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AHWI GRENKNUSERE og RODFRÆSERE
Effektive - også i juletræskulturer

i. .

•r/

Grenknuser type FM500-2000 Rodfræser type RFL700-2000

• Knusning af skrottræer i spor
• Knusning af enkelte rækker
• Knusning af stubbe i kørespor
• Knusning af hele stykker

• Effektiv ved omlægning til ny kultur eller 
tilbage til landbrugsjord

• Sønderdeler stubbe op til 30 cm i én 
arbejdsgang

• Arbejdsdybde op til 30 cm i én arbejdsgang

For nærmere oplysninger kontakt:
Wirtgen A/S • Taulov Kirkevej 28 • 7000 Fredericia 

Tlf. 75 56 33 22 • Fax 75 56 46 33 • e-mail: wirtgen@wirtgen.dk

SANINGSKULTUR
V *
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er det; en god idé?

Huis svaret er ”ja” så kan vi levere 
frøet, og en del ’’know how”.

Men ’’rettidig omhu” er også her 
vigtigt. F. eks. skal mange arter 
forspires inden såning. Bøg i 2-4 
måneder og avnbøg i 1 år.

Hvis du overvejer muligheden, så ring 
for en uforpligtende snak om mulig
heder og begrænsninger.

Med venlig hilsen

Niels Arp-Hansen
skovfrøhandler og forstkandidat

Levinsen Skovfrø A/S
Nørre Fferlewej 4, 3540 Lynge
tel. 48187527
mail: levmsen@treeseed.com
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50 Forslag til skovlov
Kort vurdering af forslaget til ny 
skovlov.

51 Kort nyt
Hvert fjerde parcelhus er af træ.
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52 Skovbrug på museum

Ny udstilling på Jagt- og Skovbrugs
museet viser skovbruget fra 1945 og 
frem. Den viser hele mekaniseringen 
fra landbrugstraktor over motorsav 
(foto viser en Mc Culloch fra 1961), 
Tree Farmeren (foto) til skovningsma
skiner og flishugger. Desuden mange 
eksempler på træets anvendelse.
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60 Trøfler i Danmark
For to år siden blev der udsat ege
planter med trøfler 10 steder i landet. 
Svampen findes stadig alle steder, 
men den trives bedst på jord med 
højt pH. (Foto fra ekskursion for dyr
kerne).

64 Nyt fra Agromek
Der var nyheder inden for motorsave, 
sprøjter, flishugger, fyr, græsslåning 
og beskæring af hegn.

67 Kort nyt
Det nye center: Skov & Landskab, er 
nu etableret.
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DÆKRODSPLANTER
68 Brug et ordentligt 

plantemateriale
74 Dækrodsplanter og plug+1
80 Fremtid for dækrod af eg og

bøg?
Den første artikel advarer mod at 
bruge dækrodsplanter af 2. generati
on (bl.a. af mærket Hiko). Rødderne 
deformeres, de udvikles ikke symme
trisk, og træerne bliver ustabile.
Den næste artikel er fra et besøg hos 
Odlarna i Sverige som laver planter 
med Hiko containeren; de mener plan
terne er gode blot de ikke står for 
længe i containeren. Under besøget 
diskuteres også produktion af stiklin
ger og plug+1 - omskolede dækrods
planter. Foto viser plantebed med 
planter på et halvt år.
Den tredje artikel omtaler erfaringer 
med produktion af dækrodsplanter af 
eg og bøg.

58 Læserrejse til Canada
Skovens læsere tilbydes en rejse til 
Vancouver Island i det vestlige Cana
da. Der er besøg hos store skovsel
skaber, gamle urørte skove og natur
områder (fotos viser Lower Seymour 
lige nord for Vancouver by).

73 Certificering - kort nyt
Merpris for PEFC træ, dobbeltcertifi
cering, FSC forhandlinger strandet, 
misbrug af FSC, violinbyggere havde 
gavn af godt klima.

82 Kort nyt
Komatsu Forest.

83 Skovrejsning sælger boliger
Landmand ved Ringsted har udstyk
ket jord til boliger og planter samtidig 
skov lige op til boligerne. Dermed er 
det lettere at sælge grundene.

86 Kæmperejer og skovdrift
Mangroveskove i Vietnam bruges til 
at avle tigerrejer til eksport. Det giver 
konflikter mellem dambrugerne og 
bevarelse af skoven. I et dansk projekt 
søger man at udvikle nye metoder til 
at løse konflikterne til gavn for alle 
parter.

90 Træer og buske på Rågø
Aage V. Jensens Fonde etablerer en 
plantebank på Rågø i Smålandsfarvan
det. Formålet er at bevare arvemateri
ale fra oprindelige danske træer og 
buske. Foto viser skovfoged Thyge 
Andersen ved en eg.

93 Klimastatistik
December 2003.

94 Debat
Kunden har altid ret - om FSC certifi
cering. Fra en producent af køkken
bordplader.
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Miljøministeriet
Regeringen har udnævnt Henrik 
Studsgaard, 40 år, som direktør for 
Miljøministeriets nye administrative 
servicecenter. Her vil ministeriets 
opgaver med økonomi- og personale
administration, information, IT, ind
køb og bygningsdrift blive samlet.
Der var 131 ansøgere til stillingen.

Henrik Studsgaard er uddannet 
som cand.jur., HD i finansiering og 
kreditvæsen samt skov- og landskab
singeniør. Han har været skovfo
gedassistent i statsskovbruget, direk
tør i Dansk Skovforening, forstander 
på Skovskolen i Nødebo og har siden 
2001 arbejdet som afdelingschef i 
administrations- og serviceafdelin
gen i Folketinget.

Fra sine lederjobs på Skovskolen 
og i Folketinget har Henrik Studs
gaard god erfaring med organisati
onsudvikling. Begge steder med det 
formål at opnå bedre service og 
større handlekraft, effektivitet og 
motivation.

Den kommende direktør har arbej
det med strategi-, mål-, ramme- og 
resultatstyring samt værdibaseret 
ledelse. Dertil kommer indgående 
kendskab til økonomi- og personale
forvaltning, kvalitetsstyring- og 
udvikling, indkøb, udbud samt kom
munikation.

Fra sin stilling som direktør i 
Dansk Skovforening har han erfaring 
med styring af processen til imple
mentering af målsætninger og samar
bejde med myndigheder, politikere 
og eksterne samarbejdspartnere.

Regeringen har udnævnt Lars 
Hindkjær, 49 år, som departe
mentschef i Miljøministeriet. Depar
tementschefen er den øverste 
embedsmand og nærmeste rådgiver 
for minsteren.

Lars Hindkjær er uddannet 
cand.jur. fra 1979 og blev samme år 
fuldmægtig i Miljøministeriet. I 1994 
blev han kontorchef for ledelsesse
kretariatet for Miljø og Natur. Siden 
1999 har han været afdelingschef for 
ledelsessekretariatet.

Kilde: Pressemeddelelser 
27.1.04 og 3.2.04

Fælles grøn 
udstilling i 2005
Skov & Landskab, Maskinleve- 
randørerne, Danske Anlægsgartnere 
og Dansk Planteskoleejerforening er 
er blevet enige om at gå sammen om

en grøn udstilling i 2005 og 2007. Det 
skal ske i samarbejde med alle de 
øvrige grønne organisationer der 
ønsker det.

De tre af parterne, Maskinleve- 
randørerne, Danske Anlægsgartnere 
og Dansk Planteskoleejerforening, 
har tidligere meddelt at de gennem 
et udstillingsselskab vil stå for en 
grøn udstilling i 2005. Skov & Land
skab har senest meddelt at de vil stå 
bag en grøn udstilling i 2004 sammen 
med tre andre foreninger. Efter den 
nye aftale bliver der kun én og sam
me grønne udstilling der i 2005 hol
des i Slagelse efter det koncept der 
kendes fra Have & Landskab.

Kilde:Pressemeddelelse 6.2.2004

TI Ml 2004
Fagmessen for træindustriens leve
randører afholdes for 20. gang fra 28. 
september til 2. oktober 2004 i Fre
dericia.

Træ- og møbelindustrien har 
været præget af kølige vinde i nogen 
tid. Alligevel har T1MI fået tilmeldin
ger fra omkring 80% af det antal 
udstillere der plejer at være på mes
sen.

Lige som tidligere afholdes samti
dig DM for møbel- og maskinsnedker- 
lærlinge. Et nyt tiltag er en arena 
midt i udstillingen hvor der afholdes 
underholdende og lærerige “spot
kurser” om aktuelle emner. Desuden 
arbejdes på at etablere et temaområ
de der kan give inspiration til nye 
veje inden for produktion og udvik
ling.

TIM1 2002 blev besøgt af over 
10.000 fagfolk fra 30 lande. TIMI er 
klart Nordens største og vigtigste 
messe inden for træindustrien og er 
blandt de få messer som er godkendt 
af Eumabois.

Kilde.Pressemeddelelse januar 2004

Leverer FORSTPLANT 
ALLÉTRÆER?
Ja, naturligvis!
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Skovloven
■-eder ) er tilbage på sporet

Regeringen fremsatte sidst i januar sine forslag til ny skovlov og naturbeskyt
telseslov i Folketinget. Forslagene er væsentligt bedre end de udkast der var 
i høring i efteråret.

Skovforeningens kritiserede dengang skarpt at Regeringen foreslog erstat
ningsfri indgreb i driften i habitat- og fuglebeskyttelsesområder, se fx Skoven 
10/03 (leder) og 11/03 (leder og artikel).

I månederne efter har vi arbejdet hårdt for at få alle regler om erstatnings
fri indgreb slettet i forslagene. Det er lykkedes - oven i købet sammen med 
en række andre forbedringer.

Vi har brugt disse argumenter:
• Selvom Justitsministeriet mente at de foreslåede erstatningsfri indgreb var 

lovlige i forhold til Grundloven, kunne vi pege på en stribe eksempler hvor 
Skovforeningen ville kunne føre og med stor sandsynlighed vinde retssa
ger for skovejerne med krav om erstatning.

• Den tidligere regering (v/ Svend Auken) lovede i 1995 at hvis der kom ind
greb i den hidtidige drift i habitatområderne, fx træartsbinding, ville det 
udløse erstatning.

• Erstatningsfri indgreb på arealer med særlige naturværdier ødelægger eje
rens incitament til at samarbejde om opretholdelse af disse naturværdier.

• Erstatningsfri indgreb på arealer med særlige naturværdier skræmmer 
skovejerne fra frivilligt at udvikle nye naturværdier i fremtiden.

Regeringen lyttede til argumenterne og tog konsekvensen - og tak for det. Nu 
er erstatningsfri indgreb blevet underkendt som et egnet politisk middel til 
at beskytte naturen i habitat- og fuglebeskyttelsesområderne.

Naturen skal stadig beskyttes i disse områder - det har Danmark forpligtet 
sig til i EU - men nu vil det især ske gennem konkrete aftaler med de enkelte 
ejere. Ejerne betales for deres tab ved beskyttelsen.

De to lovforslag skal nu behandles i Folketinget så de kan vedtages inden 
sommerferien og træde i kraft 1. oktober 2004. Skovforeningen har også nog
le opgaver tilbage at løse i de kommende måneder:

Vigtigst bliver at få skovbrugets økonomi skrevet ind i lovens formål. En 
bæredygtig økonomi er forudsætningen for bæredygtig natur og kultur i sko
vene. Derfor er det fundamentalt vigtigt at varetagelsen af erhvervets økono
mi direkte fremgår af skovlovens formål.

Men ved siden af skovloven venter vi stadig på Regeringens og Folketingets 
højest nødvendige initiativer til genoprettelse af økonomisk bæredygtighed i 
Danmarks skove. Den nye skovlov ændrer ikke skovenes økonomi - så her 
har Regeringen stadig det mest alvorlige hængeparti når det gælder realise
ringen af Regeringens eget nationale skovprogram fra 2002.

Skovforeningens højest prioriterede opgave bliver nu - fortsat - at fasthol
de Regeringen og Folketinget på at gøre noget ved skovenes katastrofale øko
nomi.

Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard

Artiklen side 50 omtaler kort de vigtigste ændringer i forslaget til skovlov i 
forhold til høringsudkastet fra november. Red.
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LOVGIVNING^

Om forslaget til
ny skovlov

Af formand Lars Wilhjelm og 
direktør Jan Søndergaard, Dansk 

Skovforening

Forslaget til ny skovlov 
indeholder en række for
bedringer i forhold til 
høringsudkastet fra novem
ber.

Skovforeningen peger på 
flere vigtige emner som bør 
ind i skovloven.

Miljøministeren fremsatte regerin
gens forslag til ny skovlov den 28. 
januar.

Forslaget kan læses på Folketin
gets hjemmeside - www.ft.dk > Doku
menter > Lovforslag > Miljøministeri
et > Af ministeren ikke vedtagne . 
Skovloven er lovforslag 145 (og for
slaget til ny naturbeskyttelseslov er 
lovforslag 146).

Forslaget skal nu behandles i Fol
ketinget, og der kan naturligvis ske 
ændringer i lovforslaget under 
behandlingen. Vi vender tilbage med 
en grundig omtale når loven er ved
taget - formentlig i løbet af foråret.

De vigtigste ændringer 
i forslaget
Vi bragte en grundig omtale af forsla
get i Skoven 11/03, da ministeren 
sendte et udkast i høring hos alle 
interesserede. Der er sket en række 
ændringer i forhold til dette hørings
udkast:

- Alle regler om erstatningsfri regu
lering er slettet. Reglerne skulle have 
været et element i sikringen af habi
tatområder og fuglebeskyttelsesom
råder, og de var det mest uspiselige 
element i efterårets høringsudkast.

- Minimumsregler for udpegede 
skovnaturtyper inden for habitatom
råderne er slettet fra loven og vil i 
stedet indgå i de konkrete aftaler 
med de enkelte ejere. Ejerne betales 
for deres tab ved beskyttelsen.

-Anmeldelsesordningen i habitat- 
og fuglebeskyttelsesområderne beva
res, men enkelte forhold præciseres.

- Den maksimale periode hvori 
ministeren kan forbyde anmeldte 
aktiviteter i habitat- og fuglebeskyt
telsesområderne nedsættes fra 1 til 
normalt A år.

- Der kan gives tilskud til rådgiv
ning til skovejere der skal indgå afta
ler om naturbeskyttelse i habitat- og 
fuglebeskyttelsesområder. Tilskud
det kan gives til en brancheorganisa
tion.

- Skovejeren kan opføre arbejds- 
skure på op til 10 m2 uden dispensati
on. Skovtilsynet skal dog godkende 
udseende og beliggenhed.

- Arealgrænserne ved udstykning 
(sondring mellem god og mager jord) 
er fjernet fra loven. Bemærkningerne 
nævner at skovejeren på mager jord 
kan udstykke ned til skovstykker på 
50 ha hvis der er en bolig på hver af 
stykkerne.

- Puljearealer til opfyldelse af sene
re krav om udlæg af erstatningsskov 
forudsætter ikke længere at ejeren 
dokumenterer et behov for selv at 
udnytte arealet.

- Skovrådet lovfæstes og får en for
mand uden for Miljøministeriets 
egen kreds.

Skovforeningens 
kommende arbejde
Skovforeningens vigtigste indsatsom
råder under Folketingets behandling 
bliver:

- Skovbrugets økonomi skal ind i 
lovens formål. En bæredygtig økono
mi er forudsætningen for bæredygtig 
natur og kultur i skovene. Derfor er

T-

s.«
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Skovforeningens højest prioriterede 
opgave i den kommende tid bliver at 
fastholde Regeringen og Folketinget 
på at gøre noget ved skovenes kata
strofale økonomi.

det fundamentalt vigtigt at varetagel
sen af erhvervets økonomi direkte 
fremgår af skovlovens formål.

- Jagthytter bør kunne opføres 
uden dispensation på linie med bør
nehaver og spejderhytter.

- Hugstmodenhedskriteriet på 
enkelttræsniveau bør lempes så man 
uden dispensation kan gå over til 
mere naturnær skovdrift på andre 
måder end blot skærmstilling.

- Majoratsbestemmelserne bør 
moderniseres.

Og hvad med økonomien 
i det hele taget ?
Ved siden af skovloven venter vi sta
dig på Regeringens og Folketingets 
højest nødvendige initiativer til gen
oprettelse af økonomisk bæredygtig
hed i Danmarks skove.

Den nye skovlov ændrer ikke sko
venes økonomi - så her har Regerin
gen stadig det mest alvorlige hænge
parti når det gælder realiseringen af 
Regeringens eget nationale skovpro
gram fra 2002.

Skovforeningens højest prioritere
de opgave bliver nu - fortsat - at 
fastholde Regeringen og Folketinget 
på at gøre noget ved skovenes kata
strofale økonomi. ■
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I 2003 er der opført næsten 1.200 parcelhuse af træ her i landet.

Parcelhuse i træ Opførte parcelhuse i alt Træhuses markedsandel

1998 310 6.912 4,5 %
1999 402 6.599 6,1 %
2000 383 5.336 7,2 %
2001 673 5.141 13,1 %
2002 900 4.819 18,7 %
2003 (forventet) 1,173 4.800 24,4 %

Hvert fjerde parcelhus 
er nu af træ
Interessen for at bygge boliger i træ 
er steget eksplosivt. Inden for parcel
huse har træhusene på fem år fem- 
doblet sin markedsandel fra ca. 4,5 % 
i 1998 til godt 25 % i 2003.
Det viser en undersøgelse, som 
Træbranchens Oplysningsråd (TOP) 
netop har foretaget. En rundspørge 
til 121 af landets største producenter 
af parcelhuse viser, at de skønner, at 
de i 2003 opførte 1.173 parcelhuse i 
træ.

Vi går ud fra, at det samlede antal 
parcelhuse i 2003 var lige så stort 
som i 2002 - antallet er faldet støt de 
seneste år. Det betyder, at en fjerde
del af de opførte parcelhuse nu er 
træhuse, siger direktør Bjarne Lund 
Johansen, TOP.

- Det er en markant stigning, som 
viser, at danskerne er ved at få øjne
ne op for de mange fordele ved træ. 
Træhuse giver et godt indeklima, og 
de er nemme at isolere effektivt, så 
varmeøkonomien er bedre end for de 
fleste parcelhuse i dag.

Træbranchens Oplysningsråd 
foretog den første analyse af træhuse 
i 2000. Den viste, at de træbaserede 
huse var tæt på 10 % af det samlede 
parcelhusbyggeri. Svarene sandsyn
liggjorde, at der blev bygget noget 
mere end hvad analysen viste.

Den nye analyse er gennemført i 
oktober/november i år, og den er 
mere dækkende. Derfor har TOP 
valgt ikke at skønne, hvor mange 
nyopførte træhuse der ikke er blevet 
indberettet i undersøgelsen. Det 
betyder at tallene for perioden 1998 
til 2003 formentlig er i underkanten 
af de faktiske.

Træbranchens Oplysningsråd vil 
lave en tilsvarende analyse i begyn
delsen af 2005.

Pressemeddelelse fra TOP 30.12.03

I Skoven 9/02 blev der bragt en over
sigt over alle væsentlige producenter 
af helårshuse af træ.

Udstilling af træhuse 
1 Låsby ved Ry åbnes landets første 
udstilling af helårshuse i træ. Det 
sker den 8. april hvor man kan se 
huse fra Hellvik, Skovbo Huse, Kal
mar Huse, Lønneberg Huse, MSH 
Huse og Hornsherred Huse. Vejen 
hedder - Træbuen.

Kommunen har byggemodnet 
grundene til en fordelagtig pris, og 
firmaerne leverer husene. Kommu

nen sørger for parkeringsmuligheder 
til 200 biler frem til 1. december hvor 
udstillingen lukker.

Fordomme om træhuse 
Lirmaerne siger at de føler træhuse 
har fået et gennembrud nu. Lor ti år 
siden skulle de sælge både ideen om 
et helårshus i træ, og bagefter huset.
I dag ved folk at de vil have et 
træhus, og de er meget bevidste om 
tekniske detaljer. Det er sjældent 
træhuset holdes op mod et 
murstenshus.

De fleste træhuse sælges på Sjæl
land og i Midtjylland. Det gælder 
især i de områder hvor der i forvejen 
findes træhuse, så køberne kan se 
hvad de får.

Der er større skepsis mange ste
der i Jylland hvor mange mener at 
man kun køber et træhus hvis man 
ikke har råd til et “ordentligt hus” - 
altså i mursten. Køber man et træhus 
skal man derfor først beslutte at 
være anderledes, derefter skal man 
stå til regnskab over for vennerne 
der ikke har så meget tilovers for 
helårshuse i træ.

Det er traditionelt unge par der 
bygger parcelhus. Men når det gæl
der træhuse er der også en del over 
50 år som bygger et mindre træhus 
når børnene er flyttet hjemmefra.

Branchen indrømmer at den

måske har været med til at ødelægge 
træhusenes renomme. Sommerhuse 
har næsten altid været af træ, og i 
80’erne forsøgte man at gøre som
merhuse til helårsbebyggelser. Men 
det går ikke, for sommerhuse er ikke 
indrettet til helårsbrug hverken i iso
lering, indretning og planløsning.

Det er helt ændret nu hvor helårs
huse af træ opfylder alle krav til et 
moderne parcelhus - bl.a. med en 
pæn indgang og afdelinger for børn 
og voksne. Hertil kommer at mange 
sommerhuse i dag er næsten som 
små parcelhuse, fordi ejerne vil kun
ne bruge dem som helårshus når de 
går på pension.

Træhuse har ofte været solgt på at 
de er lidt billigere end murstenshuse, 
men det behøver ikke at være tilfæl
det. De seriøse producenter af 
træhuse ligger ofte på omkring 9000 
kr/m2, mens en murermester måske 
kan lave et murstenshus til 6-7.000 
kr/m2. Til gengæld er træhuset væ
sentligt billigere at varme op, og der 
nævnes besparelser på 40-60%.

Træ isolerer i sig selv, og det bety
der at væggene i træhuset kun 
behøver at være 20 cm i tykkelse, 
mens murstenshuset er 35-40 cm. Por 
et hus på 150 m2 bruttoareal får man 
derved ca. lim2 mere plads inden 
døre.

Kilde. Træinfo 4/2003 fra TOP
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Maskiner fra perioden 1950-1980 
udkørsel.

