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Nordmannsgran
Ambrolauri
Planter i topkvalitet 

til storproduktionspriser:
75 34 16 12
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Vi opdrætter for øvrigt også 
Skotsk Hojlandskvæg.

• Ud over dette speciale dyrkes også 
traditionelle forstplanter i planteskolen.

• Registreret frøhandler.
• Egen import fra Ambrolauri.
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126 Oparbejdning
Ny metode til oparbejdning af 
stormfald - træerne trækkes op 
med rod af gravemaskine før 
skovningsmaskinen kommer.

Udvikling i bladtab

- Rødgran

128 Nyt fra forskningen
Fra Skov & Landskabskonferen
cen. Såning af eg og bøg, egens 
sundhed (se figuren - den røde 
kurve), fredskovsbegrebet.

130 Træteknik
Ny ledelse og struktur på Trætek
nik på Teknologisk Institut.

132 Grønne ideer
Et shelter - læskur - af fuldtømmer 
bygget med støtte fra Tuborgs 
Grønne Fond og med hjælp fra 
elever på en ungdomsskole.

135 Krumvokset egetræ
Vikingeskibet Imme Gram skal 
have ny stævn. Det kræver et 
særligt stykke egetræ.

136 Stormfald - kort nyt
Produktivitet på oparbejdning, for
søg med lagring, hårdmetalkæder, 
skovstøvler, historiske stormfald i 
Europa.

138 Stormfald - kort nyt
Stormfald i Danmark 29.-30. janu
ar, udenlandsk hjælp, stormfald i 
Frankrig (billedet er fra Les Lan
des i Sydvestfrankrig), lavere 
hugst i Tyskland, omkostninger til 
vandlagring, oparbejdning i Syd
tyskland. Rettelse til Skoven 2/00, 
side 79 (om planteforsyningen).

140 Kort nyt
Fund af bændelorm i ræv.

141 Skovpolitik i 
Swaziland
Det lille land i det sydlige Afrika 
har intensiv plantagedrift, mens 
naturskoven ikke anses for særlig 
værdifuld. Der er behov for at for
mulere en skovpolitik.

144 Stormfald gennem 
tiderne
Oversigt over alle stormfald i Dan
mark siden 1894. Mængderne har 
været stigende gennem årene, og 
årsagerne hertil diskuteres. Bille
det viser et stormfald i rødgran og 
grandis fra Fuglsang i 1993.

149 Certificering - kort nyt
1 51 Verdensudstilling for certificerede 

træprodukter, den danske FSC 
arbejdsgruppe godkendt, møbel
fabrikker med FSC, Sodra har 
480.000 ha, test af FSC i Rusland, 
Slesvig-Holsten får FSC, rettelse til 
11/99, s. 493.

150 Dansk PEFC system
PEFC Danmark har nedsat 
arbejdsgrupper til at udvikle det 
danske PEFC system.

152 Nå dine mål
Der bør opstilles en klar målsæt
ning for skovdriften. Et af værk
tøjerne er GIS systemer.

4S
154 Naturskove i Estland

Der udvikles et netværk af natur
skove i Estland. 4% af skovarealet 
udlægges som urørt skov. Billedet 
viser registrering af naturværdier i 
skovene.

157 Forædling af 
stormfaldstræ
Med et mobilsavværk kan man 
forædle stormfældet træ.

158 Månedens profil
Grundvandsdomineret siltjord.

159 Kulturteknik på 
stormfald
Forsøg giver vejledning i tilplant
ning af stormfaldsarealer i hede
skovbruget på let jord. Om kvas
rydning, jordbearbejdning, hjæl
petræer, renholdelse og træarts
valg.

164 Kort nyt
Naturplejekurser (på Sjælland, 
AMU Center), ny metode til im
prægnering (udføres på Pals- 
gaard), børnehave lejer en skov 
(ved Karise).

165 Naturen på 
kompromis
Debat om naturskovsstrategien - 
behov for bedre beskyttelse af 
naturværdierne.

168 Bøger til salg

169 Klimastatistik
Januar 2000,

170 Er rødgranen ved 
at dø?
Debatindlæg - rødgranen skal 
passes rigtigt.

171 DM i loggersport
Afholdes 8. april.
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Lovrup Skov v. 
Løgum Kloster, 
luftfoto 20.2.00 
fra 150 meters 
højde. Næsten 
al gran over 12 
m er væltet. 
Foto: Flemming 
Rune, FSL.
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Juletræs
dyrkerforeningen
Dansk Juletræsdyrkerforening har pr. 1. 
marts ansat skovfoged Jan Jurgensen 
som dyrkningskonsulent på halv tid.
Den øvrige tid er han beskæftiget som 
skovfoged på Clausholm Skovdistrikt.

Jan kommer fra en stilling som skov
foged i Skovdyrkerforeningen Århus 
Nord.

Juletræsdyrkerforeningen oplyser at 
efter Strategiplanen som er vedtaget 
ultimo 1999 skal foreningen - udover et 
intensivt samarbejde med FSL og Dan
marks JordbrugsForskning - sætte sig i 
spidsen for erfaringsopsamling fra 
praksis samt indlede en mere intensiv 
videnformidling på dyrkningsområdet.

Foreningen vil derfor forstærke 
landskonsulentvirksomheden over for 
de decentrale konsulenter og de store 
producenter med egen administration.

Hedeselskabet
Region Syd
Bo Rene Andersen som siden 1.8.98 har 
været skovfogedassistent på Fyn er pr.
1.1.00 udnævnt til skovfoged på Fyn.

Martin Sejersgaard-Jacobsen (skov
tekniker fra 1998) er blevet ansat som 
skovfogedassistent ved Maskinstation 
Syd som ekstra hjælp i forbindelse med 
stormfaldet.

Region Midt/Nord
Peder Gregersen er pr. 1.1.00 ansat
som skovrejsningskonsulent.

Peder Gregersen er 29 år og uddan
net skov- og landskabsingeniør fra 
1999. Sideløbende, samt efter sin 
uddannelse, har han haft selvstændig 
entreprenørvirksomhed. I pyntegrønt
sæsonen 99 har han arbejdet for 
Brahetrolleborg og Hedeselskabet,
Fyns Skovdistrikt.

Hans primære opgave bliver skov
rejsning, i første omgang i Ejstrupholm- 
Nr. Snede-Give området, hvor han skal 
arbejde sammen med den stedlige 
skovfoged, Svend Busk. Ansættelsen 
skal sikre at regionen fortsat kan betje
ne de mange ejere som ønsker at 
benytte de gunstige støtteordninger for 
skovrejsning. Valget af det nævnte 
område skyldes at der netop her er 
mange skovrejsnings- og SFL-områder 
kombineret med en forholdsvis let jord.

I

Naturpleje
Kurser
AMU-Center Vest- og Sydsjælland har samlet sin undervisningsekspertise i 
Naturplejecenter Sjælland, og herfra tilbyder vi en række specialkurser inden for 
pleje af naturen.

Landbruget Skoven
• Landskabsplantning og • Pleje afvandløb

dyreliv • Fortidsminder
• Pleje af vandhuller • Pulikumsfaciliteter
• Fortidsminder

Kurserne varer I-5 uger, og der ydes kursusgodtgørelse efter gældende regler. 
Uddannelsen foregår på Naturplejecenter Sjælland,Vrangeskov ved Ringsted.

Entreprenør
• Vandløbs 

vedligeholdelse
• Gravning af vandhuller

Tilmelding til kurserne kan ske på telefon 58 55 85 54 til Lars Bjørnsen.

AMU-Center
Vest- og Sydsjælland Æk%

Træn dine evner - det lønner sig
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ADGANGSRET:
DER ER BRUG FOR AFTALER, 

IKKE NYE REGLER

Miljøminister Svend Auken vil diskutere befolkningens adgang til den danske natur, 
blandt andet med en konference i juni. Om diskussionen får politiske konsekvenser 
vides ikke. Men håbet er tændt hos de organisationer der ønsker at udvide befolk
ningens generelle adgangsrettigheder.

Ministerens udgangspunkt er spørgsmålet “Er adgangsreglerne i pagt med 
tiden?”. Reglerne er vedtaget 1992 ved et bredt politisk kompromis, både i Folketin
get og mellem de involverede interesseorganisationer. For skovenes vedkommende 
stadfæstede reglerne den udvikling der har været i gang i årtier, nemlig en konstant 
udvidelse af befolkningens ret til at gå og cykle i skovene, også de private.

Dækker de nuværende regler så danskernes behov for adgang til skovene?
Svaret er ja, 1992-reglerne er fuldt tilstrækkelige. Behovet for almindelig adgang 

- fx skovtur med familien - er uforandret. Det er da også kun visse friluftsorganisatio
ner som ønsker den almindelig adgangsret udvidet i private skove.

Til gengæld er der et mærkbart øget behov for adgang til organiserede aktivite
ter. Skovejerne får stadigt flere henvendelser fra brugergrupper med behov for at 
låne skovene til særlige formål. Og det er vidt forskellige - og ofte indbyrdes mod
stridende - typer af aktiviteter som giver den stadig større rift om skovene til frilufts
liv. Intet tyder på at denne udvikling vil stoppe.

Behovene for og konflikterne imellem de stadig mere specialiserede ønsker til 
brug af skovene kan ikke løses med generelle regler i en lov. Men lokalt løses langt 
de fleste sager i mindelighed med gode argumenter. Dån lykkelige situation må ikke 
sættes over styr.

Konklusionen er derfor også klar:
Der er ikke brug for lovændringer som udvider den almindelige adgangsret.
Derimod er der brug for det bedst mulige forhold mellem skovejerne og deres 

lokalsamfund. Dét giver nemlig mulighed for lokale aftaler der kan løse de konkrete 
behov og konflikter.

Men netop forholdet mellem skovenes ejere og brugere vil lide skade af lovændrin
ger som udvider den almindelige adgangsret:

Dels fordi der med udvidede adgangsmuligheder automatisk også følger udvide
de muligheder for de forskellige brugergrupper til at genere hinanden - og til at 
genere naturen.

Dels fordi de fleste skovejere anser deres ejendomsret for lige så ukrænkelig som 
alle andre danskeres. En lov der skærer i skovejernes ejendomsret kan medføre at 
mange skovejere går i baglås i samarbejdet med omverdenen - hvorefter de kon
centrerer sig om at holde på de dele af ejendomsretten der er tilbage. Fx kan der 
komme flere afslag på at låne skoven ud til friluftsliv. I øjeblikket er de fleste skov
ejere positive overfor omverdenens henvendelser, netop fordi de ønsker et godt for
hold til lokalsamfundet.

Derfor - kære politikere og interesseorganisationer:
Sats alt på at udvikle det gode forhold mellem skovejere og brugere. Det vil gav

ne alle.
Og lad være med at puste til ulmende konflikter landet over ved at gennemtvinge 

unødvendige lovændringer.
Gustav Berner / Jan Søndergaard
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STORMFALDET 3.12.99

OPARBEJDNING 
AF STORMFALD 

OG RYDNING AF STØD

Gravemaskinen har taget træerne op og lagt dem med flugtende rodender klar til 
skovningsmaskinen. Til venstre i billedet ligger afkortede effekter klar til udkørsel.

Af maskinskovfogederne 
Ernst Eriksen og Erik 
Baunbæk-Knudsen, 
Eledeselskabet.

En gravemaskine løfter 
hele træet med rødder 
fri af jorden og lægger 
det klar til skovnings
maskinen.

Man undgår friskæring 
med motorsav, og area
let er klar til anlæg af ny 
kultur. Metoden er mere 
skånsom end rydning 
med gummiged - men 
stødrankerne pynter 
ikke.

Oparbejdning af stormfald byder på 
mange problemer. Her kan især næv
nes kombinationen af at opretholde en 
høj kapacitet på skovningsmaskinerne, 
samtidigt med at man ikke må tilside
sætte sikkerheden for friskærerfolkene.

I Skoven nr. 1 og 2 har der allerede 
været skrevet meget om oparbejdning. 
På Hedeselskabets maskinstationer 
arbejder vi - som alternativ til tidligere 
omtalte metoder - med en løsning hvor 
der anvendes gravemaskiner. Ikke til fri
skæring, men til ”friløftning”.

En vellykket 
kulturetablering
Erfaringerne fra 81 har vist, at en fornuf
tig kulturetablering på de ringere boni
teter som regel forudsætter en jordbear
bejdning forud for plantning.

Størst kultursikkerhed til en fornuftig 
omkostning opnås ved en stribebear
bejdning, typisk med et traktortrukket 
redskab.

Færdselen på stormfaldsarealerne 
besværliggøres imidlertid ofte af vælte
de rødder eller høje stød, der har rejst 
sig, når rodkagen er faldet på plads. 
Det forøger omkostningen for jordbear
bejdningen samtidig med at kvaliteten 
forringes.

Optagning af væltede rodkager og 
sammenlægning i ranker, forud for den 
egentlige jordbearbejdning, er fortsat 
en god forberedelse til sikre kulturer.

Oparbejdning og 
oplægning af stød i 
ranker i en arbejdsgang!
Ud fra ovenstående ræsonnementer - 
som vil være velkendt for de fleste - har 
vi på Hedeselskabets maskinstationer 
sammensat følgende skovnings- og 
rydningsmetode:

1. En mellemstor gravemaskine med 
tømmergrab kører vinkelret på faldret- 
ningen, løfter væltede træer (incl. rød

der) fri af jorden, trækker dem knap en 
trælængde bagud af faldet og placerer 
dem i et "geled” med flugtende rødder.

2. En skovningsmaskine kører bagef
ter, skærer roden fra og oparbejder 
træet. Der kan oparbejdes både lang
tømmer og afkortede effekter.

3. Udkørsel/udslæbning sker på tra
ditionel vis med udkørselsmaskine.

Gravemaskine og skovningsmaskine 
arbejder helt afhængigt af hinanden, 
idet gravemaskinen ikke kan gøre plads 
for sig selv til det næste skår. Gravema
skinens maximale kapacitet med hen
syn til frilægning er derfor lig skovnings
maskinens oparbejdningskapacitet.

Typisk har gravemaskinen lidt over
skydende tid der kan udnyttes til grov- 
rydning af kviste og toppe, så der kan 
etableres en kultur i et jævnt lag kvas, 
alternativt en fuldstændig rydning. 
Afstanden mellem stødrankerne er 
typisk 10-15 m, men de kan relativt bil
ligt flyttes sammen til større afstande
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Gravemaskinne er i gang med oplægning af hele træer; og skovningsmaskinen er i 
gang med oparbejdning. Det er nødvendigt at maskinerne følger hinanden.

Klar til udkørsel. Rødderne ligger i ranker, og “stødhøjden" er ret lav.

forud for plantning, alternativt kan de
knuses,

Anvendelse af metoden
Metoden har vist sig at være økonomisk 
neutral, når man tager stødrydningen 
med, set i forhold til den traditionelle 
med manuel friskæring. Til gengæld 
hæver den kapaciteten på skovnings
maskinen og rummer fordele af organi
satorisk og sikkerhedsmæssig karakter.

Metoden fordrer en vis arealstørrelse 
- hvilket desværre er nemt at opfylde i 
den nuværende situation - samt at man 
inden start kan beslutte sig til at gøre, 
hvad der ofte bliver nødvendigt til sidst: 
At rydde stødene.

Driftserfaringerne er hovedsageligt 
gjort på sandjord - det ser umiddelbart 
ud til at metoden er miindre velegnet på 
lerjord.

Metoden har flere fordele:
- Der kan bedre arbejdes i flere skift, 

fordi samarbejdsfladen ligger mellem to 
maskinførere, der har let ved at holde 
øjenkontakt.

- Man undgår det farlige friskærer- 
arbejde.

- Der flyttes mindre jordmængder 
end ved stødrydning med gummiged!

Men der er også ulemper:
- Det tætte samarbejde mellem to 

maskiner gør metoden forholdsvis 
følsom overfor driftsstop på den ene 
maskine.

- En meterhøj stødranke pynter abso
lut ikke i landskabet; omvendt er disse 
ranker mange steder det eneste, der 
kan give en smule læ for de nye træer.

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

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

BIOGRIND * fikskaprer fra C Ml
• Maskinvægt: 11,4-44,7 T • Motorydelse: 200-800 HK
• Transportabel, hurtig opstill. • Åben fødekasse
• Lukket rotorkammer m. tr. bånd

HELMER-MOTOR
Tlf. 49 19 27 00 • Fax 49 19 06 61 • hmo2r@mail.tele.dk-----L I (Ifrll *ngp
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SKOV & LANDSKABSKONFERENCEN 2000

Udvikling i bladtab

NYT FRA 
FORSKNINGEN

Udvikling i bladtab for tre træarter 1989-1998 ifølge den danske overvågning af 
skovsundheden.

Den årlige Skov & Landskabskonferen
ce blev afholdt i Odense 1. februar 
2000. Arrangøren var denne gang Cen
ter for Skov, Landskab og Planlægning, 
der som omtalt i Skoven 2/00 er et for
pligtende samarbejde mellem Forsk
ningscentret for Skov & Landskab, Den 
kgl. Veterinær- og Landbohøjskole samt 
Skovskolen.

