønskede proveniens.
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Der er fundet pesticider i næsten 1/3 af vandværkernes boringer, og de stammer 
primært fra landbruget.

Landsdækkende over
sigt over grundvandets 
indhold af nitrat, andre 
grundstoffer, organiske 
forbindelser og pestici
der.

Denne artikel er en let forkortet udgave 
af sammenfatningen i den seneste rap
port om Grundvandsovervågningen, 
udarbejdet af Danmarks og Grønlands 
Geologiske Undersøgelser.

Red.

’’Grundvandsovervågning 2002" bygger 
på oplysninger fra grundvandsovervåg
ningen, landovervågningen og vand
værkernes boringskontrol. Den giver 
dermed et omfattende kvalitativt billede 
af grundvandets kemiske og forure
ningsmæssige tilstand.

Nitrat
Der kan generelt ikke konstateres 
nogen overordnet ændring af nitratind
hold i grundvandet efter gennemførel
sen af Vandmiljøplanen i 1987. Det skyl
des at langt størstedelen af det over
vågede grundvand er dannet før 1990.

I år er det muligt at følge udviklingen 
i nitratindholdet i 10 indtag med grund
vand dannet efter vedtagelsen af Vand- 
miljøplanen, men disse viser ikke nogen 
entydig udvikling.

Ca. 50% af målingerne i programmet 
til grundvandsovervågning (GRUMO) 
og ca. 75 % af vandværksboringerne er 
nitratfrie (dvs. under 1 mg/l nitrat). I 
GRUMO indeholder ca. 17 % af indta
gene nitrat over grænseværdien for 
drikkevand på 50 mg/l.

Kun 1,3% af vandværksboringerne 
indeholder nitrat over grænseværdien. 
Det lave tal skyldes, at boringer med et 
for højt nitratindhold typisk lukkes og 
erstattes af dybere boringer, således at 
den forurenede del af grundvandet fra
vælges.

Uorganiske stoffer
Uorganiske sporstoffer forekommer 
naturligt i dansk grundvand. I grund
vand med lav pH kan der forekomme 
høje indhold af eksempelvis aluminium.
I iltfrit grundvand kan der forekomme 
særskilt høje indhold af arsen. Men fore
komster af uorganiske sporstoffer nær

grænseværdierne for drikkevand kan 
også skyldes forurening, vandspejls
sænkning eller anden menneskelig 
påvirkning.

Generelt kan høje indhold af uorgani
ske sporstoffer i grundvandet påvirke 
kilder, vandløb og søer gennem til
strømning af terrænnært grundvand.
Der er konstateret høje indhold af bl.a. 
zink, nikkel og aluminium i det allerøver
ste grundvand i landovervågnings
oplandene, og disse stoffer må antages 
at kunne spredes til hele vandmiljøet. 
Der er behov for mere viden på dette 
område.

Der er stigning i antallet af vand
værksboringer, hvor grænseværdien for 
nikkel i drikkevand er overskredet i 
samtlige analyser. Forhøjet nikkelind
hold udgør dermed et stigende problem 
for vandværkerne.

Der er nu kommet en lavere grænse
værdi for arsen, og det vil antagelig vis
se steder sætte en ny nedre grænse for, 
hvor dybt der kan indvindes grundvand 
til drikkevand.

Organiske stoffer
I perioden 1993-2001 er der undersøgt 
7.749 vandprøver fra 1.116 indtag for 
organiske mikroforureninger. I 67% af

indtagene var der fund mindst én gang 
i perioden. Mange af stofferne kan 
trænge dybt ned i jordlagene, eksem
pelvis er trichlormethan fundet i dybder 
ned til 60 meter under terræn. De fleste 
fund findes dog i 0-40 m under terræn.

I vandværksboringer er der udført 
analyser af miljøfremmede stoffer i knap 
4.800 boringer. I godt hver 5. boring er 
der fundet mindst ét miljøfremmed stof. 
Langt de fleste fund er under grænse
værdien for drikkevand.

Pesticider
Der er blevet analyseret for pesticider 
og nedbrydningsprodukter i grund
vandsovervågningen siden 1990. I star
ten kun for enkelte stoffer, men antallet 
er gradvist tiltaget, og med det også 
antallet af fund.

Siden 1998 har antallet af analysere
de stoffer dog været nogenlunde kon
stant. Der er dog sket en stigning i fund 
af pesticider fra 21,4% af indtagene i 
2000 til 27,2% i 2001. Andelen af indtag 
med fund over grænseværdien er tilsva
rende steget fra 6,8% til 8,5%. I hele 
perioden fra 1990 til 2001 er der nu fun
det pesticider i ca. 40% af de under
søgte indtag.

Det er særligt BAM (nedbrydnings-
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produkt af de nu forbudte herbicider 
chlorthiamid og dichlobenii), triaziner 
og nedbrydningsprodukter af triazin, 
der findes. I de sidste par år har der 
også været et stigende antal fund af 
glyphosat og særligt dette stofs ned
brydningsprodukt, AMPA.

Grundvandsmagasiner med frit 
vandspejl er i særlig grad sårbare over
for nedvaskning af pesticider. I 1990- 
2001 er der således en eller flere gange 
fundet pesticider i mere end 50% af de 
indtag, der ligger i intervallet 0-40 meter 
under terræn i sådanne magasiner. 
Under denne dybde findes kun få ind
tag med pesticidfund.

I de artesiske magasiner (dvs. hvor 
vandet stiger op ved eget tryk) er der 
fund i næsten 50% af indtagene i inter
vallet 0-20 meter under terræn. Antallet 
af fund aftager langsomt med stigende 
dybde, men selv 60-70 meter under ter
ræn er der fundet pesticider i mere end 
10% af de undersøgte indtag.

Vandværkernes boringer er stadig 
kraftigt påvirket af pesticider, men 
andelen af boringer med fund er faldet 
fra 34,8% i 2000 til 31% i 2001. De hyp
pigste fund er stadig BAM, atrazin og 
triazin-nedbrydningsprodukter samt 
mechlorprop og dichlorprop.

I 2001 blev der fundet pesticider i 
ca. 50% af indvindingsboringer sat i 
intervallet 0-20 meter under terræn. 
Også her bliver påvirkningen mindre 
med tiltagende dybde.

Små vandforsyninger
En undersøgelse af pesticider i små 
vandforsyningsanlæg (boringer/brønde 
til forsyning af enkelthusstande) viser, at 
der er fundet pesticider i mere end 50% 
af de udtagne drikkevandsprøver. 
Grænseværdien var overskredet i ca. 
hver tredje boring.

Derudover er der fundet coliforme 
bakterier over grænseværdien i ca.
40% af boringerne (dvs. bakterier som 
stammer fra afføring). Grænseværdien 
for nitrat er også overskredet i en del af 
anlæggene.

Kilde:
Grundvandsovervågning 2002. Danmarks og 
Grønlands Geologiske Undrsøgelser 2003. 
Kan læses på www.grundvandsovervaag- 
ning.dk Her kan ses et sammendrag, og de 
enkelte kapitler kan hentes som pdf filer.
Hele rapporten kan købes hos Geografforla
get.

I oktober 2002 udkom en rapport: "Pesti- 
cidforurenet vand i små vandforsyningsan
læg - Statusrapport 2002”, Den kan ses på 
www.geus.dk - gå ind under pressemeddel
elser og 9, oktober 2002.

På www.geus.dk findes mange artikler 
om grundvand. Se bl.a. under rubrikken 
"Geologi for alle”.
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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:
Karmex er afprøvet i en lang række kul
turer med godt resultat.

Se etiketten eller kontakt DuPont.

mm
DuPont Danmark
Tlf. 32 47 98 00 
www.dupontagro.dk

JIFFY-
Dækrodsplanter? 

Spørg FORSTPLANT!

+46 414 24260 / WWW.l0tiC0.se LOTICO
Hel dags beskæringsarbejde med batteri- 
dreven el-saks for professionel beskæring

Du arbejder hurtig, let, sikkert og øger din 
klippekapacitet. Skæret følger aftrykkeren 
præcis. Den kan tåle at man hugger, breækker 

og kører baglæns med skæret.
Saksen er stærk, 
robust og klarer 

grene på 30 mm.

Undgå belas tn ingsskador!

HJORTHEDE 0 SKOVPLANTER
PLANTESKOLE a7s LÆPLANTER
Tukærvej 12, Hjorthede LANDSKABSPLANTER
8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 6488 - Fax 8668 6440
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TRÆ TIL ENERGI

FLISFYREDE 
KRAFTVARMEVÆRKER 

I MINDRE SKALA

Afprøvning af et kraft
varmeværk til mindre 
bysamfund. Værket 
laver træ til gas som 
herefter udnyttes i en 
gasmotor.

Der er efterhånden lavet flere store 
kraftvarmeværker som producerer både 
el og varme fra træ - de største er Her- 
ningværket og Avedøreværket. Men der 
er også et marked for anlæg til mindre 
bysamfund med op til 500 forbrugere, til 
større virksomheder eller institutioner.

Et sådant anlæg er nu ved at blive 
udviklet af den nystartede virksomhed 
BioSynergi Proces ApS. I decemiber 
2002 anmeldte virksomheden sit første 
komplette flisfyrede demonstrations
anlæg som elproducent til elnettet.

Forgasning
BioSynergi har udviklet en trinopdelt for
gasningsteknik som er anmeldt til 
patentering internationalt. Gennem en 
række procestrin i en gasgenerator 
omdannes træ til en brændbar gas. 
Gassen skal afbrændes i demonstrati
onsanlæggets gasmotor, som produce
rer el samt varme til fjernvarmeforsy
ning.

Anlægget er en videreudvikling af 
den teknik, som blev brugt under 
besættelsen, da mange biler var forsy
net med en gasgenerator. Teknikken er 
forbedret i de senere år, og det har ført 
til så stabile processer med træflis som 
brændsel, at der er udsigt til at 
anlægget kan sættes i ubemandet drift.

BioSynergi har modtaget tilskud til 
demonstrationsanlægget fra Energisty
relsen under Udviklingsprogrammet for 
Vedvarende Energi.

Demoanlægget
Demonstrationsanlægget befinder sig i 
en parcelhus-stor hal på Græsted Fjern
varme i Nordsjælland, der udover at 
lægge grund til anlægget også skal 
aftage dets varmeproduktion.

- Vi ved fra udviklingsarbejdet, at de 
forskellige processer i anlægget er sta
bile og fungerer efter hensigten, fortæl
ler direktør Henrik Houmann Jakobsen. 
Nu gælder det om demonstrere den

samlede drift i praksis gennem længere 
tid. Første mål er sat ved 3.000 driftsti
mer. 2003 bliver et afgørende år, hvor 
teknologien skal vise sin levedygtighed.

- Forgasningsgassen er billigere end 
naturgas, og den kan også bruges i de 
naturgasdrevne barmarks-kraftvarme- 
værker, som døjer med dårlig økonomi 
på grund af høje gaspriser. Desværre er 
naturgasværkerne i øjeblikket bundet til 
naturgas gennem lovgivningen, men 
måske vil en øget liberalisering af gas
markedet ændre det billede, mener 
Henrik Houmann Jakobsen.

Flere EU-lande har allerede indført 
særlige elpriser, der giver fordele for 
kraftvarmeværker på biomasse. El fra 
biomasse er miljøvenlig fordi det ikke 
belaster atmosfæren med udledning af 
C02.

En tilsvarende dansk ordning udløb i 
2002. Hvis det besluttes at fortsætte 
med en særlig elpris, der anerkender 
miljøgevinsten fra biomasse, kan der 
opføres et antal danske referencevær
ker som desuden kan danne basis for 
eksport.