Bristol traktor med Tolne plov, Tree Farmer traktor til udslæbning og Gremo TT-8H til

Det moderne skovbrug 
på museum

Skovbruget fra 1945 til i dag 
vises for første gang i en 
helt ny bygning på Jagt- og 
Skovbrugsmuseet i Hørs
holm.

Der vises et bredt udvalg 
af maskiner og redskaber til 
alle former for skovarbejde. 
Museet har desuden fået en 
cafe og en museumsbutik.

- Det er vigtigt at vi kender og husker 
historien, også de nyeste kapitler.
Det kan vi bl.a. sikre ved at bevare en 
kulturarv som på én gang minder os 
om det der engang var, og som samti
dig giver os inspiration til nutiden og 
fremtiden.

- Industrisamfundet medførte en 
voldsom omvæltning, men det er på 
mange måder historie. Mange red
skaber har i dag mistet deres funk

tion, og de går tabt hvis de ikke beva
res.

- Det er mig derfor en stor glæde 
at åbne Dansk Jagt- og Skovbrugs
museums nye udstilling. Det er et 
vindue til skovbrugets historie, en 
brik til forståelse af en af de vigtigste 
perioder, nemlig industrialiseringen.

Det sagde kulturminister Brian 
Mikkelsen ved indvielsen af udstillin
gen om det moderne skovbrug den
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- Det er vigtigt at borgerne kan lære skovbruget at kende som erhverv, sagde kul
turminister Brian Mikkelsen ved indvielsen. Han sidder her på en grå Ferguson 
og snakker med projektlederen på udstillingen, Hans-Henrik Landert.

23. januar. Åbningen skete ikke ved 
at klippe et rødt bånd over - nej det 
blev skåret over med en jagtkniv, 
lavet af vinderen i juniorklassen i 
knivkonkurrencen i 2002.

Behov for mere plads
Før kulturministeren skar båndet 
over havde formanden for museets 
bestyrelse, Kristian Raunkjær, budt 
velkommen:

- Da vi planlagde udstillingen hav
de vi en vision om at Dansk Jagt- og 
Skovbrugsmuseum skulle se hvor 
forandringerne var på vej og fulgte 
det op i sin indsamling og formidling. 
Det var oplagt at den rivende udvik
ling af skovbrugets maskiner efter 2. 
verdenskrig var et centralt satsnings
område.

- Museet er etableret i 1942, og 
dengang lavede man to udstillinger: 
Laden (til højre for indgangen) viste 
skovbruget fra istiden og frem, mens 
staldene (til venstre) rummede jag
tens historie.

-1 årene siden da er der sket 
meget. Selv om de danske maskiner 
var små i forhold til udlandet blev 
det hurtigt klart for os at der ikke var 
plads i den gamle lade fra 1713. For 
at bevare kulturarven var det derfor 
nødvendigt at skaffe mere plads.

Store maskiner
Det har man nu fået opfyldt med en 
ny bygning som blev færdiggjort for 
knapt to år siden.

Det mest iøjnefaldende i udstillin

gen er de store maskiner. En Flishund 
fra Silvatec er ved at sluge et grantræ 
- det er en flishugger uden førerhus, 
idet den blev betjent af en fører på 
jorden. En Silvatec 454 TH skovnings
maskine griber om et træ, og en 
Gremo TT-8H er ved at køre Juncker 
kævler ud. Alle tre maskiner er pro
duceret i Danmark.

Den næste maskine er Tree-Far nie
ren som er den første egentlige skov

traktor i Danmark. Den er fra 1967 og 
blev brugt til oprydning efter storm
faldet.

Den grå Ferguson kom til landet 
kort efter krigen - den er engelsk og 
vises med en dansk udviklet blok
vogn som slæber bøgekævler ud. 
Omtrant samtidig kom den engelske 
Bristol traktor med en Tolne plov. 
Den er så smal at den kan pløje mel
lem bjergfyrrækkerne, og derved

Simulatoren hvor man selv kan fælde
et træ med maskine. Gremo TT-8H i færd med at udkøre Juncker kævler.
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76 motorsave fra sidst i 1940’erne og frem. Der blev lavet et utal af småartikler af træ tilbage i 1950’erne.

undgik man at grave huller med spa
de.

Mellem disse store maskiner hæn
ger den måske vigtigste maskine - 
motorsaven i 16 forskellige versioner. 
Det er tydeligt at savene har udviklet 
sig meget siden de første fra 1947.

Alle maskiner er renoveret inden 
de kom på udstillingen. Der er 
påfyldt en særlig konserveringsolie - 
men hvis den udskiftes med en rigtig 
motorolie kan de alle sammen køre. 
Så hvis man en gang i fremtiden bli
ver usikker på hvordan maskinerne 
virkede er det nemt at afprøve.

Man savner enkelte maskiner, bl.a. 
en Rowitrac (en dansk traktor som 
var specielt tilpasset skovbrug), en 
Texas grenknuser, Loft kulturplov 
samt en Nama/Segem - en dansk 
udviklet afkvistningsmaskine. Det var 
også planlagt at udstille en Rowitrac, 
men da man prøvede at anbringe den 
i hallen viste det sig at det blev for 
klemt. Denne og andre maskiner er i 
stedet vist med fotos.

Plancher og små genstande
Hvis man kun ser de store maskiner 
har man overset en række andre red

skaber som også har haft stor betyd
ning. Der er vist økse og håndsav, 
kratrydder og spade, fileværktøj, ryg
sprøjter til udbringning af sprøjte
væske og pulver, kluppe og meget 
andet.

Skovvippen bruges til at løfte kæv
lerne når de skal afkortes. Stød ryd
des med en sprængskrue eller med 
Skovbjørnen - et trebenet stativ.
Stød af gran og bøg blev brugt til 
brænde, og eg blev brugt til at lave 
garvesyre.

Der er højdemåler, tilvækstbor og 
skovkort - og hulkort, rysteur og 
stopure der er anvendt til tidsstudi
er. Der er en stor samling af frø fra 
træer og buske, og en række unifor
mer fra statsskovbruget. Træets 
anvendelse er vist med flere store 
opstillinger, og mange af produkterne 
er historie i dag.

I løbet af de halvtreds år udstillin
gen dækker har skovbruget gået fra 
et erhverv hvor opgaven var ved pro
duktionen og der var en stor arbejds
styrke - over mekanisering og ratio
nalisering - og til nutiden hvor fri
luftsliv, naturværdier og jagt har 
større vægt, og der er langt færre

beskæftigede. Dette skifte markeres i 
starten af udstillingen med en række 
fotos fra dagens skovbrug.

Skovens indhold, nemlig træerne, 
markeres ved stammer af de vigtig
ste træarter - bøg, eg, ask, rødgran 
mv. Samt en træart som er blevet 
mere udbredt i de senere år: Vrag
træet, en flækket udgået stamme, der 
bevares til glæde for dyrelivet.

Også mennesker
Udstillingen lægger vægt på at vise 
at der er mennesker i skoven. Der er 
opsat en lang billedfrise med 50 
fotos hvor man ser skovarbejdet 
med håndsav, økse og spade, 
kusken med heste, og traktoren. Der 
er undervisning, arbejdsskure og 
skovarbejderhuse, skovfoged og 
skovrider i fin uniform og byboernes 
skovtur.

Oprindelig måtte skovarbejderne 
være ude hele dagen, og derfor var 
det en stor forbedring da man fik spi
sehuset. De første udgaver var uden 
bund og blev samlet på stedet - 
senere kom der hjul under, et gulv og 
en brændeovn.
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Jobu motorsav fra 1950’erne, fremstillet i Norge.

De gamle skovsave og økser.
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I gamle dage måtte skovarbejdere slæbe op til 50 kg i fire timer om dagen
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Skovarbejderskuret med en lille Jyde- En billedfrise viser livet i skoven for halvtreds år siden, 
potte til at holde varmen.

Aktivering af gæsterne
Mange gæster har måske svært ved 
at forestille sig hvordan de store 
maskiner virker. Det har man søgt at 
løse ved fire forskellige video film 
som kører rundt om i hallen.

Tanken på Flishunden er en lille

biograf som viser fældning med 
motorsav samt flisning. Denne video 
blev optaget med den udstillede 
maskine lige før den kom på museet; 
der fandtes nemlig ikke nogen film 
med denne maskine.

En anden video viser skovning

med skovningsmaskine, en tredje 
skovteknik sidst i 1960’erne, og ende
lig er der en TV-udsendelse fra 1971 
hvor skovløber Jens Olsen, Kronborg 
skovdistrikt, fortæller om arbejdet i 
skoven.

Der er udstillet et komplet sæt af
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Fra Folehavevej går man op ad en trappe - til højre laden med den ældre del af 
skovbruget, og til venstre stalden med jagtudstillingen...

i

...og man møder den nye udstillingsbygning med museets nye indgang.

udstyr til en moderne skovarbejder - 
fra motorsav til skærebukser og 
hjelm - som man kan røre ved. Skov
arbejdet har været præget af tunge 
løft, og det kan man selv prøve ved 
at løfte en kævle på 50 kg.

Skolebørnene bliver aktiveret ved 
at de kan opmåle en kævle med måle
bånd og klup, og derpå slå rumfanget 
op i en kubiktabel. Det mest popu
lære bliver nok en simulator hvor 
man selv kan fælde en stamme med 
en skovningsmaskine. For børn der 
er vokset op med computerspil må 
det være en smal sag at klare denne 
udfordring.

Udstillingen henvender sig til den 
almindelige borger som måske ikke

er særlig bevidst om at skovbruget 
er et erhverv. Den er ikke direkte ret
tet mod skovens folk. Alligevel bør 
man afsætte god tid til at se udstillin
gen. Der er mange detaljer, og for 
mange skovbrugere vil der sikkert 
også være nye og interessante ting.

Justeringer
Der er mange store og små ting der 
skal gå op i en højere enhed. Da Sko
ven var på besøg et par dage efter 
åbningen - sidst i januar - manglede 
der noget i lyssætningen, og nogle af 
skiltene kunne være vanskelige at 
læse. Man overvejer også at lave et 
rækværk så børn ikke kan komme op 
i maskinerne.

Mange ildsjæle
1 sin tale ved indvielsen omtalte for
manden for bestyrelsen, Kristian 
Raunkjær, en række af de personer 
som har været med til at virkelig
gøre udstillingen:

- Projektleder har været muse
umsinspektør Hans-Henrik Landert, 
sagde Kristian Raunkjær. Som histo
riker har han været i stand til at væl
ge dén indgangsvinkel til stoffet der 
gør at udstillingen er vedkommende 
for alle.

- Bag sig har han haft et team af 
andre medarbejdere på museet, kon
servatorerne Karsten Felsted og 
Julie Fabricius Friis, snedker Arne 
Larsen, naturvejleder Jakob Kjel- 
mann, fotograf Flemming Nerløe 
samt skiltemaler Ole Bejstrup.

Arkitekt Kent Pedersen fra arki
tektfirmaet Fogh & Følner har været 
arkitekt på bygningen, og han har 
desuden designet udstillingen.

Til støtte i de faglige spørgsmål 
var der nedsat en følgegruppe med 
Ebbe Bøllehuus (Skov & Landskab), 
Ib Christensen (Skovskolen), Hans 
Maltha Hedegaard (Dansk Skovfore
ning), Søren Honoré (Skov- og 
Naturstyrelsen) og Ebbe Leer (Hede
selskabet).

- Jeg vil især fremhæve de to ild
sjæle, Ebbe Bøllehuus og Søren 
Honoré, som til stadighed har in
spireret og pisket museet.

Mekaniker Mogens Voss fra 
Skovskolen samt maskinførerne 
Dennis Carlsen og Kaj Larsen (SNS's 
maskinstation) har renoveret maski
nerne.
Mange penge
Et projekt af denne art kræver man
ge penge, og den helt store bidragy
der har været Kulturministeriet. Der 
skal også nævnes Skov- og Natursty
relsen som har skænket flere af de 
udstillede maskiner.

Fra private fonde mv. er der ydet 
i alt 1,25 mio. kr i tilskud. Det drejer 
sig om Augustinus Fonden, Bikuben 
Fonden, Bodil Pedersen Fonden, 
Carlsen-Langes Legatstiftelse, Fami
lien Hede-Nielsen Fonden, Farum- 
gårdfonden, Frimundt Heinecke Fon
den, Tømmerhandler Johannes Fogs 
Fond, Max Fodgaard Fonden, Knud 
Højgaards Fond og Vemmetofte Klo
ster.

Mange private skovejere og skov
brugere har skænket et stort antal 
redskaber og andre genstande. Det 
vil føre for vidt at nævne alle bidrag
ydere.
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Billetsalg samt museumsbutik med bøger, gaveartikler mv. Cafe Sneppen byder på en let anretning.

Når det er på plads skal museet i 
gang med de øvrige dele af museet. 
Enkelte af de udstillede maskiner har 
nemlig stået ovre i laden, og der bli
ver derfor noget mere plads i denne 
del af udstillingen.

Herefter bliver det store projekt i 
de næste mange år en nyopstilling af 
jagtudstillingen i stalden.

Et hus af træ
Kommer man til museet i dag vil man 
naturligvis først og fremmest se den 
nye udstilling. Men den nye bygning 
er også en attraktion i sig selv - sam
tidig med at den viser mulighederne 
for at anvende dansk nåletræ:

Facaden er opbygget af lameller af 
stjerneskåret lærk. Den indvendige 
beklædning er planker af douglas- 
gran. Midt i bygningen er indskudt et 
etagedæk lavet af planker af rødgran 
med beton øverst; rødgranen ses 
som loft omkring billetsalget.

Selve huset er nærmere omtalt i 
Skoven 4/02 dengang det blev indviet.

Museumsbutik og sneppe
Godt halvdelen af den nye bygning er 
afsat til udstillingen om det moderne 
skovbrug. Men huset indeholder 
meget mere:

- En præsentabel indgang. Tidlige
re skulle man ind ad en smal dør i 
gavlen på stalden. Nu ledes man op 
ad en rampe mellem de to gamle byg
ninger, over mod den nye bygning 
hvor man finder billetsalget ...

- og samme sted findes museums
butikken. Her er et udvalg af bøger 
og hæfter om jagt- og skovemner, 
postkort, gaveartikler såsom træskå
le, kurve og små dyrefigurer lavet af 
skind mv.

- Ved siden af findes en cafe som 
serverer forfriskninger og et let mål
tid. Sidst i januar da Skoven var på 
besøg tilbød Cafe Sneppen bl.a. for
skellige sandwich - bl.a. med hjor
tespegepølse - suppe med hjemme
bagt brød, clubsandwich med kyllin- 
gefilet, røget laks med grønne aspar
ges, omelet med kylling, carpaccio 
(=tynde skiver) af røget dyrekølle 
med salat og parmesan og æbletær
te. Hertil kommer naturligvis drikke
varer, te, kaffe, is mv.

- Garderobe og toilet.
Huset rummer yderligere nogle 

faciliteter som gæsterne ikke har 
adgang til:

- Der er indskudt et etagedæk hen 
over afsnittet med butik, køkken mv. 
Her er der blevet plads til flere kon
torer samt et møderum.

- Under halvdelen af bygningen er 
der magasiner til genstande fra skov
bruget. Alle mindre redskaber, arki
valier, fotos mv. kan nu opbevares i

et rum med kontrol over temperatur 
og fugtighed. Nogle af de større gen
stande må dog fortsat opbevares i 
fjernmagasiner. ■

sf

Jagt- og Skovbrugsmuseet ligger i Hørs
holm 20 km nord for København. 
Adressen er Folehavevej 15-17, over 
for Slotskirken.

Museet er åbent tirsdag-søndag kl. 
10-16. Mandag lukket, undtagen hellig
dage. Entre 40 kr, børn indtil 16 år gra
tis. Onsdag er gratisdag for alle.

Der er adgang med bil (Helsingør 
motorvejen, afkørsel mod Hørsholm), 
tog til Rungsted eller Holte, samt en 
række buslinjer.

Cafe Sneppen er åben i museets 
åbningstid, samt efter aftale. Telefon 
til cafeen 45 76 18 62.

Medbragt mad kan spises i Træhu
set (bestil plads ved ankomst).

Yderligere oplysninger: 
www.jagtskov.dk - telefon 45 86 05 72.

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

Barrods- & dækrodsplanter:=>•••;•1
PS-'

Peter Schjøtt’s Planteskole 
7361 Ejstrupholm 
Tlf. 75 77 25 52 • Fax. 75 77 31 34 
E-mail: p.s@planteskole.dk

Se fremtidens fordele på www.planteskole.dk
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Læserrejse til 
Vancouver Island
Skovens læsere får tilbud 
om en rejse til det vestlige 
Canada i september.

Skoven tilbyder en skovbrugsfaglig 
rejse for bladets læsere som går til 
Vancouver Island i perioden 18.-27. 
september. Øen ligger i det sydvest
lige hjørne af Canada, ud til Stille
havet.

Klimaet er mildt det meste af året, 
nedbøren er høj (i vinterhalvåret), og 
det giver optimale vilkår for træer
nes vækst. De mest almindelige arter 
er douglasgran, tsuga og thuja som 
kan blive op mod 70 m høje.

Det meste af den gamle skov er 
væk i dag. 1 dag drives et kommerci
elt skovbrug, og man er i gang med 
at udvikle mere bæredygtige dyrk
ningssystemer.

Varieret program
Der er lagt et meget varieret program 
med vægten på det skovbrugsfaglige:

- Besøg i skoven hos Timberwest, 
den største private skovejer i det 
vestlige Canada med 334.000 ha (det 
meste skov ejes af staten, og drives 
af private). Timberwest hugger hvert 
år godt 2 mio. m3, og var det første 
selskab der blev certificeret efter den 
amerikanske papirindustris SF1 stan
dard.

- Lower Seymour er et naturområ
de på 5.700 ha nord for Vancouver by 
med mange tilbud til friluftslivet. 
Omkring halvdelen er skov over 250 
år.

- Skovningsoperation hos Weyer
haeuser, et af verdens største skov
selskaber. I Canada har de hugstret 
på 13 mio. ha statsejet skov, heraf 
750.000 ha på Vancouver Island.

- BC Forest Discovery Centre, et 
besøgscenter der fortæller om skov
dyrkning, skovning, skovhistorie mv.

- North Cowichan kommuneskov 
som drives flersidigt med såvel fri-
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Goldstream Provincial Park som bl.a. rummer douglas på 600 år, tsuga, thuja, 
el, løn, taks og poppel på 300 år.

luftsliv som skovbrug.
- Cathedral Grove, en fredet skov 

på 136 ha med douglas på 76 m og 
800 år, thuja på 60 m og 1000 år og 
tsuga på 50 m.

- En mindre skovejer, tilknyttet en 
skovdyrkerforening.

- Wildwood Forest ejes af en mil
jøgruppe der forsøger at udvikle nye 
dyrkningsmetoder. Skoven drives 
med plukhugst og gruppevis foryn
gelse. Det normale i området er 
renafdrifter som anses for nødven
digt for at kunne forynge douglas.
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Aktiviteter under Timberwest skovselskabet.

- Et savværk som skærer thuja til 
det japanske marked.

- En forsøgsskov på 388 ha under 
Forest Service hvor man afprøver 
forskellige metoder til foryngelse i 
skove omkring 1000 moh. (MASS pro
grammet).

- Goldstream Provincial Park, en 
fredet skov på 388 ha. Den rummer 
en berømt lakseflod og en stor 
bestand af ørne.

Desuden er der besøg på British 
Columbia’s etnografiske museum, et 
opdræt af lakseyngel, byrundtur i 
Vancouver by, Chemainus by, 
Butchart Gardens - et smukt par
kområde på 50 ha - og middag i 
Chinatown i Vancouver.

Alle de besøgte områder ligger 
inden for en indbyrdes afstand på 
250 km. Der bruges derfor ikke tid på 
lange og trættende busture.

Klima
I september er middeltemperaturen 
for Vancouver by på 14 grader (gen
nemsnit af dag og nat). Der falder 
normalt 60 mm nedbør i september.

Pris
Rejsen koster 17.900 kr pr. person, 
gældende ved mindst 20 deltagere.

Prisen omfatter fly fra København/ 
Billund via Amsterdam til Vancouver 
med KLM, hotel, næsten alle målti
der, bus og skandinavisk talende gui
de under opholdet i Canada. Tillæg 
for enkeltværelse: 2.660 kr. Prisen er 
beregnet ud fra gældende priser, reg
ler og valutakurser.

Rejsen starter lørdag d. 18. sep
tember 2004 tidligt om morgenen fra 
København/Billund og med ankomst 
mandag d. 27. september om formid
dagen til København/Billund.

Teknisk arrangør er Dumas-Johan- 
sen som bl.a. er kendt for landbrugs
faglige rejser.

Program og tilmelding
Rejsen er åben for læsere af Skoven 
samt ledsagere. Tilmelding sker til 
Skovens redaktion - indsend navn og 
adresse og hvis muligt også de num
re som står bag på bladet. Tilmelding 
gerne snarest muligt og inden udgan
gen af april måned.

Herefter modtager De program og 
nærmere oplysninger fra Dumas- 
Johansen. Alle aftaler om rejsen, 
herunder betaling og tegning af for
sikringer sker direkte til rejsebu
reauet. Af hensyn til reservation af 
flybiletter er det nødvendigt at ken
de antallet af deltagere i god tid 
inden afgang. Indbetaling af deposi
tum skal derfor ske inden udgangen 
af maj måned.

Pladsen er først reserveret ved 
betaling af depositum, og pladserne 
tildeles efter først-til-mølle princip
pet. ■

sf

Hjemmesider
Læs mere om stederne på: 

www.britishcolumbia.com 
www.vancouver.com 
www.bcforestmuseum.com (BC Forest 

Discovery Centre)
www.timberwest.com 
http://www.pfc.forestry.ca/silviculture/ 

mass/index_e.html (om MASS programmet) 
http://web.mala.bc.ca/education/sc403/ 

cathedralgrove/cathedral%20grove.htm - 
samt www.cathedralgrove.com (om 
Cathedral Grove)

www.feric.ca (privat organisation som 
forsker i skånsomme skovningsmetoder) 

www.tidepool.org (Wildwood Forest) 
www.weyerhaeuser.com 
www.goldstreampark.com 
http://www.gvrd.bc.ca/water/LSCR.htm 

(Lower Seymour)
www.dumas-johansen.dk

Billederne på disse sider stammer fra 
Dumas-Johansen, samt hjemmesiderne 
for Timberwest, Pacific Forest Centre 
og Lower Seymour. Billedet lige uden 
for Cathedral Grove er af Richard 
Boyce, www.wemakevideo.com

Douglas og thuja lige uden for den fredede Cathedral Gro
ve. Skoven ejes af Weyerhaeuser som planlægger skovning 
i området.