Der var tilmeldt i alt 411 til konferen
cen (ink!, foredragsholdere). Heraf 203 
til sessionerne for skovbrug og pynte
grønt, og 185 til sessionerne for bymiljø 
og landskab. Det samlede deltagertal 
er dermed godt 5% lavere end året før

Som noget nyt var der i år 6 rund
bordsdiskussioner om forskellige 
emner I næste nummer forventes bragt 
en omtale af debatten om "Hvad kan vi 
gøre for at forbedre lønsomheden i 
skovbruget?"

I denne artikel omtales nogle af fore
dragene fra konferencen. Omtalen er 
lavet af skovbrugsstuderende Kirsten 
Skogøy.

Red.

Såning af eg og bøg
v/ Esben Møller Madsen, Trolle- 
holms Gods AB, og Palle Madsen, 
Skov & Landskab.

Målet med såning er at opnå kulturer 
af høj kvalitet samtidig med at omkost
ningerne reduceres. Dette synes umid
delbart realistisk idet der både er 
adgang til billigt formeringsmateriale 
(frø) og mulighed for at reducere 
arbejdstidsforbruget.

Såning er ikke noget nyt, og det er 
billigere des større arealerne er.

Praktiske erfaringer fra forsøg på 
Trollesholm.
Ved maskinel såning af egekulturer på 
agerjord er det vigtigt at såbedet er vel
forberedt, og at arealet er effektivt 
behandlet mod kvik før såningen starter. 
Frøkvaliteten er afgørende for et godt 
resultat, og det kan altid betale sig at 
købe velsorterede og velbehandlede 
agern.

Ved renholdelse kan Round-up 
anbefales, og det har vist sig uproble
matisk at behandle med Round-up i pri
mo til medio maj, altså før knopbryd

ning. Resultatet blev at ca. 90% af de 
udførte såninger lykkedes, og metoden 
er derfor overordentlig robust.

Totalomkostningerne for en ege
såningskultur på gennemsnitligt 6 ha er 
ca. 15.000 Skr/ha.

På skovjorde er der lavet forsøg med 
manuel såning af egekulturer, og her er 
resultatet helt anderledes. Generelt mis
lykkedes alle kulturerne på grund af 
mus. Kun på arealer hvor der var foreta
get en forudgående radikal jordbear
bejdning (her dozing) var såningerne 
lykkedes. Dette skyldes at jordbear
bejdningen havde gjort arealet ugæstfrit 
for mus.

Der blev også udført forsøg med 
udsåning af eg i små vækstrør for at 
undgå musene. Her viste det sig at 
planterne blev skadet i rørene, primært 
på grund af frost, og hvis rørene ikke 
var tilstrækkelige store, blev planterne 
angrebet af mus.

Konklusioner
For eg er såning en god metode 
såfremt frømaterialet er godt, og mus

og meterhøjt ukrudt ikke får lov til at 
ødelægge kulturen.

Såning af bøg på renafdrifter har 
givet meget dårlige resultater hvilket 
også er forventeligt da bøg ikke er 
nogen pionerart. Såning af bøg på 
renafdrifter kan dog anvendes på milde 
lokaliteter samtidig med musebekæm
pelse og/eller intensiv jordbearbejdning 
efterfulgt af renholdelse.

Såning af bøg under skærm ser 
lovende ud, men der foreligger ikke til
strækkeligt mange forsøgsresultater til 
at der kan siges noget generelt.

Såning af bøg på agerjord har gene
relt givet et bedre resultat end såning 
på renafdrifter. Dog medfører det en 
række problemer der knytter sig netop 
til etablering af bøg uden skærm. Muse
bekæmpelse og/eller jordbearbejdning 
samt renholdelse er også her forudsæt
ninger for en vellykket kultur.

Generelt ser såning af eg og bøg ud 
til at være et realistisk og billigt alterna
tiv til plantning på arealer hvor vegetati- 
onskonkurencen er under kontrol. 
Såning er derimod mindre interessant
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på arealer, hvor vegetationen i løbet af 
de første år får lov til at udvikle sig kraf
tigt.

I næste nummer forventes bragt en 
artikel om såning på stormfaldsarealer. 
Red.

Egens sundhed
v/ Iben Margrethe Thomsen og 
Hans Peter Havn. Skov &, Land
skab.

I de seneste 10-15 år har sundheden 
af de danske egebevoksninger til tider 
virket usikker. Nogle af årsagerne er tør
ke, frost, afløvninger, skader på stam
mer og rødder, tilbagevisning af skud
systemer og dårligt udspring.

Der foregår hvert år overvågninger af 
egens sundhed hvor kronens tæthed 
vurderes. Et træ regnes for svækket 
hvis det har tabt mere end 25% af bla
de eller nåle. Det fremgår af figuren at 
egen gennemsnitligt har været mere 
skadet end bøg og rødgran. Dog skal 
man være varsom med at sammenligne 
forskellige træarter, og i stedet se på 
udviklingen over tid.

Metoden giver ikke altid et helt kor
rekt billede af egens sundhed, da over
vågningen foregår på et bestemt tids
punkt af året - nemlig juli. Det er efter at 
egen har sat sommerskud - dvs. svæk
kelser opstået i forsomimeren kan være 
sløret. Et andet eksempel er sommertør
ken i 1992 der førte til at egene smed 
mange kviste sidst på sommeren, og 
dette er naturligvis heller ikke med.

Den kedelige tendens der er i egens 
vitalitet kan genfindes i andre euro
pæiske lande. Derfor diskuteres det 
meget om egen får det generelt dårlige
re, og hvis dette er tilfældet, hvad der 
så årsagerne?

Den udvikling som er vist på grafen 
menes at skyldes tre forskellige faktorer. 
Der er først grund til alvorlig bekymring 
når der ses en konstant nedsat vitalitet 
som ikke kan forklares ved kendte årsa
ger.

Insekter kan være en trussel mod 
egen, men de fleste gæster egen huser 
er relativt uskadelige. Væksttab ses ofte 
kun i forbindelse med massive afløvnin
ger.

En af de største trusler mod egen er 
honningsvamp. Den mest almindelige 
art er Køllestokket honningsvamp 
(Armillaria gallica) som er kendetegnet 
ved at den lever som nedbryder af dødt 
ved i skovbunden.

Ved skader eller svækkelse af træer
ne kan honningsvampen angribe rød
der eller stammebasis. Herfra kan den 
brede sig og dræbe bark og kambium 
og lave råd i splinten. Køllestokket hon
ningsvamp angriber både løv og nål, og 
risikoen for angreb er derfor lige stor i 
monokulturer som i blandingskulturer.

To andre store trusler mod egen er 
“Oak decline” og “egens visnesyge”. 
Ingen af disse to sygdomme er heldig
vis set i Danmark.

“Oak decline” viser sig bl.a. ved gul
nen i bladene og er et samlebegreb for 
generel mistrivsel i eg. Den er beskre
vet fra andre europæiske lande.

"Egens visnesyge” skyldes angreb af 
en svamp Ceratocystis fagacearum 
som er beslægtet med den svamp som 
forårsager elmesygen. Den findes kun i 
USA. Der er grund til en vis bekymring 
da vi allerede har den perfekte smitte
spreder, nemlig den europæiske bark
bille, som kan sprede svampen hvis 
den bliver indslæbt til Europa.

Konklusion.
Er egen så stadig hårdfør i Danmark?

Egen er veltilpasset, har en stor over
levelse og klarer som regel både bioti
ske og abiotiske skader. Så længe vi 
ikke har Oak decline og Egens visnesy
ge i Danmark og der ikke sker en 
væsentlig ændring i livsbetingelserne, 
er der ingen grund til at tvivle på vores 
egearters mulighed som gode træarter 
til skovdyrkningen.

Fredskov” eller 
“landskab med træer”
v/ Bo Fritzbøger, Skov & Landskab.

Den adskillelse vi i dag har mellem 
skoven og landskabet startede i 1805 
ved udstedelsen af “Forordning om sko
venes udskiftning, vedligeholdelse og 
fredning”, i daglig tale kaldet “Fred
skovsforordningen”. Hermed fik skov
bruget en slags grundlov der stadig er 
gældende.

Hovedelementerne i fredskovsforord
ningen var (og er stadig) en ophævelse 
af enhver fælles ejendoms- og brugsret 
til skoven, en fredning af alle skovarea
ler således at de i al fremtid vil bevare 
deres højskovspræg, og til sidst forbud 
mod al husdyrgræsning (svin dog und
taget) på arealer defineret som fred
skov.

Denne forordning var den sidste i en 
lang række lovgivningsinitiativer rettet 
mod ophævelsen af fælles brug og 
brugsret til jorden.

I den fællesskabstid der gik forud for 
Landboreformerne i 1700-tallet var 
landskabet præget af multifunktionalis- 
me (dvs. flere anvendelser på samme 
areal). Dette begreb understreges af 
den norsk-danske topograf Arent Bernt- 
sens definition af skov i 1652: “Skov er 
lig alle de pladser eller stykker land 
som er med træer begroet”.

Dette meget diffuse skovbegreb og 
den dermed følgende mangesidige 
skovudnyttelse gav dog problemer, 
blandt andet for den nye opvækst. 
Antallet af græssende kvæg i skoven 
var alt for stort. Derudover var det i 
bøndernes interesse at bevare skoven 
som en underskov således at de 
beholdt brugsretten til skoven og den 
ikke voksede op og blev del af herre
mandens overskov. Dette blev hovedsa
geligt gjort ved styninger.

Det var blandt andet uorden som

denne Fredsskovsforordningen skulle 
bringe til ophør. Hvorfor forordningen 
kom i netop 1805 vides ikke, men det er 
en kendsgerning at udviklingen på det 
tidspunkt allerede havde været i gang 
længe. I 1805 var fællesskabet 
ophævet i 2/3 af landets skove, og i 
40% af skovene var græsningen allere
de ophørt.

Der var dog en hel del modstand 
både på politisk plan og blandt skov
ejerne. Dette afspejles ved at i 1830 var 
1/7 af skovene underlagt vekslende for
mer for fællesskab, og ikke mindre end 
1/3 var endnu udlagt til græsning.

Denne monofunktionalisme som star
tede med Fredskovsforordningen er sta
dig grundlaget for vores landskabsud
nyttelse i dag. Der udtrykkes ofte et 
ønske om et mere afvekslende skov
landskab, og spørgsmålet er så hvor
dan dette kan opnås.

Det nye Center for Skov, Landskab 
og Planlægning bekæmper på sin 
måde denne sektionering af landska
bet, men er det på tide at vi ophæver 
den skilsmisse mellem skoven og land
skabet der skete for 200 år siden? Er 
det tid til at Fredsskovsforordningen 
ophæves?

Der findes ingen entydige løsninger, 
men det virker som om vi skal starte i 
det åbne land. Det er en kendsgerning 
at det ikke er på det tekniske og prakti
ske plan vi halter bagefter, men til 
gengæld på det politiske plan. Måske 
ligger fremtiden i én arealanvendelses
lov i stedet for vore utallige love på 
området vi har i dag.

(Fra salen: - En “løsning” kunne være 
at fjerne kravet til antal træer pr. ha. ved 
tilplantninger. Måske skal vi væk fra den 
rene vedproduktion.)

N

KÆVLE-TANG
Åbner fra 10 cm til 165 cm, 
lukkekraft op til 9.5 tons, 3-pkt 
montering eller i frontlæsser, 
180° krøjning, kraftig tysk kvalitet

HS GRAVERSEN
tel 9738 1588 • fax 9738 1879
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TRÆTEKNIK
- NY LEDELSE OG STRUKTUR

Træteknik på Teknolo
gisk Institut vil fasthol
de et videncenter for 
træ- og møbelindustrien.

Teknologisk Institut har ændret ledelsen 
og strukturen af Træteknik. Formålet er 
at skabe en bedre tilpasning af centret i 
Byggeri Divisionen.

Instituttet vil med den nye struktur 
fastholde et kraftigt videncenter for træ- 
og møbelindustrien; men samtidig indi
viduelt styrke de forskellige behov, kun
derne har fra møbelbranchen og fra 
den træbaserede del af byggeri og 
anlæg.

Forstkandidat Jørgen Baadsgaard- 
Jensen er udnævnt til centerchef. Ffan

har i en årrække ledet de aktiviteter i 
Træteknik, der er rettet mod træmateria
ler og træets anvendelse i byggeri og 
anlæg. Ffan har her beskæftiget sig 
bredt med træ omkring bl.a. træbeskyt
telse, materialeudvikling, indeklima og 
miljøspørgsmål.

Struktur
Trætekniks aktiviteter er opdelt i en ræk
ke sektioner - se diagrammet.

Træteknik er fysisk placeret dels i 
Tåstrup ved København, dels i Fferning 
hvor aktiviteterne er samlet i Produkti
onsteknisk Sektion. Denne sektions 
rådgivning til træ- og møbelindustrien 
rettes primært mod virksomhedernes 
ledelsesaktiviteter, produktivitet og logi
stik. Af andre aktiviteter kan nævnes 
miljø- og kvalitetsledelse samt styrkelse

af samhandel med og mellem underle
verandører.

Miljøsektionen orienteres primært 
mod deklaration og dokumentation af 
produkters miljøværdier, men i tæt sam
menhæng med miljøstyring.

Møbellaboratoriet udbyder akkredite
ret prøvning og rådgivning om materia
levalg og konstruktionsudfomning.

Aktiviteterne rettet mod træs anven
delse i byggesektoren er placeret i 
Laboratoriet for Træ og Konstruktioner, 
Træbeskyttelseslaboratoriet og Indekli
malaboratoriet. Aktiviteterne dækker 
rådgivning, forskning og udvikling, ak
krediteret prøvning samt certificering og 
kontrol. Laboratorierne er bl.a. aktive i 
udarbejdelse af normer og standarder.

Ændringen i organisationen skal 
udbygge kvaliteten og aktualiteten af de

Den nye centerchef for Træteknik på 
Teknologisk Institut, Jørgen Baads- 
gaard-Jensen, er 45 år og forstkandidat 
fra 1980. Han arbejdede i mange år i 
Skovteknisk Institut med bl.a. over
skudstræ, og han var direktør for Skov
teknisk og Parkteknisk Institut i en korte
re periode i 1980-1981 inden han kom 
til Teknologisk Institut.

Den organisatoriske placering af Træteknik i Byggeri på Teknologisk Institut, samt 
de enkelte sektioner i Træteknik.

BYGGERI Træteknik
---------- Jørgen Baadsgaard-Jensen

Centerchef

Murværk

Bygge
komponenter

Rørcentret

Produktivitets
centret

Produktionsteknisk sektion
Kry Herholdt
Sektionsleder

Miljøsektion
Knud Erik Kvist
Sektionsleder

Møbellaboratoriet
EbbeLaug
Laboratorieleder

Træbeskyttelseslaboratoriet
Flemming Correll Frank
Laboratorieleder

Træ og Konstruktioner
John Adelhøj
Laboratorieleder og kvalitetschef

Beklædning 
og Textil

Indeklimalaboratoriet
Jørgen Baadsgaard-Jensen

130 SKOVEN 3 2000



En af Trætekniks opgaver er afprøvning 
af møbler - her en funktionsprøvning af 
en Børge Mogensen stol.

ydelser, der udbydes. Den løbende for
bedring af industriens produktivitet og 
kvalitet vil stadig være et af centrets 
nøgleområder, bl.a. omkring automati
on.

Der vil samtidig blive iværksat aktivi
teter til at kunne bistå industrien med 
produktionstekniske og ledelsesmæssi
ge konsekvenser af en stigende anven
delse af Internettet bl.a. til handel. Den 
grundlæggende viden om produkternes 
materialeegenskaber og konstruktion vil 
fortsat være hjørnestenen på møbelom
rådet.

En del af Byggeri
Der lægges vægt på, at Træteknik er et 
center i divisionen Byggeri på Instituttet.

Træteknik vil derfor lægge en større 
indsats i de aktiviteter, der henvender 
sig til den udførende del af byggekæ
den. Dette sker i et tæt samarbejde 
med Byggeris andre centre, fordi målet 
er mere optimale bygninger og anlæg, 
og ikke bygninger og anlæg af bestem
te materialer. Dette forventes at være til 
større gavn for træindustrien, da det 
bidrager til en fokus på, hvor og hvor
dan træ anvendes bedst og dermed 
opnår størst konkurrenceevne. Forvent
ningen er, at træets andel vil stige.

Der vil blive lagt særlig vægt på akti
viteter omkring træindustriens og byg
geriets anvendelse af EU’s byggevare- 
direktiv. Det gælder både udarbejdelse 
og anvendelse af standarder og normer 
og deklaration af produkter.

Træteknik vil med udgangspunkt i 
Instituttets strategi ”Fra Viden til Værdi” 
søge mod en mere målrettet formidling 
af resultater fra forsknings- og udvik
lingsaktiviteter. Sammen med en solid 
forankring i centrets store internationale 
samarbejdsflade forventer vi i endnu 
større udstrækning at kunne bistå til, at 
danske industrier har adgang til den 
teknologiske viden på træområdet, der 
skal til for at fastholde og udvikle kon
kurrenceevnen i en verden, der bliver 
stadig mindre.

Kilde Pressemeddelelse

Forsøg der skal vise effekten af kon
struktiv træbeskyttelse med nåletræar
ter. Brædder af 10 træarter er opsat på 
en udendørs væg med en række for
skellige metoder - formålet er at kunne 
vejlede i anvendelsen af træ. Brædde- 
væggen var omtalt kort efter opsætnin
gen i Skoven 9/98.
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GRØNNE FONDE 
TIL GRØNNE IDEER

Af EUD - Skovbruger/Natur
formidler Søren Korsholm, 
Jægersborg Statsskovdistrikt

Med støtte fra Tuborgs 
Grønne Fond og med 
hjælp fra 10-15 ung
domsskoleelever blev 
der bygget et shelter - 
et læskur. Det er nu 
opstillet i et naturområ
de.