Om BioSynergi Proces
BioSynergi Proces ApS er stiftet af aka
demiingeniør Henrik Houmann Jakob
sen, der har valgt at udskifte 20 års løn

modtagerliv med tilværelsen som iværk
sætter. Han har i mange år arbejdet 
med træfyring, først på Skovteknisk 
Institut, og fra 1990 på det godkendte 
teknologiske serviceinstitut dk-Tekmk.

Teknikken bag demonstrations
anlægget er udviklet under HHJs an
sættelse på dk-TEKNIK som nu er med
ejer af BioSynergi efter at have indskudt 
patent og rettigheder. Teknologisk Inno
vation a/s har indskudt 25% af firmaets 
startkapital.

Pressemeddelelse 21.1.03

Teknologisk Innovation
Teknologisk Innovation as er 100% ejet 
af Teknologisk Institut, som er en privat, 
selvejende institution. Teknologisk Inno
vation er et af Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling godkendt inno
vationsmiljø, og er således udpeget til 
at investere offentlige penge i nye for
retningsidéer.

Teknologisk Innovation investerer 
“klog” kapital i innovative forretningside
er i seed-fasen og fører dem via værdi
tilvækst frem til et attraktivt exit.

Teknologisk Innovation investerer i 
kommercialisérbare ideer med et stort 
teknologiindhold, eksempelvis energi
teknologi, vand/pumper, mikro- og 
nanoteknologi, hardware og software 
samt wireless.

Teknologisk Innovation tilfører projek
terne værditilvækst i form af sparring, 
coaching og rådgivning gennem egne 
projektledere, via tilknyttede mentorer i 
advisory groups samt eksperter og 
rådgivere. Der er ansat 11 medarbejde
re som følger de enkelte projekter.

Teknologisk Innovation har siden 
1998 investeret i mere end 100 nye 
innovative virksomheder inden for IT, 
industriel teknologi og produktudvikling.

Kilde: www. tekinno. dk

\

%
Tredimensional tegning af det flisfyrede kraftvarmeværk som nu skal afprøves i drift. 
Det kan blive modellen for flisfyrede el- og varmeværker i bysamfund med op til 500 
forbrugere.
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Gren- og stenknuser
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• Grenknusning og -fræsning fra 50-600 hk.
• Stubfræsning fra 120-280 hk.
• Asfalt- og stenfræsning fra 100-280 hk.
• Kontakt os for brochuremateriale eller demonstration.

Blåkildevej 8 • Stubberup ■ DK 5610 Assens 
Tlf. 64 79 10 75 - Fax 64 79 11 75 ■ Mobil 40 56 77 46 

Sjælland: 40 34 87 46 ■ e-mail: info@interforst.dk 
www.interforst.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.

G3

Der handles på 
SkogsElmia Baltic

Investeringer i skovbruget er ikke noget man gør for 

sin fornøjelses skyld. Hvert indkøb er resultatet af en 

proces hvor køberen vejer for og imod. Det bedste 

beslutningsgrundlag findes på SkogsElmia Baltic i 

Sverige d. 11.-14. juni. Her samles hele skovbran

chen, fra de mange tusinde skovejere der gør det selv 

til storskovbruget. Og her findes leverandørerne. 

SkogsElmia Baltic skaber kontakter og handler.

Vi ses på årets største begivenhed for det nordiske 

skovbrug den 11.-14. juni 2003.

SkogsElmia
Baltic

Elmia AB, Tel +46 36 15 20 00, Fax +46 36 16 46 92 
E-mail: skogselmia@elmia.se

--Elmia www.elmia.se/skogseimia
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YNGLESUCCES FOR 
HVINANDEN

Af Ole Andersen 1), Anne 
Johannisson 2) og Johannes 
Bang 3)

Hvinanden yngler natur
ligt i hule træer. På Fre
deriksborg statsskovdi
strikt har man opsat 
redekasser til ænderne, 
og nu yngler 90% af 
Danmarks samlede 
bestand af hvinænder 
på skovdistriktet.

Artiklen fortæller hvor 
dan man laver redekas
ser. De bør ophænges 
inden 1. april.

1) Skovfoged, Frederiksborg statsskovdi
strikt.

2) Naturvejleder, biolog, Frederiksborg stats
skovdistrikt.

3) Fritidsornitolog.

Artiklen er lagt ud på distriktets hjemmeside 
- www.sns.dk/frederiksborg

Fotos: Ole Andersen. Tegninger: Anne 
Johannisson
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Hvinand letter.

I 1985 så skovrider Svend Gravsholt en 
hvinand med ællinger i Esrum Sø, Han 
kontaktede amatørornitologen Johannes 
Bang, som gennem en årrække havde 
haft uglekasser opsat på skovdistriktet.

Johannes vidste næsten intet om 
hvinænder, men efter at have læst lidt 
svensk litteratur fremstillede han 4 kas
ser, som blev ophængt ved Karpedam
mene og ved Esrum Sø,

Allerede i 1986 var den første kasse 
beboet. Siden er bestanden vokset støt 
i takt med opsætning af redekasser, og i 
2002 var der 79 ynglepar. Bestandsud
viklingen har været helt afhængig af 
opsætning af nye kasser og pasning af 
kasserne.

Erfaringer 
med kasserne
Kasserne udnyttes næsten fuldstæn
digt, og hvis en kasse er tom er der

næsten altid en forklaring. Man skal 
beskære grene, så der sikres fri tilflyv- 
ning. Med mellemrum skal der fyldes 
halm i kasserne, fjernes ubefrugtede 
æg, og foretages småreparationer eller 
udskiftning af kasserne. Forudsætnin
gen for det meget store antal benyttede 
kasser er derfor et vist tilsyn.

Distriktet har gennem årene bevilget 
penge til indkøb af hvinandekasser på 
Frederiksborg Amts beskyttede værk
sted, men Johannes Bang har også 
selv fremstillet en del kasser.

De fleste kasser benyttes af hvinand, 
men hvert år benyttes en del af natug
ler, enkelte af egern, musvitter eller hul
due. En enkelt kasse benyttes næsten 
hvert år af allike, og endelig har tårnfal
ken et år udruget 5 unger i en af kasser
ne.

Hvinanden lagde et år æg i reden 
med allikeæg. Det blev dog kun hvinan- 
deæggene, der blev udklækket. I et 
tilfælde har natuglen benyttet kassen, 
og da natuglens unger var fløjet ud, 
overtog hvinanden kassen og udrugede 
et kuld samme år.

Det meget store antal kasser, der 
benyttes, viser, at der er et meget stort 
behov for kasser. Nutidens skovdrift har 
medført at der kun findes få træer med 
naturlige redehuller. Hvinanden har i en 
del tilfælde benyttet sig af et naturligt 
redehul, men det har kun drejet sig om 
et enkelt par og ikke hvert år.

I de sidste 2 år har enkelte hvinande- 
reder været udsat for prædation af mår. 
Desværre har ægsamlere også været 
på spil og stjålet nogle kuld.

Hvinandens biologi
Hvinænder yngler, modsat de fleste 
andre ænder, i hule træer. Sortspætte-
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Hvinænderne har en flot udsigt ud over søen!

huller er de foretrukne naturlige rede
steder.

Sortspætten yngler i Gribskov, så der 
er mulighed for at finde et sortspætte
hul, men den er ikke stor, for hullet skal 
helst være tæt ved vand. Kasser er et 
fint alternativ, og hvinænder yngler ger
ne i dem.

For 10 - 15 år siden regnedes hvin
anden stort set kun for vinter- og træk
gæst i Danmark. Kun enkelte par yngle
de her i landet. I dag yngler knapt 90 
par i Danmark, hovedsagelig i Nord
sjælland.

Fra først i november til hen i marts 
samles 40 - 60.000 hvinænder ved 
Danmarks kyster, hvor de søger føde 
under vandet. Ofte bruger hvinanden 
op til halvdelen af tiden under vandet, 
og den kan søge føde både dag og nat. 
Den er ikke særlig kræsen. Den æder 
både små fisk, muslinger, små snegle, 
insektlarver, krebsdyr og en smule frø 
og plantedele.

På afstand kan hvinandehannen for
veksles med troldandehannen, som 
også har de skarpe overgange mellem 
sorte og hvide områder i fjerdragten. 
Begge arters hunner er brune.

I marts - april begynder hannerne at 
kurtisere hunnerne. Hannen kaster 
hovedet bagover, mens den piber og 
knurrer for at gøre indtryk på hunnerne 
(tegning øverst på forrige side). De fle
ste hvinænder forlader landet inden de 
er parret.

Hvinanden kan lette næsten lodret 
fra vandet, hvilket er en tilpasning for 
ænder, der lever i små skovsøer omrin
get af træer. Navnet hvinand har den 
fået efter den hvinende lyd fra vingerne 
under flugten - hyhyhyhy - som kan 
høres på op til 1 kilometers afstand.

Hvinænder (til venstre) kan forveksles med troldænder (til højre).

Johannes Bang ved en af redekasserne.

'å&5*

!
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Redekasse til hvinand
Materialer:

Ru træbrædder eller vandfast kryds
finer: 2,5 cm i tykkelsen. Hvis man bru
ger krydsfiner skal indersiden være ru 
så ællingerne kan kravle op.
• Bagside: 60 x 25 cm
• Forside: 60 x 25 cm
• 2 sider: 60 x 25 cm
• Bund: 25 x 20 cm
• Tag: 40 x 30 cm
• 2 lister: 2,5 x 3 x 85 cm
• skruer: ca. 4,5 cm lange
• reb og ståltråd

Samling af kassen
Lav et hul i forsiden på 15 x 15 cm ca.
10 cm under taget. Husk at bore for 
inden skruerne sættes i, ellers flækker 
træet.

Skru for- og bagside på sidernes 
endeflade. Sæt bunden op fra neden 
og skru skruer i fra siderne. Fordelen 
ved at sætte bunden i indvendig, er at 
vand ikke trænger ind under redemate
rialet, og bunden modstår bedre råd.

Kassen fores med ca. 10 cm sam
menpresset halm, og taget skrues på. 
Skru de to lister på bagsiden, så de 
rager lige meget ud foroven og forne
den. Listerne bruges når kassen bindes 
op på træstammen rundt om listerne.

Ællingerne kan tåle fald ned i både 
vand og på jord. Men jo længere kas
sen er placeret fra søen, jo mindre er 
chancen for at de når ned til vandet i 
live. Hvis kassen er beboet ser man 
små dun ved indflyvningshullet.

Placering
Redekassen kan bindes fast med et reb 
i en højde fra 1,5 m op til 7 m oppe i 
træet. Højden ser ikke ud til at have 
særlig betydning. Men hænges kassen 
ud over vand og med fri indflyvning, er 
succesen klart størst.

Der må ikke være forstyrrende buske 
og grene ud for eller under hullet. Gre
ne vil gøre indflyvningen besværlig, og 
ungerne kan hænge fast, når de skal 
hoppe ned.

Når kassen hænges op, tippes den 
let fremover, så ungerne kan kravle op 
ad kassens inderside til hullet. Hvis man 
bruger krydsfinér, skal indersiden være 
ru. Er der for stejlt, kan de ikke komme 
ud og dør af sult.

Opsætningstidspunkt
Kasserne kan opsættes hele året, men 
skal der ællinger ud det samme år, skal 
kassen op inden 1. april. Kasserne kan 
godt anbringes med 10 meters mellem
rum uden at ynglesuccesen forringes.

Findes der ikke mange andre kasser 
i området, kan hvinandekassen godt bli
ve optaget af andre fugle. Både allike, 
ugle, huldue, stær, musvit og solsort 
kan finde på at flytte ind.