Luftfoto af forsøg hvor man afprøver forskellige skovnings
metoder (MASS programmet).

«■

•Tip'rr
G M.

•f
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Trøfler i Danmark
- myceliet 

lever endnu
Af Ingeborg Callesen 1), Ole 

Pedersen 2), Iben M. Thomsen 1)

Mykorrhiza af sommertrøf
fel har klaret de første to 
vækstsæsoner på egeplan
ter i danske skove.

Visse arealtyper synes 
særligt egnede til trøffel
dyrkning, især jorde med 
løvtræ og højt pH.

Trøffeldyrkning er genstand for inter
esse fra mange sider på grund af den 
attraktive pris. Blandt flere spiselige 
arter er sommertrøflen (Tuber aesti- 
vum) naturligt forekommende i Dan
mark. Den er dog kun fundet ganske 
få steder under forskellige typer løv
træer, bl.a. lind.

I år 2000 startede et projekt om 
trøffeldyrkning i Danmark, som er 
omtalt i Skoven, april 2002. I dette 
projekt blev egeplanter med mykor
rhiza af sommertrøffel på rødderne 
plantet i 2001 på næringsrige skovlo
kaliteter, som formodes at opfylde 
svampens krav til voksestedet.

(Mykorrhiza er svampe som vok
ser på trærødder. Svampen får suk
kerstoffer fra træet, til gengæld 
bidrager den med optagelse af vand 
og næringsstoffer fra jorden. Red.).

Trøffelekskursion
Den 10. november 2003 var forsøgs
værter, projektdeltagere og svampe
forskere, bl.a. den danske trøffeleks-

1) Skov & Landskab
2) Skovrider Ole Pedersen A/S
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Figur 1. Ekskursionsdeltagerne præsenteres for et plantningsforsøg med ege 
podet med trøffel. / forgrunden er den danske trøffelekspert Christian Lange i 
gang med at checke jordbunden.

Figur 2. Sommertrøffels mykorrhiza er 
kendetegnet ued en lille tot af myceli
um yderst på en kort, tyk, lysebrun 
rod. Det er mykorrhizadannelsen, som 
gør roden tyk. Foto Lina Ericsson, SLU, 
2000.

pert Christian Lange, samlet til eks
kursion på Sorø distrikt (figur 1).

Der var også inviteret en svensk 
ejer af en trøffelhund, samt den sven
ske trøffelforsker Christina Wedén, 
men begge måtte desværre melde 
afbud. Vi håber, at det kan lykkes at 
afholde ekskursion med deltagelse af 
trøffelhund i 2004.

Sorø distrikt har stillet to lokalite
ter i Store Bøgeskov til rådighed for 
forsøgsplantninger. I området er 
morænejorden ofte kalkholdig i lille 
dybde, og skovbundsfloraen afspej-
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5  planter udtaget

fli

2 planter udtaget

Gjorslev Petersgård Svenstrup Herlufsholm Møns Klint Sorø 440 Sorø 434 Løvenborg Frugtplantage Planteskole
131

Forsøgssted

■ Procent udtagne rødder med T. aestivum □ Antal planter med T. aestivum

Figur 3. Andel af planter som fortsat har mykorrhiza på de forskellige forsøgslo
kaliteter. På forsøgsarealer med 25 planter blev der taget prøver fra 5 planter, 
mens der på arealer med 5-10 planter blev taget prøver fra 2 planter.

Der blev taget prøver med jordbor samt ved forsigtigt at blotlægge og klippe en 
rod fra planten. Klippemetoden gav det bedste resultat, dvs. flest fund af rødder 
med mykorrhiza af sommertrøffel. Begge metoder indgår i grafen, så når der er 
fundet mykorrhiza i 60% af prøverne, men på alle planter (f.eks. Gjorslev), bety
der det altså, at mindst en af metoderne gav resultat på hver plante.
irtno/ _______ ___________ ___ _____ ______________________________________________ _______________  Q

køkkenhave frugtplantage planteskolejord bøg bøg gran afbrændt gran gran gran
kvas

Tidligere anvendelse

■ Procent udtagne rødder med T. aestivum ▲ pH i 0-5 cm

Figur 4. Sammenhæng mellem tidligere anvendelse, pH i det øverste jordlag og 
succes med genfinding af mykorrhiza af sommertrøffel på egeplanter. Jorde med 
pH over 4 synes at være bedst egnet til udplantning af trøffelpodede egeplanter. 
Af de tre skove, hvor planterne havde mest mykorrhiza på rødderne (lyseblå 
stjerner), er to steder tidligere bøg, mens den sidste er en granafdrift med 
afbrænding af kvas. Ellers har granarealer tilsyneladende for lav pH til sommer
trøffels mykorrhiza. I den kalkede og velbeluftede planteskolejord (lilla stjerne) 
havde planterne derimod en overdådig mykorrhizadannelse.

ler dette med forekomst af fx skov
byg og blå anemone.

Højt pH formodes at være en af de 
vigtige forudsætninger for trøffel
svampens trivsel. Denne viden stam
mer fra fund i naturen og fra forsøgs
arbejde med specialfremstillede jord
blandinger. På Øland har man f.eks. i 
de senere år gjort mange fund i natu
ren af trøfler på kridtjorde.

Trøflen udsender en kraftig duft, 
så trøffeljagt foregår med næsen. 
Såvel hunde, grise, som mennesker 
kan trænes op til at finde de jordbo
ende frugtlegemer.

Christian Lange demonstrerede 
trøffeljagt i et område af Alsted skov, 
der fra gammel tid har båret navnet 
’Trøffelhaven”. På denne november
dag var der ikke held med trøffeljag
ten på trods af ihærdig gennemrod
ning af skovbunden.

Genfundet mykorrhiza
De 200 egeplanter i det danske pro
jekt har nu vokset på 10 lokaliteter i 
to vækstsæsoner. Overlevelsen af 
planterne har været god, idet ca. 95% 
er fundet i live i 2003. Planter, som 
blev sat i vækstrør, er vokset mest.

Det afgørende spørgsmål er imid
lertid, om trøffelsvampen fortsat fin
des på egeplanternes rødder. Som
mertrøflen skal klare sig i konkurren
cen med andre mykorrhizasvampe 
på dyrkningsstedet, hvis der skal 
være mulighed for at få trøfler på 
længere sigt.

Prøver fra rødderne blev under
søgt af Iben Thomsen (Skov & Land
skab) i sommeren 2003. Det er nemt 
at afgøre, om der findes mykorrhiza 
af sommertrøffel, da det ser meget 
karakteristisk ud (figur 2).

Optællingerne viste, at svampen 
fortsat er til stede på alle lokaliteter, 
selvom der er forskel på hvor stor 
andel der genfindes (figur 3).

1 mange tilfælde var svampens 
mycelium også etableret på den nye 
rodvækst, som er dannet efter plant
ning, hvilket er yderst positivt.

pH og løvtræ
De første resultater af de danske 
plantninger på afdrifter i skove og på 
andre plantesteder kan give et finger
peg om, hvilke faktorer der afgør om 
trøffelmyceliet etableres.

Sommertrøffel blev oftest genfun
det i rigelig mængde på jorde med 
høj pH i de øverste jordlag. pH under 
4 er tilsyneladende ugunstig, mens 
pH omkring 6-7 giver gode resultater 
(figur 4-6).

Således blev den bedste mykorrhi

zadannelse på de undersøgte egeplan
ter fundet på en kalket og velbeluftet 
planteskolejord. Derimod synes tilste
deværelsen af kalk længere nede i jor
den ikke at påvirke resultatet direkte i 
de første vækstsæsoner.

Imidlertid er rødderne fundet i de 
øverste 10 cm af jorden. Det må anta
ges, at tilstedeværelse af kalk længe
re nede kommer til at spille en større 
rolle, jo større planterne bliver, og jo 
ældre træerne er.
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F/gur 5. Forø Skovdistrikt, Store Bøgeskov, afd. 440. Arealet er tidligere nåletræ på moræneler, som i 
den viste boring er kalkholdigt fra 18 cm. Andre jordprøver fra arealet viste dog ikke kalk i denne dyb
de. Overjorden (0-5 cm) har lavt pH på 3,5-3,8 pga. organiske syrer fra morlaget efter grandyrkning. 
Rødderne på de trøffelpodede egeplanter lever endnu fortrinsvis i den sure overjord, og det forklarer 
måske den lave genfinding af sommertrøffels mykorrhiza.

Lokalitetens egnethed var imidler
tid ikke bestemt af pH alene (figur 4). 
Hvis der tidligere har været løvskov, 
kan det åbenbart opveje en ellers 
noget lav pH (figur 6). Modsat gav 
anvendelse som køkkenhave og frug
tplantage ikke så gode forhold, trods 
en ret høj pH.

Granafdrifter, hvor pH ofte er mel
lem 3 og 4, ligger dårligst, selv om et 
enkelt areal klarer sig rimeligt. Den 
markante undtagelse var en granaf
drift, hvor kvaset var afbrændt. Her 
var jordens pH på højde med løv
skovslokaliteter, fordi asken virker 
neutraliserende. På denne tidligere 
granlokalitet trivedes sommertrøffels 
mykorrhiza godt på de undersøgte 
planter.

Andre faktorer
Mykorrhizasvampe hjælper værts
planten, i dette tilfælde egetræet, 
med at optage næringsstoffer.

Det betyder at f.eks. fosforrige jor
de muligvis kan hæmme symbiosen. 
Kalkholdige morænejorde i Danmark

er som regel også ret rige på fosfor, i 
det mindste i underjorden. I det kom
mende år undersøges jordens fosfor
indhold på plantestederne for at se, 
om det kan forklare succesraten.

Konkurrencen fra andre mykorrhi
zasvampe er også væsentlig. Brødre
ne Karsten og Jacob Kirk fra Den Kgl. 
Veterinær- og Landbohøjskole laver 
forsøg i bede på friland med hassel
buske, hvor svampen er sat på rød
derne. Det er endnu ikke efter tre år 
lykkedes at finde frugtlegemer på 
hasselbuskenes rødder, men som
mertrøffel er til stede med rigeligt 
mykorrhiza.

I skovjorde er der væsentligt flere 
konkurrerende mykorrhizasvampe, 
så foreløbig er det positivt, at de trøf
felinficerede rødder overhovedet har 
klaret sig i skovjord.

Dannelse af frugtlegemer
Det vides ikke hvilke betingelser der 
kræves, for at frugtlegemerne dan
nes. I trøffelproducerende lande er 
det kendt, at produktionen svinger

fra år til år, og at klimaet, fx regn i 
foråret, har stor indflydelse på de 
mængder, der kan høstes.

Erfaringer fra trøffeldyrkning i 
plantager viser, at der går mindst fem 
år fra plantning til svampen sætter 
frugtlegemer. De danske plantninger 
følges i de kommende år, men fore
løbig ser det lovende ud.

Arbejdet bæres af interesse og 
entusiasme og frivilliges lyst til at 
prøve noget nyt. Foreløbig væbner 
trøffelentusiasterne sig med tålmo
dighed, og håbet om dansk trøffel
produktion lever endnu.

Tak til Sorø Akademi som værter for 
ekskursionen og deltagerne for god 
diskussionslyst. Tak til Produktudvik
lingsfonden i Skov- og Naturstyrelsen 
for støtte. ■
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Figur 6. Petersgård Skovdistrikt, Viemose Skov afd. 141. Jorden er udviklet på 
moræneler (ca. 25% ler) og er forholdsvis veldrænet, fordi terrænet hælder ned 
mod vandet i baggrunden. Overjorden (0-5 cm) har ret lav pH på 4,20,6, men 
jorden er muldrig, og den tidligere bevoksning var bøg. Dette sted er tilsynela
dende velegnet til sommertrøffel, idet svampens mykorrhiza blev fundet på alle 
de undersøgte planter.

www.traetop.dk

www.masur.dk

www.hegnsklipning.dk

Trætob
PLANTESKOLE

Bent, Steen og Jens ??? 
Er det ikke dem fra.........

Y'/j

AKKERUP PLANTESKOLE
5683 tJAARBY

TLF. 6473 1058 - FAX 6473 3158

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

£
LZZl.

.....

Vits
s./fisa

-------■■■HIH'------------ 1. .

Picea abies i dyrk
ningsrammer på 
containerplads 
umiddelbart 
inden levering.

Dækrodsplanter
- et økonomisk og 
dyrkningssikkert alternativ

Det kan stadig nås at sætte planter i 
produktion til levering i efteråret 
2004. Bestilling af dækrodsplanter 
til levering i august/september fore
tages inden 5. marts.

Ring og forhør nærmere om 
plantevalget.

www.hedeselskabet.dk

< Thuja plicata i 
150 crn' plug.
Kan evl. leveres i 
sække samlet med 
nelklump.

Hedeselskabet 
Planteskolen 
74 87 16 00

H E D E S E L S K A B E T
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Nyt fra
Agromek 2004

Figur 1. Vaza Multisprøjte CMP 100 til bl.a. udbringning af flydende gødning og 
ukrudtsbekæmpelse.

På Agromek var der nyhe
der inden for sprøjter, 
motorsave, flishugger, græs
slåmaskiner, styring af fyr til 
biobrændsel, beskæring af 
hegn og kortlægning af for
tidsminder.

Den store udstilling af landbrugsma
skiner, Agromek, har hovedvægten 
på maskiner til landbruget, men der 
er også enkelte maskiner til skov
brug, parkvæsen mv.

Agromek vurderer hvert år om der 
er nyheder blandt de udstillede 
maskiner og tildeler maskinerne 
stjerner. 1 stjerne betyder at maski
nen er ny for virksomheden, 2 stjer
ner at den indeholder en væsentlig 
ny konstruktion, mens 3 stjerner 
betyder at den indeholder et helt nyt 
konstruktionsprincip som giver en 
markant forbedring af effekt, økono
mi, ergonomi mv.

Denne artikel omtaler nyhederne, 
baseret på oplysninger fra Agromek, 
samt pressemeddelelser fra enkelte 
af udstillerne.

Agromek 2004 blev afholdt 20.-24. 
januar i Herning. Der var 78.332 
besøgende fra 66 lande - det er 4% 
færre end året før. Besøgstallet til 
Agromek har været svagt faldende i 
en årrække i takt med at der bliver 
færre bedrifter - toppen blev nået i 
1998 med 89.000 besøgende.

Motorsave
* Stihi ErgoStart er et startsystem til 
motorsave. Med startsnoren trækker 
man en fjeder op, som hjælper til at 
give motoren de omdrejninger som let
ter starten. Nærmeste forhandler opgi
ves på tlf. 36 86 05 00, www.stihl.dk

* Stihi Multimaskine MM 55 kan 
forsynes med mange forskellige red
skaber, som fræser, mosrive, kultiva

tor. Den har en 1 hk motor og er 
beregnet til lettere havearbejde.

* Stihi Motorsav MS 361 er gjort 
250 gram lettere end MS 360, og den 
har 35% færre vibrationer.

* Stihi Rapid Super Comfort (RSC) 
kæde til motorsave har en ny geome
tri, som giver væsentligt færre vibra
tioner. Kæden kan også leveres til 
andre save.

Multisprøjte til gødskning 
og sprøjtning
*** Europanyhed. Vaza Multisprøjte 
CMP 100 er beregnet til udbringning 
af flydende gødning, sprøjtning og 
pleje af grønne områder, ukrudtsbe
kæmpelse på gangarealer og parke
ringsområder, samt udbringning af 
flydende isfjerner på fortove mv. Se 
figur 1.

Dysen til plantebeskyttelse er en 
horisontaldyse, som normalt arbej
der 12 cm over jorden, men arbejds-

højden kan varieres fra 8 til 30 cm 
over jorden.

Sprøjten kan forsynes med en 
sprøjtedug, som hindrer vinddrift. 
Dysen trækker luft ind under dugen, 
så der skabes en turboeffekt, som 
medfører, at sprøjtemidlet bliver 
afsat på hele planten. Sprøjtedugen 
anbefales i kulturer af juletræer og 
frugtbuske samt ved sprøjtning af 
fortove og gangstier.

Basismaskinen leveres som kom
ponenter fra Italien, men sprøjten 
samles og monteres hos Vaza, der 
producerer specialudstyret til sprøj
ten. Den forhandles af Vaza v/Tage 
Zacho-Rasmussen, tlf. 97 36 65 00, 
www.vaza.dk

Tågesprøjte
* Scan-Sprayer Tågesprøjte SSTS 
1000 anvendes til sprøjtning i jule
trækulturer. Den er liftmonteret med 
en tank på 1000 liter. Se figur 2.
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Figur 2. Scan-Sprayer tågesprøjte til 
juletrækulturer.

Figur 3. Flex-control er en digital styring til stoker, halmfyr og halmfyrede varme
værker.

Sprøjten har en blæser der giver 
mulighed for sprøjtning op til 50 m 
vandret og 25 m lodret. Udblæsnings
vinkel og dermed arbejdsbredde og 
-højde kan indstilles hydraulisk. Der 
er dyser på siden af udblæsningen, 
således at træerne tættest ved spo
ret også dækkes.

Forhandleren oplyser at med sin 
1.000 liter tank kapacitet er SSTS 
1000 den største liftmonterede tåge
sprøjte på markedet.

Scan-Sprayer leveres både som 
trailer med beholder op til 2.000 liter 
og liftsprøjte med beholder op til 
1.000 liter. Der er flere forskellige 
applikationssystemer til frugt-, bær- 
og trækulturer.

Forhandles af Scan-Agro, tlf. 96 52 
06 00, www.scan-agro.dk

Junkkari flishugger
* Junkkari HJ 500 NL er en 3-punkt 
monteret flishugger, og den tager 
stammer på op til 45 centimeter i dia
meter. Det er en ny konstruktion af 
den trailermonterede model HJ 500 
C. Behovet for trækkraft er op til 202 
hk.

Junkkari HJ 500 NL er markedets 
største flishugger til montage på 
traktor. Den har en indmadnings- 
åbning på 45x45 centimeter. Kapaci
teten er 30-100 kubikmeter pr. time. 
Huggeren kan svinge hydraulisk, så 
indmadning kan ske både fra siden 
og bagfra.

Flishuggeren er kranmadet og 
kræver en traktor på mindst 130 HK. 
Det er mindre, end man skulle tro 
ved en maskine af disse dimensioner. 
Det skyldes især den store diameter 
(138 cm) og vægt (650 kg) på hugger
skiven, så den opnår en stor inerti,

når først den er oppe i omdrejninger. 
En elektronisk omdrejningsvagt sør
ger for at stoppe indmadningsvalser- 
ne, hvis huggerskivens omdrejninger 
falder til under et vist niveau.

Monteringen i trepunktsophænget 
gør flishuggeren mere fleksibel end 
den trailermonterede udgave. Man 
kan tage maskinen med i skoven og 
flishugge på stedet. Maskinen kan 
også flise resttræ og skaller på 
savværker m.v.

Forhandles af lnterforst, tlf. 64 79 
10 75, www.interforst.dk

Brændekløver
* Bucher Hydraulic, type HDM 140/1- 
RZF, er en betjeningsventil som er 
specielt udviklet til brændekløvere.

Den har indbygget ilgangsfunktion, 
som kan få cylinderen til at arbejde 
med to forskellige hastigheder og 
dermed trykkraft. Forhandles af Wal- 
terscheid Danmark, tlf. 76 30 07 00, 
www.gkn-walterscheid.dk

Styring af fyr til 
biobrændsel
*** Europanyhed. Flex-control er en 
ny digital regulering af biobrændsel
skedler - stoker, halmfyr og halmfyre
de varmeværker. Se figur 3.

Grundstyringen er programmeret 
til, at brændslet doseres trinløst for 
at opretholde forvalgt temperatur. 
Desuden reguleres forholdet mellem 
ilt og brændsel automatisk efter hvil
ken brændselstype der er tale om.

- | /

—::■&&

Figur 4. To nye græsslåmaskiner fra Simplicity i USA.
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Figur 5. EMS Elkær Hegnsklipper, type HS-2300, med tre rundsavklinger på 80 cm 
diameter.

Grundstyringen kan udbygges 
med flowmåler og iltstyring. Flow- 
måleren kan hurtigt korrigere for 
ændringer i forbruget.

Systemet måler brændselsmæng
den i tanken, og restbeholdningen 
vises sammen med oplysninger om, 
hvornår der skal påfyldes brændsel. 
Man finder også oplysninger om ked
lens belastning, produktion og virk
ningsgrad samt en serviceindikator, 
der tæller driftstimer korrigeret for 
effekt til brug for service.

Flex-control er udviklet af Over- 
dahl Kedler ApS, tlf. 98 28 16 06, 
www.overdahl-kedler.dk

Græsslåning
*** Danmarksnyhed. Zero Turn ZT 
5000 Z (31,5 hk dieselmotor) og 
Champion Zero Turn ZT 20/50 (20 hk 
benzinmotor) er to græsslåmaskiner 
fra Simplicity i USA. Se figur 4.

Maskinerne har uafhængig affjed
ring på alle fire hjul og nul-vendera- 
dius (de kan vende på stedet). Begge 
maskiner har hydrostatisk drift.

Forhandles af maskinhandlere 
under MI - Maskinhandler Indkøbs
ringen, tlf. 76 40 86 00, www.mi.dk

* Grasshopper model 200-300-400 
er en græsslåmaskine med enten 
front- eller midtermonteret klippeag
gregat. Den har nul-venderadius. For
handles af Henrik A. Fog, tlf. 43 96 66 
11, www.hafog.dk

* Nibbi type FC30 Hydro er en 
tohjulet universaltraktor. Den har en 
11 hk motor og hydrostatisk frem
drift. Den kan anvende de samme 
redskaber som Nibbi med traditionel 
gearkasse. Forhandles af Henrik A. 
Fog.