Projektet kan måske 
inspirere andre til lig
nende projekter.

u.
o.

Shelteret er ved at tage form.

Jeg har en lille historie som andre 
måske kan få glæde af. Det handler om 
penge. Fondspenge til grønne projekter.

Det er midler som bl.a. andre EUD- 
skovbrugselever (med skoven som 
udgangspunkt) godt kan få adgang til. 
Derfor vil jeg gerne fortæle om et prak
tisk eksempel, som jeg selv oplevede 
det.

EUD-skovbruger
Allerførst vil jeg kort fortælle om EUD- 
skovbrugeruddannelsens sigte og ind
hold. Den varer 3 år, er baseret på 
skovskoleophold og praktik - eksempel
vis i en statsskov. Undervejs skal man 
så bestemme sig for hvilken specialedel 
man brænder for. Uddannelsen tilbyder 
6 forskellige valgmuligheder:

- Naturformidler
- Træ & Landskabsplejer
- Udvidet Skovbruger
- Maskinfører
- Godsarbejder
- Savværksarbejder
(Efter endt uddannelse er man så 

blevet til en skovhugger der frådser i 
frisk luft - en meget yndet frase som en

del forvildede skovgæster så kært 
udlægger det).

Specialet
I forbindelse med sit valg skal man det 
sidste år finde på en afsluttende opga
ve, der er relevant for specialet.

Men somme tider kan man komme i 
den kedelige situation at brænde inde 
med sit projekt, hvis det løber op i en 
miindre formue. I den forbindelse vil jeg 
gerne fortælle, hvordan jeg meget tilfæl
digt fik enderne til at nå sammen - måske 
kan metoden genbruges af andre.

Jeg sad en dag over en øl, og bag 
på etiketten var jeg heldigvis i stand til 
at læse at Tuborgs Grønne Fond gerne 
giver op til 15.000 i støtte, hvis man vel 
at mærke havde en grøn ide...

Grønne ideer kan jo selvfølgelig 
gradbøjes, og den ide jeg lå inde med 
var vældig grøn, men ikke specielt bil
lig. Derfor søgte jeg om støtte til mit pro
jekt - og fik det.

Det kan du også gøre. Ring efter et 
ansøgningsskema hos Tuborgs Grønne 
Fond, Strandvejen 54, 2900 Hellerup, 
tlf. 33 27 20 40.

Som nu uddannet naturformidler er 
undervisning selvfølgelig essentielt, så 
jeg skulle først overbevise en flok 16 åri- 
ge om at de kunne bygge Danmarks 
største shelter (læskur, red.) i fuldtøm
mer.

Ungdomsskolen
Det var blevet projekttid. Langt om læn
ge. Det var over et år siden at Michael 
og jeg havde skovet tømmeret ude i 
Jægersborg Hegn. Og lige så længe 
havde jeg funderet over miljøvenlige og 
brugbare løsninger på en temmelig ual
mindelig byggeplads.

De mange planker som jeg skulle 
bruge til gulv og tag var blevet leveret 
af Københavns kommunale afdeling 
“Grøn Service". Jeg fik helt gratis de 
smukkeste elmeplanker til 30 kvm gulv 
(i øvrigt fra byens døde vej- og parkt
ræer). Plus 45 kvm lærkeplanker. Nu var 
alting klar:

- Specialværktøj.
- Tømmer.
- 4 galger, hejsesystemer med blok

ke og taljeudveksling og 160 m 
tovværk,
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Eleverne fra ungdomsskolen går til arbejdet med godt humør. Denne miljøorienterede kvinde kom 
tilfældigvis forbi byggepladsen i 
Jægersborg.

- Bænke til afbarkningsfasen.
- Plus det løse.
Min ide krævede bistand fra 10 - 15 

unge 10. klasse elever i et par uger. De 
almindelige folkeskoler i København 
kunne ikke, idet een uge pr. klasse ville 
medføre for stort et pensumtab.

Jeg tænkte mit. Men heldigvis var 
holdningen anderledes overfor eleverne 
fra Københavns Kommunes Ungdoms
skole.

Nu skulle jeg møde dem igen. For to 
uger siden havde jeg præsenteret min 
ide for dem på deres skole i Bellmanns- 
gade. Jeg havde fortalt dem at jeg hav
de fået en sæk penge fra Tuborgs 
Grønne Fond (15.000 kr) til bygning af 
et fuldtømret shelter, og at pengene var 
blevet omsat I forskelligt værktøj!

Jeg viste dem mm lille model af et 
shelter, fablede om økologi og miljø og 
sunde materialer og hev værktøj op af

Det tog to dage at pakke det 8 ton tunge shelter ned og sætte det op på dets ende
lige ståsted på Amager Fælled.
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rygsækken til den var tom. Og sluttelig 
måtte jeg erkende at vi (sandfærdigt 
nok) kunne risikere at en masse medier 
ville kaste sig over denne begivenhed - 
navnlig TV1

Og så havde jeg pludselig et stort 
hold. To uger senere kom de ind med 
toget på Klampenborg station.

Byggeriet
Jeg var spændt på om alle de smås- 
tøvede fordomme man ligger inde med 
når snakken går på “de helt unge men
nesker", nu også havde noget på sig. 
For lige pludselig var jeg blevet mere 
end dobbelt så gammel som een på 16 
år. Derfor mine betænkeligheder.

- Er unge i dag en stor stime slatne 
zappere?

- Kan de kun bruge tiden på at drik
ke cola og sige fuck?

- Er naturen noget de har set i virke
ligheden?

- Kan to håndfulde unge bygge Dan
marks største fuldtømrede shelter?

Mine betænkeligheder blev (delvist) 
gjort til skamme.

I de to uger vi arbejdede sammen 
oplevede jeg dem utroligt positivt. Vejret 
sagde ‘Indian summer”, og stammerne 
fløj rundt i luften. Når tovværket peb 
gennem taljeblokkene - trukket af 10 - 
12 personer, var selv 350 kg tunge 
stammer til at danse med. Det ledte tan
kerne lidt hen på et sejlskib.

Som dagene gik fik de mod på flere 
forskellige arbejdsopgaver. En var god 
til at scribe (opmåling af tømmeret, 
red.), andre til at bruge stemmejern, og 
nogle barkede af så jeg troede det var 
løgn. (De var alle gode til at drikke 
cola.).
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Imens måtte de finde sig i at jeg fab
lede om lav-energihuse, finske masse
ovne, om træets vidunderlige evne til at 
ånde, måden man lagrer solvarme i fun
damentet under huset, og et fuldtøm- 
merhus’ statistiske levealder og 100% 
nedbrydelighed.

Dog fik vi det ikke færdigbygget på 
bare 14 dage. Jeg brugte selv 4 uger på 
at færdiggøre det. Da den sidste bjælke 
blev lagt på plads kom Kanal København 
(en lokal TV station, red,) for at interviewe 
de unge og lave en reportage,

Indvielsen
Shelteret skulle ikke stå permanent i 
Dyrehaven, men ude på Amager Fæl
led, et par km fra Naturcenter Vestama
ger. Holdet fra TV stationen kom igen d. 
12. januar, da shelteren stod klar til ind
vielse på Amager. De havde i sinde at 
filme shelterens første publikum og 
vores overnatning i den.

Eller også var det fordi de ville sma
ge den enebærkrydrede dåhjort som 
havde sydet over bålet hele dagen. De 
mest kække i flokken af “byggere” fik til 
opgave at flå den, - helt efter bogen.
Det var også dagen hvor pressen var 
inviteret.

Shelteren fungerer nu sammen med 
en bålplads som et overnatningssted 
primært for skoleklasser. Det skal blot 
aftales med Naturcenter Vestamager og 
de naturvejledere, der står for koordine
ringen. Den står i udkanten af Pinse
skoven, i en lysning blandt unge birke
træer.

Arealet herude på Vestamager over
stiger forresten det samlede areal af 
Jægersborg Skovdistrikts 4 øvrige 
skovparter...så der er plads nok. Sært 
nok er det endnu ikke så brugt af 
Københavns indbyggere, men det vil 
nok ændre sig når metroen står færdig 
om to år. Til den tid er der fra Hovedba
negården ti minutters togkørsel ud til 
endestationen på Kalvebod Fælled.

Fremtiden
Den 31. januar 2000 blev jeg færdigud
lært skovarbejder og naturformidler. 
Uden denne baggrund ville jeg ikke 
være rustet til at tage det næste skridt 
videre. Reelt betyder det at jeg kan 
springe ud som selvstændig - så snart 
jeg og min familie har fundet landstedet 
hvor tingene skal ske.

Min hensigt er ganske klart at 
fortsætte med at undervise folk i at byg
ge i fuldtømmer. Man kan begå mange 
fejl når det handler om at bygge i frisk 
træ - fejl som kan slukke en motivation 
og et godt initiativ.

Så hvis der findes interesserede 
selvbyggere, dem med en portion 
“pelsjæger-gener” i behold - kan jeg 
give dem det los der skal til for at kom
me i gang. Om kort tid vil jeg forhandle 
det specialværktøj der kræves, og med 
tiden også egnet dansk tømmer, frisk- 
skovet - samt i lagret stand.

Men selvfølgelig vil jeg også bygge 
lavenergihuse for private, og udnytte de 
indlysende fordele der er ved at kombi
nere et fuldtømret hus og nyere soltek
nologi. Jeg kan kun tro at der nu og i 
fremtiden vil være mennesker der tror 
på godt håndværk - såvel som den ved
varende energi.

Søren Korsholm er 34 år og kan også 
findes på Skovskolen i Nødebo, hvor 
han er gæstelærer i langbuekurser. Han 
kan kontaktes på tlf. 23 41 49 44.

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

Tlf.: 97 18 82 05, fax 97 18 82 05
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Tirelleborg Twiiir1's 
-fordi struktur
skader ødelægger 
alle træer!
Forkert dækmontering kan 
tage livet, af i 00 år gamle 
bøgetræer!
Trel leborg Twin ™ -effekten 
er tydelig: * Mindre struk
turskader =:= reduceret ener
giforbrug % øget effektover
førsel * mindre daekslid # 
forbedret førerkomfort.

Salgschef Olle Sahl Tlf 65964188 Fax 65964988 Bil 40164188 
e-mail: oie.sahl@trelleborg.c'orTi

r

»

WHfcEL SYSTEMS

Tlf. 87 61 25 75
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FORSIDEN

KRUMVOKSET

Af Sissel Kondrup og 
Christian Otto

Vikingeskibskopien 
Imme Gram står overfor 
en større reparation. I 
den forbindelse mangler 
et stykke krumvokset 
egetræ til en ny stævn.

Imme Gram er en kopi af Ladbyskibet, 
et krigsskib fra vikingetiden, der blev 
fundet ved Kerteminde på Fyn. Med sin 
længde på knap 22 m og et sejlareal på 
75 m2 er Imme Gram det største sejlen
de vikingeskib i Danmark.

Skibet blev som den første danske 
vikingeskibskopi bygget i 1963 af søn
derjyske spejdere og har siden 1978 
været drevet af foreningen Tønder 
Skibslag. Skibet bruges til sejladser i 
sommerferien og til andre kortere ture 
for foreningens ca. 300 medlemmer, 
bl.a. ved officielle begivenheder.

Vedligeholdelsen af skibet sker på 
amatørbasis, af foreningens medlem
mer, der hvert år i påsken samles for at 
reparere og vedligeholde skibet inden 
sommerens sejladser. Den sidste mere 
omfattende renovering af skibet blev 
foretaget i sommeren 1988, men nu er 
det ved at være tid igen.

Der er gået råd i skibets forreste 
stævn, hvorfor foreningen gennem de 
sidste par år har været på jagt efter 
egnet stævntræ. Det har imidlertid vist 
sig at være yderst svært at opdrive 
krumvokset egetræ, der er egnet til en 
ny stævn.

Vi er dog stadig af den overbevis
ning, at det rigtige stævntræ findes et 
sted i de danske skove. Vi vil derfor 
gerne have kontakt til nogen der kan 
hjælpe os med at skaffe det.

På tegningen ses hele skibets stævn. 
Den skraverede del illustrerer det stykke 
af stævnen, der som minimum skal skif
tes ud. Mål og dimensioner af stævnen 
fremgår af tegningen. Selve egetræets 
diameter skal nok mindst være 80 cm, 
da træets kerne ikke må indgå i stæv
nen. Træets krumning / åreforløb skal 
naturligt følge stævnens form.

Hvis du skulle kende netop det træ vi 
mangler, vil vi meget gerne kontaktes. 
Dette kan du gøre på tlf: 40 43 13 91 
eller e-mail cho@paa.dk (Christian Otto) 
eller tlf: 75 64 89 09 ( Lars Hansen).

Vikingeskibet Imme Gram under sejl. Foto: Svend Tougaard.

VIKINGESKIBET "IMME GRAM" 2,5 m

FORSTÆVN
Materiale: Egetræ, krumvokset

Diameter ~80 cm (min.)

2,5 m 2,0 m

2,0 m

1,5 m

1,0 m

0,5 m

0,0 m

1,5 m 1,0 m 0,5 m 0,0 m
Tegning der viser dimensioner og krumning på det stykke egetræ der er brug for 
ved reparation af vikingeskibets stævn. Tegning: Christian Otto.
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Præstationer og omkostninger ved oparbejdning af 
stormfældet nåletræ -r transport.

Træstr.
nf

Oparbejdning Effekter Præstation Omk.
nf/time kr./nf

0.3-0.4 *(Friskærer) + Skovningsmaskine Korttræ 7-15 66-142

0.4-0.6 Friskærer + Skovningsmaskine Tømmer + korttræ 15-20 45-66

0,3-0.5 (3) Friskærere + Gravemaskine Tømmer + Korttræ 6-15 76-191
Skovningsmaskine Tømmer + Korttræ 30 26

(total 102-217)

0.4-0.6 (2) Friskærere + Gravemaskine + 
Skovningsmaskine

Tømmer + Korttræ 15-20 87-116

> 0.5 Friskærer + Gravemaskine + 
Skovningsmaskine

Tømmer + Korttræ 20-22 70-78

0.3-0.5 Frilægning m. gravemaskine 
(inkl. rodkage)

Tømmer + Korttræ 14-20 33-46

Skovningsmaskine Tømmer + Korttræ 30 26
(total 59-72)

* Flere steder har man valgt at arbejde uden friskærer for skovningsmaskiner. Som oftest 
fører det til, at megen maskintid bliver brugt på kædeskift eller kædefiling med deraf føl
gende meget lave præstationer.

Ved beregning af omkostninger pr. m3 er anvendt følgende timepriser: Friskærer: 200 kr, skov
ningsmaskine: 800 kr, gravemaskine: 550-650 kr. Omkostningerne omfatter ikke transport.

Skov & Landskab udsendte d. 8. febru
ar 2. notat om stormfaldet. Vi bringer 
her noqle af noterne fra dette notat.

Red.

Produktiviteten kan 
forbedres
Frans Theilby og Ebbe Bøllehuus, 
Skov & Landskab (FSL)

Efter besøg på oparbejdningsplad
ser rundt i landet har vi fået den opfat
telse, at der er behov for en bedre 
instruktion. Særlig grelt står det til for 
gravemaskiner med tang, evt. også 
med sav. Førerne af gravemaskinerne 
er ofte helt uerfarne med denne type 
arbejde og har derfor stort behov for 
hjælp i indkøringsperioden, især om 
arbejdets planlægning.

I forbindelse med instruktionen er det 
også vigtigt at fastlægge arbejdskvalite
ten. Det kan f.eks. dreje sig om, hvor
dan arealet skal afleveres. Skal stødene 
blive i hullerne, eller skal de tages op 
og lægges i ranker? Hvor skal kvas og 
toppe placeres? Og hvad med knæk
ket, splintret og råddent træ? Tænk på 
den efterfølgende kultivering.

Det ser ud til, at produktiviteten - 
især for gravemaskinerne med de før
nævnte uerfarne førere - kan hæves 
væsentligt. Der bliver i nogle tilfælde 
ikke arbejdet rationelt, og der bliver 
taget for mange omtag, maskinen pla
ceres uhensigtsmæssigt og der bliver 
kørt for meget. Derfor bør en person, 
der har godt kendskab til oparbejdning 
af stormfald, bruge mindst en dag ved 
hver maskine på at optimere arbejdet. 
En tilsvarende opfølgning på skovnings
maskinerne vil i mange tilfælde også 
kunne forøge produktiviteten.

For lave præstationer kan også skyl
des at gravemaskinen er for lille. I stort 
tømmer bør maskinen være på mindst 
20 tons for at sikre den fornødne stabili
tet og rækkevidde.

I forbindelse med vore besøg har vi 
lavet korte tidsstudier, se skemaet. Det 
fremgår, at der er store variationer i 
præstationer - og dermed omkostnin
ger - hvilket naturligvis skyldes forskelle 
i fladefaldenes karakter og arealernes 
beskaffenhed. Meget ofte er det nød
vendigt at bruge gravemaskine til fri
lægning, når stammen nærmer sig 0.5 
m3.