O
BagFor

Tag

40
Dele til redekassen.

25

Sider

85

Bund

25

Lister
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Samling af kassen.

Gr %

Ophængning af kassen. Den tippes let Redekasse set fra siden.
forover, tæt ved vand og uden grene
foran.
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MALING AF 
BÆREDYGTIG 

SKOVDRIFT

Foto 1. For nogle år siden er der udarbejdet danske retningslinjer for bæredygtig 
skovdrift. Der er nu udarbejdet indikatorer som kan vise i hvor høj grad retningslin
jerne opfyldes. Denne bevoksning kunne indgå i bedømmelse af retningslinje 6 
hvor man bl.a. ser på ’’Andel af areal med uensaldrende bevoksninger". (Fotograf 
H. Andersen).

Af forstkandidat
Jesper Grube Kristiansen 1)

Skovejere kan nu vejle
des i retning af mere 
bæredygtig skovdrift på 
den enkelte ejendom.

Ved hjælp af indikato
rer opgøres hvordan en 
skov opfylder de 13 dan
ske retningslinier for 
bæredygtig skovdrift. 
Resultatet udtrykkes i 
point på en skala fra 0 
til 100.

Indikatorskemaet byg
ger på eksisterende 
bevoksningsdata og kan 
anvendes af alle med 
kendskab til skovbrug.

For et par år siden blev der udarbejdet 
et sæt af danske retningslinjer for bære^ 
dygtig skovdrift på enkeltejendomme. 
Formålet var at vejlede skovejere i ret
ning af bæredygtig skovdrift. 2)

På nuværende tidspunkt eksisterer 
der ingen officielle målemetoder - eller

1) Artiklen er et uddrag af en specialeaf
handling om udvikling af indikatorer for 
bæredygtig skovdrift på ejendomsniveau.

2) Dokumentet hedder: "Danske retningslin
jer for bæredygtig skovdrift på ejendomsni
veau". Det blev udarbejdet af en gruppe 
bestående af Dansk Skovforening, WWF Ver
densnaturfonden, Skov- og Naturstyrelsen 
og Danmarks Naturfredningsforening. Hele 
teksten samt kommentarer er aftrykt i Skoven 
5/01.

indikatorer - til at måle om, eller i hvil
ken grad disse retningslinier opfyldes. 
En specialeafhandling på forstkandidat
studiet giver nu mulighed for, på bag
grund af eksisterende bevoksningsda
ta, at vurdere graden af bæredygtighed 
i skoven.

Til hver af de 13 danske retningslini
er opstiller afhandlingen indikatorer, 
som kvantitativt måler i hvilken grad den 
enkelte retningslinie opfyldes. Indikator
skemaet baseres på eksisterende 
bevoksningsdata og relative arealbe
tragtninger (dvs. hvor stor andel af 
skovarealet der opfylder den enkelte 
retningslinies krav).

Indikatorskemaet er fremkommet ved 
et litteraturstudium af eksisterende indi
katorer for bæredygtighed og praktiske 
afprøvninger på 5 skovdistrikter (herun
der et tysk naturnært drevet distrikt).

Alle de anvendte indikatorer er ken

detegnet ved, at de ikke skal opsætte 
grænser og normer for hvad der er ’’rig
tigt” eller "forkert”. I stedet registreres 
og kvantificeres neutralt de aktuelle for
hold, hvorefter resultaterne taler for sig 
selv.

Samlet danner alle indikatorerne en 3

3) Hver retningslinie kvantificeres fra 0-1, 
hvorved der opnås en samlet værdi fra 0-13. 
For de retningslinier hvor det har været nød
vendigt at anvende 2 indikatorer, indgår en 
gennemsnitsværdi. For at give plads til flere 
nuancer/decimaler omregnes den samlede 
bæredygtighedsværdi som en procentvis 
gennemsnitlig opfyldelse af de danske ret
ningslinier for bæredygtig skovdrift (sumvær- 
d i/13* 100).
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Foto 2. For alle Indikatorer gælder at der ikke opsættes normer for hvad der er "rig
tigt" eller "forkert" - men der sker kun en registrering af de aktuelle forhold. Denne 
bevoksning kunne indgå i bedømmelse af retningslinje 9 hvor man bl.a. ser på 
"Andel af arealet hvor der er faste transportlinier og ingen kørsel i bevoksningerne" 
(Fotograf Fl. Andersen).

bæredygtighedsværdi 3) fra 0-100, hvor 
100 svarer til en fuld opfyldelse af ret
ningslinierne for bæredygtig skovdrift 
på ejendomsniveau. Vurderingen af 
hvordan hver enkelt retningslinie opfyl
des, gør det samtidig muligt at fordele 
og prioritere fremtidige indsatsfaktorer i 
skovdriften - hvordan skal de økonomi
ske midler anvendes.

Som eksempel på retningslinier for 
bæredygtig skovdrift omtales i artiklen 
muligheder for at vurdere vedvarende 
dyrkningsgrundlag, divers skovstruktur, 
økosystemtilpasset skovteknik, og særli
ge hensyn til biologisk mangfoldighed. 
Boks 1 viser hvilke indikatorer man kan 
bruge til at vise om retningslinierne 
opfyldes.

Produktionen
sikres
Sikring af produktionen er hovednerven 
i retningslinierne. Det skal ske gennem 
vedvarende skovdække, og dermed 
skovklima, reduceret brug af renafdrifter 
samt fastholdelse af tilstrækkelig bio
masse. Dette udtrykkes bl.a. i retnings
linje 1.

Når man efterlever retningslinjerne 
skal der ikke nødvendigvis optræde alle 
produkter på alle hylder. Men sikres 
dyrkningsgrundlaget, er fundamentet 
for en videre skovdrift til stede. Dette 
kan fx opnås ved at bevare skovklimaet, 
vælge produktive arter og sikre en vis 
stående vedmasse.

Som indikator for dette mål anvendes 
andel af arealet med mere end 50 m3/ha 
stående vedmasse. Dette svarer som 
minimum til en ca. 15-40-årig bevoks
ning, alt afhængig af træart og bonitet 
(Skovbrugstabeller 1990). Indikatoren 
omfatter også alle former for skærm- 
foryngelser og fleretagerede bevoksnin
ger. 50 m3/ha antages at være en pas
sende størrelse for opfyldelse af ret
ningslinien.

Mere divers 
skovstruktur
De danske retningslinier for bæredygtig 
skovdrift bygger i vid udstrækning på 
anvendelse af naturnære driftsprincip
per. Herved kan opnås et kontinuerligt 
og vedvarende skovdække, med en 
ikke ensartet struktur som understøtter 
og fremmer stabiliteten i skoven. Dette 
udtrykkes bl.a. i retningslinje 6. Se 
eksempel i foto 1.

Det bør ikke gælde om at opnå et 
bestemt strukturbillede i sig selv. Men 
teorien er at jo mindre anvendelse af 
renafdrifter og større strukturdiversitet i 
skoven, jo bedre skovklima.

Ved anvendelse af indikatorskemaet 
opstilles ikke grænser for bæredygtige 
skovstrukturer, men der beregnes sim
ple talværdier, som så kan være høje 
eller lave. Hvis man opgør disse værdi
er på et senere tidspunkt kan de afspej
le en tendens i positiv eller negativ ret
ning.

Økosystemtilpasset
skovteknik
Et skridt i retning af en mere bæredyg
tig skovdrift kan efter retningslinierne 
også ske ved at minimere kørsel i 
bevoksningerne. Det sker dels af hen
syn til jordbunden (modvirkning af trak
tose samt skade på stående træers rød
der etc.), dels af hensyn til den foryn
gelse, som spontant Indfinder sig. Dette 
udtrykkes bl.a. i retningslinje 9.

Metoder kan være at indlægge faste 
transportlinier, hvor al kørsel skal foregå 
samt begrænse jordbearbejdning. Se 
foto 2.

Særlige tiltag
Et bæredygtigt skovbrug baseres ikke 
alene på naturnære dyrkningsprincip
per, men tager hensyn der rækker her
udover.

Med retningslinie 11 skal sikres en 
bredt defineret biologisk mangfoldig
hed. Dette indikeres ved hensyntagen 
til bred biologisk mangfoldighed, ikke 
bare i områder, som er udlagt til urørt 
skov, men også på resten af ejendom
men.

Indikatorsættet afprøvet
For at teste indikatorsættets anvendelig
hed og begrænsninger er det som et 
led i udviklingen afprøvet på et antal 
skovejendomme, heraf fire danske og et 
tysk.

De danske distrikter er enten i gang 
med, eller står foran konvertering i ret

ning af naturnær skovdrift. Det tyske 
distrikt er inddraget som reference
distrikt, hvor skoven gennem mere end 
50 år har været drevet naturnært.

Resultaterne fra afprøvningen viste 
værdier for bæredygtighed som strakte 
sig fra 49 til 78 (som nævnt er 100 mak
simum), Desto mere retningslinierne 
bevidst eller ubevidst er indført, desto 
højere værdi opnås. I praksis afspejler 
resultaterne en spændvidde fra konven
tionelt til naturnært drevne skove.

Hvem kan bruge 
indikatorsættet?
For skovejere, der vælger at omlægge 
driften i mere bæredygtig retning, kan 
indikatorskemaet være en hjælp til at 
klarlægge og dokumentere skovens 
udgangspunkt og reelle udvikling. Hvor 
opfyldes retningslinierne og hvor ikke?

I princippet kan enhver skovejer ved 
skøn og vurderinger enkelt opnå et 
overblik over "hvor bæredygtigt skoven 
drives”. Indikatorskemaet kan desuden 
officielt formidle betydningen - anven
delsen af - og senerehen effekten af de 
danske retningslinier for bæredygtig 
skovdrift.

Derfor stilles i indikatorskemaet 
grundlæggende krav til, at der findes 
dokumentation for forholdenes tilstand.
I enkelte tilfælde er det tilladt at fravige 
dette, til fordel for den lokale skovfo
geds eller skovadministrations bedste 
skøn/vurdering (fx andel af renafdrifter 
> 0,25 ha).
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Fremtiden
Anvendelsen af indikatorsættet skal ses 
i lyset af, at skovene herhjemme er i en 
konverteringsfase. Hvad der på 
nuværende tidspunkt er tilgængeligt ud 
fra bevoksningslister og arealbetragt
ninger falder måske bort eller ændres 
efterhånden som naturnære strukturer 
og -principper vinder indpas.

Teknikkens udvikling kan ad åre 
opstille helt andre grænser for, hvad der 
kan måles, og hvorledes det kan foreta
ges. Derfor kan det blive nødvendigt at 
opstille andre indikatorer for bæredyg
tigt skovbrug.

Hvis beskatningsregler, tilskudsord
ninger, privatøkonomiske eller politiske 
forhold ad åre favoriserer visse dele af 
bæredygtighedsbegrebet frem for 
andre, kan det medføre nye retningslini
er eller anderledes vægtninger af de 
eksisterende.

Hvor langt skal man gå i retning af at 
måle/indikere på et sådant sæt retnings
linier'? Hvis disse bliver ved med at være 
verbale og frivillige hensigtserklæringer, 
er der så overhovedet økonomisk incita
ment for at arbejde med et indikatorsæt?

De danske retningslinier for bære
dygtigt skovbrug favner bredere end 
hidtil set. De må anses som det bedste 
bud for fremtidens skove hvis man 
ønsker fleksibilitet i sine investeringer.