Beskæring af hegn
** EMS Elkær Hegnsklipper, type 
HS-2300, er forsynet med tre rund
savklinger, der har en diameter på 80 
cm. Se figur 5.

Klingerne er lidt forskudt, så de 
overlapper hinanden, og derfor er 
der ikke behov for andet udstyr til at 
sikre at alle grene og kviste bliver 
savet over. Maskinen kan beskære

grene på mere end 20 cm i diameter. 
Forhandles af Elkærs Maskinsalg, tlf. 
65 33 13 31, www.elkaer-maskiner.dk

Fortidsminder kortlægges
** ConTerra QuickScan kan kort
lægge fortidsminder under jordover
fladen.

Systemet består af en kortlæg
ningsenhed og et analyseprogram. 
Kortlægningsenheden består af en 
GPS modtager, der beregner position 
og højde, og en sensor der måler jor
dens elektriske ledningsevne i to 
dybder.

Sensoren er monteret på en slæde, 
som trækkes enten manuelt eller 
med en ATV-motorcykel. Kortlægnin
gen foregår med ca. 15 målinger pr. 
kvadratmeter. De målte data opsam
les og analyseres med et specielt 
analyseprogram, som søger efter 
pludselige ændringer af jordtype og 
unaturligt plane områder, der kan 
skyldes, at et fortidsminde er place
ret på stedet.

Systemet forhandles af ConTerra 
ApS, tlf. 89 99 25 40, www.conterra.dk 
Firmaet laver blandt meget andet 
jordbundskortlægning i skove. ■

sf

TRÆ KØBES
Bøgetræ til brændeproduktion købes 

Andre løvsorter kan også have interesse 
Store som små partier

Kontakt Poul Erik Gade på gades.beslagsmedie@mail.dk 
eller på tlf.: 86 52 22 60 (mellem 7.00 og 8.00) eller på tlf.: 21 42 14 7

Tænker De på Allétræer
- Vi har et stort udvalg 
i alle arter 

Log 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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Skov & Landskab 
etableret
Fra årsskiftet er der etableret et nyt 
center på Landbohøjskolen: Center 
for Skov, Landskab og Planlægning - i 
daglig tale Skov & Landskab.

Centret er en fusion mellem fire 
institutioner:

- Forskningscentret for Skov & 
Landskab (Miljøministeriet), 130 
medarbejdere.

- Skovskolen (Undervisningsmini
steriet), 70 medarbejdere.

- Danida Skovfrøcenter (finansieret 
af Udenrigsministeriet), 12 medarbej
dere.

- Fra Landbohøjskolen dele af 
Institut for Økonomi, Skov og Land
skab (sektionerne for skovbrug og 
landskab) samt Arboretet i Hørsholm 
og Center for Plantefiberteknologi - i 
alt 80 medarbejdere.

Opgaver
Centret skal arbejde med uddannel
se, forskning, rådgivning og formid
ling. Centret giver mulighed for ska
be sammenhæng i uddannelserne 
inden for skov og landskab fra 
erhvervs-uddannelser til ph.d.

Centrets fagområder er skov og 
skovprodukter, pyntegrønt og jule
træer, park og landskab, natur- og 
landskabsforvaltning, by- og lands
planlægning, samt friluftsliv og turis
me. Målet er at blive det nordeuro
pæiske kompetencecenter inden for 
skov, landskab og planlægning.

Adresser
Skov & Landskab er et selvstændigt 
center under Den Kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole. Centret har ca. 300 
medarbejdere og et budget på ca.
150 mio. kr. Centret har adresser på 
Frederiksberg, i Hørsholm og i Nøde- 
bo - samt to mindre lokaliteter i Vejle 
(Haraidskær) og på Djursland 
(Eldrupgård).

Rolighedsvej 23 på Frederiksberg 
bliver i løbet af 2004 hjemsted for 
Danida Skovfrøcenter samt medar
bejdere fra Hørsholm. 1 2005 flytter 
Center for Plantefiberteknologi fra 
Tåstrup også til Rolighedsvej. Der er 
desuden planer om at bygge til på 
Rolighedsvej for at rumme hele afde
lingen i Hørsholm.

Det nye center får hjemmesiden 
www.sl.kvl.dk - og de gamle hjemme
sider er under afvikling.

Strategi udvikles
Centrets dannelse blev markeret med 
en reception efter Skov & Landskabs-

MM

Sss
Skov & Landskab

konferencen den 28. januar. Her sag
de formanden for bestyrelsen, forst
kandidat Nils Wilhjelm bl.a.:

- Denne fusion er en del af en pro
ces som startede helt tilbage i 1986. 
Hvis ikke fusionerne var blevet gen
nemført ville alle de nævnte instituti
oner før eller siden være forsvundet 
fra landskabet. Og det ville have 
været trist for alle med uddannelser 
inden for skov og landskab.

- Denne første fase har været svær. 
Den næste fase bliver at udvikle en 
strategi for forskning, udvikling og 
formidling, og det bliver en kæmpe
opgave.

- Uddannelserne på området er i 
udvikling, og det er svært at finde 
arbejde i erhvervet. Denne udfor
dring tager vi med glæde op. Vi vil 
være en succes.

Bestyrelse
Bestyrelsen for Skov & Landskab 
består af:

Adm. dir., forstkandidat Nils Wil
hjelm, Orenæs, formand

Vicedirektør Jens Peter Simonsen, 
Skov- og Naturstyrelsen

Kontorchef Ib Petersen, Udenrigs
ministeriet

Natur-og miljøchef Jytte Heslop, 
Århus Amt

Godsforvalter Bo Jung, Den 
Suhrske Stiftelse

Afdelingsleder Jens Kr. Poulsen, 
Stiftelsen Sorø Akademi

Stadsgartner Lars Østerbye, Her
ning Kommune

Forretningsfører Ib Skals, SID
Kontorchef Kirsten Vintersborg, 

Landsplanafdelingen
- samt fra Skov & Landskab: Biblio

tekar Jette Fugl, forsker Merete Mor- 
sing, udd.- og erhvervsvejleder Arne 
Hebbelstrup, studerende Peter H. 
Holm, studerende Cathrine W. Brandt

Ledergruppe
Skov & Landskab er organiseret 
i ni afdelinger samt tre tværgående 
grupper. Hver afdeling ledes af en 
uddannelsesleder (i afdelingen for 
uddannelser), en forskningschef (de 
faglige afdelinger) eller en personale- 
og servicechef/økonomichef (for de 
administrative afdelinger). Leder
gruppen består af direktionen og 
lederne af de faglige afdelinger og 
fællesfunktionerne.

Ledergruppens medlemmer: Direk
tør Niels Elers Koch, vicedirektør og 
forskningschef Kjell Nilsson, vicedi
rektør Jens Dragsted, uddannelsesle
der Søren Fløe Jensen, uddannelses
leder Søren W. Pedersen, forsknings
chef Lars Graudal, forskningschef 
Karsten Raulund Rasmussen, forsk
ningschef Bo Jellesmark Thorsen, 
forskningschef Gertrud Jørgensen, 
personale- og servicechef Ole Quist 
Jensen, og økonomichef Henrik Paa- 
by.

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

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 m
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Steen Hougaard
ilf. 86 54 53 20
Mobil 21 40 30 21 
Fax 86 54 53 43 
shj@forstplant.dk
www.forstplant.dk 
Faurgårdsvej 128 
8300 Odder

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

SKOVEN 2 2004 67



KULTURANLÆG

Så brug dog
- for pokker -
et ordentligt 
plantemateriale!

Af lektor, dr. agro. Christian 
Nørgård Nielsen

Artiklen advarer mod at 
bruge dækrodsplanter af 2. 
generation - bl.a. fra Hiko 
containeren. Rødderne 
deformeres, og de udvikles 
ikke symmetrisk; det giver 
ustabile træer. Det anbefa
les at bruge planter af 3. 
generation som bevarer de 
horisontale rødder.

Til sidst anbefales en ræk
ke andre tiltag til at spare 
på kulturanlægget: I en del 
af kulturen laves læbælter 
ved at plante på stor 
afstand, udnyt naturlig 
foryngelse hvis den findes 
på en del af arealet, eller 
anlæg forkulturer.

Vi har nu gennem mange år formidlet 
forskningsresultater og advaret mod 
dårlige container produktionssyste
mer. På trods heraf produceres og 
anvendes der fortsat store mængder 
dårlige dækrodsplanter, som giver 
skæve træer.

Dette er skuffende, for jeg synes at 
både producenterne og skovfolket er

rigeligt advaret om de langsigtet 
negative konsekvenser af at anvende 
Hiko-baserede planter (den type, 
som almindeligvis sælges i Danmark 
som ’’plug” og ”plug+l”). Alligevel 
anvendes der stadig i dag omkring 1 
mio. planter af denne type i Dan
mark.

At skovbruget hverken kan eller 
bør bruge tidligere tiders uhørte 
summer på nye kulturer står uden 
for diskussion. Men hvis man vælger 
at plante dele af eller hele kulturen, 
så bør man stadig ikke sætte hele 
bevoksningens kvalitet og stabilitet 
over styr ved at købe discount-plan- 
temateriale.

Godt nok er det i øjeblikket van
skeligt at føle en faglig stolthed i 
vores erhverv, men det stadig utilgi
veligt at smide gode penge efter 
dårlige planter. Jeg vil nedenfor 
foreslå et par andre muligheder for 
at reducere omkostningerne ved 
plantningskulturer - og i øvrigt henvi
se til Kulturkommissionens forslag.

Det skal endvidere fra starten 
gøres klart at denne artikel overve
jende omhandler valget mellem for
skellige dækrods plantetyper. Deri
mod ligger det i øvrigt relevante valg 
mellem en større barrodsplante og 
en mindre dækrodsplante uden for 
denne artikels rammer (se dog boks 
2).

Her drejer det sig primært om at 
advare mod gammeldags container
systemer, som laver dårlige planter, 
og som giver ustabile og skæve 
træer.

Tidligere artikler
Der har været stærk fokus på billig
gørelse af kulturerne - frem for alt 
gennem Kulturkommissionens arbej
de og sørgeligt aktualiseret af erhver
vets trange kår. Samtidigt har forsk
ningen fået bedre og bedre dokumen
tation for de langsigtede virkninger 
af at anvende en dårlig dækrodsplan- 
tetype.

Det har ikke skortet på formidling

Boks 1. Tidligere artikler 
om emnet
- Nielsen & Ditlevsen (1997) rede
gjorde for planteteknikkens store 
betydning for barrodsplanters 
rodsymmetri efter plantningen,

- Nielsen & Lindstrom (1998) 
redegjorde for udviklingen i 
dækrodsplante produktionens tek
nologi samt ulemper ved ældre 
systemer og fordele ved de nye 3. 
generations containertyper

- Også Bentsen (2003) beskriver 
udviklingen i containersystemer,

- Nielsen og Sønnichsen (2002) 
har på basis af egne undersøgelser 
gjort rede for de nye containerty
pers betydelige fordele.

- De sidste par måneder har 
også beriget os med en ny svensk 
doktorafhandling, som udrydder 
enhver tvivl om de langsigtede 
negative effekter af dårlige contai
nertyper (Rune 2003).
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Generation 1 
container system

Generation 2 
container system
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Figur 1. Rodudvikling fra containerplanter efter et års vækst i et homogent optimalt vækstmedie. Forsøgsarten er skovfyr. 
Hiko-containeren, som i øjeblikket anvendes til produktion af ’’plug” planter fra flere planteproducenter i Sverige er en 
generation 2 container (i midten), som har høj hyppighed af rodknæ, mens de moderne containertyper af generation 3 
(f.eks. Jiffy, Plantsystem 80, Beaverplast, Airblock, Starpot, Jackpot med kobbermaling) udvikler et mere harmonisk rodsy
stem efter udplantning. Fotos stammer fra den svenske forskergruppe ved Dalarna Hogskola i Garpenberg, Goran Rune og 
Anders Lindstrom.

af vores viden på området, og jeg vil 
ikke bruge spalteplads på at gentage 
hvad der er sagt i mange tidligere 
artikler. Boks 1 giver en kort oversigt 
over denne allerede leverede viden.

Hvad ved forskningen?
Den forskningsbaserede udvikling af 
plantecontainere har medført en 
meget stærk udvikling og ført til 
udviklingen af gode containertyper:

1. Den ældste container generation 
var karakteriseret af rodstandsende 
vægge, som fik rødderne til at snøre 
eller lave “rodstrangulation” (Paper- 
pot, Kopperfors m.f.).

2. Anden container generation var 
stadig karakteriseret af rodstandsen
de vægge. Containervæggene fik nu 
lodrette styreriller, som forhindrede 
rodsnøre, men som blot fik rødderne 
til at køre op eller ned mod bunden 
og danne et “rodknæ” hvor roden 
skiftede retning. Undertiden går rød
derne op og ned - op til flere gange 
inden udplantning. Rodspidserne 
samler sig ofte omkring drænhullet i 
bunden af containeren (figur 1).

Til denne 2. generation container
type hører bl.a. Hiko containeren

tt

&

Figur 2. Roddeformationer og dårlig rodsymmetri giver en højere hyppighed af 
basal stamme skævhed.
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F/gurTo plug+1 rødgran planter fra 
Odlarna. Den ene er rystet løs for jord 
- den anden ikke. Planterne er dyrket 
4-8 måneder i container, derefter 
udpriklet til yderligere en vækstsæson. 
De tydelige rodknæ, som er typiske for 
den gamle HIKO container uden lufts
lidser ses tydeligt. Vist på konference i 
Falkenberg i 2002, udleveret af Odl
arna.

\

Figur 4. Rødgran plug+1 fra Odlarna. 
Efter et ukendt antal års vækst i et af 
Ånders Lindstrøms feltforsøg er den 
taget op til undersøgelse. Fremvist af 
Anders Lindstrøm på konferencen i 
Falkenberg 2002.

&
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Figur 5. Rødgran af typen “Plantsystem 
80”, som er udviklet og dyrket på Stor- 
a’s planteskole ved Garpenberg. Dette 
er en moderne 3. generations contai
ner med luftbeskæring hele vejen 
rundt og for neden (der bruges også 
somme tider mekanisk beskæring når 
rødderne vokser ind i nabopotten, 
men altså ikke altid). Fra et af Anders 
Lindstrøms feltforsøg efter skønsvist 2 
vækstsæsoner i felten. Forevist på 
konferencen i Falkenberg 2002.
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Boks 2. Barrod eller dækrod
------ Store eller små planter

Valget mellem en barrodstype og en 
dækrodsplante er også et stykke af vejen et 
valg mellem en stor og en lille plante.
Dækrodsplanter til skoven bør være rela
tivt små, da selv den bedste containertype 
ikke kan forhindre roddeformationer, hvis planten vokser sig for stor til 
containerstørrelsen.

Og....store containere er ikke rationelle. Man kan derfor generelt sige, at når 
en stor plante skal bruges i skoven, så bør man vælge en barrodsplante 1).

Det alternative valg mellem barrods- og dækrodsplanter er derfor mere 
påtrængende ved små og mellemstore planter. Skitsen til højre matrix giver 
en vis støtte til valg af plantetype:
1. Store dækrodsplanter anvendes kun i havebrug og landskabspleje og er 

ikke rationelle og billige nok til omfattende tilplantninger.
2. Anvendelsen af store planter til omfattende beplantninger udføres der

for billigst (og ofte bedst) med barrodsplanter. Der vælges en stor plan
te, hvis
- der er højt ukrudt
- der ønskes en hurtig start pga. fare for frost eller vildtbid m.v.
Men der er til gengæld også større fare for deformationer af rod og stam
me i ungdommen.

3. Den lille og mellemstore barrodsplante anvendes, hvis
- ukrudt og frost er under kontrol,
- der er en vis fare for vildtbid,
- der kan plantes med maskine,
- der ønskes en nedsat forringelse af træets arkitektur og en god tilpas

ning til jord og klima.
4. Den lille og mellemstore dækrodsplante anvendes, hvis

- man har mulighed for at bestille planteproduktion på kontrakt,
- der ønskes anvendt planterør,
- roddeformationer skal undgås,
- stammeform tillægges en betydning,
- bevarelse af pæleroden er vigtig (eg, fyr, Abies sp.),
- en hurtig tilpasning til jord og lokalitet ønskes
- vildtbid ikke udgør nogen risiko.

1) Jiffy brikettens vokseprincip kan også anvendes til meget store planter, og Danverde 
laver da også nogle relativt store planter i 200 ml briketter. En meget væsentlig del af 
rationaliseringen med dækrodsplanter samt forebyggelse af roddeformationer ved sel
ve plantningen er imidlertid betinget af anvendelse af planterør. Der er selvsagt 
grænser for hvor store planter, der kan plantes med et planterør. Derfor er dækrods
systemet primært til små og mellemstore planter.

Plantestørrelse
Stor Lille

2 3 Barrod
4 Dækrod

som stadig anvendes til en omfatten
de planteproduktion i Sydsverige af 
de i Danmark ofte kaldte “plug-plan
ter” og “plug+1”.

3. Den tredje generation af contai
nerplanter er kendetegnet ved at 
man har fået forståelse for træplan
ters naturlige tendens til at sende 
dominerende rødder langt ud i en 
horisontal retning.

Tredie generations containere 
søger at kontrollere disse rødders 
vækst via en af tre metoder: a) luftbe
skæring, b) mekanisk beskæring eller 
c) kemisk beskæring.

Alle tre metoder har til formål at 
bevare de horisontale rødder i deres 
oprindelige position og gøre dem klar 
til at fortsætte horisontal ekspansion 
efter udplantning i felten. Endvidere 
bevares den oprindelige pælerod ofte 
i denne type containere.

Moderne containere af denne 
generation er: Jiffy, Plantsystem 80, 
Beaverplast, Jackpot med anvendelse 
af kobbermalingen “Spin-Out” (Niel
sen 1996), samt Starpot og Airblock.

Konsekvenserne 
af containertype valg:
Vi ved i dag med stor sikkerhed, at 
generation 3 containere giver færre 
roddeformationer end container 
generation 2 og 1.

Dette medfører at der med moder
ne dækrodsplanter hurtigere etable
res en god rodsymmetri efter 
udplantning, at der hurtigere etable
res et bedre og mere funktionelt 
rod/top-forhold (bestående af rød
der, som ikke er samlet i en krøllet 
garnnøgle), at træerne opnår en bed
re fysisk stabilitet i ungdommen, og 
at dette medfører færre træer med 
sabel-svaj og krumning i stammen. 
Dette sidste er netop klart påvist af 
Goran Rune, som i sin meget roste 
Ph.D. afhandling påviste sammen
hængen mellem containertype og 
omfanget af basal stammekrumning 
hos Skovfyr (Rune 2003).

At plugplanter og “plug+1”, som er 
dyrket i den middelalderlige 2. gene
rations HIKO container medfører fle
re roddeformationer og giver ringere 
rod-symmetri end barrodsplanter 
blev fundet af Håkansson og Lind- 
strom (2002). To studerende ved KVL 
laver i øjeblikket plantetype-projek- 
ter hos undertegnede, hvilket for
håbentlig beriger os med yderligere 
viden på området.

Hvad bør praksis sige?
Selv om vi ikke ved hvor meget 
muligheden for træproduktion er

værd om 50 år, så er der ikke mange 
undskyldninger for at bruge skov
planter, hvorom vi ved at de giver fle
re og mere skæve træer.

Mere simpelt kan det ikke siges. 
Lad være med at bruge dækrodsplan
ter fra Paperpot og gammeldags Hiko 
containere (Plugplanter).

At enkelte arter, som thuja og birk, 
har finere rødder og måske oplever 
en mindre roddeformation end gran 
og fyr er en finesse, som man kan 
diskutere længe. Men som hovedre
gel bør dækrodsplanter af den ældre

type undgås. En anden finesse er, at 
Hiko firmaet også er begyndt at pro
ducere containere med luft-slidser, 
men dem har jeg ikke set anvendt i 
praksis.

Hvordan kan vi så spare på 
plantningskulturer?
Der er mange muligheder for på 
anden vis at nedbringe omkostnin
gerne i kulturer, som i væsentlig grad 
bygger på plantning. Her vil jeg blot 
nævne et par af mine personlige 
kæpheste:
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- Anlæg en vis del af kulturen med 
stor planteafstand til etablering af 
langsigtet rumlig fysisk og fysiologisk 
stabilisering - f.eks. hver 2., 3. eller 4. 
kulisse med 3x3 meter planteafstand. 
Dette nedbringer plantetallet betyde
ligt og sikrer bevoksningens langsig
tede sundhed og stabilitet (Nielsen 
2001 - se også omtale i Skoven 2/01, 
side 66).

- På arealer med villig naturforyn
gelse kan man nøjes med at tilplante 
grupper eller kulisser og efterlade 
dele af kulturarealet til naturlig 
såning. Dette giver en uetageret blan
dingsskov, som absolut godt kan 
udvikle sig til en bevoksning af høj 
kvalitet. Potentialet afhænger natur
ligt af de tilstedeværende frøkilder.

- På arealer med ringere potentiale 
for naturforyngelse kan man også 
plante i blokke, grupper og kulisser 
og efterlade arealer med spredt satte 
frøtræer af tidligt blomstrende arter 
som eg, ask, kirsebær, nobilis osv.

- Hvis man anvender de omtalte 
deltilplantninger, bør man lave blok
kene så store at planteafstanden kan 
øges i blok-randene (rand-stabilise- 
ring). For nærmere beskrivelse af dis
se kulturmodeller i blanding af plant
ning og naturlig succession henvises 
til Nielsen og Larsen (2001).

- Etablering af en forkultur med 
stor planteafstand er billig. Herved 
sikres skovklimaet og en forbedring 
af de naturlige foryngelsesmulighe
der. Efterfølgende spredt eller grup
pevis indplantning er også en mulig
hed.

- Ønsker man at sikre sig en vis

produktion fra starten, kan man jo 
lave traditionel tilplantning på en del 
af arealet og bruge forkultur på den 
øvrige del - selvfølgelig med passen
de rumlig tilpasning.

Der er for en sparsom sjæl nu uen
deligt mange muligheder for at ned
sætte plantetallet - på lovlig vis. Men 
de relativt få træer, som plantes, bør 
ikke “sættes i søen” med en forkrøb
let træarkitektur. Vi skylder vore 
efterkommere at lave sunde og stabi
le træer.