Den øgede omkostning ved brug af 
gravemaskiner må altså på visse area
ler ses som et nødvendigt onde. Det 
skal dog samtidig bemærkes, at 
omkostningerne ofte øges p.g.a. dårlig 
arbejdsorganisation og mangelfuld 
instruktion til gravemaskinførerne.

En ny metode med frilægning af hele 
træer irikl. rodkage synes meget loven
de på de lettere (sandede) jorder. For
delen er, at man undgår det farlige fri- 
skæringsarbejde, og sandsynligvis er 
der også fordele ved kulturanlæg. I ske

maet er angivet meget foreløbige 
præstationer for denne metode.

Flere entreprenører er begyndt at 
hæve timeprisen for skovningsmaski
nen, hvis den skal trække træet frem. 
Det skyldes at der allerede er flere 
tilfælde hvor kranen er brækket af fordi 
belastningen øges når træerne er filtret 
sammen.

Det er karakteristisk for dette storm
fald, at oparbejdningen i stor udstræk
ning sker i bælter på langs af faldretnin- 
gen. Det skyldes, at træerne på denne 
måde nemmere kan frilægges af maski
nerne. Samtidig kan frilægning med 
gravemaskine og oparbejdning med 
skovningsmaskine foregå som to af hin
anden uafhængige operationer.

Oparbejdning af korttræ i mindre 
dimensioner sker dog stadig vinkelret 
på faldretningen.

Tørlager
Andreas Bergstedt,
Skov & Landskab (KVL)

Vi har indhentet viden om de tyske 
forsøg med lagring af træ under lufttæt 
plastfolie, hvor tømmer har kunnet 
opbevares i op til 3 år uden nævnevær
dige skader. Desværre oplyser ophavs- 
mændene til metoden, at den er tem
melig kostbar: 12-21 DM/m3.

I samarbejde med Skov- og 
Naturstyrelsen, Hedeselskabet og et 
savværk vil vi afprøve lufttæt lagring 
under danske forhold, så vi kan få erfa
ringer med metoden. Vi vil i den forbin

delse prøve en enklere (og forhåbentligt 
billigere) indpakningsmåde end den, 
der har været anvendt i Tyskland.

Hårdmetalkæder
til friskæring
Frans Theilby og Ebbe Bøllehuus, 
Skov & Landskab (FSL)

Stihi har en savkæde med hårdme- 
talbelægninger med navnet “Oilomatic- 
Rapid-Duro (RD)”. Kæden findes kun 
med 1,6 mm tykke drivled i 3/8” deling, 
så den passer kun umiddelbart på 
Stihis egne save.

De svenske save anvender drivled 
på 1,5 mm ved 3/8” deling. Det kan ikke 
lade sig gøre at få sværd til dem til 1,6 
mm drivled (undtagen i enkelte tilfælde 
ved sværd på 28 - 32“).

Stihi Rapid Duro (RD) skal slibes på 
en slibemaskine med diamantskive. 
Derfor må man anskaffe flere kæder, så 
man kan køre med en kæde i en dag 
eller to og derpå sende den til slibning, 
mens man skifter til ny kæde. Stihi opgi
ver prisen til 6 kr. + moms pr. drivled.
En 20” kæde koster således ca. 450 kr.
+ moms.

Oregon fremstiller en ekstra hærdet 
savkæde i både 0.325” og 3/8” deling. 
Kæden er mere holdbar end de almin
delige kæder, når der saves i forurenet 
træ. Den kan - dog med noget besvær 
og ekstra forbrug af file - håndfiles på 
normal vis. Der findes ikke en tilsvaren
de kæde egnet for skovningsmaskiner. 
Priser hos Nordsjællands Maskinservice
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Fladefald I Lovrup Skov ved Løgumkloster, hvor næsten alt nåletræ over 12 m højde 
er væltet. I Lovrup Skov har Lindet skovdistrikt reserveret et større areal stormfældet 
gran til urørt skov / naturlig foryngelse / indsånlngs- og plantningsforsøg med hjælp 
fra FSL. Foto: Flemming Rune, FSL, 20.2.00, flyvehøjde 150 m.

er ca. 4,70 kr. + moms pr. drivled i 
0.325” deling og 5,10 kr. + moms pr. 
drivled i 3/8” deling.

Hårdnietalkæder kan ikke anvendes 
til skovningsmaskiner pga. de høje 
kædehastigheder og det øgede sav
tryk. FSL har afprøvet en 0.404" kæde 
med hårdtmetalsbelægning på en Tim- 
berjack 1270 B med 758 aggregat.
Efter en halv time var de tleste belæg
ninger flået af.

Skovstøvlerne er ikke 
skærefaste!
I den senere tid har der været flere 
tilfælde, hvor skovarbejdere har savet 
igennem skovstøvlernes skæreindlæg.

Skovstøvler bliver afprøvet og god
kendt efter de gældende EU-standarder 
og derpå mærket med savmærkaten. 
Godkendte støvler kan dog ikke forhin
dre gennemsavning med en kraftig sav,

der kører for fuld gas - de skærehæm
mende indlæg forlænger kun gennem- 
savningstiden noget.

Historiske stormfald
Centraleuropa
Centraleuropa har i december 1999 
oplevet det største stormfald i historisk 
tid. Men det er ikke første gang skoven 
vælter. En opgørelse af alle stormfald 
på over 6 mio. m3 siden 1868 viser at 
der har været 10 store katastrofer:

Nov.-dec. 1868: 16 mio. m3, Sydtyskland, 
Schlesien, Sachsen, Bdhmen-Måhren. 

Nov.-dec. 1870: 11,5 mio. m3, Sydtyskland. 
Nov.-dec. 1894: 9,9 mio. m3, Midt- og Nord

tyskland.
Jan.-feb. 1930: 6,2 mio. m3, Schlesien.
Feb.-juni 1967: 13,4 mio. m3, Frankrig, 

Baden-Wurttemberg og Bayern.

Nov. 1972: 28 mio. m3, Nedersachsen, Øst
tyskland, Holland.

Nov. 1982: 12 mio. m3, Grand Massif Central 
i Frankrig.

Nov. 1984: 11 mio. m3, Rhin området.
Okt. 1987: 7,5 mio. m3, Bretagne.
Jan.-mar. 1990: 100 mio. m3, Tyskland (72), 

Frankrig (9), Storbritannien, Belgien, Øst
rig, Schweiz (5).

Dec. 1999: 182 mio. m3, Frankrig (140), Tysk
land (30), Schweiz (12), Østrig.

Selv om stormfald ikke er nogen ny for- 
teelse så er det tydeligt at stormene i 
1990 og 1999 har været i en klasse for 
sig hvad angår mængder.

Kilde: www.onf.fr/actu/frame/ 
histochablis.htm

Frankrig
I Frankrig er det muligt at få en ide om 
de større stormfald helt tilbage til midt i 
1600 tallet. Skovhistorikere skønner at 
der har været større stormfald et eller 
andet sted i Frankrig i gennemsnit hvert 
5. år. Før 1868 har der været mere om
fattende stormfald i 1698, 1716 og 1739.

Generelt er det dog svært at lave 
sammenligninger med historiske storm
fald. Går man mere end godt hundrede 
år tilbage er der væsentlige forskelle:

- Skovarealet var kun halvt så stort 
som i dag (6-8 mio. ha mod 14 mio. ha i 
dag).

- Det var svært at opgøre mængder
ne, fordi landbefolkningen tit var hurtige 
til at indsamle det træ der lå på jorden 
til brug for brænde.

- Hovedparten af skovarealet bestod 
af lavskov og kun en ret lille andel var 
højskov.

Kilde: www.onf.fr/actu/frame/ 
histochablis.htm

Tyskland
Det tyske tidsskrift Euwid opgør også 
større stormfald i Tyskland siden 1955. 
Statistikken hænger fint sammen med 
den franske - bortset fra stormen i 1982 
hvor franskmændene åbenbart har 
overset at den også ramte tysk område.

Neden for bringes listen over tyske 
stormfald med angivelse af de hårdest 
ramte delstater (navnet forkortes når 
det har været nævnt én gang):

1955: 6,5 mio. m3, Baden-Wurttemberg og 
Bayern.

1958: 4-5 mio. m3, BW, Bay, Hessen, Rhein-
land-Pfalz.

1962: 4 mio. m3, Schleswig-Holstein, Nie- 
dersachsen, Nordrhein-Westfalen, He,
Bay.

1967: 13,4 mio. m3, BW, Bay.
1972: 19,6 mio. m3, Niedersachsen.
1981/82: 10 mio. m3, snestorm, BW, Bay, He, 

Rh-Pf.
1984: 13 mio. m3, He, Rh-Pf.
1990: 72 mio. m3, Bay, BW, He, Rh-Pf, Saar

land
1999: 28,5 mio. m3, BW, Bay, Rh-Pf.

Kilde:Euwid Timber no. 5, 2.2.00.
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Stormfald 29.-30. januar
De danske skove slap ikke med stor
men 3. december. En ny kraftig storm 
ramte landet d. 29. og 30. januar - men 
den var heldigvis ikke nær så voldsom.

Der er overvejende tale om spredt 
fald og fald i allerede opståede rande. I 
et bælte over den mellemste del af Jyl
land er der dog tale om mindre flade
fald. Kun det sydlige Jylland der blev 
ramt hårdest i december slap tilsynela
dende helt.

Stormfaldet skønnes til 234.000 m3 - 
godt 6% af december stormen. Opdelt 
på skovkredse er stormfaldet (1000 m3):

Nordjyske 25
Kronjyske 40
Midtjyske 30
Vestjyske 40
Sydjyske 0
Fynske 10
Nordsjællandske 4
Vestsjællandske 5
Lolland-Falster 10
Hedeselskabet i alt Jylland 20
Skov- og Naturstyrelsen, 
samlet nord for Skjern-Horsens 40

I alt 234

Stormen skyldtes et lavtryk der blev 
dannet d. 28. januar sydøst for Grøn
land. Lavtrykket bevægede sig mod 
øst, lige nord om Færøerne og ind over 
Sydnorge. Den 31. januar var det nået 
til Finland og var svækket en del.

Over Danmark begyndte stormen 
sidst på eftermiddagen den 29. hvor 
Thyborøn som den første station målte 
vind af stormstyrke, over 25m/sek - 90 
km/time.

Stormen ramte især Jylland, og den 
kraftigste middelvind blev målt i Thybo
røn med 33 m/sek som netop er 
grænsen til orkan. De kraftigste vind
stød måltes ved Hvide Sande til 42 
m/sek. Flere steder i Jylland, såvel i 
nord, midt og syd måltes vindstød 
omkring 36 m/sek.

Kilder: Danske Skoves 
Handelsudvalg og www.dml.dk

Udenlandsk hjælp
Der er kommet mange skovarbejdere 
fra udlandet til at hjælpe med oparbejd
ningen. Ritzau opgjorde den 24. februar 
at der i Syd- og Sønderjylland arbejder 
over 100 skovarbejdere og 45 skov- 
ningsmaskiner fra udlandet. De fleste 
kommmer fra Norge og Sverige, men 
der er også folk fra England og Skot
land.

Kilde:Ritzau 24.2.00
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Orkanen den 28. december ramte det sydlige Frankrig og gik hårdt ud over det sto
re område med fyrreskov syd for Bordeaux, hvor der væltede 19 mio. rri3. Billedet er 
fra Mimizan-distriktet. Kilde: Website www.mediaforest.net
Mediaforest tilbyder bistand til danske virksomheder i skovsektoren, som vil etable
re sig i Mimizan. e-mail: laurent.desprez@wanadoo.fr (der kan skrives på engelsk).

Stormfald i Frankrig
Ifølge det tyske tidsskrift EUWID Timber 
No 6 blev den første samlede opgørelse 
over stormfald fordelt på træarter i 
Frankrig præsenteret på EOS's (den 
Europæiske Organisation for Savvær
ker) møde i Zurich Kloten d. 31 januar.

Stormfaldet blev skønnet til 140 mio. 
m3, hvoraf 107 mio. mI 2 forventes opar
bejdet. Løvtræet udgør omkring 1/3 af 
det samlede stormfald.

Fordelingen af stormfald på de vig
tigste træarter er følgende (mio. m3):

Nåletræ:
Gran 22
Douglas 12
Pinus pinaster 17
Fyr ("common pine”) 11

I alt 62

Løvtræ:
Bøg 18
Eg 15

I alt 33

Den normale årlige hugst i Frankrig var i 
begyndelsen af 90'erne ca. 22 mio. m3 
nål, 28 mio. m3 løv (heraf 3 mio. m3 pop
pel).

Med udgangspunkt i disse tal kan

det beregnes, at stormfaldet svarer til 
ca. 3 gange årshugsten i nål og ca. 1,3 
gange årshugsten i løv ex. poppel.

Kilde: Danske Skoves Handels
udvalg/Klaus Enevoldsen

Lavere hugst i Tyskland
Det tyske Forbundsråd har på initiativ af 
de sydlige delstater udstedt en forord
ning d. 4.2.00 om begrænsning af 
hugsten ifølge loven om udjævning af 
skovskader. Forordningen trådte i kraft 
12.2.00.

Forordningen bestemmer at den 
ordinære hugst for gran reduceres til 
60% af det normale i Baden-Wurttem- 
berg og Mecklenburg-Vorpommern, og 
for de øvrige delstater til 75%.

For bøg begrænses hugsten til 60% i 
Baden-Wurttemberg, 85% i Mecklen
burg-Vorpommern og til 75% i de øvrige 
delstater. Ved beregning af disse pro
centsatser anvendes den gennemsnitli
ge hugst i de sidste fire år før skader
nes indtræden, dvs. 1995-1998.

KUdeAFZ 4/2000.
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Omkostninger til 
vandlagring
Omkostningerne ved vandlagring af 
stormfældet nåletrætømmer varierer 
efter de stedlige forhold, såsom vandla
gerets størrelse, jordbund, muligheder 
for vandindvinding, adgang til el, fragt
priser, leje af areal, evt. miljøforsikring, 
tilsyn m.m.
Omkostningerne kan skønnes til: 

Etablering
Vejanlæg 10-25 kr/m3

Sprinklerudstyr 10-20 kr/m3

Vandboring, elinstall. 10-15 kr/m3

I alt 30-60 kr/m3

Drift
Opstilling/nedtagning 1-2 kr/m3/år
Dagligt tilsyn 2-4 kr/m3/år
El, reparation, diverse 2-4 kr/m3/år

I alt 5-10 kr/m3/år

Dertil kommer administration og tilsyn i 
forbindelse med vandlagerets etable
ring.

Etableres vandlageret på den storm
faldsramte skovejendom påløber der 
omkostninger for transport fra skov
ningsplads til vandlager, skønsvis 20 - 
30 kr/m3.

I forbindelse med vandlagring i 
nærheden af et savværk, skal der 
påregnes en omkostning til flytning af 
tømmeret fra depot til savværk, 
skønsvist 1 0 - 2 0  kr/m3.

Sekretariatet er bekendt med, at der i 
forbindelse med handel med nåletræ 
betales et vandlagringstilskud for en del 
af træet. I den forbindelse skal der 
opfordres til, at der er klare aftaler om 
hvordan, hvor og hvor længe det træ 
der betales vandlagringstilskud til lag
res.

Kilde .Danske Skoves Handels
udvalg/Klaus Enevoldsen

Sydtysk hjælpepakke
Regeringen i Baden-Wurttemberg har 
stillet et beløb på 100 mio. DM (knapt 
400 mio. kr) til rådighed for skovbruget. 
Privatskove med op til 200 ha skov kan 
få følgende støtte:

Anlæg af vandlager- eller tørlager
pladser, op til 40% af omkostninger.

Istandsættelse af skovveje mindst 
40% af omkostninger.

Naturforyngelse eller gentilplantning 
med løvskov 8.000 DM/ha og med blan
dingsskov 5.000 DM/ha.

Udkørsel og stabling 10 DM/m3.
Vandlagring 6 DM/m3/år.
Afbarkning (af hensyn til risiko for 

barkbilleangreb) 5 DM/m3.
Rydning af stormfaldsarealer 2000 

DM/ha.

Billige lån til oparbejdning. Rentefo
den er på 4,5% ved et lånebeløb på 
mindst 10.000 DM. Lånebeløbet bereg
nes ud fra de skønnede omkostninger til 
oparbejdning, dog højst 60 DM/m3.

Desuden kan det nævnes at savvær
ker i delstaten med op til 50 ansatte kan 
få billige lån til lagring af stormfældet 
træ. Renten nedsættes med op til 2%, til 
ca. 3%.

Kilde: AFZ 4/2000.

Oparbejdning i 
Sydtyskland
Det tyske stormfald er koncentreret i det 
sydvestlige hjørne, og her er oparbejd

ningen i fuld gang. Delstaten Baden- 
Wurttemberg er opdelt i fire "Forstdirek- 
tioner”, og fra FD Stuttgart hvor der er 
væltet 4,2 mio. m3 oplyses at der nu 
arbejder 88 skovningsmaskiner og 1122 
skovarbejdere med oprydning. Der 
oparbejdes hver måned 500.000 m3, 
svarende til rydning af 1000 ha.