Med de nævnte indikatorer foreligger 
der nu en metode til at opgøre graden 
af bæredygtig skovdrift. Det gælder 
hvad enten incitamentet på den enkelte 
ejendom er en bekræftelse af bæredyg
tighed, et spørgsmål om signaleffekt 
over for omverdenen, et krav for at opnå 
tilskud - eller det blot er en bekræftelse 
af ønskede driftsstrategier.

- til det høje græs 
www.skoerpingmotor.dk 

eller tlf. 98 39 17 11

stor årligt tilvækst

Træt^b'
PLANTESKOLE | .

masur®birfc3
www.traetop.dk

Boks 1. Eksempler på retningslinjer for bæredygtig skovdrift og forslaget til indikato
rer som viser hvordan retningslinjen opfyldes.

Danske retningslinier for bæredygtig 
skovdrift siger:

Hvor vidt dette opfyldes, vurderes ved 
følgende indikator:

Retningslinie nr. 1:
Sikring af produktionen og dyrknings
grundlaget

• Andel af produktivt areal med > 50 
m3 stående vedmasse (n ha/N ha).

Retningslinie nr. 6:
Forbedring af skovstrukturen

• Andel af forynget areal uden renaf
drift > 0,25 ha (n ha/N ha).

• Andel af areal med uensaldrende 
bevoksninger (n ha/N ha).

Retningslinie nr. 9:
Økosystemtilpasset skovteknik

• Andel forynget areal uden jordbear
bejdning (n ha/N ha).

• Andel af arealet med faste transport- 
limer og ingen kørsel i bevoksninger
ne (n ha/N ha).

Retningslinie nr. 11:
Særlige tiltag til fremme og sikring af 
den biologiske mangfoldighed

• Andel af areal udlagt til urørt skov (n 
ha/N ha).

• Andel af areal med yderligere 
hensyn til biologisk mangfoldighed:
Fx flere træer udpeget til naturligt 
forfald eller andel af areal, som 
gennem dræning eller lignende 
ændring, er ført tilbage til oprindelig 
form (n ha/N ha).

Med n ha/N ha menes arealet med den nævnte egenskab sat i forhold til det samle
de areal på skovdistriktet.

Indikatorsættet
For interesserede der vil danne sig et 
overblik over en skovs bæredygtighed 
og tiltag der kan forbedre denne, kan

indikatorskemaet og hele afhandlingen 
gratis rekvireres på pdf-format ved hen 
vendelse på e-mail til forfatteren: 
Jesper@grube-kristiansen.dk
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Planeringsskær
GT-250PH/GT-300PH
• Hydr. svingbar 270°
• Hydr. sideforskydning 

højre/venstre 50 cm
• Hydr. indstilling vandret 

højre/venstre op til 20°
• Hjul drejelig 360°
• Vendbart slidstål
• Stor egenvægt

Vi har Danmarks 
% største program 

af planeringsskær
& og tilbehør.

Fransgard
Telt. 98 63 21 22 www.fransgard.dk Fax 98 63 18 65
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NYE MASKINER 
PÅ AGROMEK

På Agromek messen var 
der nyheder inden for 
bl.a. skovspil, brænde
kløvere, træpillekedler 
og -siloer, vejplanerings
skær, rabat- og hegns
klippere og en græs- 
kantskærer.

Desuden var der 
motorsave og en 
buskrydder med et nyt 
system som kræver min
dre kraft under starten.

Agromek blev afholdt i Herning d. 21 
25. januar, og der var næsten 82.000

besøgende - 4% færre end sidste år. 
Agromek er den store messe for land
brugsmaskiner, men der var også en 
del nyheder inden for maskiner til park
og skovsektoren.

Denne artikel omtaler nyhederne, 
baseret på oplysninger fra arrangørerne 
samt pressemeddelelser fra nogle af fir
maerne.

Nyhederne er klassificeret af Agro
mek med 1, 2 eller 3 stjerner. Disse 
klasser er nærmere forklaret i boksen.

Adresser og telefonnumre på firmaer
ne kan findes på www.agromek.dk (se 
under Produktguide og udstillerliste).

I artiklen er også nævnt firmaernes 
egne hjemmesider. Da artiklen blev 
skrevet, sidst i januar, var der ret få fir
maer som omtalte de udstillede nyhe
der på deres hjemmesider.

Agromek nyheder
Arrangørerne inddeler nyheder i tre 
kategorier:

* Produktet skal være nyt for virk
somheden. Der kan findes tilsvaren
de produkter i andre fabrikater.

** Produktet skal medføre en 
væsentlig forøgelse af kapaciteten 
eller indeholde en væsentlig ny kon
struktion i forhold til tidligere produk
ter.

*** Produktet skal indeholde et nyt 
arbejds- eller konstruktionsprincip 
eller en helt ny virkning. Der sker en 
markant forbedring af effekt / miljø / 
økonomi mv.

Udslæbning
* Fransgård V-4000 gs skovspil trækker 
5 tons (se fotos). Det ligger i størrelse 
mellem V-4000 s og V-6000 s og er det 
første i en ny serie som også omfatter V- 
5000 gs.

Spillet er bygget i en let konstruktion 
af en helt ny ståltype i 6 mm stålplade, 
der har mindst samme styrke som den 
konventionelle 8 mm stålplade. Samti
dig er skovspillet opbygget mere kom
pakt, og man har derved reduceret 
vægten med 20%.

Skovspillet har desuden indbygget 
transportkasse til skovkæder og andet 
tilbehør, større rullediameter ved kob
lingssnoren, frit udsyn til påspoling- 
stromlen, 30% stærkere kædebom og 
ikke mindst større wire kapacitet.

Den nye serie er allerede blevet 
introduceret i Tyskland, Østrig og 
Schweiz og blev første gang vist i Dan
mark på Agromek. Forhandler: Frans
gård Maskinfabrik, www.fransgard.dk

Flishugger
* TP 270 flishugger monteres på traktor 
og kan håndtere stammer op til 27 cm 
diameter. Indmadningen foregår i en 
vinkel på 45 gr. skråt bagfra. Flislæng
den kan indstilles fra 7 til 21 mim. Ind
træksvalserne kan være lamelvalser eller 
pigvalser eller en kombination af disse. 
Forhandler: Linddana, www.linddana.dk

f
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Echo motorsav CS 3700 ES som kræver mindre kraft ved start som følge af et ind
bygget mekanisk fjedersystem.

Starterhuset på en ES sav.

Motorsav mv.
***Danmarks-nyhed. Echo CS-2600 ES 
og CS 3700 ES motorsave har såkaldt I- 
start. Under start trækkes en fjeder op, 
og den udløses automatisk når den er 
trukket op, så motoren straks springer i 
gang.

Den kraft der skal bruges til starten 
er dermed 70-50% lavere end på et 
normalt startsystem. Systemet er ude
lukkende mekanisk og øger savens 
vægt med 30 gram.

Motoren har også større startvillighed 
fordi krumtappen vil rotere med 1500- 
1700 omdrejninger på grund af den 
kraftige fjeder. Når man trækker i 
startsnoren på en motorsav med et tra
ditionelt startsystem roterer krumtappen 
kun med 700-900 omdrejninger.

Det nye startsystem ventes også at 
kunne forhindre en del uheld med 
motorsave. Mange uheld opstår under 
start hvis motorsaven er vanskelig at 
starte eller brugeren er træt.

CS-3700 ES er på 35,8 ccm og leve
res med 13" sværd og kæde,

CS-2600 ES er på 26,9 ccm og leve
res med 10" sværd og kæde. CS-2600 
ES er en topkapningssav; den vejer kun 
2,8 kg, har automatisk choker return og 
kædestramning fra siden.

De to nye save kommer på det dan
ske marked sidst i februar / starten af 
marts.

ES står for effortless start og er helt 
nyt for motorsave. Systemet blev første 
gang præsenteret i 2001 på buskrydde
re. På Agromek viste man også som 
nyhed Echo benzin hækkeklipper HCR- 
1500 SI med l-start; et sådant system er 
heller ikke set på hækklippere før. Moto
ren er på 21,2 ccm.

Echo laves af den japanske fabrik 
Kioritz somi har flere andre tekniske

Echo kratrydder som kræver mindre 
kraft ved start.

nyskabelser på programmet. Buskryd
deren SRM-360SL har et automatisk 
olieblandingssystem så man ikke skal 
blande benzin og olie som på en tradi
tionel to-takts motor. Dermed har man 
altid det optimale blandingsforhold.

Echo var også den første til at ind
føre fuld elektronisk tændingsforstilling 
til motorsave kaldet SAIS (Slope Advan
ce Ignition System). Dette system sikrer 
ifølge producenten en let start, en mere 
accelerationsvillig motor og lavere ben
zinforbrug. SAIS tilbydes på udvalgte 
modeller.

Forhandler Ketner Outdoor. 
www.echo.dk

Hegn
** Tensulator er et kombinationsværktøj i 
plast til hegning. Den fungerer som iso
lator, opstramningsenhed til hegnet 
samt som start og slut på en hegnstråd. 
Der kan bruges tråd med en diameter 
på 2 - 3,15 mm. Forhandler: Norup Silva 
Hegn, www.norup-silvahegn.dk

.*

Tensulator vises her af Preben Norup.

Jordanalyse
* IQ-120, pH-meter til hurtig bestemmel
se af surhedsgraden i jord. Den kan 
måle pH direkte i jorden. Forhandler: 
DLG, www.dlg.dk
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Hakki Pilke Big X-47 er en save-/kløve maskine, der kan håndtere stammer på op til 
47 cm i diameter

Brændemaskiner
* Texas Power Split 400 H er en lille 
elektrisk brændekløver med 4 tons tryk. 
Den kløver træ i vandret stilling. Kløve
længden er 37 cm.

* Texas Power Split 600 V er en elek
trisk brændekløver med 6 tons tryk. Den 
kløver træ i lodret stilling og kan kløve 
med et firedelt kløvehoved. Kløvelæng
den er 100 cm.

* Texas Power Split 2600 HV er en 
brændekløver med forbrændingsmotor. 
Den har et kløvetryk på 26 tons og kan 
kløve både i vandret og lodret stilling. 
Den har firedelt kløvehoved. Kløvelæng
den er 63 cm. Den er monteret på 
anhænger og kan derfor trækkes af en 
bil.

Alle Texas maskiner forhandles af 
Texas Andreas Petersen, www.texas.dk

**Hakki Pilke Big X-47 er en save-/kløve 
maskine, der kan håndtere stammer på 
op til 47 cm i diameter. Kløvekniven er 
8-vinget som standard, men den kan 
også fås med 12-vinget kløvekniv, så 
træet opdeles i 12 stykker. Alle funk
tioner betjenes hydraulisk, og maski
nen kan bruges såvel stationært som 
mobilt.

Det opsavede og kløvede træ kan 
fyldes i kasse eller container med en 
påmonteret transportør på 4 meter. Den 
kan svinges hydraulisk op til 15 grader 
til hver side, så det er nemmere at fylde 
en bunke eller en container.

Maskinen produceres af Maaselån 
Kone OY, Finland. Forhandler: ABM 
Stål, www.abmstaal.dk

Træpillesilo
** Tunetanken FCT silo kan anvendes til 
træpiller i forbindelse med stokerfyr.

I forhold til den hidtidige konstruktion 
er den bærende stålring erstattet med 
en glasfiberring, støbt i samme proces 
som resten af siloen. Glasfiberringen er 
forlænget, så konstruktionen danner en 
regnkrave i overgangen mellem silokrop 
og kegle. Den ekstra regnkrave forhin
drer at der løber regnvand ind i opta
gerstationer, skod mv. Forhandler: 
Tunetanken, www.tunetanken.dk
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HDG Pelletmaster har systemer til at for
hindre opbygning af slagger og til rens
ning af hedefladerne.