Derfor: Når du køber dækrods
planter, så undersøg dog hvilken con
tainertype der er anvendt til dyrknin
gen! ■

Kilder:
1. Bentsen, N.S. (2003): Dækrodsplanter og 

containertyper, Skoven no. 9, s. 398-401.
2. Håkansson, L. &Lindstrom, A. (2002): 

Inventering av 5-årige planteringsforsok 
med olika planttyper av gran i sddra Sve
rige anlagt af Sodra Skogsplantor AB. 
Stencil Nr. 24. Hogskolan Dalarna.

3. Nielsen, C.C.N. (1996): “Revolution af 
container-produktionen?” Gartnertiden
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Merpris for PEFC træ
En af Sveriges største private 
savværksgrupper, Vida AB, betaler 
nu 10 kr/m3 mere for PEFC certifice
ret træ. Vida har 8 savværker i Smål
and og producerer 780.000 m3 træ om 
året. I dag er 25% af råtræet PEFC 
certificeret, men målet er at det 
næste år skal være halvdelen.

To af Vidas savværker er tidligere 
blevet FSC certificerede, men nu vil 
man satse på PEFC. Den vigtigste 
årsag er at markederne i højere og 
højere grad efterspørger PEFC. En 
anden årsag er at udbudet af FSC træ 
er for lille i Sydsverige. FSC bruges 
mest af de store skovselskaber i 
Nordsverige, mens de små skovejere 
i Sydsverige har valgt PEFC.

Vida mener at interessen for certi
ficering øges hvis skovejerne får en 
økonomisk kompensation. På sigt vil 
man erstatte pristillægget med et fra
drag for ikke-certificeret træ.

Både PEFC og FSC
Dobbeltcertificering - certificering 
efter både FSC ogo PEFC - er et nyt 
begreb i Sverige Årsagen skulle være 
at trækøbere betaler mere for PEFC 
træ end for FSC træ.

De store skovselskaber har tidlige
re valgt FSC. Holmen har nu besluttet 
også at få PEFC, og StoraEnso over
vejer det samme. De samme tanker 
gøres hos Sydved - som opkøber 
råtræ for StoraEnso og Smurfit (tidl. 
Munksjo) - samt hos skovejere 
under Skogssållskapet der forvalter 
450.000 ha skov og har FSC certifikat.

StoraEnso’s finske skove har i dag 
PEFC certifikat, da PEFC er næsten 
enerådende i Finland. Nu overvejes 
det om man her skal gå ind i FSC og 
dermed få en dobbeltcertificering.

FSC forhandlinger 
strandet
I Sverige har der gennem nogen tid 
været forhandlet om en revision af 
kravene til FSC certificering. For
handlingerne er nu brudt sammen 
idet fire af de grønne organisationer 
har trukket sig ud.

De grønne siger at skovselskaber
ne tidligere - som led i FSC certifice
ringen - frivilligt har udlagt urørt 
skov. Efter staten har givet erstatning 
for disse områder ønsker de grønne 
at selskaberne frivilligt skal udlægge 
nye områder. Det afviser selskaberne 
som mener at de har udlagt de 
krævede arealer.

De grønne mener at FSC’s trovær

dighed sættes på spil hvis denne 
form for dobbeltregning tillades.

Kilder: Skogsbruket 1/04, Skogen 
12/03, eSKOGEN5.2.04, www.dagens- 

arbete.se 5.2.04, www.vida.se

Misbrug af FSC
FSC vil nu beskytte sit varemærke og 
vil forfølge svindlere med alle lovlige 
midler. Forbrugere, forretningspart
nere og andre organisationer opfor
dres til at melde misbrug via en tele
fon hotline samt indberetning via 
internettet. I år vil man lægge vægt 
på havemøbler hvor der tidligere er 
set misbrug.

Pressemeddelelse fra FSC 28.1.04

Violinbyggere havde 
gavn af godt klima
Stradivari violiner står som det 
ypperste der er bygget blandt violi
ner. Og mange andre violinbyggere 
har sidst i 1600-tallet og først i 1700- 
tallet lavet violiner som giver bedre 
lyd end hvad vi kan lave i dag. Der 
har været forsøgt mange forklaringer,

og den nyeste går på at klimaet den
gang var særligt gunstigt for den ved
kvalitet som giver gode violiner.

Lloyd Burckle fra Lamont-Doherty 
Earth Observatory på Columbia Uni
versity og Henri Grissino-Mayer fra 
Laboratory of Tree Ring Science på 
University of Tennessee peger på at 
fra 1645 til 1715 var der to hændel
ser, som påvirkede træernes vækst i 
bjergene i Europa.

Solen befandt sig i det såkaldte 
Maunder Minimum med meget lav 
solplet-aktivitet og i det hele taget 
lav solaktivitet. Det faldt sammen 
med den såkaldte ’’Lille Istid”, som 
var en periode med meget koldt vejr 
i det vestlige Europa (den periode 
hvor svenskerne kunne gå over Sto
rebælt).

Disse to hændelser gør tilsammen, 
at træerne vokser langsomt, så ved
det får højere og mere ensartet rum- 
tæthed. Disse forhold giver veddet 
gode lydegenskaber. Og Antonio Stra
divari blev netop født et år før Maun
der Minimummet.

Kilde:www.dmi.dk > 
Nyheder 27.12.03, citeret fra 

Dendrochronologia

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-Hansen
Skanderborgvej 31, Tingstedholm, 8751 Gedved 

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

e-mail: daugaard-hansen@get2net.dk 
www.daugaard-hansen.dk
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Foto 7. - Disse rødgran er sået i juli 2003 og kan plantes ud i skoven i juli 2004 
som 1 årige - eventuelt først i foråret 2005 hvis man ønsker store planter, siger 
markedschef Sven-Erik Holmgren.

- det er de plantetyper som 
Odlarna ved Falkenberg 
producerer.

Odlarna mener at planter
ne er af god kvalitet, blot de 
plantes ud i skoven på det 
rette tidspunkt.

Falkenberg er en mellemstor svensk 
by ud til Kattegat. Der er lidt Nordsø- 
stemning over byen med klitter og 
forblæste træer.

Om sommeren er der mange dan
skere som holder ferie her - men de 
er for længst væk ved Skovens besøg 
kort før jul. På vej ind mod byen er 
der dog et par danske fingeraftryk - 
på den ene side af vejen et Carlsberg 
bryggeri, og lige over for et Arla 
mejeri.

Drejer man væk fra landevejen 
dukker skoven op næsten med det 
samme. Og her - på overgangen mel
lem industriområdet og de store 
skove - ligger målet for turen: Od
larna - en af de store privatejede 
svenske planteskoler.

Odlarna laver hvert år 25 millioner 
planter, svarende til 8% af Sveriges 
plantebehov. Helt overvejende - 80% 
- rødgran, men også hybridlærk, 
skovfyr, birk, eg mv.

Anledningen er debatten om 
dækrodsplanter og valg af plantety- 
pe. I den foregående artikel af Chri
stian Nielsen kritiseres Hiko contai
neren for at påvirke røddernes form 
til skade for den fremtidige vækst. Og 
da Odlarna bruger Hiko i hele pro
duktionen er det naturligt at bede 
om deres kommentar.

Skovens redaktør møder direktør 
Jan Twetman og markedschef Sven- 
Erik Holmgren og viser dem billeder
ne fra Christian Nielsens artikel, især 
billede 2 på figur 1 (se side 69).

Forkert dyrkning
- Det er en plante der har stået i en for 
lille container i for lang tid, kommer 
det uden tøven fra Sven-Erik Holm
gren. Man skal altid finde den rette 
balance mellem plantens størrelse og 
den tid den står i containeren.

- Rødgran kan stå l-VA år i en con
tainer, så skal den plantes ud. Hvis 
den står længere tid, går toppen i 
stå, mens roden vokser videre, og så 
får man det billede vi ser her. Jeg er 
lige ved at sige at det er en konkur
rents foto af en for stor Hiko plante.

- Hiko containeren er et godt 
system, hvis det drives rigtigt. Vi har 
forsøgt flere andre plantetyper. Star
pot (Skoven 8/03, s. 350, red.) giver 
risiko for at rodklumpen går i styk
ker. Jiffy er heller ikke ideel, for dyrk
ningsmediet kan variere fra år til år.

- Når man sammenligner forskelli
ge systemer skal man se på håndte
ring og omkostninger i hele systemet 
fra planteskole til planten står ude i

skoven, siger Jan Twetman. Hiko har 
en stor fordel, fordi man kan have 
planten i beholderen hele tiden indtil 
plantning.

- Derfor er det også svært at lave 
undersøgelser hvor man sammenlig
ner flere dækrodssystemer og sam
menligner dækrod med barrod. Der 
er forskelle i optagningstidspunkt, 
håndtering, plantning osv. for de for
skellige systemer.

- Hvilket dyrkningsmateriale brugeri?
- Vi køber finsk tørv, den er bedre 

end svensk, siger Sven-Erik 
Holmgren. Alligevel er kvaliteten ikke 
helt ens fra år til år, og derfor blan
der vi varierende mængder af perlite 
i tørven før den fyldes i dyrkningsbe
holderne.

- Perlite er et vulkansk materiale. 
Det knuses til små sten, det opvar
mes så det ekspanderer og bliver 
meget porøst. Fordelen er at perlite 
kan rumme en del vand, og at over
skydende vand drænes væk.
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Foto 2. Planterne dyrkes i disse plasti
cbeholdere som følger med helt ud til 
kulturarealet. Til venstre 1 årige plan
ter, til højre PA årige.

Foto 3. Til venstre to rødgran på A år 
(de skal dyrkes endnu mindst A år) - 
to 1-årige rødgraner klar til udplant
ning - to 1A årige rødgraner.

Råd om håndtering
- Hvilke råd kan I give til skovene om 
håndtering af dækrodsplanter?

- Der skal først laves en god jord
bearbejdning. Så kan planterne få en 
god start inden ukrudtet har etable
ret sig, siger Sven-Erik Holmgren.

- Når man sætter planten ned skal 
hele containeren have kontakt med 
jorden. Hvis der er luft på siden af 
containeren er der risiko for 
udtørring og ringere stabilitet fordi 
der kun vokser rødder ud i bunden af 
plantehullet.

- Man må ikke trykke planten 
hårdt ned med hælen. Og det er en 
god ide at skrabe lidt løs jord hen 
over containeren efter plantning for 
at undgå fordampning fra jorden.

- Planteafgange i Danmark skyldes 
ofte at der er tørke om foråret - er det 
også et problem for dækrodsplanter?

- Forårstørke er mest et problem 
for barrodsplanter. En dækrodsplan- 
te skal nok klare sig, blot den har 
kontakt med fugtig jord i bunden. Er 
det tørt får den en kort, kompakt 
top, men den går ikke ud. Vi har sat 
planter ud i ren grus, og de har kla
ret sig.

- Dækrodsplanter kan plantes 
næsten hele året, blot jorden ikke er 
frosset. Hvis de leveres i vækstperio
den skal de plantes ud lige så snart 
de bliver leveret fra planteskolen.

Såning og 
naturlig foryngelse
-1 flere af de nordiske lande overvejer 
man at bruge direkte såning i skoven i

større omfang. Kan det påvirke plante
skolerne?

- Der har altid været lidt såning i 
Sverige, mest i Nord, og mest i fyr, 
siger Jan Twetman. Det kan gøres bil
ligt, men der er en risiko - nogle år 
går det godt, og andre år går det 
dårligt. Jeg tror ikke det får noget 
større omfang.

- Hvad så med naturlig foryngelse?
- Jo det påvirker planteforbruget. 

Jeg vil gætte på at omkring 35% af 
den svenske skov forynges naturligt, 
mest i Nord. Langt det meste er fyr 
fordi det er nødvendigt med et stort 
plantetal af hensyn til vedkvaliteten.

-1 disse år sker der imidlertid en 
omfattende konvertering fra fyr til 
gran, især i Syd- og Mellemsverige. 
Det skyldes den store bestand af elge 
som mange steder gør det umuligt at 
få fyr - og birk - op, mens granen 
ikke er så udsat. Derfor kan forbruget 
af planter måske stige lidt.

Rundtur
Efter samtalen på kontoret kører jeg 
ud med Sven-Erik Holmgren og ser 
produktionsarealet. Det domineres af 
de store væksthuse hvor alle planter 
står de første 3-6 måneder. Ved at 
starte under kontrollerede forhold 
kan man forkorte dyrkningstiden i 
såbedet.

Efter at planterne er kommet op 
sættes de ud på friland, hvor de står 
endnu lA til 1 år inden de sælges.

Foto 1-4 viser eksempler på pro
duktionen.

- Den mest solgte plante i de sene-

Odlarna
Odlarna er en af de største sven
ske planteskoler. Den største afde
ling ligger i Falkenberg - på vest
kysten på højde med Randers. Den 
anden ligger i Ockelbo ved Gavle, 
nord for Stockholm.

Planteskolen er grundlagt i star
ten af 80’erne af Hilleshog. I 1994 
blev den købt af direktør Jan Twet
man og markedschef Sven-Erik 
Holmgren, som driver plante
skolen i dag.

Nøgletal:
Produktionsareal: ca. 125 ha, heraf 
20 ha i Falkenberg, 10 ha i Ockelbo 
og 94 ha friland (til dyrkning af 
Plug+1). Væksthusarealet udgør 
27.000 m2.

Medarbejdere: 60 årsværk, her
af 20 faste og i højsæsonen 120 
ansatte.

Produktion: 25 mio. planter om 
året.

Omsætning: 35 mio. skr.
Artsvalg: Rødgran 80%, hybrid

lærk 5%, skovfyr 2%, eg 1%. Des
uden mindre partier af birk, el, 
douglas, nordmannsgran, nobilis, 
grandis, sitka mv.

ste år har været rødgran på YA år, 
siger Sven-Erik Holmgren. Den har en 
ret kraftig rodhals, og det er en for
del hvis man ikke kan sprøjte med 
permethrin mod snudebiller. (Det 
blev forbudt pr. 1.1.04, red.).

- Nu har vi imidlertid i Sverige fået 
tilladelse til at bruge cypermethrin, 
og så er der ikke behov for helt så 
store planter. Derfor tror jeg at det 
igen bliver den 1-årige plante der bli
ver den mest almindelige.

- Fra dette forår vil vi sprøjte alle 
planter med cypermethrin inden de 
går ud i skoven. De skal måske have 
en efterbehandling efter et år; det 
gælder dog ikke plug+1 planterne (se 
senere, red.) som er store nok til at 
klare sig.

Her kort før jul står der mest 
rødgran i bedene, men inde i vækst
husene er der et større udvalg af 
planter. Blandt andet sitkagran, 
hybridlærk (frø fra frøplantage i Hol
bæk), og forskellige løvtræarter.

Stiklinger
Odlarna laver hovedsagelig frøforme
rede planter, men der er også en min-
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Foto 4. Alle planter starter i store væksthuse for at forkorte frøbedsfasen hvor væksten er langsom. Her sitkagran på 1 år, 
klar til salg.

dre produktion af stiklingeformerede 
rødgran. Stiklingerne skæres i et 
moderkvarter som ligger på plante
skolens område - foto 5.

1 1. uge af august sættes kvistene i 
en tørveblanding af samme art som 
de frøformerede. Midt i december er 
der allerede flere lange rødder (foto 
6 og 7).

De skal stå i væksthuset til næste 
sommer. Herefter kommer de på fri
land, og til efteråret er de klar til salg 
ved en alder på godt 1 år - se foto 8.

- Hvordan får I dem til at slå rod - 
dypper I dem i et særligt pulver?

- Nej, det må vi slet ikke bruge. Det 
vigtigste er at have et moderkvarter i 
god vækst, så stiklingerne er kraftige 
når vi sætter dem ned.

Plug+1
Vi får en hurtig frokost på Strandba
det - byens store hotel som ligger 10 
m fra strandkanten og med flot 
udsigt over havet. Herefter tager vi 
ud og ser de planter som udgør den 
største del af produktionen - plug+1.

Foto 5. Moderkvarter for stiklinger af 
rødgran.

Al
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Foto 6. Stikling sat i 1. uge af august 
med flere lange rødder.
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Foto 7. Stiklingerne står i væksthus det første års tid. Foto 8. Stiklinger af rødgran, klar til 

salg.

De dækrodsplanter som vi har set 
på planteskolen sælges ved en alder 
af \-Vå år og en højde på 15-30 cm (i 
rødgran). Men mange vil gerne have 
lidt større planter, og det laver Odl- 
arna i form af Plug+1, PlugPlusEtt på 
svensk (på Skoven har vi tidligere 
foreslået at kalde denne plantetype 
for dæk+1 på dansk).

Når man køber den ligner den en 
barrodsplante, og den håndteres 
som en sådan. Den eneste forskel er

at man kan se resten af en container 
helt inde i midten.

Fordelen ved Plug+1 er at man kan 
lave en barrodsplante på kortere tid 
end normalt. Plug+1 starter som 
dækrodsplante i en lille container (50 
cm3) i et væksthus. Hvis det er en 
rødgran prikles den ud på friland 
efter A år, og VA år efter er den klar til 
salg.

En plug+1 af rødgran kan altså 
laves på 2 år mod normalt 3 år. En

lærk eller birk kan laves på 1 år mod 
normalt 2 år. Der skæres typisk 1 år 
af produktionstiden.

Dyrkningen af Plug+1 foregår på fri
land flere forskellige steder i omegnen 
af Falkenberg. Vi ser flere arealer og 
graver nogle planter op for at se hvor
dan rødderne har udviklet sig. Foto 9 
og 10 viser eksempler på planter.

Odlarna i Danmark
Hedeselskabet har i nogle år solgt

Foto 9. Plug+1 planter dyrkes på friland efter omkring et halvt år i væksthus som 
dækrodsplanter. Disse rødgran er 2 år og klar til salg.
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Foto 10. Til venstre Plug+1 rødgran på 
2 år - til højre en plante på 2'A år til 
kunder der ønsker store planter.
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Foto 11. For tre år siden blev disse 
rødgraner sat ud på Hjuleberg gods 
ved Falkenberg og har nu en højde på 
omkring 1 m.

Foto 12, Planten har sat en halv snes kraftige, vandrette rødder i alle retninger - 
dog ikke i højre side hvor en stor sten stoppede alle rødder, bortset fra én.

plug+1 planter af hybridlærk. De er 
først sået ud i væksthuse hos Od- 
larna, og efter tre måneder er de kørt 
til Danmark og priklet ud på friland. 
Allerede i august har man haft salgs
klare planter.

- Det tager altså kun 4-5 måneder 
at lave en plante som ville tage Di år 
på friland. Det var især værdifuldt 
efter stormfaldet i 1999 fordi Hede
selskabet med meget kort varsel kun
ne lave lærkeplanter.

- Nar I planer om at markedsføre 
Odlarna direkte i Danmark?

- Nej, det har vi ikke, siger Jan 
Twetman. Vi har et samarbejde med 
Hedeselskabet, og man skal ikke 
undervurdere de nuværende plante
skolers lokalkendskab.

Planter i skoven
Men én ting er planter der har vokset 
i en god planteskolejord - man må 
også se på hvordan planterne klarer 
sig i skoven. Vi kører derfor ud i sko
vene under godset Hjuleberg tæt på 
byen.

I denne skov er der udplantet 
dækrodsplanter fra Odlarna siden 
1984, især rødgran. Vi finder en kul
tur som er anlagt for tre år siden, 
foto 11.

Jeg udpeger et typisk træ på ca. 
100 cm højde, og Sven-Erik Holmgren 
går i gang med spaden. Det viser sig 
at volde mere besvær end ventet. 
Sven-Erik puster godt, jeg prøver at

trække i toppen, men der går flere 
minutter før træet giver op. Vi tager 
det op og ser at det har en halv snes 
kraftige rødder i alle retninger, foto 
12.

Ja, bortset fra en af siderne, hvor 
kun en enkelt rod har forvildet sig ud 
i jorden. Men nu opdager vi hvorfor 
det tog noget tid at få træet op - 
planten var oprindelig sat lige op ad 
en stor sten. Den har begrænset rød
dernes vækst - bortset fra en enkelt 
rod der er udgået fra det nederste af 
den gamle container, og derpå er 
vokset under stenen og ud i jorden. 
Så uden stenen ville rødderne sikkert 
være fordelt i alle retninger.

Bedøm selv !
Hvad skal man nu tro? Er dækrods
planter en god løsning for dansk 
skovbrug ? Og i givet fald, får man en 
god rodudvikling fra Hiko containe
ren?

Debatten for og mod dækrods
planter er til tider heftig og engage
ret. Men allerbedst er hvis praktike
ren selv danner sig et indtryk. Prøv 
at gøre som vi gjorde i skoven - find 
en kultur med planter der har stået 
3-4 år, grav et par stykker op, børst 
jorden af og se hvordan rødderne 
har udviklet sig.

Find om muligt flere forskellige 
typer dækrodsplanter. Der findes en 
del Jiffy planter af forskellige arter 
herhjemme. Der er også en del

Foto 13. Plug+1 plante af rødgran plan
tet foråret 2001 i Halland og opgravet 
foråret 2003. Foto: Odlarna.
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plug+1 planter af lærk som er produ
ceret af Odlarna og Hedeselskabet i 
forening.

Rødderne på disse planter skal 
derpå sammenlignes med tilsvarende 
barrodsplanter.

For barrodsplanten er heller ikke

78 SKOVEN 2 2004



( PLANTEPRODUKTION

Planten skal tjekkes
- Hiko containeren kan give 
udmærkede planter. Men der er 
nogle forhold man skal være 
opmærksom på. Fremfor alt må de 
ikke være for gamle når de plan
tes:

* rodklumpen må ikke være en 
tung, massivt sammenvokset 
klump,

* det ideelle er at rodspidserne 
lige akkurat er nået ud til kanten 
og at containerklumpen er så 
porøs, at den netop hænger sam
men, men ikke mere.

Det siger jågmåstare Esben Møl
ler Madsen. Han har i en årrække 
brugt dækrodsplanter fra Odlarna 
på Trolleholm og andre ejendom
me i Skåne.

- Det er derfor vigtigt, at man 
løbende har kontrol over det plan
temateriale man anvender. I mine 
øjne er løndyrkning derfor det 
bedste. Her kan man - udover at 
opnå en væsentlig besparelse - 
ikke skubbe ansvaret fra sig; man 
er pisket til at engagere sig !