Der er trukket maskiner og mand
skab til fra andre delstater, fra Østrig og 
fra Skandinavien, og kapaciteten er nu 
tilstrækkelig. Der oparbejdes for tiden 
2-3 gange så meget som normalt. Tem
poet for oparbejdningen vil i de kom
mende måneder blive afpasset efter 
afsætningsmulighederne.

Kilde: AFZ 4/2000.

Rettelse til Skoven 2/00
I Bjerne Ditlevsens artikel om planteforsyningen efter stormfaldet (Skoven 2/00, side 
79) var figur 3 ved en fejl ikke trykt i farver. Den gentages derfor her. Vi beklager fejlen.

Red.
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Fig. 3. Skøn over den potentielle produktions-øgning baseret på skøn over eksiste
rende frømængder i frølagrene samt på en forventet frøindsamling i næste 
frøsæson. Mængden af amme- og forkulturarter vil kunne øges betydeligt i plante- 
sæsonen efterår 2001 / forår 2002. Det samme gælder bøg og i nogen udstrækning 
eq: medens mænqden af nåletræarterne først kan øqes fra sæsonen efterår 2002 / 
forår 2003.
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Katte og hunde 
kan også smittes 
hvis de æder mus

Andre ræve 
smittes når de 
æder smittede 
mus

Parasitæg i fllih’OS/cMrfofø (pfntWtS

“es*^"9 
planter og jord

Mennesker kan smittes 
f.eks. ved indtagelse af 
parasitæg sammen 
med grøntsager 
(eller når børn 
spiser jord)

'**•>
Parasitæg udvikler 
sig til blærer i 
musens organer

Mus æder parasitæg 
sammen med 
planterne

Parasitæg udvikler sig 
til blærer i menneskets 
organer

Figuren viser hvordan bændelormen opformeres og eventuelt kan smitte menne
sker Kilde:KVL-Mosaik 8/2000.

Fund af bændelorm 
i ræv
I begyndelsen af februar kom det frem i 
pressen at der er fundet en farlig bænd
elorm i en ræv i Danmark. Der er imid
lertid intet i den øjeblikkelige situation, 
der tyder på, at der er særlig risiko for 
at mennesker kan blive smittet nied 
bændelormen.

Det er konklusionen af et møde med 
deltagelse af Fødevareministeriet, Dan
marks Miljøundersøgelser, Zoologisk 
Museum, Den Kongelige Veterinær- og 
Landbohøjskole, Miljøkontrollen i 
Københavns Kommune samt Skov- og 
Naturstyrelsen. Her diskuterede man 
fundet af bændelormen Echinococcus 
multilocularis i en ræv fra Tåstrup ved 
København.

Bændelormen er relativt udbredt i 
Sydtyskland og Schweiz, men er ikke 
fundet i den del af Nordtyskland, der 
grænser op til Danmark. Det er første 
gang den er fundet i Skandinavien.

Der er undersøgt et par hundrede 
ræve især fra Sønderjylland og Køben
havnsområdet. Bændelormen er kun 
fundet i ét tilfælde i en trafikdræbt ræv. 
Der er heller ikke oplysninger om, at der 
nogensinde er smittet mennesker i Dan
mark med bændelormen.

Landbohøjskolen vil indenfor det 
næste år undersøge et stort antal ræve 
fra hele landet for at få større viden om 
bændelormens udbredelse.

Livscyklus
Bændelormen lever i rævens tarmsy
stem hvor den afgiver tusindvis af æg. 
Æggene afsættes på planter og jord 
gennem rævens afføring. Normalt opta
ges æggene af mus der spiser planter 
som har været i berøring med rævens 
afføring.

Æggene klækkes til larver som opta
ges over tarmvæggen, føres med blo
det rundt i kroppen og til sidst danner 
blærer i musens lever. Nye ræve kan 
smittes når de spiser musene, og smit
tecyklen er fuldført.

Når rævene færdes i vore haver er 
der (en lille) risiko for at æggene spre
des til fx grøntsager i køkkenhaven og 
børnenes sandkasser. Smitten kan ske 
hvis mindre børn spiser sand, eller hvis 
vi spiser rå grøntsager fra køkkenhaven 
uden at skylle dem grundigt. Jægere og 
andre somi håndterer ræve jævnligt bør 
også være passe på.

Hvis mennesker er smittet dannes 
der blærer i leveren, og efter 5-15 år 
begynder de at vokse og ødelægge 
leveren. Ni ud af ti patienter dør. Opda
ges blærerne i tide kan man ved opera
tion fjerne de ødelagte dele af leveren, 
men resten af livet skal man behandles 
med ormemiddel.

Denne sygdom er heldigvis meget 
sjælden hos mennesker - vores immun
forsvar vil normalt bekæmpe sygdom
men. Svækkede personer er formentlig 
mere udsatte. Sygdommen har tidligere

været kendt som et problem i områder i 
Alperne og i store dele af Rusland. I 
den nordlige del af Europa er hyppighe
den lav.

Forebyggelse
Ræve kan kun overføre smitten til men
nesker via æg i afføringen. Risikoen for 
at blive smittet er meget lille, men det er 
altid en god idé at:
• Lade være med at fodre ræve eller 

katte. Heller ikke fodre fugle på jor
den.

• Sørge for at ræve ikke kan komme til 
kompostbunken, hvor de ynder at 
lede efter mad.

• Altid vaske hænder, når man har 
været i berøring med genstande i 
områder, hvor ræve færdes.

• Vaske grønsager fra haven grundigt.
• Evt. hindre ræves adgang ved at 

opsætte hegn. Hegnet skal især 
være tæt forneden, da ræve hellere 
vil under end over hegnet.

• Overdække sandkasser, når de ikke 
er i brug.
Ræve graver normalt ikke deres 

afføring ned, heller ikke i sandkasser - 
det er katte, der gør det. Ræve bruger

deres affføring som “visitkort” - derfor 
lægger de som regel deres afføring på 
noget, der rager op, f.eks. på en sten, i 
en lav busk eller på efterladte genstan
de såsom sko eller legetøj.

Hunde og katte smittes kun i ringe 
omfang med rævens bændelorm. De 
kan kun smittes ved at spise mus og 
ikke ved kontakt med rævens afføring.

Såfremt der i specielle tilfælde opstår 
mistanke om infektion af en hund eller 
kat med bændelormen, bør ejeren hen
vende sig til en praktiserende dyrlæge. 
Det samme gælder, hvis ormebehand
ling kræves af hunden eller katten i for
bindelse med udlandsrejser. Bændelor
men dræbes ved en almindelig orme
kur.

Det kan tilføjes at mennesker ikke 
kun kan smittes af bændelorme fra 
ræven, men også af en række bakterier 
og virus. Rundormen Toxocara canis 
kan også smitte med afføring, idet æg 
kan optages gennem munden og dan
ne larver der vandrer i de indre organer, 
muskel- og nervebaner hvor den forår
sager stor skade på vævene.

Kilde:Pressemeddelelse 21.2.00 og 
KVL-Mosaik 8/2000.
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SKOVPOLITIK 
I SWAZILAND

Af Finn Helles og Carsten 
Smith Olsen, Sektion for 
Skovbrug, KVL

Swaziland er et lille land 
i det sydlige Afrika. Der 
foregår en intensiv plan
tagedrift, mens udnyt
telsen af naturskoven 
ikke betragtes som 
skovdrift.

For at sikre et bære
dygtigt skovbrug skal 
der formuleres en egent
lig skovpolitik, og lov
givningen revideres.

I 1998 startede et dansk u-lands projekt 
i Swaziland, finansieret af DANCED 
(Miljø- og Energiministeriets organisati
on for bistand til u-lande). Projektet skal 
over en treårig periode skabe grundla
get for en skovpolitik, en revision af 
skovlovgivningen og en handlingsplan 
for skovsektoren.

Projektet er begrundet med at der 
foregår en omfattende rydning og 
degradering (forringelse) af især den 
naturlige skov.

Lidt om landet
Swaziland er et kongerige på 17.360 
km2. Det er på tre sider omgivet af Syd
afrika, og mod nord grænser det op til 
Mocambique.

Det lille land udviser stor variation 
mht. landskab, geologi, klima, leveste
der og biodiversitet. Highveld og 
lowveld omfatter hver 1/3 af arealet.

Highveld et områder der ligger 900- 
1400 m.o.h. og består af småbjerge og 
højslette. Den naturlige vegetation er 
græs med spredt småskov. Lowveld lig
ger 200-400 m.o.h. og består af let bøl
get slette med savanne som naturlig 
vegetation.

Landet har 995.000 indbyggere, 
hvoraf 75% bor på landet. Den gen
nemsnitlige årlige indkomst per indbyg
ger er 7.800 kr, men meget skævt for

delt - 55% af landbefolkningen lever 
under fattigdomsgrænsen.

Swazilands økonomi er stærkt knyttet 
til Sydafrika som tegner sig for 80% af 
importen og 60% af eksporten. Den 
kapitalintensive sektor er overvejende 
på udenlandske hænder. Her finder 
man bl.a. agro-industri og plantage
skovbrug.

Knap 3/4 af jorden er Swazi Nation 
Land (SNL) som kongen ‘administrerer’. 
Hovedparten af SNL jorden er i fælles
drift under lokale høvdinges kontrol. 
Næsten 70% af befolkningen lever på 
SNL, og langt de fleste er afhængige af 
subsistenssektoren det vil sige de 
skal leve af hvad de selv kan dyrke.

Skovressourcerne
I Swaziland er skovbrug ensbetydende 
med kommerciel plantagedrift. Natur
skov betragtes som ekstensivt landbrug 
fordi der ikke foregår skovdrift med pri
mært sigte på produktion af gavntræ. 
Det er vigtigt at få ændret denne opfat
telse, og vi benytter PAOs definition på 
skov: Alle arealer med et kronedække 
på mindst 10%.

Inden for DANCED projektet er der 
foretaget en landsdækkende opgørelse 
af skovressourcerne. Der er et samlet 
skovareal på 789.000 ha, og landet har 
altså en skovprocent på godt 45.

Naturskoven udgør 637.000 ha. De 
mest udbredte skovtyper er fugtig 
savanne med 16% af arealet, akacie
savanne med 28% og bushveld med 
43%.

Sammenligning med en opgørelse 
fra 1990 synes bl.a. at vise en degrade
ring af de to første skovtyper i form af 
mindre stående masse per ha. Den 
almindelige opfattelse at der foregår 
betydelig rydning af naturskov kan ikke 
umiddelbart underbygges.

Plantageskovbrug omfatter 151.000 
ha, hvoraf 19% er småskov af wattle 
(Acacia spp) som ofte breder sig natur
ligt.

Plantageskovbrugets 
rolle i samfunds
økonomien
Statistikken for plantageskovbruget er 
mangelfuld. Per 1995/96 findes der

mere udførlig statistik for et areal på i alt 
98.000 ha, heraf 85% på ejendomme 
over 10.000 ha i selskabseje.

Nåletræ dækker 80% af arealet, her
af er Pinus patula 58% og P. elliottii 
33%. Løvtræ domineres af Eucalyptus 
saligna og E. grandis. Årlig hugst af fyr 
er på 970.000 m3, eucalyptus yder 
220.000 m3, og wattle 2.800 m3. Hugst 
og anvendelse varierer efter markedet - 
i øjeblikket sker der en konvertering af 
fyr til eucalyptus.

Vi har beregnet en samlet hugst i 
plantageskovbruget på 1,8 mio. m3. Det 
har en produktionsværdi på 570 mio. 
kr., hvoraf råtræeksporten kun udgør 2- 
3%. Hjemmemarkedet for træprodukter 
er lille (4% af værdien), exportmarkedet 
domineres af Sydafrika (80%).

(En sammenligning med Danmark: 
Swaziland er i størrelse godt en tredje
del af Danmark. Swazilands areal med 
plantager er 1/3 af det danske skovare
al. Hugsten i plantagerne er næsten 
lige så stor som Danmarks, mens vær
dien af hugsten er lidt lavere. Red. 
anm.).

Naturskovenes rolle i 
samfundsøkonomien
Vi har beregnet den årlige forbrugsvær
di i markedspriser af fire grupper af 
ikke-tømmer produkter. Værdien udgør 
et sted mellem 155 og 625 mio. kr. - 
afhængigt af opgørelsesmetode - og er 
altså af næsten samme størrelsesorden 
som gavntræproduktionen.

Lordelingen af de fire største grupper 
er således: Medicinplanter (inkl. natur
lægemedicin) 65%, brænde 28%, mad 
og drikke (planter, frugter) 3%, og hus
holdningsvarer (måtter, koste, tækkema
teriale) 3%.

Desuden må det med i billedet at 
værdierne tilgår et stort antal menne
sker, dvs. mange nyder godt af ikke- 
tømmer produkter. Selvom det gennem
snitlige forbrug per person er lille kan 
det være af afgørende betydning, fx: a) 
Uden spiselige urter ville dele af land
befolkningen sulte, og b) hvis en given 
naturmedicin ikke var tilgængelig ville 
det gå ud over helbredstilstanden.

Når ikke-tømmer produkter fra natur
skovene inddrages vokser skovsekto
rens bidrag til BNP - landets samlede
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Figur 1. Swaziland rummer 151.000 ha plantage, primært fyr og eucalyptus.

produktion - fra 15% til 20-30%. Alene 
dette er en vægtig grund til at natursko
vene bør henføres under skovbegrebet 
og indgå i den nye skovpolitik.

Skovpolitik
Der er ikke i øjeblikket nogen egentlig 
skovpolitik i Swaziland, men i de senere 
år er der formuleret anden politik med 
relevans for skovsektoren. Kun ganske 
lidt af denne politik er gennemført, men 
den udgør alligevel en ramme for den 
kommende skovpolitik.

Den ny politik omfatter bl.a. landbru
gets arealanvendelse, udviklingspro
grammer, miljøbeskyttelse på SNL jord,

ejendomsforhold i landdistrikterne og 
en strategi for biodiversitet. Det fremgår 
at der er betydelig interesse for skov
brugsforhold, men også at der er et 
stort behov for at skovpolitikken koordi
nerer tiltagene.

Handlingsplanen for miljøbeskyttelse 
på SNL jord foreslår at de vigtigste 
skovpolitiske mål skal være:

a) Opnåelse af en effektiv, lønsom og 
vedvarende udnyttelse af skovressour
cerne.

b) Forøgelse af skovbrugets rolle 
mht. miljøbeskyttelse, bevarelse af gen
ressourcer og retablering af degraderet 
jord.

c) Integration med anden arealan
vendelse, såsom landbrug og økoturis- 
me.

Det er imidlertid vigtigt at disse mål 
diskuteres grundigt mellem de berørte 
parter, således at fx skovbrugets miljø
beskyttende rolle ikke fremmes kritik
løst. Der skal ske en afvejning af sam
fundsmæssige udbytter og omkostnin
ger.

Handlingsplanen foreslår endvidere 
tre retningslinier for skovpolitikken:

a) Skovressourcerne skal bevares og 
drives effektivt med henblik på bære
dygtig økonomisk produktion.

b) Biodiversiteten skal sikres i natur
skov ved at bevare økosystemets diver- 
sitet og stabilitet.

c) Plantagedrift må ikke tillades på 
jorder med stort iandbrugspotentiale.

Ligesom for de skovpolitiske mål er 
det vigtigt at disse retningslinier ikke 
betragtes som indlysende rigtige. Det 
kan fx være samfundsøkonomisk ufor
nuftigt at lægge hindringer i vejen for 
det valutaindtjenende plantageskov
brug, selvom det sker for at fremme 
subsistenslandbrug.

Skovlovgivning
Den lovgivning der kan have betydning 
for skovbruget er fragmentarisk og uko
ordineret, og desuden delvis forældet 
og uanvendelig. Den hører under for
skellige myndigheder, og administratio
nen kompliceres yderligere af uklar 
kompetencefordeling mellem juridisk ret 
og sædvaneret.

Udover at afhjælpe disse mangler 
skal en ny skovlovgivning anerkende 
naturskovens socioøkonomiske betyd
ning og regulere dens udnyttelse. Her 
er det bl.a, nødvendigt at afklare hvilket 
ansvar høvdinge og andre traditionelle 
myndigheder har.

Fremtiden
Den kommende skovpolitik i Swaziland 
skal tage hensyn til at skovsektoren 
bidrager væsentligt til samfundsøkono
mien. Plantageskovbruget skaber pro
duktionsværdi, valutaindtjening og 
beskæftigelse. Naturskovene bidrager 
med forbrugsværdi og gennem værn
funktioner med omkostningsbesparelse. 
Der må imidlertid tages hensyn til en 
række begrænsninger:

Politiske begrænsninger 
- Skovsektoren må opstille en strategi 
for at opnå en hensigtsmæssig place
ring i forhold til andre sektorer.

- Naturskoven skal inddrages i 
skoviovgivningen, hvilket bl.a. kræver 
en afklaring af forholdet til sædvaneret.

- Regeringen prioriterer skovsektoren 
lavt og har ringe forståelse for natursko
vens betydning.

- Sociale og kulturelle forhold må 
ændres, fx den hævdvundne ret til at 
brænde naturskov af for at forbedre
græsning.

k

Figur 2. Naturskov betragtes som ekstensivt landbrug, fordi der ikke foregår skov
drift med primært sigte på at producere gavntræ.
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Figur 3. Ikke-tømmer produkterne fra 
naturskoven har næsten samme værdi 
som produktionen af gavntræ. Her ses 
et eksempel i form af tækkemateriale.