Træfyring
* HDG Pelletmaster er en lille træpille- 
kedel. Den har trapperist med interval
styret bevægelse af risteelementerne 
som forhindrer opbygning af aske og 
slagger. Den har automatisk optænding 
med varmeblæser. Varmevekslerflader
ne rengøres automatisk af et fjedersy
stem som drives af en motor.

Kedlen fås i størrelser på 15 og 25 
kW og har samme teknik som større 
industrielle anlæg. Firmaet oplyser at 
den kan betjenes af alle uden kendskab 
til fyring med biobrændsel. Iltstyringen 
og den automatiske optænding giver en 
enkel helårsdrift uden hensyntagen til 
kedelbelastningen, en brugsvenlighed 
tæt på et oliefyr og en høj virknings
grad.

Der er indbygget cellesluse i føde
sneglen, hvilket gør den sikker mod til
bagebrand.

Forhandler: BSM Bio Fyringsanlæg, 
www.bsmkedler.dk

* Reka HKSR 20 hk er en stokerkedel 
med trapperist til afbrænding af forskel
lige former for biobrændsel. Stokeren er 
vandkølet.

Forhandler: Reka Kedler, 
www.reka.com

Reka har eksisteret siden 1979. De 
laver håndfyrede kedler til træ, halm mv. 
i størrelsen 22-250 kW, automatiske 
fyringsanlæg til træflis, spåner, 
savsmuld, piller, halm, korn mv. De pro
jekterer og opfører komplette varmecen
traler i størrelsen 20-6500 kW for bio
brændsel med fugtindhold op til 55%.
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Planeringsskær GT250PH med en ny horisontal indstilling af skæret, så det er lettere at forme vejen korrekt.

Vejvedligehold
* Fransgård GT-250PH og GT-300PH er 
nye planeringsskær, med henholdsvis 
2,5 m og 3,0 m arbejdsbredde.

De har 3 hydrauliske indstillingsmu
ligheder, hvor den nye er horisontal 
(vandret) indstilling af bladet op til 20° 
højre/venstre. Dermed er det lettere at 
lave den rigtige hældning på vejen - af 
form som en tagkonstruktion - så van
det kan løbe af.

Skæret kan også bruges til at rette 
grøfter af samt til snerydning.

Planeringsskæret har fået et nyt hjul
system, hvor hjulene kan dreje frit rundt 
360°. Det betyder at man kan planere 
baglæns uden at vende bladet.

Fransgård har patentanmeldt dette 
system. Baggrunden er at det er det 
eneste planeringsskær der hydraulisk 
både kan sideforskydes højre/venstre, 
hvor bladet kan vendes op til 270° og 
stilles horisontalt op til 20°.

Forhandler: Fransgård Maskinfabrik, 
www.fransgard.dk

Mini redskabsbærer
* Jydeland Bobman Pro mini redskabs
bærer er en videreudvikling af Bobman 
som var trestjernet nyhed sidste år. Den 
krabbestyrede maskine har nu træk på 
alle tre hjul i stedet for kun på det bage
ste. Den kan fås med 13 hk benzinmo
tor eller 10 hk dieselmotor.

Der er kommet mere udstyr til maski
nen, bl.a. en gasbrænder til bekæmpel
se af ukrudt. Andet udstyr er fejekost 
med opsamlerkasse, fodersnegl, halm
strøer til sengebås, tipkasse og plæne
klipper.

Forhandler: Jydeland Maskinfabrik, 
www.jydeland.dk
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Jydeland Græskantskærer kan skære 
en græskant nøjagtigt.

Udstyr til 
redskabsbærer
***Europa-nyhed. Jydeland Græskant
skærer til Bobman monteres på højre 
side af forreste hjul. Den har en skære
skive på 280 mm diameter og en rotor
fræser som findeler det friskårne materi
ale. Udstilleren fremhæver, at udstyret 
kan skære en græskant nøjagtigt og

snævert rundt om et træ eller i en skarp 
kurve i kanten af et bed.

Forhandler: Jydeland Maskinfabrik, 
www.jydeland.dk

* Greenflame model 850 og 1050 er 
fladegasbrændere til bekæmpelse af 
ukrudt på fortove og lignende. Den kan 
monteres foran på Jydeland Bobman. 
Forhandler: Jydeland Maskinfabrik.

Præmier til stande
Der blev uddelt tre præmier for de bed
ste stande på Agromek. Standene blev 
vurderet på, om de var spændende, om 
man fik lyst til at se nærmere på de 
udstillede produkter, samt hvor godt de 
besøgende blev Informeret på standen. 
Den ene af disse tre præmier gik til 
Hedeselskabet med følgende begrun
delse:

"Det er en indbydende stand med en

god belysning. Informationen er god, 
blandt andet med meget skriftlig infor
mation, gode billeder og plancher til 
selvstudium. Man føler sig velkommen 
på standen, og det let genkendelige 
personale giver en god information. 
Standen er opdelt, så de behandlede 
emner er markerede på en god måde."

- Et af vore kerneprodukter er at ska
be et flot visuelt udtryk ved forskønnelse 
af landejendomme, siger driftschef

Anne Schroll som er anlægsgartnertek
niker og stod for standens design. Vores 
hovedbudskab med standen var, at vi 
med enkle linier kan lægge gode ram
mer for landmandsfamiliens grønne kre
ativitet og udfoldelser på ejendommen.

Hedeselskabet udstillede bl.a. be
klædning, etablering af hegn, frø/plan
ter, motorsave, plantning, produktion af 
juletræer og klippegrønt, sikkerhedsud
styr og sprøjter.
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Twiga 6000 teleskop med autopilot og 
slagleklippehoved. Den har automatisk 
forhindringskontrol, så armen viger når 
den møder en forhindring.

Twiga 5000 med LRS 2001 g ren sav.

Tabel. Tekniske data for Twiga rabat- og hegnsklippere fra Spearhead.

5000 6000 6000 LR 7000 7000 LR

Rækkevidde max, meter 5,1 5,7 6,1 6,0 6,8
Rækkevidde m. teleskop, m - 6,6 - 7,2 8,3
Hydraulikanlæg, hk 56 60 60 70 70
Vægt m. slagleklipperhoved, kg 1300 1390 1420 1740 1790

Rabat- og hegnsklipning
* Spearhead Trident S2000 HD er en 
trepunktsophængt slagleklipper der 
arbejder ved siden af traktoren. Den har 
parallelophæng for bedre at kunne føl
ge terrænet.

* Spearhead Twiga 6000 er en rabat- 
og hegnsklipper med automatisk forhin
dringskontrol. Hvis klipperen møder en 
forhindring drejer armen tilbage, samti
dig med at den løftes. Efter passage går 
armen tilbage til udgangspositionen.

Den nye model er en del af en ny 
serie med numrene 5000, 6000 og 
7000. Serien omfatter 8 modelvarianter 
hvoraf den mindste har en rækkevidde 
på 5,1 m, og den største en rækkevidde 
på 9 m.

Alle modeller kan leveres som tre- 
punktsophængte maskiner, men også 
front-, combi-, eller midtermonterede.
Der findes et meget bredt program af 
arbejdsredskaber, fx slagleklipperho- 
ved, grensav, fingerklipper, grøfterenser.

Alle maskiner er konstrueret efter 
principper om optimal materialeudnyt
telse. Armen er således meget kraftige
re forinden og i stress-zoner hvor 
belastningen er højere.

Klippehovedet er nykonstrueret med 
en optimeret udvendig bredde. Herved 
er det muligt at komme tættere på træer 
og vejskilte når man klipper rabatter. 
Klipperotoren er forbedret med en vide
reudvikling af Spearheads patenterede 
spiralrotor. Placeringen af slaglerne er 
ændret i forhold til tidligere, og resultatet 
er lavere effektbehov og mindre slitage.

Mekanisk parallelføring af armen er 
standard på alle modeller. Dette forenk
ler betjeningen, idet kun én funktion 
skal aktiveres for at ændre rækkevidden 
uden at ændre højde.

Tabellen viser tekniske data for de 
nye Twiga modeller. Hegnsklipperne 
forhandles af Spearhead A/S, www.spe- 
arhead.dk

Udover disse nyheder i Twiga serien 
blev der vist en forbedring af grensa

ven, LRS 2001 der anvendes til ved
ligeholdelse af hegn. Via en optimering 
af transmissionssystemet har den 
fået større ydelse, og dermed er der 
mulighed for en større fremkørselsha- 
stighed.

- Totalrydnmg af større elTer mindre arealer

- Oprydning i juletræsplantager

- Omlægning af juletræsplantager til ager jord

- Fælder og knuser træer op til 30 cm

- Redskabet kan arbejde 5-8 cm under jorden

KONTAKT TLF. 4025 4625
www.stuboggren.dk post@stuboggren.dk
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FREDENSBORG
TRÆFÆLDNING
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Dyrkning af 
pil til spånplader
Djurslands Erhvervsråd og Novopan 
Træindustri er i gang med at undersøge 
om der kan være en ide i at dyrke pil for 
at skaffe råvarer til spånplader.

Baggrunden er ifølge Novopan at 
priserne på skovflis og andet affaldstræ 
er steget "betydeligt” på grund af sti
gende efterspørgsel på træ til energi. 
Der peges på at kraftvarmeværker støt
tes med tilskud til elektricitet som er 
produceret fra biomasse. Det har stillet 
Novopan dårligere når de skal konkur
rere på verdensmarkedet med andre 
fabrikker.

Der blev afholdt et møde den 3. 
februar især henvendt til landmænd der 
ville dyrke pil som alternativ til korn.

Kilde: Randers Amtsavis 24.1.03

Flere påkørsler af hjorte
I Nordsjælland sker der stadigt flere 
påkørsler af hjortevildt. Det fortæller tre 
schweisshundeførere som hver har 80- 
100 eftersøgninger af hjorte hvert år.

Sidste år var trafikken skyld i hhv. 
70%, halvdelen og godt en tredjedel af

eftersøgningerne - samlet set altså 
omkring halvdelen af alle eftersøgninger 
for de tre hundeførere. Alle tre fortæller 
at trafikkens andel er stigende.

Alle tre beklager sig også over at bili
sterne er dårlige til at afmærke det sted 
hvor påkørslen er sket. De mangler sta
dig at se en bilist der har brugt en af de 
streamere som Falck og Jægerforbun
det deler ud. Hundeførerne foreslår at 
streamerne lægges ud i synshallerne - i 
løbet af to år komimer de fleste bilister jo 
forbi sådan en hal.

Kilde: Jæger 2/03

Rettelser til artikel om 
dækrodsplanter
I Skoven 1/03 bragte vi en længere arti
kel: "Praktiske erfaringer med dækrods
planter". Den var skrevet af skovrider 
Finn A. Jensen, som er ansat i Hedesel
skabet. Det fremgik ikke at han skrev 
artiklen i egenskab af medlem af Kultur- 
kommisionen.