- Vi bruger i dag overvejende 
dækrodsplanter, både når der 
plantes løv og nål. Planterne er let
te at plante, og præstationen er 
høj.

- Men samtidig er der et punkt 
hvor der absolut ikke må syndes: 
JORDBEARBEJDNINGEN ! Når 
planten er sat ned skal den 
omkringværende jord være så 
porøs, at de voksende rodspidser 
direkte og uden fysisk modstand 
kan fortsætte deres vækst. Er jor
den omkring planten for hård får 
man dels en dårlig etablering - og 
det er i sig selv noget bras - men 
desuden kan det give anledning til 
roddeformation.

- Og når vi nu er ved det. Når 
planten er sat ned, så er det vigtigt 
at man kun trykker jorden rundt 
om planten let til. Og hermed 
menes meget let! Ikke noget med 
at give den et ordentligt tryk med 
hælen - det kan helt ødelægge 
rodklumpen og dermed give rod
deformation, slutter Esben Møller 
Madsen.
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Foto 14. Egeplante dyrket i 50 cm3 con
tainer. Frøet er forbehandlet i novem
ber 2002,og frøet er udsået i marts 
2003. Planten er sat ud i juni 2003 på 
Trolleholms Gods i Skåne og fotografe
ret 15. oktober 2003. Foto: Odlarna.

uden problemer. Den sættes ned i en 
skrippe hvor de store rødder klem
mes fast så de kun kan vokse i to ret
ninger. Senere kommer der måske 
nye rødder på tværs af skrippens ret
ning.

Hvis barrodsplanten sættes med 
plantemaskine lægger rødderne sig 
ofte i bunden af furen mens maski
nen kører, så roden fra starten får 
form som et J.

Får disse barrodsplanter en kraf
tig, alsidig rod? ■
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Foto 15. Rødgran har gode evner til at 
danne adventivrødder hvis den sættes 
dybere i jorden end den har stået i 
planteskolen. Adventivrødderne ses 
her mellem rodklumpen og de neder- 
ste grene. Foto: Odlarna.

]] 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
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Besøg os på www.jjskovservice.dk

WWW.SKOVPLANTER
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Er der en fremtid for
dækrodsplanter 
af eg og bøg?
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Billede 1. Dækrodsplante af bøg produceret på net.

Af Lillie Andersen, 
forskningsleder, Danmarks 

Jordbrugsforskning, Afd. for 
Havebrugsproduktion, Årslev

Kan man producere 
dækrodsplanter af samme 
kvalitet som barrodsplan
ter?

Kan produktionstiden 
reduceres?

Kan dækrodsplanter plan
tes tidligere på året end bar
rodsplanter?

Kan dækrodsplanter etab
leres hurtigere og bedre?

Kan dækrodsplanten kon
kurrere med barrodsplanten 
prismæssigt?

Det er nogle af spørgsmålene, der 
forsøges besvaret i et projekt støttet 
af Skov- og Naturstyrelsen. Projektet 
udføres i et samarbejde mellem

- Danmarks Jordbrugsforskning 
(DJF) Årslev, som står for under
søgelser af produktionsmetoderne af 
dækrodsplanter og deres kvalitet,

- og det tidligere Forskningscenter 
for Skov & Landskab (FSL), som står 
for udplantning af planterne i skoven 
og efterfølgende registrering af over
levelse og vækst.

- Hedeselskabet bistår med plant
ningerne på skovarealerne.

Ved dækrodsplanter forstår man 
planter produceret i lukkede eller 
åbne dyrkningsbeholdere. Betegnel
sen dækrod hentyder til, at rødderne 
er tildækket ved optagning og 
udplantning i modsætning til bar
rodsplanter. Dyrkningsmediet i disse 
systemer er typisk spagnum.

En mellemting mellem dækrod og 
barrodsplanter, er en plug+1 plante. 
En plug+1 starter som dækrodsplan
te, hvorefter den prikles ud i marken 
og gror færdig og tages op som bar- 
rodsplante.

Hvorfor interesse sig for 
dækrodsplanter?
Fordelene ved dækrodsproduktion i 
forhold til barrodsproduktion er:

- Man mindsker behovet for pesti
cider i småplantefasen. Spagnum 
bruges som dyrkningsmedium, og 
dermed burde man kunne undgå 
ukrudt og rodsvampe.

- Frøpuljerne kan udnyttes bedre 
og med mindre spild end ved mark
såning.

- En mere fleksibel og styret pro
duktion på grund af kortere produkti
onstid.

- Et mere fleksibelt plantningstids

punkt, fordi plantningen kan foregå 
uden for plantens hvilefase.

- Det er muligt at anvende væsent
ligt mindre planter, fordi man kan 
begynde udplantningen tidligt i 
vækstperioden. Derved spares trans
portomkostninger.

- Planterør kan anvendes ved 
plantningen. Dette giver væsentligt 
bedre arbejdsstilling for skovarbej
deren.

Ulemperne er især
- Større investeringer i formerings

faciliteter, evt. væksthuse, container
plads, vandingsanlæg.

- Større krav til frøkvaliteten. Det 
er nødvendigt med en høj spirepro
cent for at udnytte systemerne øko
nomisk optimalt.

- Transporten af planterne ud til 
plantningsstederne er dyrere. Plan
terne fylder mere end barrodsplan
ter, hvis man anvender samme
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Billede 2. Bøg efter to års udplantning 
som dækrodsplante i skovdistrikt ved 
Varde.

størrelse som traditionelle barrods
planter.

Der er kun få erfaringer med stabi
liteten af dækrodsplanter af løvtræer 
efter udplantning i skoven.

Dækrodsplanter af nåletræer har 
været brugt i flere år i Sverige, Fin
land og Canada. Nåletræernes lang
somme vækst i småplantefasen 
bevirker, at der kan stå mange plan
ter per kvadratmeter, og at planterne 
kan stå relativt længe i samme conta
iner.

Med løvtræer er det imidlertid 
anderledes. Den relativt hurtige 
vækst i småplantefasen stiller større 
krav til produktionsmetoderne, hvor 
plantetætheden skal være mindre 
end hos nåletræer.

Der er begrænsede erfaringer med 
dyrkning af løvtræer i dækrodssyste
mer under nordeuropæiske klimabe
tingelser. En stor del af nærværende 
projekt har derfor omfattet under
søgelser af flere parametre, der kun
ne have indflydelse på løvtræers 
dyrkningsmuligheder i dækrodssy
stemer.

Dækrodssystemer
Erfaringer fra Sverige har vist, at 
udformningen af dyrkningsbeholde
ren er meget vigtig for at undgå rod
snøring og efterfølgende risiko for 
skæv stammebasis. I de lukkede 
systemer skal der være indvendige 
styreribber eller slidser langs sider
ne i containerne for at hindre rod
snøring.

Tabel 1. Volumen og højde i de 5 dækrodssystemer anvendt i projektet.

Volumen, cm3 Højde, cm

Lukkede systemer
HIKO 265a 265 15
Quick” 200 11

Lukket system med 
sideslidser
HIKO 150 150 10

Åbne systemer
Ellegaardc 180 15
Jiffy-7C| 180-200 10

aBBC Sverige; bHerkuplast, Tyskland; cEllegaard, Danmark, dJiffy, Norge

Der findes også åbne systemer, 
hvor net eller papir holder dyrk
ningsmediet sammen. Jiffy-7 er et 
eksempel på et åbent system. De 
åbne systemer holdes i gribere eller 
står i bakker.

Dyrkningsbeholderne er åbne i 
bunden. Når de sættes på net eller 
lignende, luftbeskæres rødderne, når 
rødderne vokser ud af dyrkningsbe
holderne. Dermed opnår man, at 
hovedroden forgrenes i flere siderød
der svarende til rodbeskæringen på 
frøbedet hos barrodsplanter.

Dækrodssystemer 
til løvtræer
I projektet er der arbejdet med eg og 
bøg. Eg blev valgt, fordi egen har en 
kraftig pælerod, som stiller krav til 
størrelse og udformning af dyrk
ningssystemet. Bøg blev valgt, fordi 
bøg er følsom overfor udtørring af 
rødderne.

I projektet er flere forskellige 
systemer blevet screenet. Der har 
især været fokus på væksten i rod og 
top i flere dyrkningsforsøg, hvoraf 
der blev udvalgt nogle lukkede og 
åbne systemer til produktion.

I projektet er der undersøgt såtids
punkt, gødskning, vanding, hærd
ningsaspekter ved flytning fra vækst
hus til containerplads og overvin
tring. Planternes morfologiske kvali
tet, herunder rodsystemets størrelse 
og forgrening, rodvækstkapacitet, og 
vinterhårdførhed er ligeledes under
søgt i projektet.

De systemer, der er vist i tabellen, 
blev brugt til dyrkningsforsøg i 2001. 
Foruden de viste systemer blev der 
sået eg og bøg i jordpotter, som er 
spagnumbriketter (4x4 cm) af mørk 
spagnum. Planterne i jordpotterne 
blev udplantet til plug+1 i marken og

taget op om efteråret til udplantning
1 skoven.

Planterne i de 6 systemer blev 
sammenlignet med barrodsplanter af 
samme proveniens og alder.

Plantningerne af alle 6 systemer 
fandt sted på 2 skovdistrikter på Fyn 
(Ravnholt, eg, og Stensgård, bøg) og
2 i Jylland (Haderslev, eg, og Varde, 
bøg). De samme behandlinger blev 
plantet på åben mark i Årslev.

Planterne blev plantet i skoven i 
december 2001 og igen i marts 2002. 
Der er foretaget yderligere udplant
ninger i efteråret i uge 36 og uge 42 i 
2002 for at undersøge etableringen i 
skoven af de forskellige systemer på 
et tidligt tidspunkt (september) og 
senere (oktober).

Hvad ved vi nu?
Nogle af de opstillede spørgsmål i 
indledningen kan besvares:

1. Ja, den morfologiske kvalitet, 
som rodhalsdiameter, højde, rod
skud-forhold, og rodlængde kan pro
duceres lige så godt hos dækrods
planter som hos barrodsplanter - og 
for nogle parametre endnu bedre hos 
dækrodsplanter.

2. Ja, produktionstiden kan redu
ceres.

3. Ja, både eg og bøg klarede en 
plantning i september måned godt 
uanset jordtypen.

4. Ja, resultaterne fra skovplant
ningerne tyder indtil videre på, at 
etableringen er bedre.

5. Kan ikke besvares endnu.

Flere resultater
Nogle af de første resultater fra 
plantningerne mht. overlevelse, høj
devækst og stammetilvækst vil blive 
præsenteret i en efterfølgende artikel 
i Skoven. ■
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Komatsu Forest
Myndighederne har netop godkendt at den japanske kon
cern Komatsu køber Valmet skovmaskiner. Moderselska
bet for Valmet skifter derfor navn fra Partek Forest AB til 
Komatsu Forest AB. Købsprisen er 1 mia. skr.

Produkterne vil fortsat blive markedsført under de 
kendte navne: Valmet (skovnings- og udkørselsmaskiner), 
Timbco (fælder-lægger, sælges i USA-Canada), og Cranab 
(kraner). Der er ikke planer om at ændre forhandlernet
tet, og kunderne vil derfor næppe mærke forskel.

Hovedkontoret for Komatsu Forest vil fortsat ligge i 
Umeå i Nordsverige som anses for et af de vigtigste ste
der i verden for udvikling af skovmaskiner. Byen rummer 
en halv snes maskinvirksomheder med flere tusinde 
ansatte, og der er en nær kontakt med Sveriges Jord- 
brugsuniverstitet og universitet i Umeå.

Komatsu Forest har 1100 medarbejdere og er den 
næststørste producent af skovmaskiner i verden (Timber- 
jack er størst). Komatsu Ltd. er verdens næststørste pro
ducent af entreprenørmaskiner og udstyr til minedrift. 
Firmaet har en omsætning på 9 mia. dollars, der er 28 
fabrikker og 30.000 ansatte.

Komatsu besluttede for tre år siden at satse mere på 
tungt maskineri. Målet var at øge omsætningen med 25% 
på tre år.

Det forventes at der kan blive synergier mellem 
Komatsu og skovmaskinområdet på flere områder. 
Komatsu producerer gravemaskiner som på mange mar
keder kan anvendes som basismaskiner for skovmaski
ner. Der kan være samarbejde om markedsføring og 
åbning af nye markeder især i Asien, om forskning og 
udvikling, samt ved indkøb af komponenter til maskiner
ne.

Kilde: Pressemeddelelse 2.2.04 og Just Forest 3/2003

GD FORSIKRING
- værd at vcelge

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

TIE: 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.

Sælger søges
Da vores mangeårige medarbejder har valgt at gå på 
efterløn, senere på året, søger vi en sælger hurtigst 
muligt.

Kvalifikationer:
Vi søger en teknikker eller forskandidat. Vi har brug for 
en sælger der både kan lave opsøgende salg og 
salgsstrategier samt telefonsalg.
Vi forventer en seriøs og udadvendt person, som skal 
sælge, rådgive og vejlede vores kunder.
Du skal kunne bruge Concorde Xal, internet og de 
mest almindelig Windows-prograrrimer.
Gerne have erfaring fra ligende stilling.

Hvem er vi:
Vi er en skovplanteskole der producerer ca.3 mill, 
skov,hæk og læplanter om året.
I planteskolen er der 10 ansatte, vi har til dagligt en 
god og uformel omgangstone med hinanden.
Vi sætter pris på, at have et højt fagliget niveau. 
Skriftlig ansøgning sendes til nedenstående.

HJORTHEDE 
PLANTESKOLE a/s

0
Tukærvej 12, Hjorthede 
8850 Bjerringbro.
Tlf. 8668 6488 - Fax 8668 6440.
E-mail: hjorthede-planteskole@mail.tele.dk 
www.hjorthede-planteskole.dk

Leverer FORSTPLANT 
DÆKRODSPLANTER? 

Ja, naturligvis!

/Jr

• A'.Vftfl® II
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A3M j Egedevej 149 • 4640 Fakse 
Tlf. 56 39 77 22 •

b Fax 56 39 77 33 • Bil 20 41 18 19 
(/) www.abmstaal.dk
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Skovrejsning er
med til at 
sælge boliger

Landmand anlægger en 
bynær skov for at gøre nyt 
boligområde mere attraktivt 
for de nye beboere.

I udkanten af Benløse nord for Ring
sted er der netop plantet en ny skov.

Der plantes skov så mange steder, 
men denne skov er usædvanlig af to 
grunde:

* Skoven er plantet lige op til et 
nyt boligområde for at gøre grunde
ne mere attraktive for de nye beboe
re.

* Det er en privatperson som ejer 
jorden og har anlagt en bynær skov.

Hele området er på 51 ha. Heraf 
udgør skoven 27 ha skov, der er 15 
ha ager, 6 ha med 64 boliger, og ende
lig er der et fællesareal for boligerne 
på 3 ha.

Hvorfor skov?
Skoven og agerjorden ejes af Søren 
Matthiesen som er tidligere land
mand - men hvorfor planter han 
egentlig skov?

- Det er en plan som er modnet 
over flere år, fortæller Søren Matthie
sen. Jeg har dyrket det meste af area
let i en årrække, men der viste sig så 
at være interesse for at opføre flere 
boliger i Benløse. Samtidig fandt jeg 
ud af at min jord lå i et skovrejsnings
område.

- Kommunen ejede et stykke jord 
der lå som en kile ind i området, ud 
mod Roskildevej. Hvis jeg kunne 
købe dette stykke jord blev der en 
bedre arrondering, og så var det 
muligt at lave en god udstykning.

- Kommunen solgte jorden på den 
betingelse at der blev plantet skov, 
så Benløse blev afgrænset mod nord.

...BOLIGDRØMME med PLADS
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OC dobbelthuse i 1 plan på 91, 110,og 124 m* med integreret vognport. 
Parcelhusgrunde til opførelse af arkitekttegnede OC Huse i 1 plan.
16 grunde til opførelse af Lindboe & Jørgensen træhuse i 1Va plan.

Skitse over området på et stort skilt ud 
mod Roskildevej. De to nyanlagte sko
ve ligger nord for Benløse landsby og 
de 64 nye boliger.

Desuden skulle der tinglyses 
adgangsret for offentligheden til sko
ven.

- Jeg var også med på skovrejsnin
gen, fordi det gør kvarteret mere 
attraktivt for de nye beboere. For 
med en fredskov mod nord er de sik
re på at der ikke kan ske yderligere 
byudvikling lige uden for deres bolig.

- Jeg tror også at mange vil være 
glade for at bo lige op til en skov. For 
et par år siden blev der lavet en 
undersøgelse af to skove ved Slagel

se og Århus, og den viste at huspri
serne stiger lige op til en skovrejs
ning. Jeg tror nu ikke at vi får mere 
for disse grunde, men skoven gør at 
de er lettere at sælge.

- Er der skov over det hele?
- Godt halvdelen af området er 

plantet til, men der er også åbne 
områder inde i skoven, og der er en 
del agerjord. Jeg tror de fleste dan
skere er mere til skovbryn end til 
skov.

- Skoven har ikke noget navn end
nu, men jeg hælder mod at kalde den 
Nørreskoven. Vejen ind til boligområ
det hedder Nørreskowej, og så er 
det en markering af at byen slutter 
her.

Plan for området
Det bliver en skov som er ret typisk 
for Midtsjælland. Træartsvalget er 
foretaget ud fra vurdering af jordty
per og terræn.

Skoven rummer en del eg og bøg, 
og der er ask og birk i de områder 
som nok vil blive fugtige når dræne
ne stopper til. For at få lidt grønt om 
vinteren er der bevoksninger af gran
dis og douglasgran, og der er et par 
enge i lavningerne.

Skoven helt mod nord er omgivet 
af agerjord som fortsat skal dyrkes 
for at bevare udsigten.

Mellem boligerne og den gamle 
landsby laves en slette som kan bru
ges til fælles aktiviteter såsom St. 
Hans bål. På sletterne laves mindre 
grupper af buske “som børn kan lege 
i”, og af overskudsjord fra byggeriet 
laves en kælkebakke.

- Hele projektet er lavet i et formi
dabelt samarbejde med Teknisk For
valtning i Ringsted Kommune, siger 
Søren Matthiesen. Landskabsarkitekt
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Kirsten Skov Thielsen har lavet pla
nen for hele området, mens skoven 
er anlagt af tidl. skovfoged Klaus 
Falk, Skovdyrkerforeningen Nordlige 
Sjælland.
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Udsigt fra den nordligste grund og ud over den nye skov. Skoven når helt ud til 
trærækken i det fjerne. Grænsen mod sydøst er Roskildevej til højre, grænsen 
mod nordvest er lidt til venstre for billedets kant.

Mi" * S

«2

X-V - V?*v

V .

i ^6: V *V

vs^-'-v j
->-V 'A' • <*

w •- .3

*-5r«wfc

Skovbrynet består af eg og en række buskarter.

Passer skoven selv
- Jeg har fået tilskud til at plante sko
ven, og det var ret vigtigt for at kun
ne gennemføre projektet, fortæller 
Søren Matthiesen. Jeg kom langt frem 
i rækken af ansøgere fordi det er en 
bynær skov.

- For at være sikker på at få til
skuddet gav jeg afkald på dybde
pløjning. Det betyder til gengæld at 
der er kommet godt med ukrudt, så 
der går en del tid med renholdelse. 
Jeg har købt en Ferrari minitraktor 
med harve og fræser, og i 2003 har 
jeg brugt omkring 8 timer pr. ha til 
renholdelse.

- Om tre år når kulturen er etable
ret bliver hegnet taget ned, og så 
anlægger jeg en befæstet sti ud til 
skoven samt flere stier gennem sko
ven. Noget af stiforløbet er givet på 
forhånd fordi der er krav om frihol
delse af nedgravede telekabler. Men 
det bliver formentlig også til en sno
et sti gennem skoven og måske ud til 
Benløse Møllevej mod nord.

- Jagten i skoven er lejet ud, og jeg 
tror ikke jagtlejeren vil få gener af for 
meget færdsel i skoven. Det er mit 
indtryk at folk løber ikke så meget i 
skovene mere. Motionen ordnes med 
en time i et fitness center, og så tager 
de hjem for at bruge tid på Internet
tet. Turen i skoven bliver begrænset 
til luftning af hunden.

Skoven som investering
- Du er ikke selv fristet til at bosætte 
dig på din egen jord?

-1 øjeblikket bor jeg selv inde i 
Ringsted by. Jeg har dispensation for 
bopælskravet - idet der er land
brugspligt på både skov og agerjord.

- Jeg har imidlertid mulighed for at 
bygge et hus, idet der er en byggeret 
et andet sted på ejendommen. En 
anden mulighed er at jeg køber en 
anden landbrugsejendom i nærheden 
og driver den sammen med jorden 
ved Benløse.

- Hvis jeg ikke selv bygger hus på 
det sted hvor der en byggeret, vil jeg 
nok sælge skoven om nogle år. Den 
nye ejer kan så bygge sit eget hus, 
men jeg forbereder byggemuligheden 
ved at lave en tæt beplantning 
omkring byggestedet. Anlægget af 
skoven bliver derfor også til en inve
stering og lidt af en pensionsopspa
ring for mig selv.

Sjovt at lave en skov
- Når jeg tænker tilbage på hele pro
cessen så synes jeg det har været 
sjovt at være med til. Jeg er glad for 
at jeg har haft muligheden for at gen
nemføre projektet. Det er også 
spændende at kunne lave en skov 
der kommer til at stå i meget lang tid.

- Jeg har dog ikke plantet skov kun 
for skovens skyld, men fordi det kun

ne indgå i en økonomisk helhed der 
blev attraktiv for mig. Projektet hæn
ger sammen fordi det både er udlagt 
til boliger og til skovrejsning. Denne 
model kan også lade sig gøre andre 
steder på Sjælland - men det har jeg 
nu ikke selv tænkt mig at gå i gang 
med. ■

sf
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Træarter i skoven
Der er to skove i området - dels en stor 
ud mod Roskildevej, dels en lidt min
dre trekantet skov mod nord.