- Privat ejendomsret må revideres, fx 
sikkerhed og sædvanemæssige admini
strationsformer.

Tekniske begrænsninger 
- Der mangler viden på vigtige områder, 
fx udnyttelse af naturskov, fremme af 
fællesskov og incitamenter til privat 
træplantning.

- Skovadministrationen har meget få 
ressourcer og er derfor nødt til at kon
centrere sig om et lille antal opgaver.

- Forskellene i værdi for befolkningen 
mellem plantager og naturskove gør det 
nødvendigt at skelne mellem de to sek
torer i skovpolitisk henseende.

- Økologiske hensyn påvirker især de 
politiske mål for plantageskovbruget og 
små fællesskove.

- Der er akut mangel på forstligt 
uddannet personale.

Konklusioner
Swaziland har betydelige skovressour
cer som spiller en vigtig rolle for sam
fundsøkonomien og for levestandarden

i landdistrikterne. Men de politiske og 
lovgivningsmæssige rammer for skov
bruget kan forbedres betragteligt med 
sigte på at understøtte en bæredygtig 
skovdrift.

Det første vigtige skridt til at sikre en 
passende udnyttelse og bevarelse gen
nem bedre skovdrift er at opstille en ny 
skovpolitik som tager hensyn til de for
skellige skovressourcer og til lokalbe
folkningens afhængighed af adgang til 
skovene. I den skovpolitiske proces er 
det nødvendigt at erkende og inddrage 
de mange politiske og tekniske be
grænsninger.
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Tel +33 (0)5 57 85 40 18 - Fax +33 (0)5 56 81 78 98 
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STORMFALD 
GENNEM TIDERNE

Danmark har hyppigt 
været ramt af stormfald, 
men først i 1967 nåede 
mængderne op over 1 
million m3.

Der er mange årsager 
til de stadigt større 
stormfald, bl.a. langt 
større areal med nåle
træer, flere skove i det 
vestlige Danmark og 
højere bonitet.

Stormfaldet i december 1999 var det 
hidtil største i dansk skovbrugs historie. 
Det er imidlertid ikke første gang skove
ne rammes af stormfald.

Det store skema viser en oversigt 
over stormfald gennem tiderne, så langt 
tilbage som der findes oplysninger.
Frem til og med 1962 er skemaet base
ret på Carl Mar: Møllers skovdyrknings
bog fra 1965, og det præger skemaet 
noget. For det rummer oplysninger om 
stormfald helt ned til 10.000 m3. Så 
"små” mængder vil i dag næppe blive 
noteret uden for lokalområdet.

De tidligste større storme hvorfra 
man har oplysninger var i 1894 og 
1902, begge gange med omkring 
200.000 m3. Især julestormen i 1902 
blev i mange år omtalt som en skelsæt
tende begivenhed.

Og det må i hvert fald have været en 
stor opgave at oparbejde stormfaldet, 
udelukkende ved hjælp af økse, hånd
sav og heste. Et sådant stormfald har 
også påvirket markedet på en anden 
måde end i dag, fordi landevejstrans
port over længere afstande var ureali
stisk - lastbiler fandtes ikke, og vejene 
var grusbelagte.

Senere kom større storme i 1934, 
1952 og 1956 med hver 3-500.000 m3. 
Oparbejdningen blev lidt lettere efter 
krigen med traktorens fremkomst og 
efterhånden også motorsaven - men 
stadig en krævende og farlig opgave. 
Afsætningen har nok været vanskelig, 
men med en normal hugst i 1950’erne 
på ca. 1,8 mio. m3 har stormfaldet været 
af begrænset størrelse.

Derfor kom de to storme i 1967 med i 
alt over 3 mio. m3 også som et chock.
De gamle skovbrugere kunne slet ikke 
forestille sig at der kunne vælte så 
meget, og især ikke at der i oktober 
kunne falde 1,4 mio. m3 løvtræ.

Der er flere årsager til at den ellers 
stormfaste bøg blev ramt i så stort 
omfang. I perioden forud for oktober 
stormen havde det regnet usædvanlig 
meget, træerne stod og "trådte vande” 
da orkanen stod på. Træerne havde 
endnu blade på, så vinden kunne få fat 
i kronen. Endelig ramte stormen de vig
tigste områder for bøgedyrkning i det 
sydlige Danmark, og der fandtes den
gang mange bevoksninger med bøg på 
120-150 år og endnu ældre.

Den næste store storm kom i novem
ber 1981 og ramte stort set de områder 
som ikke fik stormfald i 1967. Den var 
meget langvarig, men ikke med helt så 
kraftige vindstød, og det var stort set 
kun nåletræ der faldt.

Stormen i 1999 som er den kraftigste 
der er målt af meteorologerne herhjem
me slår desværre de hidtidige rekorder 
med i alt 3,6 mio. m3, heraf 10% løvtræ.

Alle disse tal for stormfald er ret usik
re skøn. Tallet er opgjort få dage eller få 
uger efter stormfaldet, ved at de lokale 
skovfolk har kørt rundt i skoven og vur
deret hvilke bevoksninger eller dele af 
bevoksninger der er faldet. Ud fra et 
skøn over den stående vedmasse før 
stormfaldet er den væltede mængde 
derpå skønnet.

Opgørelsen er vanskelig fordi områ
derne tit er meget uoverskuelige og 
vanskeligt tilgængelige. Der er tale om 
indberetninger fra det meste af det ram
te skovareal, og de skove man ikke har 
hørt fra bliver skønnet.

Der foretages sjældent en egentlig 
opmåling af træet. Man har som regel 
nok at gøre med at oparbejde træet, og 
stormfaldet vil hen mod slutningen ind
gå i den ordinære hugst. Vragtræet som 
er knust eller ikke kan sælges indgår i 
de skønnede mængder, men bliver ikke 
opmålt.

Følgefald
Skovenes tab er imidlertid ikke gjort 
med de (ret usikre) mængder der er 
nævnt i skemaet. For det er erfaringen

mange steder fra at stormfaldsarealer
ne i årene efter udvides med 40-50% (if. 
Henrik Ussing i Skoven 1/00).

Baggrunden er at stormen sjældent 
gør rent bord når den lægger en 
bevoksning ned - der bliver tit rande 
eller større grupper stående tilbage. 
Skovene åbnes op af den stærke storm, 
og derved blottes mange bevoksninger 
som ellers har stået beskyttet.

Hvis man skønner at disse bevoks
ninger eller dele af bevoksninger kan 
holde sig nogle år fremover vil man tit 
undlade at fælde træerne. Man har som 
regel rigeligt at gøre med at oparbejde 
selve stormfaldet, afsætningen er 
måske vanskelig, og der er forsvundet 
så meget gammel skov at man forsøger 
at holde hus med de træer der er tilba
ge.

Men disse bevoksninger vil være 
sårbare fremover. De udsættes for sol 
og vind, og træerne stagnerer måske i 
tilvækst. Man ved godt at disse træer er 
sårbare, men man håber at de kan hol
de, og det kan de også i en periode. En 
del af disse svækkede træer bliver hug
get efterhånden. Andre vælter måske 
når der kommer mindre storme af en 
styrke som ikke ville medføre skade i en 
lukket skov.

Når stormfaldsarealet på denne 
måde udvider sig optræder træet som 
regel ikke i statistikkerne, men indgår i 
den almindelige hugst på distriktet. Kun 
når der sker et større stormfald vil man 
have tal for meget der vælter i disse føl
gefald.

Efter 1967 stormene var der mindre 
følgefald i 1968 og 1969. Efter 1981 
stormen skete det i 1983, 1984 og 
1985. Og efter 1999 stormen har vi 
(foreløbigt) oplevet et følgefald nu i 
januar 2000.

Der er risiko for mere i de følgende 
år. Der kan gå 5-10 år før man er helt 
færdig med at rydde op efter virkningen 
af et stort stormfald som i 1967, 1981 
og 1999.

Stigende kurve
I figur 1 og 2 er vist omfanget af storm
fald i de sidste godt hundrede år. Der 
skal ikke meget matematik til at fornem
me at tendensen er for opadgående - 
og det er især tydeligt for nåletræet.
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Stormfald i Danmark siden 1894. Mængderne er skøn, i reglen opgjort lige efter stormfaldet. I praksis udvider stormfaldsarea
lerne sig ofte 40-50% i de efterfølgende år; dette træ indgår i et vist omfang i statistikken hvis det er et stormfald af større 
omfang.

Tidspunkt Lokalisering Hoved
vindretning

Fald i 1000 m3 
Nål Lov 1 alt

Særlige forhold

10-12/2 1894 Især på Øerne SSV-VNV 140 40 180 Jorden opblødt, derfor ringe knækprocent. I Vam
drup målt op til 41 m/sek. Rødgran 70% af total.

12-14/11 1901 Kun mellem Limfjorden 
og Skjern-Århus

NØ 20? 20? Snestorm, navnlig tøsne. Snetryk en 
del af årsagen til skaden.

25-26/12 1902 
(julestormen)

Jylland 42%, Øerne 58%
Især NØ JylI., NØ Sjæll.

SV-NV 190 30 220 Middelvind op til 35 m/sek (dvs. vindstød forment
lig op til 50 m/sek.) København vindstød på 35-40 
m/sek. Knækproc. 22. Rødgran 80% af total. En 
snestorm 19.-20. april 1903 gjorde betydelig 
skade ved snetryk i yngre bevoksninger

30-31/12 1913 Bornholm NØ 10 10
8-9/7 1931 Sydi. Jyll. Svendborg, Maribo, 

Præstø og Bornholms amter
SV-V 50 50 100 I forbindelse med usædvanlige regnskyl.

Ca. 50% af faldet i Maribo amt,
25% i Bornholms amt. Nåletræknækproc. 15

8/2 1934 Jylland 63%, Øerne 37%
(især Midtjyll., Fyn, Sydsjæll.)

V-NV 460 40 500 Stort fald i våde lavninger. Knækproc. for rgr. 15. 
Udpræget turbulent storm (’'skypumpe").
Rødgran 85% af total.

18 og 27/10 1936 Særlig Øerne ? 10? 10? Kun få og spredte oplysninger
18/1-1/2 1937 Særlig i Jylland Ø-SØ 100 100 Ledsaget af sne, stort fald i Jylland 18.-19, januar
11-14/11 1941 Hele landet, men værst i 

Nordsjæll. Og Sydjyll.
Ø-SØ 130 10 140 Bunden tør. Knækproc. 35, stærkt svingende.

11/2 1952 Midt- og Vestjylland 0-N 355 4 359 Efter tøsne, der frøs fast i kronerne. Jorden op
blødt. Knækproc. 5-10, Stormen havde ikke 
sugende virkning som i 1934, men stødvirkning. 
Rødgran 87% af total.

21/2 1953 Nordjyll. 90%, Nordsjæll. 10% V 97 3 100 Jorden trosset eller ikke helt optøet. Knækproc. 
12-15. For sitka i klitterne dog 30-90.

21-22/1 1956 Sydsjælland, Lolland-Falster SV-NV 333 17 350
2/3 1956 Bornholm NV
11-16/2 1962 Sydi. Jyll., Sydfyn og 

Lolland-Falster
NV 195 5 200 Jorden var kraftigt opblødt, så endog yngre 

bevoksninger faldt.
23/2 1967 Syd for hovedvej 1 690 137 827
17/10 1967 Syd for hovedvej 1 V-NV 988 1352 2340 Jorden meget opblødt af store regnmængder. 

Bøgene havde blade på, derfor stort fald. Vindstød 
ved Kastrup og Værløse skønnes til 40-50 m/sek. 
Meget turbulent storm.

1 1-15/1 1968 Syd for hovedvej 1 
og Nordsjælland

175 32 207

22-29/9 1969 Nordjylland 65 10 75
24-25/11 1981 Midt- og Nordiylland, 

Nordsjælland
V-NV 3100 130 3230 Store dele af landet vindstød op 

til 40 m/sek. Meget langvarig, passagen af orkanen 
varede næsten 2 døgn. Hele landet blev ramt.. 
Vindstriber med særlig kraftig vind lå fra Nordjyl
land over Kattegat til Nordsjælland.

17/1 1983 Midt-, Vest- og Nordjylland 340 10 350 I et væsentligt omfang sket i bevoksninger 
blottet af stormen i 1981. Jorden var opblødt. Pri
vate skove 185.000 m3, statsskove 165.000 m3.

13-14/1 1984 Midt-, Vest- og Nordjylland 200 200 Statsskove 100.000 m3, heraf Palsgård dist.
35.000 m3. Private skove 100.000 m3. Mindre 
spredt fald på Øerne. Mindre kvantum i bøg.

6/9 1985 Især Midt- og Vestjylland 17 4 21 Kun tal fra statsskovene. 84% var vest for Storebælt.
25- 26/1 1990 og
26- 28/2 1990

Især Sønderjylland og Fyn 100 I Vesttyskland væltede 2 mio. m3 (25/1)
7 mio. m3 (5/2), ca. 60 mio. m3 (25/2).

13-14/1 1993 Lolland-Falster 50.000, 
Bornholm 20.000,
Sydøstsjæll. 45.000

80 40 120 Vindstød op til 44 m/sek. En del regn er faldet 
forud. Bøg især overstandere eller randtræer, 
men også spredt fald. I Sydsverige faldt 1-1,5 mio. 
m3 i Nordtyskland 0,5 mio. m3

3-4/12 1999 Sydlige Jylland op til 
Varde-Horsens linje,
Syd- og Vestfyn, Midt- 
sjælland

SV,
senere V-NV

3285 334 3619 Middelvind 38 m/sek og vindstød op til 51 m/sek, 
Sjælland, Bornholm.begge på Rømø. De kraftigste 
vinde der er målt i Danmark. I Sydsverige faldt 5 
mio. m3. Tre uger senere faldt ca. 170 mio. m3 i 
Frankrig, Sydtyskland, Schweiz.

29-30/1 2000 Mest i Midt- og Nordjylland. 234

Kilder: Stormfald før 1967 fra Carl Mar: Møller: Vore skovtræarter og deres dyrkning, Kaskelot december 1983, Skoven-Nyt 1/1983 og 
1/1984, Skoven 1/1982, 10/1984, 11/1985, 2/1990, 3/1990, 2/1993, 1/2000, DST 1983. De to førstnævnte bringer yderligere henvisninger.
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Stormfaldet i oktober 1967 var historisk ved at der for første gang var et omfattende 
stormfald i bøg. Den sydlige del af landet, syd for hovedvej 1, blev hårdt ramt med 
store fladefald. Dette billede er fra Langeland, Ravnebjerg Skov (alle fotos fra Lan
geland af H. Staun).

Man kan også sige at i de seneste 
årtier er skalaen for stormfald ændret. 
Indtil 1960’erne var store stormfald på 
0,3-0,4 mio. m3. Fra 1967 og frem er 
kommaet flyttet en plads - nu er de sto
re stormfald på 3-4 mio. m3...

Der er mange årsager til denne 
udvikling. Den mest nærliggende er at 
der er kommet stærkere storme og 
måske også flere storme. Det er svært 
at vide præcist, for pålidelige vindmålin
ger går ikke ret langt tilbage. Men vi har 
meteorologernes ord for at de stærke
ste storme i forrige århundrede var 
1902, 1967, 1981 og 1999 med den sid
ste som den stærkeste der er målt her
hjemme (Skoven 1/00).

Man kan ikke vurdere udviklingen 
alene ved at se på de stormfældede 
mængder fordi skovene har ændret sig 
meget i de forløbne hundrede år. Der er 
en del årsager til at man må vente en 
vis stigning i mængden af stormfald:

Stigning over tid
* Skovarealet er mere end fordoblet.
Den første tælling fra 1881 viser 206.000 
ha, og i 1990 var der 445.000 ha.

* Skovene er rykket vestpå. En stor 
del af væksten i de sidste hundrede år 
er sket i det vestlige Jylland hvor vinde
ne er stærkere end længere østpå.

* Hele væksten i skovarealet er sket 
hos nåletræerne:

1881 1990
Løv 148.000 ha 143.000 ha
Nål 45.000 ha 268.000 ha

Der blev i 1967 lavet mange vandlagre af både bøg og gran fordi træindustrien ikke kunne oparbejde så store mængder på én 
gang. De to billeder til venstre lægges træ i vandlager i voldgraven om Tranekær slot, ud mod landevejen. Til højre et lager på 
en mark tæt ved slottet; der blev lavet et bassin ved at doze jord op fra et område på 6.500 nr. Da jorden er meget leret var det 
næsten vandtæt. Rummålet var 12000 nr, og der lå 7.500 nf kævler der blev dækket med vand ved en stadig oppumpning af 
vand fra slotssøen. Kævlerne lå der i 2 år. Se også Forstlig Budstikke 2,1968.
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Nåletræarealet er især steget i forbin
delse med tilplantningen af heden. Sta
ten startede tilplantningen for godt 200 
år siden, men først med stiftelsen af 
Hedeselskabet og indførelsen af 
bjergfyrren begyndte nåletræarealet at 
vokse. I starten var betydelige arealer 
ren bjergfyr, som senere er blevet 
erstattet af rødgran og andre nåletræer.

Ved tilplantning af heden er der tit en 
længere stampeperiode, og først når 
træerne bliver 50-70 år er de følsomme 
for storm. Alt dette betyder at det først 
er fra midten af forrige århundrede der 
har været større arealer med moden 
rødgran som kunne falde i storm. Derfor 
er det ikke overraskende at vi skal helt 
frem til 1967 før vi ser rigtig store 
mængder stormfældet nåletræ.