Der var desværre en forkert tekst til 
billedet side 26 øverst til venstre (fejlag
tigt betegnet foto 12). Billede og tekst 
skulle være således:
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Foto 13. Et grelt men desværre ét i fyr 
ofte forekommende tilfælde af elendigt 
udviklet rodsystem efter spadeplantning 
af barrodsplante.
Fyr har praktisk taget ikke evne til at 
danne adventivrødder efter plantning. 
Derfor skal plantens rodsystem fra plan
teskolen være symmetrisk, sådan som 
også dækrodsplanter af fyr evner det. 
Foto 2.12.02.
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A3VI j Egedevej 149 ■ 4640 Fakse 
>< Tlf. 56 39 77 22 ■ 
h Fax 56 39 77 33 • Bil 20 41 18 19 
(/) www.abmstaal.dk

• 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

Vestskoven Maskinstation
• Udrensning/knusning af bøgeforyngelse
• Knusningsopgaver (max. 40 cm. i diameter)
• Mekanisk renholdelse af kulturer
• Rodfræs. af rækkekulturer ned til 30 cm dybde
• Andre opgaver... Ring og snak med os

Vestskoven Maskinstation 
v. Bjørn Sørensen, Lerholmegård 
Ledøje Bygade 50, 2765 Smørum 
Tlf. 44664844 Mobil. 40967904 
E-mail: Vestma@mail.tele.dk
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Af stud. silv. Mikkel M. 
Petersen & cand. silv. Geert 
J. T. Lunde

Siden slutningen af 
1999 har den russiske 
økonomi haft en mar
kant vækst, hvilket også 
har påvirket træindustri
en.

Alligevel er den russi
ske træindustri stadig 
blandt de industrigrene, 
der har det værst i 
Rusland.

Hugsten i Rusland er i 
dag meget lavere end i 
sovjettiden.

Denne artikel er baseret på en hoved
opgave om efterspørgslen på træ fra 
Valdai National Park i den europæiske 
del af Rusland. Opgaven er lavet af to 
forstkandidatstuderende i samarbejde 
med COWI og Danish Forestry Exten
sion.

Artiklen giver en beskrivelse af det 
russiske skovbrug, mens selve projektet 
omtales i boksen. Billederne er fra pro
jektområdet.

Ruslands økonomi
Siden Sovjetunionens sammenbrud i 
december 1991 har Rusland tilhørt 
gruppen af lande i transition (overgang) 
fra planøkonomi til markedsøkonomi. 
Umiddelbart efter sammenbruddet og 
indtil 1998 gik det ned ad bakke for den 
russiske økonomi.

Den 17. august 1998 kulminerede 
nedturen, idet regeringen besluttede at 
sætte rublen fri, samtidig med at de 
udskød tilbagebetalingen af statsgæl
den. Dette medførte en firdobling af 
inflationen på bare et halvt år samtidig 
med at banksektoren kollapsede og 
mange privatpersoner mistede deres

DEN RUSSISKE 
TRÆINDUSTRI 

HAR HÅRDE TIDER

Figur 1. Indeks for BNP i Rusland 1992 - 2001, med 1997 = 100. BNP er bruttonati
onalproduktet, summen af alle varer og tjenesteydelser (Kilde: OECD, 2002).
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Figur 2. Udvikling i 6 udvalgte økonomiske indikatorer for Rusland fra 1998 til 2001. 
Alle tal er sat i forhold til 1998 (blå). Den kraftige sorte streg markerer tallene fra 
2001, og jo længere væk stregen er fra midten af figuren, jo større vækst har der 
været.

opsparing. Resultatet blev, at den 
indenlandske handel var tæt på at gå i 
stå.

Men som eksempler fra andre steder 
i verden, hvor økonomien har gennem

gået en økonomisk recession så kom 
der igen lynhurtigt gang i hjulene (figur 
1 + 2). Virksomheder som eksporterede 
eller erstattede importerede varer fik de 
største afsæt i kraft af den svage rubel.
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Figur 3. BNP per indbygger for udvalgte lande i US$ (Kilde: Figur 4. Mængden af træ i mio. rir, skovet ved renafdrift i
Udenrigsministeriet, 2002). Rusland efter 1945 (Kilde: Pisarenko et al., 2001).
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Figur 5. Enkelte savværker besøgt under vores ophold i Rusland fungerede efter 
yderst manuelle principper, som her hvor produktionsapparatet bestod af en 25 år 
gammel rammesav.
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Figur 6. Korruptionsindeks 2000. På en skala fra 1-10 (1 er størst korruption) vises, 
hvordan forretningsfolk oplever korruptionen i forskellige lande. Italien er udvalgt 
som det land i EU, der anses som mest korrupt. (Kilde: Udenrigsministeriet, 2001).

Efterfølgende har Rusland bevaret 
fremgangen som følge af deres store 
olieproduktion og de høje oliepriser på 
verdensmarkedet. Ifølge OECD er 
Rusland dog stadig i en usikker tilstand 
og meget afhængig af konjunkturer, 
som de reelt er uden indflydelse på.

Den russiske økonomi er langt bag
efter den vestlige verden (figur 3), lige
som levestandarden heller ikke er 
særlig høj.

Senest er det blevet skønnet at 
befolkningstallet vil falde fra 145 mio. til 
123 mio. i år 2030. Dette kraftige fald 
skyldes en rekordlav fødselsrate kombi
neret med social- og sundhedsproble
mer som hjertekarsygdomme, AIDS, 
alkoholisme og et højt antal ulykker.

Træressourcer
Træsektoren i Rusland er også ramt af 
den dårlige økonomi og den deraf lave 
indenlandske efterspørgsel.

Ligesom den øvrige industri i landet 
har der været fremgang siden slutnin
gen af 1999. Det nuværende niveau 
skal dog ses i lyset af Ruslands stor
hedstid under Sovjetunionen, hvor der i 
1970 blev produceret tre gange så 
meget træ som i dag (figur 4).

Kigger man udelukkende på den 
europæiske del af Rusland, hvor over 
2/3 af hugsten og forarbejdningen fin
der sted, så var der i 2001 en årlig til
vækst på 280 mio. m3, en tilladt årlig 
hugst på 200 mio. m3 og en aktuel årlig 
hugst på 98 mio. m3. (I tallet for den 
aktuelle hugst er der set bort fra det 
betydelige omfang af illegal hugst).

Disse tal viser, at russerne ikke 
mangler råtræressourcer. Men det skal 
dog tilføjes at meget af træet befinder 
sig i områder uden tilstrækkelig infra
struktur (veje, jernbaner osv).

Træindustriens
problemer
Produktionen af træprodukter faldt op 
gennem 90'erne selvom man forsøgte

at opveje den faldende indenlandske 
efterspørgsel med en stigende eksport.

Træindustrien har ikke længere den 
fremtrædende plads i forhold til den 
øvrige industri, som den havde engang.

Dette skyldes meget enkelt at investe
ringerne følger den industri, der kan 
præstere det største afkast. Derfor 
opnåede den industrielle skovsektor i 
Rusland i 2001, med 2 % af de uden-
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landske investeringer, kun en niende 
plads blandt de økonomiske brancher. 
På førstepladsen med 37 % lå detail- og 
fødevarehandel.

Men mangel på investeringer er kun 
et af de problemer, som den russiske 
træindustri står overfor i dag. De største 
udfordringer kan beskrives således:

- Som følge af statens reformpolitik er 
der opstået en masse ”nye” private eje
re af de tidlige statsejede træforarbej
dende virksomiheder. Disse ejere, som 
hovedsagligt består af ledere fra den 
gamle sovjetiske æra, har svært ved at 
forstå og udføre markedsmekanismer
ne. Dette får dem til at underminere 
virksomhederne ved først og fremmest 
at handle i egen interesse.

- Stigende eksport af uforarbejdet 
rundtræ af høj kvalitet og mangel på 
indenlandsk efterspørgsel (købekraft) 
medfører indenlandsk mangel på træ af 
god kvalitet. De russiske træforarbej
dende virksomheder har simpelthen 
ikke råd til at betale de samme priser 
som udenlandske opkøbere. Dette gør 
virksomhederne ude af stand til at pro
ducere varer af en kvalitet, der er kon
kurrencedygtig på det internationale 
marked.

- Staten har i mange tilfælde ingen 
penge til at betale de i forvejen under
betalte offentligt ansatte arbejdere. Det 
bevirker at de offentlige savværker, der 
stadig eksisterer i et mindre omfang, 
ikke kan producere optimalt.

- Kapitalapparatet i de fleste virk
somheder er dårligt vedligeholdt og 
nedslidt. Uden betydelige investeringer 
kan der ikke fremstilles internationalt 
konkurrencedygtige varer (figur 5).

- Vej- og jernbanenettet er nedslidt, 
ligesom de fleste terminaler i trans
portsektoren er udrangerede.

- Der hersker en generel uvidenhed 
om, hvorledes man får adgang til eks
portmarkedet. Derfor vender man sig 
mod folk med kendskab til eksport. De 
forstår i den grad at tage deres betaling 
for arbejdet, og det er en væsentlig 
stopklods for udviklingen.

- Sidst, men bestemt ikke mindst, er 
den russiske ordensmagt gennemsyret 
af korruption (figur 6). Ligesom den rus
siske organiserede kriminalitet er steget 
voldsomt; bestikkelse er en del af dag
ligdagen. Disse faktorer er med til at 
øge usikkerheden i landet og holde 
udenlandske investorer væk.

Nordvestlige 
del af ELIPR

%rz Fjern Østen

% tVestlige^.
Cftihitr^n Hr

Østlige
Sibirien*-
, \ .i

/W\, ELIPR

ik
•JV-$ Novgorod

L/T7
Figur 7. Udvalgte regioner i Rusland 1) Komi, 2) Arkhangelsk, 3) Karelia. 4) Lening
rad, 5) Pskov, 6) Novgorod (projektområde), 7) Vologda, 8) Tver, 9) Smolensk, 10) 
Moscow, 11) Kaliningrad. (EUPR = Europæiske del af Rusland).

Projektet i Valdai
Danmarks program for miljøstøtte i Østeuropa (DANCEE) kører i øjeblikket et projekt 
-Valdai-projektet - til beskyttelse af natur og biodiversitet i Novgorod-regionen i den euro
pæiske del af Rusland (figur 7). Selve projektet udføres af COWI.

Projektet omhandler Valdai Nationalpark (VNP), der er på 158,513 ha (heraf 136.200 ha 
skov) og blev udlagt som nationalpark i 1990. VNP blev udvalgt til projektet fordi mangel 
på økonomiske og administrative ressourcer medførte at det ikke var muligt at beskytte 
naturen og sikre en rimelig levestandard for de 36.000 mennesker, der bor i området. 
Projektet omfatter kapacitetsopbygning i parkadministrationen, tæt samarbejde med den 
lokale befolkning, bæredygtig turisme, naturnær skovdrift samt selvfinansiering fra disse 
aktiviteter.

Der bliver blandt andet mulighed for at begynde regulær skovdrift. Dette har hidtil kun 
været tilladt i begrænset omfang - og kun som udtagelse af dødt eller sygt ved. Denne 
opstart af naturvenlig skovdrift har Danish Forestry Extension (DFE) fået ansvaret for.

Det er her vores hovedopgave kommer ind i billedet, idet en merhugst fra parken skal 
afsættes for at kunne skabe en indtægt. Afsætningen bør endvidere ske i lokalområdet for 
at sikre at værditilvæksten (skabt gennem forarbejdning) kommer parken og lokalbefolk
ningen til gode.

Opgaven blev formuleret således: Hvad er mulighederne for at afsætte træ i lokalområ
det til VNP?

Man kan argumentere for, at opgaven skulle have været at se på muligheder for at 
afsætte træ fra VNP \ lokalområdet, idet produktionsmetoder samt status som nationalpark 
sagtens kan være afgørende for kvalitet, pris og serviceniveau. Dette ville dog kræve data 
om parkens fremtidige administration som ikke kendes da retningslinierne står overfor mar
kante ændringer i forbindelse med gennemførelsen af projektet.

Vi havde defineret Novgorod-regionen som lokalområdet til nationalparken. Vi foretog 
derpå et studieophold, hvor vi interviewede savværksejere og personale fra den offentlige 
administration samt VNP.