Ud mod Roskildevej og op mod hus
ene er der bøg, douglasgran, ask og eg. 
Herefter kommer en lang, smal skov
eng, og op til Benløse Møllevej er der 
eg, grandis og bøg. Denne skov er 
anlagt i foråret 2003.

For tre år siden blev der anlagt en 
skov mod nordvest, formet som en tre
kant. Den består af eg, bøg, birk/el og 
en mose i midten. Omkring denne skov 
er der agerjord, som fortsat skal dyr
kes for at bevare udsigten.

Alle løvtræbevoksninger har ind
blanding af andre arter - der er ask i 
bøgene og fuglekirsebær i egene. Alle 
skove er omgivet af et skovbryn med 
eg og en række buskarter.

Mellem husene og Roskildevej er 
der af hensyn til støjen lavet en jord
vold. Den tilplantes til foråret med 
spredte navr og noget bunddække af 
forskellige buske, bl.a. fjeldribs. 
Støjvolden virker måske lidt domine
rende i dag, men det er håbet at kontu
rerne sløres af beplantningen.

Boliger
Boligerne ligger i det sydlige hjørne, op 
til den gamle Benløse Landsby og med 
en jordvold ud mod Roskildevej. Der er 
planlagt i alt 64 ejerboliger. Heraf bliver 
29 dobbelt- eller rækkehuse, og der er 
35 grunde på min. 700 m2 som kan 
bebygges med parcelhuse.

Nogle af husene bliver træhuse i VA 
plan, leveret af Lindboe & Jørgensen fra 
det svenske Hjåltevadshus. På hjemme
siden www.lindboe-joergensen.dk ses 
en række billeder af disse huse.

De fleste huse opføres af OC Huset - 
som nu ejes af NCC. Se mere på 
www.oc-huset.dk

Placering
Benløse ligger lige ved Ringsted, nord 
for motorvejen. Skoven ligger i den 
nordlige udkant af Benløse, ud til Ros
kildevej og nord for den gamle landsby 
i Benløse. Der er lavet en ny adgangs
vej fra Roskildevej ind til udstykningen; 
lige syd for området ligger Præstevej, 
men herfra kan man ikke komme ind til 
kvarteret.

Højere priser nær skov
Søren Matthiesen henviser til en under
søgelse fra Skov & Landskab af huspri
serne i nærheden af to skovrejsninger 
ved Slagelse og ved Århus. Den viste at 
i en afstand af 100 m fra skoven var 
husprisen mellem 5 og 12% højere end 
i en afstand af 1 km fra skoven. Se nær
mere i DST 3/02.

Forst Flowmatic 500 Skovgødningsspreder

H

FORST Flowmatic 500

1
*

Professionelle 
bruger maskiner fra:

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

# Køb af træ på roden i
• Maskinskovning

. BRDR.

Jhøirup a/s
• Udkørsel af træ

# Maskinplantning

• Oprilning Skoventreprenører
Skovgade 20 
7300 Jelling 

Biltel. 22 25 50 21
20 73 71 73 

Fax 76 80 14 00

# Rydning af stød og kvas

• Knusning

• Reolpløjning

BOLS FORSTPLANTESKOLE
TILBYDER

Kraftige 2/1 og 3/0 Ambrolauri, Tlugi (egen frøimport) 15-25 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
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Kæmperejer
og skovdrift
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/ Dam Do/ Forest Enterprise er der ca. 1.000 mangrove-akvakulturfarme med et 
gennemsnits areal på 4 ha. Farmene er typisk 50 m brede og 800 m lange. Far
merne er overbevist om at når bladene fra Rhizophora apiculata træet falder 
ned i kanalerne så kan der udbryde sygdomme hos tigerrejerne, der er den væs
entligste mulighed for at skabe indkomst.

Af Carsten Nico Hjortsø 
og Stig Christensen, Skov og 

Landskab (KVL)

Hvad har kæmpe-rejer og 
skov med hinanden at gøre?

Få svaret i denne artikel 
om erfaringer med en 'blød' 
dialog-baseret projektmeto
de brugt i forbindelse med 
skovplanlægning i mangro
veskove i Vietnam.

En af de mest udtalte konflikter i for
bindelse med forvaltning af naturres
sourcer findes i verdens mangrove
områder. Mangroven er en særlig 
skov som vokser i tidevandszonerne 
i tropiske og subtropiske områder. 
Mangrovetræerne er tilpasset for
hold med salt i jorden og hyppige 
oversvømmelser, og de beskytter 
kysten mod nedbrydning fra havet.

I de sidste årtier er der sket en 
enorm omlægning af mangroveskov 
til reje-akvakultur. 1 Vietnam’s man
groveområder bruges tidevandet 
som grundlag for en lavteknologisk 
produktionsform hvor store vand
masser flyttes ind og ud af reje-dam
me. Lave driftsomkostninger og gode 
priser på de store Tigerrejer (Penae- 
us monodon) skaber forventninger 
om fremtidig velstand for mange fat
tige farmere i mangrove-bæltet.

Dermed er der skabt en klassisk 
konflikt mellem på den ene side 
interesser, der ønsker at bevare 
mangroveskoven, og på den anden 
side den kommercielle udnyttelse af 
de samme områder til akvakultur.

Konflikt- og 
problemløsning på KVL
Sektion for Skovbrug, på Landbohøj
skolen, har gennem de seneste år 
udviklet undervisning inden for, hvad

man kunne kalde den sociale dimen
sion af skovbrug og naturforvaltning.

1 et nyt kursus med titlen Problem
løsning & Konflikthåndtering arbejder 
vi med metoder til at håndtere den 
sociale dimension af bl.a. skovbrug. 
Disse metoder - som betegnes ’de 
bløde operationsanalytiske metoder’
- retter sig specielt mod indviklede 
socialt forankrede problemstillinger.

De ’bløde’ metoder lægger vægt på 
en struktureret, og ofte gruppebase
ret, tilgang til problemløsning. De byg
ger primært på dialog, gensidig læring 
og understøttelse af kreativitet.

Da vores undervisning skal være 
forskningsbaseret forsøger vi des
uden at afprøve nogle af disse ’bløde’ 
metoder i virkelighedens verden. 1 
denne artikel præsenteres erfaringer 
med en af disse metoder, Soft Systems 
Methodology (SSM), i forbindelse 
med ovennævnte problematik om 
akvakultur i mangroven.

Case study i Vietnam

Stig Christensen, PhD-studerende 
ved Sektion for Skovbrug, har gen
nem flere år arbejdet med reje- og 
krabbe-akvakultursystemer i Mekong 
Deltaet i det sydlige Vietnam. 
(Mekong floden er en af Asiens store 
floder. Den udspringer i Kina og dan
ner et stort og vidtforgrenet delta i 
Sydvietnam ved sit udløb i Det Sydki
nesiske Hav).

1 foråret 2002 fik vi i en periode 
mulighed for at samarbejde, Nico 
Hjortsø (ligeledes PhD-studerende), 
Sektion for Skovbrug, gennemførte et 
3 måneders studieophold ved univer
sitetet i CanTho, hovedbyen i deltaet.

Et af formålene med opholdet var 
at lave et skovplanlægnings-værktøj 
for et 10.000 ha stort skovdistrikt i 
Camau, den sydligste provins i deltaet.

Skovdistriktet Dam Doi Forest 
Enterprise består af en ca. 1 km bred 
full protection zone ud mod Det Sydki
nesiske Hav mod øst, og en buffer 
zone mod vest. Bufferzonen er 2-4 km 
bred, og den er opdelt i områder med
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Opskæring af Rhizophora apiculata stammer, med 20 års omdrift, som forarbej
des til trækul. Trækullet fra denne art er specielt velegnet til BBQ af hund, slan
ger og mangrove muslinger Plantning, tynding, hugst og opskæring foregår ved 
håndkraft.

ren produktionsskov og områder 
med akvakultur-farme, hvor produkti
onsskov og akvakultur er integreret.

På den enkelte farm skal man som 
minimum opretholde et skovdække 
på 60%. På de resterende 40% etable
rer farmeren sin rejedam. Typisk er 
der tale om et system af flere hundre
de meter lange kanaler på ca. 3-5 m 
bredde, som ligger parallelt med hin
anden. Mellem disse kanaler står 
mangroven, ofte i smalle bræmmer af 
5-10 meter.

Tigerrejer i mangroven
På den enkelte farm er det produktio
nen af rejer der optager farmeren og 
hans familie mest.

Der er store penge i det, hvis det 
går godt. Men det gør det desværre 
alt for sjældent. Sygdomsudbrud gør 
rejedyrkning til en højrisiko aktivitet.

Udover rejeproduktionen er der er 
en stor indtægt ved fiskeri i den slu
se hvorigennem vandet i dambruget 
skiftes ved flod og ebbe. De fleste 
familier har desuden et mindre hus
dyrhold, en lille urtehave og nogle få 
frugttræer.

Oprindeligt var dambruget baseret 
på at naturligt forekommende reje- 
og fiskeyngel blev ført ind i kanalsy
stemet ved flod. Rejer og fisk ernære
de sig så ved den naturligt forekom
mende føde i kanalerne. Efter en 
vækstperiode på nogle få uger blev 
de fanget i slusen når dammens vand 
blev skiftet ved ebbe.

Den gennemsnitlige produktion af 
rejer i dette traditionelle ’extensive 
shrimp farming’ system er imidlertid 
faldet fra ca. 400 kg/ha/år i starten af 
90’erne til ca. 100 kg/ha/år i slutnin
gen af 90’erne. Årsagerne er en 
omfattende overudnyttelse af fiske
ressourcen, ødelæggelse af de man
groveskove hvor rejerne opholder 
sig som larver, sygdomme samt flere 
andre ting.

Denne udvikling har ført til, at de 
farmere der har råd, er gået over til 
’improved extensive’ rejeopdræt, 
hvori tigerreje yngel fra klækkerier 
udsættes for at forbedre udbyttet. 
Men overlevelsesraten hos tigerrejer 
er mindre end 10%, og mange farme
re taber penge på denne produkti
onsform.

Den markante nedgang i indkomst 
har på forskellig vis påvirket farmer
nes syn på den mangroveskov, som 
de er tvunget til at leve med på deres 
farme.

Skovdistriktet
Dam Doi Forest Enterprise admini

strerer mangroveskoven i full prote
ction og bufferzonen.

Under Vietnam-krigen blev en stor 
del af mangroveskoven destrueret af 
amerikanerne, der udsprøjtede 
‘Agent Orange’ (2,4,5-T) for at afsløre 
guerillaens opholdssteder. Mangro
ven retablerede sig dog hurtigt igen, 
naturligt eller ved plantning.

1 Dam Doi er mere end 95% af area
let blevet retableret med en enkelt 
mangroveart - Rhizophora apiculata. 
Der plantes typisk ca 10.000 propagu- 
ler per ha. Skoven dyrkes i en 20-årig 
omdrift med 1-2 tyndinger.

Det primære slutprodukt er træ til 
trækulsbrænding. De fleste andre 
træprodukter, som skovbruget 
førhen leverede, er i dag erstattet 
med andre materialer.

Der er en meget skæv aldersklas
sefordeling på distriktet, da store 
dele er plantet i perioden 1990-1998 i 
forbindelse med et bistandsprojekt.

Skovdistriktet beskæftiger 46 
mand. Heraf er 5 mand beskæftiget 
med planlægning. Skoven omfatter 
15 skovparter med ialt 953 bevoks
ninger.

Bevoksningerne er af meget varie
rende karakter. I full protection zone, 
hvor der er hugstforbud, findes 
hovedsageligt ensaldrende, sluttede 
bevoksninger. 1 bufferzonen findes et 
større antal sluttede bevoksninger og 
’bevoksninger’ på rejefarme.

Skovdistriktet modtager et pro
duktionsmål fra provinsens Depart
ment of Forestry. På baggrund heraf 
udarbejder distriktet løbende en 
detaljeret hugstplan for de næste 20 
år med angivelse af hugstvolumen

for hvert år på bevoksningsniveau. 
Dette arbejde foregår manuelt. Hug
sten skønnes ud fra et standard
tabelværk.

Distriktets hovedformål er at imø
dekomme produktionsmålet. Hvis 
det aftalte volumen ikke opnås i de 
planlagte bevoksninger, udpeges 
yderligere bevoksninger til afdrift, 
indtil produktionsmålet er nået.

Skovarbejdet udføres hovedsage
ligt af løsarbejdere. De bor på hugst
pladsen eller i små joller, når der er 
arbejde at få. Ellers arbejder de for 
akvakultur-farmerne med at udgrave 
damme - eller de flytter til andre 
områder, hvor der er penge at tjene.

Skovdistriktet havde ved projek- 
tets start ingen computer til rådig
hed. I forbindelse med et tidligere 
bistandsprojekt har man fået tegnet 
ét skovkort. Kortet hænger i admini
strationsbygningens mødelokale, ved 
siden af den obligatoriske blomster
smykkede buste af ’Uncle Ho’ - Dr.
Ho Chi Minh, det forenede Vietnams 
første præsident.

Et forslag til 
planlægningssystem
Af forskellige årsager faldt det i vores 
lod at bistå Dam Doi Forest Enterpri
se med at undersøge muligheden for 
at indføre et mere nutidigt system til 
skovplanlægning. Distriktets 
udgangspunkt var, at man ønskede 
‘noget med et GIS-kort’.

GIS (geografisk informations 
system) er flot og forførende. Det er 
enhver naturressource-planlæggers 
drøm (og i øvrigt et ganske nyttigt 
værktøj).

SKOVEN 2 2004 87



W*- ?Æ ■■
*(bi

tf ty

I*V
1K

V

i ►V

%
J

af

*<f-

y- *. "'V '

s:/* i:‘

w

s ?-% N

■5S*
f%a is

Mangroveskoven i full protection zone må ikke drives pt., og der er forbud mod bosættelse. Men de lokale fiskere og jord- 
løse daglejere er yderst afhængige af at samle krabber, muslinger, snegle og dyndspringere ved ebbe. Det anslås at fang
sten af havdyr i mangroveskov, der jævnligt oversvømmes, udgør ca. 450 kg/ ha/ år i Camau provinsen.

Men det forekom os at lejligheden 
bød sig for at udvide perspektivet og 
få et grundigt overblik over situatio
nen. Mange forskellige aktører har, 
eller vil i fremtiden kunne få, betyd
ning for hvordan skoven bedst for
valtes.

Vi valgte derfor at træde et skridt 
tilbage og anvende en arbejdsform, 
der lægger vægt på at afdække og 
forstå hvilket perspektiv forskellige 
interessenter har i en given situation.

En 'blød' tilgang
Arbejdsmetoden vi valgte at bruge 
hedder Soft Systems Methodology 
(SSM). Den er udviklet til at løse pro
blemer i komplekse situationer der 
omfatter såkaldte ’human activity - 
systemer. Det vil sige systemer - fx 
management systemer - der består af 
menneskelige aktiviteter eller hand
linger.

Her vil nogen måske spørge: hvad 
har det med skovplanlægning at 
gøre? Dertil må man sige at et plan

lægningssystem grundlæggende 
handler om at strukturere menneske
lige handlinger i en social sammen
hæng. Det gælder også selv om disse 
handlinger er rettet mod noget mere 
konkret fysisk i form af fx skovbe
voksninger der skal fældes.

SSM bygger på principperne i akti
ons-forskning. Dette indebærer at et 
projekt planlægges, gennemføres og 
evalueres i snævert samarbejde med 
’problem-ejeren’, i dette tilfælde Dam 
Doi Skovdistrikt. Vigtige elementer i 
SSM er systemtænkning (som et ana
lyse-redskab til at forstå virkelighe
dens kompleksitet), inddragelse af 
de forskellige aktører og læring.
Målet er at bidrage til at ’problem
ejeren’ selv bliver i stand til at for
bedre sin situation.

De syv faser
SSM metoden indeholder syv faser:
1) afdækning af udgangssituationen,
2) strukturering af udgangssituatio

nen,

3) definition af et eller flere formåls
rettede systemer,

4) udvikling af en systemmodel der 
kan virkeliggøre disse systemer,

5) sammenligning af systemmodellen 
og udgangssituationen,

6) udpegning af teknisk hensigts
mæssige og socialt acceptable for
bedringer af udgangssituationen,

7) gennemførelse af disse forbedringer. 
Herefter er udgangssituationen

forandret, forudsætningerne er ænd
ret, og man må tage udgangspunkt i 
en ny situation. De enkelte aktiviteter 
behøver ikke blive udført i den angiv
ne rækkefølge. Processen skal opfat
tes som en iterativ arbejdsproces 
hvor den konkrete udførelse afhæn
ger af situationen.

Et væsentligt element i metoden 
er en løbende analyse af de sociale, 
kulturelle og politiske forhold der 
præger beslutningsprocessen.

Vores erfaringer med SSM
En forudsætning for god problem-
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Nico Hjortsø i gang med at interviewe en mangrove-akvakultur farmer (i bar 
overkrop) og udarbejde et kognitivt kort. Omkring Nico sidder Mr. Viet og Mr. 
Mink, to forskere fra CanTho University, der fungerede som oversættere.

løsning er at man løser det rigtige 
problem. Måske er det banalt, men 
de fleste kender vel eksempler på 
fremragende løsninger af forkerte 
problemer.

I SSM lægges specielt vægt på at 
forstå og strukturere udgangssituati
onen. Man forsøger at forstå proble
met i den situationsbestemte sam
menhæng - her og nu. I vores tilfæl
de lavede vi samtaler med repræsen
tanter for de forskellige interesse
grupper omkring skovdriften.

Farmere, fiskere, jordløse dagleje
re, skovarbejdere, skovadministratio
nen og forskellige specialister blev 
interviewet. Deres historier blev gra
fisk afbilledet i kognitive kort - en 
slags sofistikerede mindmaps. Bru
gen af kognitive kort bygger på en 
antagelse om, at de individuelle, sub
jektive historier er vigtige at opfange 
og inddrage i processen.

Folk handler ud fra deres subjekti
ve overbevisning. Det kan således 
ske at farmerne fælder mangroven 
fordi de tror at bladene fra træerne 
er årsag til sygdomme i dambruget. I 
så fald er denne opfattelse et nyttigt 
udgangspunkt for at bevare mangro
ven, uanset om der er videnskabeligt 
belæg for at bladene fører til sygdom 
blandt rejerne eller ej.

Vores erfaring er at de kognitive 
kort var et godt redskab til at få over
blik over sammenhængene i interes
senternes argumentation. Men også 
at det kræver gensidig tillid og åben
hed at få den enkeltes historie frem. 
Den viden og de praktiske erfaringer 
der indsamles, kan være utrolig vær
difulde, og bidrage til at skabe mere 
kreative og realiserbare løsninger.

Ud fra de første samtaler stod det 
klart, at den største hindring for at 
bevare mangroven i bufferzonen er 
farmernes manglende incitament til 
at beskytte skoven.

Et andet stort problem er at geolo
gi og hydrologi ændrer sig i forbindel
se med udgravning af damme, etable
ring af dæmninger og forøget sedi
mentering (aflejring af dynd fra floden 
og fra havet). Derved reduceres den 
periodiske (og nødvendige) overs
vømmelse af mangroveskoven, og det 
økologiske grundlag for overhovedet 
at dyrke mangroveskov ændres.

I den tredje fase definerede vi to 
systemer. Det første system var en 
prototype til et GIS-baseret planlæg
ningssystem, som skal udvikles i 
samarbejde mellem GIS-specialister 
ved CanTho Universitet og skovdi
striktet. Dette arbejde blev sat i gang, 
og er under udvikling.

Det andet system - som vi vil kon
centrere os om her - går på at ind
drage farmernes erfaringer med at 
forbedre deres livsgrundlag, med 
udgangspunkt i skoven.

I fase fire lavede vi et oplæg til et 
system, der kunne håndtere denne 
opgave. Essensen i dette system er 
at integrere teoretisk/videnskabelig 
viden med praktisk/lokal viden. Et 
vigtigt element er at afholde work
shops og ekskursioner med farmere, 
skovfolk og forskere. Derved kan der 
udvikles nye skovdyrknings-praksi
ser med vægt på at skabe incitamen
ter for en langsigtet beskyttelse af 
skoven.

I den femte fase blev denne model 
diskuteret med de vigtigste beslut
ningstagere i forbindelse med en 
eventuel gennemførelse. Denne dia
log-fase viste sig at være meget kon
struktiv. Ikke mindst ved at afdække 
de institutionelle og kulturelle barrie
rer.

På det lokale niveau var man 
meget skeptiske over for et sådant 
initiativ. Derimod var man på det 
regionale niveau, Department of 
Forestry, mere åben overfor ideen. Vi 
mener, at hvis man skal gøre sig håb 
om at ændre praksis er det absolut 
nødvendigt at have et detaljeret 
kendskab til de forbehold, som de 
ansvarlige myndigheder måtte have.

Brugen af SSM bidrog til at afdæk
ke en række usikkerhedsmomenter, 
og disse kan efterfølgende integreres 
i et nyt forslag, som så kan diskute
res igen. Processen fortsætter til der 
er opnået en høj grad af enighed 
blandt parterne. Det er naturligvis 
tidskrævende, men fordelen er at

man ikke for hurtigt får lagt sig fast 
på en ’god’ løsning på et forkert pro
blem. Eller lægger sig fast på en tek
nisk fremragende, men politisk eller 
kulturelt uacceptabel løsning.

Det vietnamesiske samfund er 
præget af en top-down organisati
onskultur. Administrative regler og 
normer er mere fremherskende end 
learning-by-doing mentaliteten. Hvis 
man vil gøre sig håb om forandring 
må man tage udgangspunkt i denne 
situation. Vi oplevede at SSM var et 
nyttigt værktøj i denne proces.

SSM viste sig også at være nyttig i 
forbindelse med vores tværfaglige 
samarbejde. Som henholdsvis skov
bruger og miljøingeniør havde vi ret 
forskellige tilgange til opgaven. Gen
nem brugen af SSM blev vi hver især 
tvunget til at synliggøre vores forud
sætninger omkring opgaven og dens 
løsning. Dette bidrog til at skabe klar
hed og gensidig forståelse i samar
bejdet.