* De tidligere meget lukkede skove 
er åbnet op. En vigtig årsag er de stær
ke storme som lukker skovene op, og 
det tager adskillige årtier før disse ska
der er repareret.

En anden årsag er skovdriften hvor 
der har været tendens at gå i retning af 
stadigt flere små bevoksninger - ’’fri
mærkeskovbrug”. Formålet har bl.a. 
været at udnytte lokale vækstforhold 
optimalt, men mange indre skovbryn 
gør skoven mere følsom for stormfald.

* Boniteten er forøget kraftigt i perio
den - dvs. træerne har større højde ved 
en given alder. Det er særlig tydeligt i 
hedeplantagerne hvor tidligere tiders 
stampeperioder i kulturfasen på 20-40 
år er (næsten) historie.

Men fænomenet ses også i løvskove
ne. De gamle bøgebevoksninger fra 
begyndelsen af århundredet stammede 
fra tiden omkring 1805 hvor skovene var 
udpinte og forblæste. Nutidens bøge
bevoksninger er vokset op under ander
ledes gunstige forhold og er ofte 3-4 m 
højere ved en alder på 100 år.

* Hugststyrken og dermed følsomhe
den for storm er øget i perioden. Det er 
især sket ud fra ønsket om et større 
økonomisk afkast - men giver altså 
også større risiko. Dette forhold er for 
længst erkendt for de stormfølsomme 
nåletræer, og i dag anbefales de fleste 
steder svag, eventuelt ingen hugst når 
nåletræer kommer over 15-18 m højde.

Fald over tid
Der er også et par forhold som kunne 
pege i retning af lidt mindre stormfald 
med tiden - men det er slet ikke nok til 
at opveje de 6 punkter oven for:

* Løvtræarealet har været stort set 
konstant i perioden, og der har været 
en omlægning fra bøg over til andre 
træarter:

1881 1990
Bøg 106.000 ha 72.000 ha
Eg, ask mv. 42.000 ha 71.000 ha

Bøg er generelt mere følsom for storm 
end de andre løvtræer, og derfor er det 
lidt uventet at stormfaldet i løvtræ er sti-
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Figur 1. Stormfald i nåletræ siden 1894 vist som søjler. Linjen markerer udviklingen i 
skovareal med nåletræ.
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Figur 2. Stormfald i løvtræ siden 1894 vist som søjler. Linjen markerer udviklingen 
skovareal med løvtræ.

gende i perioden. Oktober 1967 var et 
særtilfælde fordi jorden var meget våd 
og træerne havde blade på. Men storm
faldet i 1999 på godt 300.000 m3 løvtræ 
er bekymrende. For de fleste steder var 
jorden ikke særlig våd - der står ikke ret 
meget vand i hullerne efter rodkagerne 
- og træerne har for længst tabt bladene.

Dette ret store stormfald i løvtræ 
bekræfter meteorologernes påstande 
om at 1999 var en meget stærk orkan, 
formentlig den stærkeste inden for de 
sidste godt hundrede år.

* Omdriftsalderen har generelt været 
faldende især i de sidste 30-40 år. En 
del af 1967 stormfaldet skete i bøge på
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Disse billeder viser vandlagrene ved 
Tranekær hvor kævlerne var så godt 
som dækket af vand, øverst i voldgra
ven og i midten lageret på åben mark. 
Nederst ses udtagning af træ fra det 
sidste lager - vandet blev tømt af om 
vinteren, og træet blev udtaget med 
gravemaskine og traktorer. Dette vand
lagrede træ var ikke egnet til firkant
skæring, fordi det havde opsuget så 
meget vand at det var svært at tørre.
Det blev derimod anvendt til finer
skrælning, idet det ikke var noget pro
blem at ned tørre den tynde finer Ved
det blev lidt rødligt - og det lugtede ikke 
særlig godt.

Stormfaldet i 1981 ramte Nord- og Midt
jylland og Nordsjælland. En del steder 
blev der brugt gravemaskiner til at træk
ke træerne fri - her i Gribskov. Afkvist- 
ningen foregik derefter manuelt (Foto:
S. Fodgaard).

120-150 år, og en del af 1981 stormfal
det skete i rødgran på 80-100 år. 
Sådanne bevoksninger er efterhånden 
blevet sjældne.

Den lavere omdriftsalder skyldes 
bl.a. ønsket om en højere forrentning, 
stigende krav til vedkvaliteten (hvidt træ 
i bøg) og større ustabilitet i gammel 
rødgran. Denne faktor vil trække lidt i 
modsat retning - mindre stormfølsom- 
hed.

Konklusionen
på dette afsnit er derfor at stormfaldet 
har været stigende gennem de sidste 
hundrede år. En vigtig årsag er stærke
re - og måske også hyppigere storme. 
Men skovenes struktur har også ændret 
sig så meget at sammenligninger over 
tid bør ske med forsigtighed.
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Vi genoptager nu den faste rubrik med 
korte nyheder om certificering fra Dan
mark og fra udlandet. I de to seneste 
måneder har Skoven været præget af 
stormfaldet, og de fleste andre emner 
har måttet udskydes til bedre tider. Men 
certificering som begreb er i fortsat 
fremgang og holder ikke pause selvom 
der sker store stormfald i Danmark og 
andre lande i Europa.

Red.

Verdensudstilling 
for certificerede 
træprodukter
Verdens hidtil største messe for FSC- 
certificerede træ- og papirprodukter 
holdes i London den 6. og 7. juni 2000. 
På messen vil fabrikanter og forhandle
re af FSC godkendte produkter fra hele 
verden udstille deres produkter.

Sideløbende med udstillingen holder 
WWF en to-dages konference med føl
gende hovedpunkter:

- den globale udvikling i certificering, 
fordele ved certificering og fremtidige 
udfordringer;

- de etiske argumenter for certifice
ring;

- nye analyser af træindustri og tøm
merhandel bliver præsenteret for at give 
indsigt i den globale fremtid for skov
brug og industri.

Yderligere information og detaljer fin
des på WWF's hjemmeside: 
http://www.panda.org/tradefair2000

Tilmelding kan ske på denne hjem
meside. Yderligere oplysninger om Ver
densudstillingen fås ved henvendelse 
direkte til WWF på:
email: wwf-uk-tradefair2000@wwfnet.org 
Fax: +44 1483 427 965 
Tel: +44 1483 419 266

NEPCon/SmartWood deltager med 
egen stand på udstillingen, og vi vil 
naturligvis opfordre alle interesserede til 
at besøge vores stand.

Peter Feilberg, NEPCon/ 
Smart Wood 23.2.00

Den danske 
FSC-arbejdsgruppe 
godkendt af FSC
På FSC’s 17. bestyrelsesmøde blev den 
danske FSC-arbejdsgruppe godkendt. 
Under FSC's evaluering af den danske 
FSC-arbejdsgruppes hidtidige arbejde 
blev arbejdsgruppen især påskønnet 
for sine demokratiske beslutningspro
cesser og store åbenhed.

Den danske FSC-arbejdsgruppes 
primære opgave har siden sin etable

ring i 1996 været at udvikle danske ret
ningslinjer for FSC-certificering i Dan
mark. Dette arbejde er nu fuldført, og 
udkastet til de endelige retningslinjer 
behandles i øjeblikket af FSC med hen
blik på godkendelse ved næste FSC- 
bestyrelsesmøde i februar 2000.

Den danske FSC-arbejdsgruppe fun
gerer med både medlemmer af FSC 
(mFSC), medlemmer af arbejdsgruppe 
(mWG) og observatører (oWG). Den 
består af følgende organisationer:

Det sociale kammer:
SID - Specialarbejderforbundet i Danmark 

(mFSC og mWG)
BAT-Kartellet (mFSC og mWG)
Danske Skov- og Landskabsingeniører 

(oWG)
Friluftsraadet (oWG)

Det miljømæssige kammer:
DN - Danmarks Naturfredningsforening 

(mFSC og mWG)
WWF - Denmark (mFSC og mWG)
Nepenthes (mFSC og mWG)
Greenpeace - Denmark (mWG)
Natur og Ungdom (mWG)
Dansk Jægerforbund (mWG)
DOF - Dansk Ornitologisk Forening (oWG)

Det økonomiske kammer:
NEPCon (mFSC og mWG)
LØB - Landsforeningen Økologisk Byggen 

(mFSC og mWG)
Erik W. Petersen (mFSC og mWG)
Dansk Skovforening (oWG)
Skov- og Naturstyrelsen (oWG)
LØJ - Landsforeningen af Økologiske 

Jordbrug (oWG)
Hedeselskabet (oWG)
De Danske Skovdyrkerforeninger (oWG) 
Træets Arbejdsgiverforening (oWG)

Endvidere kan det nævnes, at de belgi
ske retningslinjer for FSC-certificering i 
Belgien netop er blevet godkendte på 
samme FSC-bestyrelsesmøde.

Karina Kitnæs/NEPCon 21.12.99

Møbelfabrikker med FSC
To danske møbelfabrikker er blevet 
certificeret af NEPCon/SmartWood, så 
de nu kan levere møbler med FSC- 
mærket.

Harry Iversen Møbler A/S i Spøttrup 
er en teknologisk højt udviklet møbelfa
brik, som beskæftiger ca. 120 medar
bejdere med serieproduktion af fyrre
træsmøbler, bl. a. opbevaringsmøbler 
og sengemiljøer. Harry Iversen Møbler 
kan i dag levere badeværelses- og stu
emøbler i certificeret træ. Andre typer af 
møbler udvikles og leveres efter ønske.

Delfi Møbler A/S vil anvende mærket 
på deres fyrretræsmøbler, hovedsage
ligt skabe, hylder og soveværelsemøb
ler.

NE PCon/SmartWood

T O 7
- den eneste, 

der kører
rigtig trinløs

LJLJ aa

mam

r*1

*

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

TH. 75 33 74 44 
DISTRIKTSCHEFER:

Nordjylland:
Bil 30 46 14 44 

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

Bff30 71 19 60 Bil 30 5 5 04 44
Privat 75 53 23 68 Privat 57 83 40 19
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UDVIKLINGEN AF
DET DANSKE PEFC-SYSTEM

ER I FULD GANG

Af Mikkel Kloppenborg 
Nielsen, Dansk Skovforening

PEFC Danmark har ned
sat to arbejdsgrupper til 
at udvikle det danske 
system til PEFC certifi
cering.

Efter at have inviteret i alt 37 organisati
oner har PEFC Danmark nu etableret 
sine to første arbejdsgrupper, der skal 
opbygge det danske PEFC certifice
ringssystem.

Første arbejdsgruppe
Den første arbejdsgruppe skal beskæf
tige sig med udvikling af certificerings
processen, ’’Chain of Custody” og poli
tik i forhold til andre certificeringsmær
ker og mærker der relaterer til træpro
dukter.

Certificeringsprocessen er de 
arbejdsgange der skal til, for at en skov 
kan blive certificeret. Lige fra de indle
dende møder med en certificeringsmo
den skovejer, til at han eller hun kan få 
PEFC certificeret sin skov.

Chain of Custody gælder det videre 
forløb - fra skov til slutprodukt. “Chain of 
Custody” kan bedst oversættes til "spo
ring gennem produktions- og distributi
onsleddet”. Det er lidt langt, så vi holder 
os til den internationale betegnelse 
“Chain of Custody”.

Ud over PEFC er der andre miljø- og 
certificeringsmærker, som det er fornuf
tigt at indgå et samarbejde med. Et 
godt samarbejde mærkerne imellem 
øger mulighederne for at skabe et tro
værdigt og globalt mærke - til gavn for 
skovejere og forbrugere.

Anden arbejdsgruppe
Den anden arbejdsgruppe beskæftiger 
sig med kriterier og indikatorer for skov
enes drift. Dvs. standarden for at en 
skov kan blive certificeret. Baggrunden 
for disse kriterier og indikatorer er ret
ningslinierne for bæredygtig skovdrift i 
Lissabon resolutionerne, somi blev ved
taget af de europæiske skovministre i 
1998.

PEFC
Logo for det europæiske PEFC system 
til certificering.

Standarden for skovdriften bliver en 
afvejning mellem økonomiske, økologi
ske og sociale ønsker - og skal samtidig 
være praktisk anvendelig. Det vil sige, 
at administrationsbyrden begrænses 
mest muligt og at den økonomiske 
bæredygtighed sikres.

Formænd for de to arbejdsgrupper 
vælges blandt PEFC Danmarks med
lemmer (se boks).

Deltagere i arbejdsgrupperne er: 
Århus Kommunes Skove,
Bygge- Anlægs- og Trækartellet,
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøj

skole (KVL),

Medlemmer
Medlemmer i PEFC Danmark: Hede
selskabet, Skovdyrkerforeningerne, 
Danske Træindustrier, Danske Skov- 
og Landskabsingeniører, Junckers 
Industrier, Dansk Træforening (næst
formand) og Dansk Skovforening 
(formand).

Observatører i PEFC Danmark: 
Danmarks Naturfredningsforening, 
Forskningscentret for Skov & Land
skab, Skov- og Naturstyrelsen og 
Århus Kommunes Skove.

Dansk Skovforening er sekretariat 
for PEFC Danmark.

Skov- og Naturstyrelsen,
Junckers Industrier,
Danske Træindustrier,
Danske Skov- og Landskabsingen

iører,
Hedeselskabet,
Amtsrådsforeningen 
Skovdyrkerforeningerne 
Dansk Skovforening.

Der er desuden indgået et samarbejde 
med Center for Skov, Landskab og 
Planlægning (dvs. Forskningscentret for 
Skov & Landskab, KVL og Skovskolen) 
om bistand i forbindelse med specifikke 
problemstillinger i udviklingsarbejdet.

Der er stadig mulighed for at deltage 
i arbejdsgrupperne, og det vil der til 
stadighed være som arbejdet skrider 
frem. Interesserede skal henvende sig 
til Mikkel Kloppenborg Nielsen, Dansk 
Skovforening.

juletræs - 
skov - 
læ -

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

AARESTRUP PLANTESKOLE
Aarestrupvej 162 • 7470 Karup B1 86 66 17 90 • 97 48 53 44 Af
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Sodra har 480.000 ha
I slutningen af oktober havde den syd
svenske skovejerforening Sodra certifi
ceret 480.000 ha af medlemmernes 
skove. Certificeringen omfatter 4.100 
skovejere. Ved årsskiftet ventes man at 
være oppe på 590.000 ha.

Den store interesse hænger bl.a, 
sammen med merprisen for certificeret 
træ som indførtes i efteråret på 10 kr/m3 
for tømmer og 5 kr/m3 for cellulosetræ.

Den hurtige fremgang gør at man har 
sat som mål at 1,3 mio. ha - næsten 3/4 
af medlemsarealet - skal være certifice
ret i 2002. For kort tid siden var målet at 
1/2 var certificeret i 2003.

Certificeringen er frivillig for skoveje
ren og indebærer at skovejeren går et 
skridt længere end loven kræver i ret
ning af naturhensyn inden for skovbru
get. Se nærmere i Skoven 11/99 s. 492, 
Skoven 6-7/98 eller www.sodra.se 

Sodra er tilsluttet den fælleseuro
pæiske certificering for familieskovbru
get, PEFC. Alle de svenske skovejerfor
eninger under ét ventes at have certifi
ceret 1 mio. ha sidst i 1999, og i 2000 
ventes yderligere 2 mio. ha. Dermed 
kan der allerede i foråret præsenteres 
en række PEFC mærkede produkter på 
markedet.

Kilde:S6dra 6/99

Stor test af FSC- 
certificering i Rusland
SmartWood og WWF Verdensnaturfon
den i Rusland udfører i øjeblikket en 
FSC-certificeringstest af Priluzkij Forest 
Unit i den russiske Komi Republik. Test
en vil støtte en eventuel kommende 
FSC-certificering af skovområdet, der er 
på næsten 800.000 ha. Processen 
omfatter bl.a. bedre skovdyrkningsme
toder, involvering af interesseorganisati
oner og træning af ansatte.

WWF har arbejdet i området siden 
1996 med et modelskovsprojekt finansi
eret af den schweiziske stat. Projektets 
hovedformål er at fremme en bæredyg
tig skovudnyttelse ved at etablere en 
modelskov i Komi Republikken,

Omkring 96% af områdets 795.000 
ha er dækket af skov. Området er 126 
km fra nord til syd og 118 km fra øst til 
vest. Det ligger 185 km fra Komi Repub
likkens hovedstad Syktyvkar og omkring 
1000 km nordøst for Moskva.

Som en del af projektet testes et 
udkast til FSC-retningslinier udarbejdet 
af Komi Republikkens FSC-arbejds- 
gruppe. SmartWood har et tre-mandste- 
am i Komi, hvor bl.a. Marko Malmre - 
NEPCons repræsentant i Estland - del
tager.

Peter Feilberg, NEPCon/SmartWood. 
Se også www.smartwood.org/new/russian

Slesvig-Holsten får FSC
Som det første forbundsland i Tyskland 
fik Miljøministeriet i Schleswig-Holstein 
FSC certifikat på delstatens egne skove 
den 3.11.99. Dermed når den FSC cer
tificerede skov i Tyskland op over 
100.000 ha.