Derefter beregnede vi tilgang/ afgang af træ fra regionen, produktion af diverse træpro
dukter (hovedgrupperne: pulp, finer og skåret træ), rimelige råtræækvivalenter, total hugst 
i regionen og viden om eksisterende træindustrier.

Resultatet blev, at ved en skovning i VNP, der frembringer 100.000 m3 industrielt tøm
mer, vil kun en meget begrænset del kunne afsættes i lokalområdet til VNP.

Dette er et øjebliksbillede, der kun gælder under den forudsætning, at alle udbydere af 
råtræ i regionen opfører sig ens og har samme produkt at tilbyde. Dette er grove antagelser, 
men som tidligere nævnt er det nu op til DFE at opstille retningslinierne for, hvordan VNP 
skal skove sit træ og sælge det i lokalområdet.

Med de problemer den russiske træindustri står overfor i dag. kan det virke som noget 
af en udfordring.

r
Tænker. De J2Å AUétræer
- Vi har et stort udvalg 
i alle arter 

^og størrelser!

Bols Forstplanteskole
Løvetvej 30.8740 Brædstrup
Telefon 75 76 00 43 Telefax 75 76 02 04
E-mail: bolsfrst@post10.tele.dk 
Hjemmeside: www.bolsforst.dk
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Figur 8. Typiske skovbilleder fra Novgorod-regionen.
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ningsrammer på 
containerplads 
umiddelbart 
inden levering.

Thuja plicata i 
150 cm' plug.
Kan evl. leveres i 
sække samlet med 
netklump.

Dækrodsplanter
- et økonomisk og 
dyrkningssikkert alternativ

Det kan stadig nås at sætte planter i 
produktion til levering i efteråret 
2003. Bestilling af dækrodsplanter 
til levering i august/september fore
tages inden 4. marts.
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Ring og forhør nærmere om 
plantevalget. Vi er bl.a. leverings
dygtige i Thuja plicata Frijsenborg
F290 (dk) i forar 2003. Hedeselskabet

Planteskolen
www.hedeselskabet.dk 74 87 16 00
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NATURNÆR DRIFT 
OG GRÆVLINGER

I GRIBSKOV
Af lektor, cand.scient. Janne 
Aaris-Sørensen, Saltrup

For ti år siden var 
bestanden af grævlinger 
meget lav i Gribskov. 
Årsagerne var bl.a. øget 
mekanisering og intensi
vering af skovbruget i 
1980’erne.

I 1990’erne er bestan
den øget kraftigt efter 
indførelse af naturnær 
drift samt øget hensyn
tagen til grævlinger i 
forbindelse med skov
ning. Distriktet har 
udviklet retningslinier 
på området.
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Figur 1. Forsøgsarealet set fra luften. Gravkomplekser og veksler er markeret med 1 
meter høje granstubbe. (Foto: Ole Andersen).

Som led i en landsdækkende under
søgelse af grævlingebestanden 
begyndte undertegnede i 1992 at regi
strere antallet af grævlingegrave i Grib
skov. (Skoven hørte under det daværen
de Esrum statsskovdistrikt, nu en del af 
Frederiksborg statskovdistrikt.)

Skovdistriktet bakkede op om under
søgelsen. Alle skovfogeder, skovløbere, 
skovarbejdere og andre, der måtte 
skønnes at have kendskab til eventuelle 
grave blev inddraget i registreringsar
bejdet.

Alle henvendelser blev undersøgt, 
og hver enkelt grav blev efterset for at 
konstatere, at der virkelig var tale om en 
grævlmgegrav og ikke en rævegrav.

Få grave i Gribskov
Gribskov dækker et areal på ca. 60 km2. 
Der blev registreret i alt 26 gravkom
plekser, hvoraf de 9 var beboede.

Ved optællinger i lignende skovområ
der i andre dele af Danmark og i udlan
det finder man 0,5-1 beboet gravkom
pleks/km2. Derfor ville man have forven

tet i størrelsesordenen 30-60 beboede 
gravkomplekser i en skov som Grib
skov, så 9 beboede gravkomplekser var 
meget få.

Ved samtaler med de daværende 
skovfogeder, der havde været på 
distriktet i mange år, og kortlægning af 
gamle, nu forladte gravkomplekser, fik 
jeg da også indtryk af, at antallet af 
grævlinger havde været større i begyn
delsen af 1980’erne.

Grævlingen er Danmarks største vil
de rovdyr, og to ting er altafgørende for 
dens trivsel:

- At der er mulighed for at have en 
uforstyrret grav til at sove i om dagen 
samt til at opfostre ungerne i.

- At der er tilstrækkeligt med føde til 
at spise sig fed nok til at overleve vinte
ren. Grævlinger går ikke i hi om vinte
ren, men da hovedføden består af regn
orm, insekter, frugt og bær, er der ikke 
meget mad at finde om vinteren.

Der er nok flere årsager til nedgan
gen i bestanden i Gribskov. Som de vig
tigste må nævnes mekanisering og

intensivering af skovbruget i løbet af 
1980'erne, samt det øgede publi
kumspres.

Gravkomplekser
En grævlingegrav består af et gangsy
stem, der ind imellem er udvidet til 
reder, som fores med græs eller blade. 
Foran graven er der et stort opskrab 
med en fure i. To gange om året renses 
graven ud, og nyt redemateriale bæres 
ned. Derfor kan man som regel se 
rester af redemateriale foran en brugt 
beboet grav.

Et gravkompleks kan have mange 
indgange, og det kan være beboet af 
flere grævlinger ad gangen. I modsæt
ning til ræven flytter ungerne ikke bort, 
men bliver boende hos forældrene i fle
re år, dog uden at yngle.

En grævlingefamilie besidder udover 
hovedgravkomplekset ofte et antal min
dre grave, de såkaldte udlæggergrave, 
som benyttes i løbet af sommeren.

Ofte begynder grundlæggelsen af en 
ny gruppe med, at enkelte dyr flytter

92 SKOVEN 2 2003



SKOVENS DYRELIV

.

i . /t,
kéi,- ,• j* ij

«■ x. •; r v . .. v «*i;. -: vw « • .*
*— J .2*^'- ^

. " • • r ■ -‘v- . !
£■ ^■w

i■-J ^ % »-4 ,
'-v

. .'-

y . .'®e
.•>• -r; ■• -ja

Sv'.O.-
• I -

*■3
*jfA. , *-.L~ .

55- se.

rG$t>~"o
v.. w*•.,: . ^Jj ;j.>1 > -- vfrfr *'

S.’-. 3 • if*",*- lT~~C '••'fr

>’ - - **:-■
~ —S

Figur 2. Straks efter afdriften blev området indhegnet og til
plantet. Grævlingerne kunne passere hegnet gennem ned
gravede cementrør, og de blev flittigt benyttet. (Foto: Janne 
Aaris-Sørensen).
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Figur 3. I baggrunden ses en af lågerne i hegnet. Disse blev 
ikke benyttet af grævlinger. Stubbene markerer en grav. (Foto: 
Janne Aaris-Sørensen).

hen i den fjerneste ende af hovedgrav- 
komplekset. De begynder så at forsvare 
denne del som deres eget territorie. Det 
kan også ske det at dyrene tager en af 
de mindre grave inden for territoriet per
manent i brug.

Gravkornplekserne graves helst på 
en skråning i sandet morænejord eller i 
kanten af en gammel grus- eller sand
grav. Disse områder er i Gribskov ofte 
beplantet med rødgran.
o
Arsager til tilbagegang
Skovning
I løbet af 1980’erne foregik der en inten
siveret renafdrift i rødgranbevoksninger, 
bl.a. i forbindelse med oprydning efter 
stormfaldet i 1981. Det må derfor formo
des, at en hel del grævlingegrave ufor
varende er blevet forstyrret og helt eller 
delvist ødelagt i forbindelse med dette 
arbejde. Den høje skovningsaktivitet 
fortsatte helt frem til 1994, hvor den 
øgede fokus på grævlingegravene og 
den dermed ændrede skovningspraksis 
slog igennem på distriktet.

Mine undersøgelser viste f.eks. at i 
marts, april og maj 1993 blev 4 ud af i 
alt 11 beboede gravkomplekser mere 
eller mindre ødelagt ved kørsel på grav
komplekset af skovningsmaskiner, og 
gravene blev derpå forladt.

Publikumspres
Publikumspresset i Gribskov er steget til 
det dobbelte i løbet af 80’erne, og i 
samme periode er der anlagt 35 km nye 
stier.

Antallet af aktiviteter, målt ved de 
anmeldte arrangementer for grupper på 
over 20 personer, var størst forår og 
efterår, altså i grævlingernes yngle- og 
brunstperioder. 31% af aktiviteterne 
foregik ved nattetide, og det var især 
den centrale og sydlige del af skoven, 
der blev benyttet. Endelig var mindre 
dele af skoven blevet udlagt som hun
deskove.

Fødegrundlag
Om fødegrundlaget ændrede sig i løbet 
af 80’erne kan være vanskeligt at 
afgøre. Imidlertid kan effektivisering af 
de omkringliggende landbrugsarealer, 
og evt. omlægning fra vårsæd til vinter
sæd med tilhørende mere sprøjtning, 
meget vel have haft indvirkning på 
antallet af insekter og regnorme, som er 
grævlingens hovedfødeemner.

Der er dog næppe tvivl om, at mere 
naturnær skovdrift, og herunder flere 
arealer med urørt skov og vedvarende 
græs, har øget grævlingernes føde
grundlag i den sidste halvdel af 
1990’erne.

Trafikdrab
Undersøgelser af trafikdræbte grævlin
ger er ikke lavet i 1980’erne, men en 
undersøgelse i 1991-92 viste, at der i

Gribskov-området kun blev påkørt 2-7 
grævlinger/100 km2. Dette tal er meget 
lavt sammenlignet med f.eks. Østjyl
land, hvor der blev påkørt 15-25 græv
linger/100 km2 i samme periode.

Det lave antal påkørsler er naturligvis 
et udtryk for, at der ikke var ret mange 
grævlinger i området. Så meget mere 
katastrofalt var det, hvis der blev påkørt 
en drægtig eller diegivende hungræv
ling i skoven. Jeg har således flere 
eksempler på, at 1-2 overkørte grævlin
ger fra samme gravkompleks medførte, 
at et gravkompleks "uddøde” i en 
årrække.

Sygelighed
I undersøgelsesperioden blev alle tra
fikdræbte grævlinger undersøgt, og det 
gjaldt også alle kranier, der blev fundet 
ved gravkomplekserne. Intet tydede på

Figur 4. Afmærkning af grævlingegrav i forbindelse med orienteringsløb. Træstub
ben i forgrunden markerer gravkomplekset. (Foto: Janne Aaris-Sørensen).
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sygelighed blandt grævlingebestanden 
i Gribskov.

Naturnær drift
I 1992 besluttede man at indføre en 
mere naturvenlig skovdrift på hele Fre
deriksborg statsskovdistrikt, samtidig 
med de første optællinger af grævlinge- 
gravene. På baggrund af det ringe antal 
grævlinger i skoven var man villig til at 
forsøge at gøre skovdriften mere græv- 
lingevenlig, hvilket jo også falder helt i 
tråd med ånden i den naturnære skov
drift.

Det har derfor været meget interes
sant at følge udviklingen i antallet af 
beboede gravkomplekser i skoven i 
perioden 1992-2002, for at se om den 
naturnære skovdrift har været til gavn 
for grævlingerne.

Forudsætningen for, at man kan tage 
specielt hensyn til grævlingerne i Grib
skov er naturligvis, at man ved hvor de 
bor. Derfor har jeg løbende forsynet 
skovdistriktet med kort over de beboe
de gravkomplekser i skoven. Jeg har 
tjekket gravene en gang om måneden i 
de første 5 år og i de følgende år to 
gange pr. år i marts/april og september, 
hvor aktiviteten i og omkring gravene er 
størst.