Er SSM fremtiden?
Dansk udviklingsbistand har ændret 
fokus fra overførsel af teknologi til 
mere bløde områder som kapacitets
opbygning og udvikling af organisati
onen indenfor politiske og admini
strative systemer. Det er vores over
bevisning at en metode som SSM kan 
bidrage konstruktivt til netop denne 
type af projekter, der er mere sam
mensatte og i konstant forandring. ■

Afslutningsvis skal der rettes en tak til Dan
ske Forstkandidaters Forening for finansiel 
støtte til Nico Hjortsø’s studierejse til Viet
nam.
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Træer og buske
i banken på Rågø

:

- Plantebanken på Rågø vil så at sige vokse op fra en bar mark, for øen har 
været intensivt opdyrket i mange årtier, siger skovfoged Thyge Andersen.

Tekst og foto: 
journalist Jan Skriver

Skovfoged Thyge Andersen 
har af Aage V. Jensens Fon
de fået til opgave at etable
re en plantebank på Rågø i 
Smålandsfarvandet.

Formålet er at bevare 
arvematerialet fra oprindeli
ge danske træer og buske.

Gemt godt af vejen på et landskabe
ligt hjørne i den sydøstlige del af 
Danmark ligger en bank, hvor værdi
erne bare vokser og vokser, men det 
sker i stilhed. For vi befinder os på 
den 80 hektar store og menneske
tomme Rågø i Smålandsfarvandet 
nordvest for Lolland.

Rågø blev i 1998 købt af Aage V. 
Jensens Fonde der har naturbevarel
se som formål. Tanken med købet af 
øen var at bevare det oprindelige 
genetiske materiale for træer og 
buske, der hører hjemme i det 
sydøstlige Danmark - fra Als i vest 
over Sydfyn, Langeland, Sydsjælland, 
Lolland-Falster til Møn i øst.

Indsamling
Skovfoged Thyge Andersen fik til 
opgave at opspore, indsamle og plan
te de 34 arter, der indgår i banken.

- Jeg har ledt efter det autentiske, 
det rene, altså de vilde og uberørte 
sydøstdanske bestande. Ved hjælp af 
litteratur, overleveringer og fagfolks 
viden har jeg fundet voksesteder for 
alle de arter, som vi skal have med i 
plantebanken, siger Thyge Andersen.

Han har for længst udpeget alle de

voksesteder i Sydøstdanmark, hvor 
frøene skal samles. Kun én lokalitet 
vil blive brugt som leverandør af 
genetisk materiale for hver art. Han 
mener, at alle arter vil være indsam
let og plantet i genbanken i 2006,

- Det er både et stykke detektiv
arbejde og et håndarbejde at etable
re en plantebank. Det kan være svært 
at samle frø fra de oprindelige vilde 
arter, for vi samler i konkurrence 
med dyr og fugle. For eksempel kom 
jeg for sent, da jeg skulle samle frø 
fra rød kornel på Lolland. Fuglene 
kom først og åd frøene.

- Desuden er frøsætningen ustabil 
i et klima som det danske. I år sætter 
hasselen ingen frø, siger Thyge 
Andersen.

Egetræer hentet i Skejten på Lol
land vil blive et af de bærende ele
menter i plantebanken. Skejten-egen 
er kendt fra blandt andet Folketings

salen, som prydes af et maleri med 
disse prægtige ege.

Hasselen er hentet på Langeland, 
hvor der er ikke er egern, så dér var 
det let at skaffe frø til banken.

Bøgen er fra Falster, taksen vil 
stamme fra Vejle, kristtornen fra 
Åbenrå, mens fjeldribsen vil stamme 
fra Møn.

Krægen
Med særlig fryd hæger Thyge Ander
sen om krægen, det oprindelige dan
ske blommetræ, som er stamformen 
til alle de sorter af blommer, vi i dag 
fortærer.

- Da vi fik lokal presseomtale af 
projektet viste der sig at være overra
skende mange kræger tilbage i læbæl
ter på Lolland og Falster. Krægen har 
ellers været udsat for rydninger over 
store dele af landet, selv om den har 
masser af fine egenskaber.
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Ege fra Skejten på Lolland vil blive et 
af de bærende elementer i genbanken.

- For mig er det en gåde, at moder
ne læplantninger er så ugæstfri over 
for dyr og fugle, som tilfældet er. Der 
har længe været en tendens til at 
læplante uden tanke for vildtet. For 
eksempel bruger man i udstrakt grad 
dunet gedeblad, selv om vildtet ikke 
vil kendes ved denne plante.

- Plantningen er udelukkende sty
ret af forretningshensyn. Jeg mener, 
at man i stigende grad burde anven

de de oprindelige danske træer og 
buske, såsom krægen, i læhegn, siger 
Thyge Andersen.

Bevarelse
Rågø ligger så isoleret, at dens træer 
og buske ikke kan blive bestøvet af 
andre bestande af samme art. Der
med er der sikkerhed for at plante- 
banken vil bevare de egenskaber, 
som vejr, vind og voksevilkår har 
fået træer og buske i Sydøstdan- 
mark til at udvikle gennem århun
dreder.

Det afgørende for projektet på 
Rågø har været at anlægge det så 
hurtigt som muligt og derved udste
de en livsforsikring til de gamle træer 
og buske. Senere kan man så etablere 
en forretningsgang, så skovfolk kan 
hente frø og stiklinger, hvis de 
ønsker et indslag af oprindelighed i 
deres skovbillede.

- Vi ved ikke, om de gener, vi beva
rer, er værdifulde set fra en forstlig 
og økonomisk betragtning. Og vi væl
ger ikke træer og buske ud fra et 
ønske om, at de skal være smukke, 
perfekte eller have en hurtig vækst.
Vi tager dem udelukkende, fordi det 
er vigtigt at bevare det arvemateria
le, som man eventuelt kan udnytte i 
en senere forædling.

- Hvis der ikke bliver værnet om 
de grundlæggende egenskaber, risi
kerer de at gå tabt én gang for alle. 
Ligesom dyrearter, der i årtusinder 
har tilpasset sig et lands klima og 
geografiske vilkår, har også indfødte

træer og buske en særlig modstands
kraft, som indførte fremmede arter 
ikke nødvendigvis har. Det er disse 
ofte glemte ressourcer, vi skal passe 
på, siger Thyge Andersen.

Renholdelse
30 hektar af Rågø er hegnet ind, så 
bankens voksende værdier er sikret 
mod den bestand på 20-30 stykker 
dåvildt, der lever på øen. Harer er 
der ingen af. De døde ud i 2002.

Når træerne og buskene engang 
har vokset sig store, vil hegnet blive 
fjernet. Plantebanken, hvis kapital i 
dag står i snorlige rækker, vil få 
karakter af en naturskov.

- Vi bliver nødt til at renholde 
området de første år mekanisk, så af 
praktiske årsager er træer og buske 
plantet i rækker og med god afstand 
mellem rækkerne. Rågøs vilde og 
uopdyrkede del på cirka 50 hektar 
huser en rig bestand af gnavere, så vi 
bliver nødt til at fjerne græsset 
omkring planterne, siger skovfoge
den.

Men når musefaren er drevet over, 
skal træerne og buskene i banken 
slippes fri. Ad åre vil Rågø udvikle sig 
til en slags naturskov for sydøstdan- 
ske arter.

- Vi vil måske rydde en smule og 
skabe varierende tæthed i skoven, 
men ellers vil området få lov til at 
passe sig selv som et vildt voksende 
plantemuseum, et refugium for de 
klassiske sydøstdanske træer og 
buske, siger skovfogeden.

-Krægen er det naturlige danske blommetræ. Den er grundstammen for flere af vores kulturblommer. Krægen burde vokse 
i langt flere læbælter, end den gør i dag, siger Thyge Andersen.
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Øen er velegnet
Selve plantningen har været besvær
lig, for jorden på Rågø er rig på ler. 
Achton Friis beskrev i sit værk om de 
danske øer Rågø som et lille stykke 
”alt for fedt Lolland, der er skåret fra 
for ikke at skade appetitten”.

Men øen var velegnet til plante- 
banken. Ikke kun på grund af sin afsi
des beliggenhed, der forebygger uøn
sket bestøvning, men også fordi den 
har været kraftigt opdyrket.

- Engang levede der 80 mennesker 
på Rågø, og indtil 1998 har der været 
drevet landbrug på den gode jord.
Det har betydet, at i mange år har 
der kun vokset få træer og buske på 
øen i forhold til de fleste andre ste
der. Vi har derfor så at sige kunnet 
grundlægge plantebanken på en bar 
mark.

- Ved anlægget har vi stræbt efter 
at udnytte landskabets nuancer og 
små variationer under hensyntagen 
til planternes natur. For eksempel 
har vi plantet hæg i Rågøs fugtige 
lavninger, siger Thyge Andersen.

En forkultur af rødel, der kan ska-

Fjeldribs er en bærbusk med dybe rødder i dansk natur. Råmaterialet til Rågø er 
hentet omkring Ulvshale på Møn.

be læ, var det første, der tog form i 
plantebanken. Elletræerne skal helt

fjernes om nogle år, når de har 
udspillet deres rolle. ■

Der lever en bestand på 20-30 stykker dåvildt på Rågø, så plantebanken må hegnes ind.
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Rågø - plan for genbevaringsbevoksninger
Træer og buske, der er naturligt forekommende i den genøkologiske zone 
“Sydsjælland og de sydlige øer”

Art
Godkendte frøkilder til 
landskabsformål i området Forslag til proveniens

Navr Roneklint v. Præstø, Avnede på 
Lolland og Tranekær på Langeland

Skejten, Sydøstlolland

Rødel ingen Røgbølle Sø, Maribo

Vortebirk ingen ikke fastlagt

Avnbøg Bregentved, Roneklint v. Præstø, 
Tillitze på Lolland Vennerslund, Falster

Fuglekirsebær ingen Langeland ell. AIs

Stilkeg Bregentved og Skejten Skejten på Sydøstlolland

Bøg Knuthen borg Park Pandebjerg på Falster

Småbladet Lind Vindeholme, Lolland Grænge skov, Lolland

Skærmblomstret Elm Krenkerup, Lolland Krenkerup, Lolland

Rød Kornel ingen Christianssæde, Lolland

Hassel Gulstav Langeland Næs Præstegårdsk. Langeland

Aim. Hvidtjørn ingen Næs Præstegårdsk. Langeland

Engriflet Hvidtjørn Karresbæktorp på Sjælland Rågø

Benved ingen Rågø

Vedbend ingen Rågø

Dunet gedeblad ingen Pandebjerg, Falster

Vild æble ingen Gulstav, Langeland

Aim. Hæg Bregentved og
Rådmandshaven i Næstved

Borremosen, Falster

Kræge ingen Rågø

Vild Pære ingen Lille Vejløskov, Lolland

Vrietorn Jydelejet på Møn Resle skov, Falster

Tørst ingen Horreby Lyng, Falster

Fjeldribs ingen Ulvshale, Møn

Solbær ingen Ved Maribo søerne

Aim. Røn ingen Bøtø, Falster

Tarmvridrøn ingen Ulvhale, Møn

Kvalkved ingen Fiskebæk skov, Sydfalster

Kristtorn ingen Akselbjerg, Aabenraa

Taks ingen Munkebjerg,Vejle

Ask ingen Rågø

Spidsløn ingen Ulvshale, Møn

Æblerose ingen Lindelse, Langeland

Havtorn ingen Pomle Nakke, Falster

Storbi. Lind ingen Flatø, Guldborgsund

December 2003
December gav en smule nedbør mere 
end normalen, mest i Vest- og Nord
jylland. Kun uge 49 var tør.

Temperaturen blev i middel 2,2 gr. 
over normalen, og der blev ikke 
nogen landsdækkende hvid jul. Der 
har været målt frost i alle uger og på 
alle stationer, som regel ned til 4-9 gr 
i det indre af landet. Lavest blev Isen
vad i Midtjylland med -11,9 natten til 
d. 31. Det har været meget blæsende, 
især i de to sidste uger.

Januar har givet 98 mm nedbør, 41 
mm mere end normalen. Kun uge 1 
og 4 var næsten uden regn.

Temperaturen blev i snit -0,4 gr. 
mod en normal på 0,0. Uge 1, 4 og 5 
var noget koldere end normalt. Der 
er målt frost i alle uger og på alle sta
tioner, i uge 5 ned til mellem 10 og 18 
gr næsten overalt.

Nedbør.mm December Januar

Amt Målt Normal Målt
Nordjyllands 85 62 88
Viborg 84 70 102
Århus 73 58 84
Vejle 78 77 95
Ringkøbing 92 80 118
Ribe 85 83 131
Sønderjyllands 71 74 122
Fyns 49 58 96
Vestsjællands 47 54 67
Nordøstsjælland 56 56 72
Storstrøms 44 52 81
Bornholms 64 62 83
Landsgennemsnit 71 66 98

Temperatur°C

December

Målt Normal

Januar

Målt
Middel 3,8 1,6 -0,4
Absolut min. -6,9 -11,9
Absolut max. 9,8 6,4
Antal frostdøgn 10,9 15.0 22,4
Antal graddage 410 471 538

Vindstyrke hyppighed, %, større 
end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 15 14 9
Styrke 8 
(hård kuling) 1 2 0
Styrke 10 
(storm) 0 0 0
Hyppigste
vindretninger sv,v V,SV S,SØ
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Kunden har altid ret
Af indkøbschef Thomas Skau 

Toftgaard (tst@spekva.dk), 
Spekva A/S

Hvis kunderne ønsker cer
tificeret træ skal skovene 
kunne levere det.

En certificering viser på en 
enkel måde at træet er 
bæredygtigt produceret.

Spekva køber i dag certifi
ceret træ fra Østeuropa, 
ofte billigere end dansk træ.

Kunden har altid ret - er et gammelt 
og velkendt princip inden for al han
del. Dette synes dog at have mindre 
betydning for de danske skovejere og 
Dansk Skovforening. Princippet gæl
der både for salg af skovens traditio
nelle produkter, såvel som valg af 
ideologi eller markedsføring.

Indhold frem for bogstavleg
Uanset hvilket certificeringssystem 
(PFEC eller FSC) der har den bedste 
chance for at blive udbredt i skov
bruget, så har dette ingen relevans i 
relation til at sikre afsætning af skov
ens produkter. Hvis kunderne (træin
dustrien og i sidste ende slutkunden) 
efterspørger FSC “miljømærket træ”, 
så er det skovenes fornemste opgave 
at fremskaffe dette.

Figeledes må det være et mål i sig 
selv at sigte mod en certificerings
ordning, som giver en ensartet og 
tydelig mærkning af slutproduktet.

Enhver dansk skovejer, som over
holder skovloven, kan jo med god ret 
proklamere, at hans træ er bæredyg
tigt produceret, men hvad mener han 
så med bæredygtighed? Er det en 
hugst der ikke overstiger tilvæksten, 
er det at der tages hensyn til nøgle
biotoper, eller er det at skoven dri
ves med hensyn til medarbejderne 
og lokalområdet?

Dette kan kun enkelt beskrives 
overfor slutforbrugeren med en 
mærkningsordning som FSC (PFEC 
har i dag ikke en mærkning af slut
produktet).

Spekva producerer primært bordplader 
til køkken og bad. Idag leveres 60-70% 
af bøgetræet og 20-30% af egetræet 
med FSC certifikat. Spekva har hoved
kontor i Vamdrup og er grundlagt i 
1965. Læs mere på www.spekva.dk

Genkendelighed og 
troværdighed
Det danske Ø-mærke er et forbillede, 
som er velkendt af alle danskere. 1 
modsætning til Svanen, Grime Punkt, 
EU blomsten o.a. ved alle danskere i 
store træk hvad mærkningen står for. 
Alle forbinder Ø-mærket med noget 
positivt og tror/ved, at den økologi
ske dyrkning viser flere hensyn til 
naturen sammenlignet med en tradi
tionel produktion.

Vi har alle hørt om de underlige 
undtagelser eller dispensationer, 
som er foretaget i relation til Ø-mær
ket. Dette bringer naturligvis 0- 
mærkningen i miskredit, men vi skal 
jo også huske på, at en mærknings
ordning skal være praktisk gennem
førlig.

Ligeledes inden for skovbruget 
har vi brug for én mærkningsord
ning, som er velkendt og som har en 
høj troværdighed. Navnet på den er 
ligegyldigt, men alle både i den pri
mære (skovbruget) og sekundære 
(savværker og træindustrien) pro
duktion bør bakke den op og ikke 
mindst være med til at sætte sine fin
geraftryk på indholdet.

Det nytter med andre ord ikke at

sidde med hænderne i skødet, mens 
andre former skabelonen, for så til 
sidst at risikere at løsningen ikke er 
acceptabel og ikke kan gennemføres i 
praksis.

PEFC ses i dag af mange som en 
protest mod at miljøorganisationerne 
(NGO'erne) har fået for stor indfly
delse på FSC kravene.

Men hvorfor har de det?
• har de været bedre organiseret? 

Næppe.
• har de været med og været enga

geret fra starten? Sikkert.
• har de haft en interesse i at påvir

ke og udforme kravene? Helt sik
kert.

Varen findes i Østeuropa
Som indkøbschef for den største pro
ducent af massive bordplader til køk
kenindustrien i Danmark kan jeg 
undre mig over at de danske skove 
spiller sig selv mere og mere af 
banen som potentielle leverandører 
til den danske industri.

En mindre del af de østeuropæiske 
leverandører af bøg og eg til det 
europæiske marked så for flere år 
siden muligheden for at skille sig ud 
fra mængden ved at lade deres skove 
og savværker FSC certificere. 1 dag 
kan de levere en vare, som end ikke 
kan købes i Danmark, men vel at 
mærke billigere end det danske alter
nativ.

Havde dansk skovbrug været lige 
så langt fremme i skoene som f.eks. 
Sverige hvor der allerede eksisterer 
mange certificerede skove, så ville 
man i dag have haft en konkurrence
parameter, som måske ville kunne 
retfærdiggøre en højere pris.

Som 1-land skal vi fokusere på 
know-how, højt serviceniveau, just in 
time levering og bløde parametre, 
såsom miljø, oplevelser, etik, moral 
m.m. Vi kan ikke konkurrere med bil
lig arbejdskraft med mindre vi kan 
argumentere for at vores råvare 
(træ) indeholder noget mere end den 
råvare der kommer fra Østeuropa. 
Vores træ skal med andre ord være 
ledsaget af den gode historie!

FSC hos Spekva
SPEKVA valgte i 2003 at prioritere 
FSC certificeret træ frem for andre
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alternativer. Dette skete primært pa 
baggrund af følgende kriterier:

1. synlig mærkning af slutproduktet
2. en global mærkningsordning.
1 januar 2003 blev vi Chain of

Custody certificeret (CoC). Dette gør 
det muligt at producere 100% FSC 
certificerede køkkenbordplader.
(CoC betyder en garanti for at certifi
ceret træ fra skoven er anvendt til de 
nævnte slutprodukter, som dermed 
kan mærkes med et logo, red.).

Vi gik i 2003 fra en råvareforsyning 
i eg og bøg med 0% FSC certificeret 
træ op til at 60-70% af alt bøg og at 
20-30% af alt eg leveres med FSC cert
ifikat. (For egen er en større del certi
ficeret, men savværkerne mangler en 
CoC).

Blandt tropiske træsorter kan 
nævnes Jatoba (fra Brasilien), som 
gik fra 0% til 40-50% certificeret træ. 
Alle de nævnte træsorter er det lyk
kedes at købe certificeret uden en 
prisstigning og i enkelte tilfælde har 
det faktisk medført et prisfald.

Jeg håber med dette indlæg at 
kunne medvirke til en mere nuance
ret debat, som ikke kun tager ud
gangspunkt i skovens ønsker, men i 
højere grad i kundens ønsker og 
krav. ■

Har FORSTPLANT 
det største udvalg? 

Ja, naturligvis!

KLØVNING
Få mere ud af kævlerne til brænde 

Kløvning af stammer i op til 
0 95 cm og 3 mtr's. længde

Strandgaard Kløvning
40539732

www.strandgaardsbraende.dk

FARMA VM AB
”Dine venner i skoven '

ii

Farma 10-65 D med 500-hjul

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

Priser fra 43.400 for kpl. vogn med kran.

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

NIAB Traktorprocessor 5-15B,

Traktorprocessor 5-15C 
Helautomat

NIAB er den komplette løsning for dig som 
er skovejer- eller skoventreprenør. Den 
får din kapacitet til at stige væsentlig for 
en rimelig investering. Den mindsker tab, og 
forkert hugst undgåes lettere. De farligste 
og tungeste arbejdsmomenter kan du også 
undgå med en NIAB.

Alle priser ex. moms

GOD AS FORS MW FARMA NORDEN AB
Fabrik: Salg v/Stephen Servé
E-mail: mfo@forsmw.ee Tlf. 7023 5001 • Fax 7023 5002
www.forsmw.com Mobil: 2176 5003 • E-mail: shs@bigab.dk

I> umas -2Joh auseu
Det danske
landbrugs rejsebureau
Skræddersyede studierejser 
over hele verden, 
fx. for faggrupper, 
foreninger og 
bestyrelser.
Tlf. 86 48 48 13 
Fax 86 48 48 31 
E-mail: dj@dumas-johansen.dk 
www.dumas-johansen.dk

HJORTHEDE 
PLANTESKOLE a/s

Tukærvej 12, Hjorthede 
8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 6488 - Fax 8668 6440.
E-Mail : Hjorthede-planteskole@mail.tele.dk 
www.I Ijorlhede Planteskole.dk

Planter til Juletræer 
Pyntegrønt 
Læ og landskab 
Skovrejsning

Rekvirer evt. skovplantekatalot

Ny 10 tons skovvogn med 6,5 kran til Dig der stiller høje krav!
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Postbesørget blad (0900 KHC)

FAGHANDLEN

/

s*

Skoviakke 595,-

r

Skovhjelm 399,-

r MS 200

hr Nu 4.995,

Sikkerhedsoverall 875,

w tvo
STIHL stihl sm—

_ral

Verdens letteste professionelle sav 
2,3 hk • 35 cm3 • 3,8 kg

MS 260 FB

Nu 3.995,-
HiVa

STIHL .

STIHL

STIHL oplyser nærrtteste 
forhandler på telefon 

3686 0500 eller www.stihtédk^ STIHL

WoodLine
sikkerhedsstøvle
550,-

Specielt udviklet for det nordiske marked, den mest 
solgte professionelle sav. 3,5 hk • 48,7 cm3 • 4,7 kg

®