Desuden kunne jeg på baggrund af 
studier på specielt skotske skovdistrik
ter udarbejde et lille hæfte med ret
ningslinier for, hvorledes man bedst 
tager hensyn til grævlingegravene ved 
afskovning. (Retningslinierne vil snart 
kunne ses i deres fulde udstrækning på 
skovdistriktets hjemmeside - 
www.sns.dk/frederiksborg).

Retningslinjer afprøves
Disse nye retningslinier blev først 
afprøvet i 1997 i forbindelse med renaf
drift af et område med rødgran, der 
rummede et stort antal beboede grave.

Først blev området delt op i 2 styk
ker, således at man sikrede, at der var 
grave i begge halvdele. Alle grave 
indenfor området samt hovedvekslerne 
blev afmærket ved hjælp af 1 m høje 
granstubbe, og ingen maskiner måtte 
komme nærmere gravene end 20 m. Se 
figur 1.

Dernæst blev rødgranen i det ene 
område afdrevet i september måned og 
straks efter tilplantet med skovfyr og eg. 
Stammer som ikke kunne nås af skov
ningsmaskinerne blev fældet med 
motorsav og trukket ud med spil eller 
med håndkraft.

Herefter blev der sat hegn om områ
det, og der blev gravet et antal cement
rør ned i jorden under hegnet og opsat 
et antal svinglåger. Det skulle sikre at 
grævlingerne kunne passere hegnet, 
men også at hegnet ikke blev ødelagt af 
grævlingerne. Se figur 2 og 3.

Som vi havde håbet flyttede grævlin
gerne i forbindelse med renafdriften ud 
til gravene i det ikke-fældede område. I 
løbet af vinteren kunne man konstatere

Grævlimge i Grib Skov
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□ Gamle grave
(ubeb. Før 90)

■ P.T. ubeboede

■ Beboede grave

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Årstal 1992 -2002

Figur 5. Udviklingen i bestanden af grævlinger i Gribskov 1992-2002. Gul: Gamle 
grave (ubeboede før 1990). Blå: Ubeboede på det angivne tidspunkt. Rød: Beboe
de grave på det angivne tidspunkt. (Janne Åaris-Sørensen).

at grævlingerne var begyndt at fourage
re i det renafdrevne område igen, og 
allerede den følgende sommer var den 
første grav beboet igen. Lågerne i heg
net blev ikke benyttet, men cementrøre
ne havde været en succes.

Det følgende år blev flere huller taget 
i brug, og i foråret 2002 var der over 10 
huller i brug.

Den anden del af rødgranområdet 
ventes afdrevet næste år. Metoden med 
afmærkning af gravkomplekser er nu 
blevet standard på distriktet,

For at skærme grævlingerne mod 
det store publikumspres har man også 
været villig til at afskærme visse store 
gravkomplekser i forbindelse med store 
orienteringsløb om foråret i grævlinger
nes yngletid. Se figur 4.

Fremgang i bestanden
Alle disse tiltag har - sammen med de 
førnævnte øgede fourageringsmulighe
der - givet en markant fremgang i antal
let af beboede gravkomplekser i Grib
skov, Fra de 26 grave i 1992 - hvoraf 9 
var beboede - er der i dag 46 grave - 
hvoraf 27 er beboede. Se udviklingen i 
figur 5.

Den øgede fokus på grævlingerne 
har ført til fundet af 5 gravkomplekser, 
som ikke var kendt fra undersøgelsens 
start. Men at der vitterligt er tale om en 
reel stigning i antallet af beboede grav
komplekser ses bl.a. af, at en del af de 
gamle ubeboede grave, der har stået 
tomme fra før 1990, igen er taget i brug, 
og at et antal helt nye gravkomplekser 
er opstået i nærheden af de allerede 
beboede gravkomplekser. Sidstnævnte 
tyder på, at grævlingefamilierne er ble
vet så store, at der er basis for ny grup
pedannelse.

For at lette overvågningen af grave
ne og for at gøre det lettest muligt at 
tage hensyn til gravkomplekserne ved 
fældning m.m., er alle grave nu indteg
net i Mapinfo med beskrivelse af, om de 
er beboede eller ej. Oplysningerne kan 
bruges på de digitaliserede skovkort, 
og alle kort bliver revideret en gang om 
året i forbindelse med forårsoptællingen 
af grævlingegravene.

Det vil være interessant at følge 
udviklingen i de kommende år for at se, 
om disse initiativer, samt alle de øvrige 
tiltag i forbindelse med den naturnære 
skovdrift og eventuel nationalparksta
tus, vil øge antallet af beboede grave 
yderligere. Eller om skovens bæreevne 
med hensyn til grævlinger er nået nu.

nordens mahogni

Trætob'
PLANTESKOLE I .
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KLIMASTATISTIK KLIMASTATISTIK

DECEMBER
2002
December har givet en nedbør på 
knapt halvdelen af det normale.

Det har været noget koldere end det 
plejer, næsten 2 grader under. Det har 
været frost ned til 4-8 gr. næsten alle 
steder i alle uger. Månedens højeste 
temperatur blev kun +7 gr., målt den 
28. i Sønderjylland, mens den laveste 
kom ned på 13 gr. nytårsaften i Nord
sjælland.

Juleaften var der let frost med sne og 
isslag i de sydvestligste egne af landet 

og altså ikke nogen landsdækkende 
hvid jul.

Januar har indtil den 27. givet noget 
mindre nedbør end normalt for januar 
(57 mm).

Temperaturen har været meget svin
gende, fra en middel på -4,4 i uge 1 og 
2 til en middel på +4,3 i uge 3 og 4. I de 
to første uger har der været frost ned til 
15-21 gr. næsten overalt inde i landet, 
mens der kun har været spredt frost i de 
to sidste uger.

Nedbør,mm December 1/1-27/1

Amt Målt Normal Målt
Nordjyllands 33 62 26
Viborg 37 70 34
Århus 26 58 33
Vejle 26 77 38
Ringkøbing 34 80 39
Ribe 33 83 37
Sønderjyllands 37 74 41
Fyns 23 58 36
Vestsjællands 22 54 29
Nordøstsjælland 31 56 40
Storstrøms 26 52 34
Bornholms 28 62 24
Landsgennemsnit 30 66 35

December 30/12-27/1

Temperatur°C Målt Normal Målt
Middel 0,0 1,8 0,0
Absolut min. -9,9 -15,0
Absolut max. 6,1 7,5
Antal frostdøgn 21,4 15,0 13,2
Antal graddage 526 472 479

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6
(hård vind) 11 14 17
Styrke 8
(hård kuling) 1 2 0,2
Styrke 10
(storm) 0 0 0
Hyppigste
vindretninger 0 V SV

:I

ir

23*
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Et typisk billede fra Korsør Lystskov 
gammel bøg stort set uden underskov. 
Foto fra 1996.

Borgernes ønsker 
til skovdriften
Mere underskov og mere læ i skoven. 
Det var et af ønskerne fra borgerne i 
Korsør da der var indkaldt til borgermø
de om forslag til driften af Korsør Lyst
skov. Det sker som led i kommunens 
Agenda 21 arbejde.

Kommunen har 130 ha skov, hvoraf 
det meste er bøg. Billedet er et typisk 
eksempel på store dele af skoven 
ældre bøg stort set uden underskov og 
kun lidt græs og urter hist og her. Sko
ven ligger ret højt, sydenden af skoven 
ligger ud til Storebælt, og området er 
derfor noget udsat for vind.

Flere borgere syntes at skoven var 
ret åben, og at der manglede læ. Skov
foged Thomas Møller svarede at under
skoven blev fjernet for tyve år siden, og 
at det ikke er muligt at underplante så 
gamle bøge. Det kræver at der hugges 
ret kraftigt så der kommer lys til bun
den.

Han pegede også på at råvildtet spi
ser de fleste af de træer som kommer 
op. Sydvestsjællands Jagtforening var 
straks fremme og tilbød at hjælpe kom
munen med vildtet.

Andre forslag fra borgerne var at til
plante med danske træarter, og "altså 
ikke ahorn”. Det blev også foreslået at 
sløjfe de dybe, tomime grøfter i skoven.

Kilde.Sjællands Tidende 24.1.03

BOLS FORSTPLANTESKOLE
TILBYDER

Kraftige 2/1 og 3/0 Ambrolauri, Tlugi (egen frøimport) I 5-25 cm. 
Indhent gode tilbud på Nobilis.

Proveniens C.F. Flensborg og Overgaard.
Planter til nicheproduktion bl.a. Cryptomeria, Hønsebenstræ 

og øvrige løv- og nåletræer.
TLF. 75 76 00 43 - Fax 75 76 02 04

GRØFTER!
40 41 62 44
Den direkte forbindelse 
til perfekt grøftearbejde.

Lille effektiv maskine. - Skovl med anlæg 
til almindelige grøfter. - Rabatskovl til 
dybe grøfter samt grøfter i blødt terræn.
- Desuden skovle på 300, 360, 500 og 
1600 mm. - Til dræn, vand og planering!

ENTREPRENØR

JOHAfTPÉDERSEN

• Gravning af nye 
grotter

• Gravning til vandrør
• Nedlægning af rør 

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

veje samt spor

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

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

K Skov og Land A/S
Danish Forests and Manors A/S

København
Kristianiagade 8 
DK-2100 København 0 
Telefon (+45) 70 22 96 01 
Telefax (+45) 35 43 96 06

København
Arhus
Kolding
Esbjerg
Viborg

telefon
teiefon
telefon
telefon
telefon

70 22 96 01 
70 22 96 02 
70 22 96 03 
70 22 96 04 
70 22 96 05

Skovejendom

41r- ~

SAGS.NR. 2300-8201

Nedergård Skov - 732 ha inkl. 25 ha søret
Nedergård Skov er beliggende nord for Rørbæk Sø og strækker sig 
mod nordøst til umiddelbart syd for Nørre Snede. Fra skoven og hede
arealerne langs Rørbæk Søs bred er der en fantastisk udsigt ud over 
Rørbæk Sø med den afgræssede Fårebanke, der rejser sig midt i søen. 
Terrænet i Nedergård Skov er meget varieret. Den sydlige del af skoven, 
området ned til Rørbæk Sø, udgøres overvejende af jævne flader, der 
tidligere har været hede. Den nordøstlige del af skoven har et kuperet 
bakkelandskab med flere markante dale og stedvis stejle skrænter.
Hele ejendommen er omfattet af fredskovspligt, der er ingen bopæls
pligt og den kan erhverves af selskaber.
Jagten er særdeles god på ejendommen. I Nedergård Skov er der ved 
seneste kronvildttælling estimeret en fast bestand på ca. 20 stk. kron
vildt. Herudover er der gode muligheder for jagt på råvildt, hare og 
diverse fuglevildt. Områdets størrelse og variation giver gode vilkår 
for dyrene. Jagten har ikke været udlejet i flere år, og jagttrykket har 
været utrolig lavt.
Ejendommen består af flere bygninger, herunder en skovfogedbolig 
og en jagthytte. Skoven har en stor andel af hugstmoden nål i en sær
deles høj kvalitet.

. .rmSM

Ejendommen har følgende arealfordeling:
Type: Areal - ha: Andel - %:
Ager, eng mv. 19,5 3
Skov 615,6 87
Krat, mose, hede 25,6 4
Hus, have, vej m.v. 45,9 6
1 alt 706,7

Salgspris: kr. 49.000.000 kontant
• .i
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