Schleswig-Holstein ejer 44.000 ha 
skov (i Tyskland hører næsten al stats
ejet skov under delstaterne). Det samle
de skovareal i delstaten udgør 145.000 
ha.

- Kun med et troværdigt mærke for 
træprodukter, sådan som FSC tilbyder, 
kan forbrugere få vished for at træpro
dukter stammer fra skove som drives 
økologisk forsvarligt, sagde skovmini
ster Rainder Steenblock. Et skovbrug 
som giver et bevis for sin troværdighed 
gennem et certifikat der er anerkendt 
verden over, vil stå som model for en 
bæredygtig udvikling og for forenelig
heden af økonomi og økologi.

Der er i Tyskland et stigende antal 
virksomheder i træbranchen der får 
FSC godkendelse. Ingo Fischer - som 
er direktør på et nordtysk savværk - 
giver denne begrundelse: "Med FSC

mærket giver vi i øjeblikket vores firma 
en markedsfordel, og på længere sigt 
et instrument til sikring af markedet og 
dermed arbejdspladserne.”

Det oplyses at efterspørgslen på 
FSC-certificerede produkter klart over
stiger udbudet. For tiden kan certifice
rede skovdistrikter få merpriser på 5- 
10% på deres træ.

Kilde: www. fsc-deutschland. de

Rettelse
I Skoven 11/99, s. 493, nævnte vi at H. 
Reimar Nielsen A/S er blevet FSC-certi- 
ficeret. Firmaet leverer en række pro
dukter inden for skåret træ og halvfabri
kata af træprodukter.

Vi skrev at firmaet bl.a. ejer Palsgård 
Savværk i Midtjylland. Dette er ikke kor
rekt - savværket er blevet afhændet for 
en række år siden og indgår i dag I 
Palsgaard Gruppen, Se også på 
www.palsgaardtrae.dk

GRØFTEFORBEDRING 2000
Vi går stadig over åen 

efter vand i Danmark og Nordtyskland

Efter 25 spændende år med grøfter og vandløb, 
mølledamme og småsøers naturpleje 
udvider vi vort arbejdsområde med

• forbedring af stabilgrusveje
• anlæg af kørespor
• rydning af plantager
• stødfræsning
• arbejdsbredde 1,80 m, 

dybde max. 0,20 m.

KAJ DANIEL HANSEN
AUT. KLOAKMESTER

HERSLEVVEJ 25 - 5900 RUDKØBING 
TELF. 62 57 15 87 - BILTLF. 40 54 03 72
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NÅ DINE MÅL
- OGSÅ I DIN SKOVDRIFT!

Af forstkandidat Morten 
Gaarde, Hedeselskabet

Der bør opstilles en klar 
målsætning for skovdrif
ten. Derved kan man let
tere prioritere mellem 
de forskellige delmål, og 
man kan kontrollere om 
målene opfyldes.

Et af værktøjerne er 
GIS systemer som ér 
knyttet til digitale skov
kort.

Niveau 1
Overordnede mål 
og strategier

Niveau 2 
Delmål og 
strategier

Figur 1. Mål/middel-struktur.

Den pressede økonomi i skovbruget 
bevirker ofte at skovdriften tilrette
lægges efter kortsigtede likviditetsmæs
sige betragtninger uden skelen til de 
langsigtede økonomiske konsekvenser. 
Dette kan medføre alvorlige økonomiske 
konsekvenser på lang sigt som givetvis 
kunne være undgået, hvis man fra star
ten havde tænkt langsigtet.

Målet med'denne artikel er at vise, 
hvorfor det er vigtigt at opstille en ræk
ke veldefinerede mål for driften af sko
ven, og at disse mål prioriteres. Når 
man har fastlagt sine mål bliver det 
efterfølgende i langt højere grad muligt 
at tilrettelægge den daglige skovdrift, 
så man også når de opstillede mål!

Skovejere
Private skovejere har forskellige bag
grunde for at eje skov. Måske er skoven 
en del af deres landbrugsejendom, 
måske har de interesse for jagt, eller de 
kan være naturinteresserede. Samtidig 
er der mange som ønsker at sikre alder
dommen ved at anbringe kapital i en 
inflationssikker investering.

Disse forskelligartede bevæggrunde 
danner grundlaget for skovens målsæt
ning.

Målsætning og strategi
Skovens målsætning består af en række

overordnede veldefinerede mål, der er 
fastsat af ejeren. Disse mål går på 
tværs af og samler forretningsområder
ne. Målene kan dels omhandle det øko
nomiske afkast på kort og langt sigt, 
dels beskrive immaterielle værdier, og 
de vil derfor ofte være bredt formuleret.

For at sikre at de opstillede mål reali
seres, er man nødt til at fastlægge en 
overordnet strategi som dels skal sikre 
at målene opfyldes, dels danne ramme 
om de delmål, der efterfølgende skal 
udarbejdes for de enkelte driftsklasser.

Delmålene skal i høj grad være ope
rationelle, hvilket betyder, at de skal 
være realistiske inden for en given tids
ramme og dermed kontrollerbare. 
Opfyldelsen af disse delmål skal sikres 
gennem strategier og handlingsplaner, 
der udarbejdes for de enkelte forret
ningsområder.

I figur 1 er gengivet et mål-middel 
hierarki, som kan være udgangspunkt 
for målsætningsarbejdet. Der er i figu
ren anvendt to niveauer, og antallet af 
niveauer kan som følge af ejendom
mens sammensætning variere.

Hvis det i stedet for en ren skov
brugsejendom f.eks er en kombineret 
ager- /skovbrugsejendom, skov- /plan
teskoleejendom eller en skov- /juletræs
ejendom vil der ofte være behov for et 
yderligere niveau i mål-middel hierarki

et. Derudover påvirker ejerens ønske 
om detaljeringsgrad omfanget af 
niveauer, idet et mere nuanceret mål
sætningsarbejde kræver tit at der 
anvendes flere niveauer.

Selve målsætningen skal være en 
integreret del af planlægningen. Det 
skyldes, at det er vigtigt at der sker en 
koordinering af mål, muligheder og res
sourcer i forbindelse med den langsig
tede driftsplanlægning.

I tilknytning hertil giver dette arbejde 
mulighed for at anvende den strategi
ske planlægning som et meddelel
sesmiddel overfor omverdenen. For 
offentlige ejere og pensionskasser vil 
det være i form af information til bruger
ne og ejerne. For private ejere kan det 
f.eks. være i form af information til 
opkøbere af råtræ, hvor de store indu
strier i stigende grad har brug for at 
kunne dokumentere, hvilken type skov 
råtræet kommer fra.

Hvorfor udarbejde 
en målsætning?
Behovet for at udarbejde en overordnet 
målsætning eller at prioritere sine 
delmål er i særlig grad til stede, når der 
er delmål, som indbyrdes er af modstri
dende karakter, eller hvis der er flere 
mål for skovdriften.

Disse situationer optræder ofte når 
der er store forventninger/krav til det 
økonomiske afkast (f.eks juletræer i eller 
i tilknytning til skoven), samtidig med at 
man ønsker en høj vildtbestand. I disse 
situationer er det derfor væsentligt at de 
overordnede mål formuleres klart og 
entydigt. Derved bliver det gjort synligt 
om der er konflikter mellem de forskelli
ge mål, og i givet fald hvor denne kon
flikt er størst. Dette giver basis for at pri
oritere målene.

Derudover vil det ofte være muligt at 
anvende forskellige metoder for at 
opnå målet eller målene, men det er 
ikke sikkert, at alle er lige attraktive at 
følge. Det kan være begrundet ud fra 
økonomiske, politiske eller etiske over
vejelser.

I forbindelse med udarbejdelse af 
strategien bliver det synligt om der er 
en positiv eller negativ synergi mellem 
de enkelte mål og strategier. Det bliver
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Figur 2. Temakort over vildtagre.

med andre ord anskueliggjort om forføl
gelsen af et mål har positiv eller negativ 
indflydelse på opfyldelsen af et andet 
mål.

Når der er negativ synergi mellem 
målene eller strategierne tvinges man til 
at foretage en prioritering. Der skal 
f.eks. tages stilling til om der skal ske 
en ensidig maksimering af driftsresulta
tet, om der hellere skal fokuseres på 
den vildtvenlige drift - eller en kombina
tion af de to muligheder. En sådan prio
ritering er væsentlig for den fremtidige 
drift af skoven, idet den er med til at sik
re en konsekvent linie i skovdriften.

En stor fordel ved at have en klar og 
entydig målsætning er således at både 
skovfogeden, øvrige ansatte samt 
entreprenører på ejendommen i højere 
grad kan opfylde ejerens forventninger, 
idet de kender målet og dermed ram
merne for deres arbejde. De vil således 
bedre være i stand til at træffe de rigti
ge beslutninger i situationer, hvor ejeren 
ikke kan være tilstede.

En anden væsentlig fordel ved at 
udarbejde en målsætning er at såfremt 
den er operationel, prioriteret og målbar 
kan den bruges til opfølgning. Det bliver 
således muligt at vurdere om skoven 
udvikler sig i den rigtige retning og i det 
rigtige tempo som forudsat i målsætnin
gen.

Hvad der er mindst ligeså vigtigt er 
at man - i de situationer hvor udviklin
gen bevæger sig i en uønsket retning - 
tvinges til at tage stilling til om der skal 
ske et skift til en anden strategi, eller om 
prioriteringen af målene skal ændres.

Beslutnings
støtteværktøjer
Til den strategiske planlægning udvik
les der i hastigt tempo IT-programmer, 
som kan understøtte beslutningstage
ren i sin prioritering af mål.

En programtype der de senere år har 
vundet indpas er GIS-baserede pro
grammer (Geografiske Informations- 
Systemer). Årsagen til denne populari
tet er især, at sådanne programmer 
tager udgangspunkt i et digitaliseret 
skovkort, hvortil der er knyttet informati
oner.

Indgangen til informationer sker via 
det digitale skovkort. Ved at ændre på 
disse informationer kan man på en let 
og overskuelig måde synliggøre, hvilke 
konsekvenser en given handling har for 
den fremtidige drift af skoven.

Et eksempel herpå er gengivet i figur 
2 som er et skovkort med markering af 
vildtagre i en typisk hedeplantage. Ud 
fra dette "temakort” kan man f.eks vur
dere om der er behov for flere vildtagre, 
samt hvor de skal placeres for at opnå 
en optimal dækning samt en fornuftig 
udnyttelse af ressourcerne.

Ved at udfærdige temakort kan man 
hurtigt vurdere om ressourcerne sættes 
rigtigt ind i forhold til intentionerne, samt 
om prioriteringen af målene og valg af 
strategi er hensigtsmæssig.

(Anvendelse af GIS til administration og 
planlægning er i øvrigt beskrevet ind
gående i en artikel af Carsten Andersen 
og Jan Clausen i Skoven 8/98, side 304. 
Red. anm.).

Man må gøre op med sig selv om der 
satses pa produktion af kronvildt eller af 
godt gavntræ!

Brdr. Svanebjerg
Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter 

Renholdelse og stabklipning af juletræer

5 h
D
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Desuden udfører vi juletræsnetning, rabat-klipning m.m. 
Leestrup • 4733 Tappernøje • tlf. 36 72 33 77 • fax 56 72 57 02 

Forhandling af anlægsrør til overkørsler
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NETVÆRK AF NATURSKOVE
I ESTLAND

Af projekt-leder Peter Søren
sen, Carl Bro International a/s

Et estisk-dansk projekt 
er i gang med at udvikle 
et netværk af beskytte
de naturskove i Estland.

Netværket skal sikre, 
at 4% af det estiske 
skovareal udlægges 
som urørt skov. Andre 
15% bliver udlagt som 
særligt beskyttede 
skovområder med 
restriktioner i driften.

Estland udstikker der
med nye standarder for 
beskyttelse af Europas 
naturskove.

Estland har sammen med andre østeu
ropæiske lande længe hørt til Europas 
elite, når det gælder beskyttelse af 
skovnaturen. Men nu skal de estiske 
skoves natur have endnu et løft. Det 
sker med opbygningen af et omfattende 
netværk af urørte og særligt beskyttede 
skove.

Det danske M Ijøministerium støtter 
opbygningen af netværket gennem et 
DANCEE-projekt, der gennemføres i 
samarbejde med de estiske skovmyn
digheder over en 2-årig periode. Carl 
Bro International a/s er ansvarlig for 
projektet, der med en budgetramme på 
10 millioner kroner er det hidtil største 
grønne projekt i Østeuropa. NEPCon, 
KW-Plan, Skovskolen og Naturplan del
tager som danske underleverandører i 
projektet.

Estisk skovnatur
Estland er på størrelse med Dan
mark og ligger i den hemi-boreale 
skovzone. Det vil sige på overgan
gen mellem de sydlige løvskove og 
de nordlige nåleskove.

Man kan derfor finde alt fra lom
mer af rene ædelløvskove til nordlige 
nåleskovstyper i de estiske skove, 
der ialt dækker 2 millioner hektar.
Det giver skovene en stor variation, 
og ialt findes der 14 skovtyper, som 
igen kan underopdeles i 31 underty
per eller skovsamfund.

Desuden er de estiske skove, i 
modsætning til skovene i mange 
andre europæiske lande, ikke blevet 
forvandlet til plantager. Den hidtil 
ekstensive skovdrift har i høj grad 
været baseret på selvforyngelse; 
blandede bevoksninger er reglen - 
ikke undtagelsen; eksotiske træarter 
er en by i Rusland; og sprøjtegift og 
kunstgødning har kun været brugt i 
meget begrænset omfang.

En sammenligning af indholdet af 
vigtige biologiske strukturer og ele
menter i estiske, sydsvenske og syd
finske skove placerer da også Est
land i spidsen på de fleste områder. 
Til gengæld ligger Sverige og Fin
land klart i front, når det gælder 
antallet af truede arter.

Naturlovgivning i front
På trods af skræmmende beretninger 
om kæmpearealer plaget af skovdød og 
mørke, opknebne, uplejede skove har 
de fleste østeuropæiske lande i virkelig
heden passet væsentligt bedre på 
deres skove end det er tilfældet i 
Vesten.

Estland har således i årevis beskyttet 
en høj procentandel af skovene. Den 
seneste opgørelse over beskyttede 
skovarealer omfatter cirka 18% af skov
arealet eller 360.000 ha, hvoraf skøns
mæssigt op mod 50.000 ha har været 
uden egentlig drift. Hertil kommer, at 
den seneste skovlov som en naturlig 
ting beskytter nøglebiotoper og forby
der brug af sprøjtegift og kunstgødning.

Estlands seneste skovpolitik fastslår 
ovenikøbet, at arealet med urørt skov

skal øges til mindst 4% af skovarealet, 
og at 15% skal udlægges som særligt 
beskyttede skovområder.

Mere urørt skov
Det estisk-danske naturskovsprojekts 
vigtigste opgave er at planlægge net
værket af urørte naturskove, somi ialt 
kommer til at omfatte cirka 85.000 ha. 
Målet er at udvælge de urørte skove, så 
de repræsenterer forskellige landskabs
typer, klimazoner, skovsamfund og loka
litetstyper på en måde, så den biologi
ske diversitet sikres bedst muligt.

Etableringen af Netværket er en 
naturlig opfølgning på de mange inter
nationale konventioner, aftaler og pro
grammer som beskæftiger sig med sko
venes biodiversitet. Anbefalingerne i de 
internationale aftaler skal derfor også så 
vidt muligt følges, når naturskovs-net
værket planlægges.

Det betyder blandt andet, at netvær
kets kerneområder skal bestå af alt fra 
flere tusind hektar store områder, hvor 
dynamikken får frit spil, til miindre områ
der med særlig høj biologisk værdi.

Kerneområderne skal også - i det 
omfang det er praktisk muligt - sam
menkædes med sprednings-korridorer 
og trædesten, der skal bidrage til at 
skovarterne kan bevæge sig mellem de 
enkelte områder og ud i landskabet.

Kortlægning 
af naturskove
En del af de områder, som skal indgå i 
netværket, findes allerede i form af 
naturskovs-reservater i nationalparker 
og andre beskyttede områder.

Projektets første opgave er derfor at 
gennemføre en samlet registrering af de 
eksisterende områders naturindhold.
Når det er sket, vil indsatsen blive kon
centreret i områder med en høj koncen
tration af biologiske ‘hot-spots' udenfor 
de eksisterende områder.

Alt i alt er det planlagt at kortlægge 
mindst 200.000 ha værdifuld skov, så 
der kan vælges mellem forskellige 
områder, når netværket skal etableres.

Ved kortlægningen benyttes en 
særlig registreringsmetode, som er 
udviklet på grundlag af nøglebiotops
registrering, naturværdi-bedømmelse 
og normal skovtaksering. Metoden gør 
det muligt umiddelbart at give en natur
værdi-bedømmelse af de enkelte 
bevoksninger.
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Næsten 50% af Estland er dækket af skove, der indeholder stærke bestande af arter som forlængst er udryddet eller blevet 
sjældne i tilsvarende skove i vesteuropæiske lande (foto: Mati Kose).

Samtidig kan de indsamlede data let 
koordineres og samkøres dels med den 
løbende skovtaksering, dels med den 
landsdækkende registrering af nøgle
biotoper, der gennemføres sideløbende 
af et estisk-svensk projekt.

I forlængelse af den grundlæggende 
dataindsamling gennemfører projektets 
artsspecialister en grundig registrering 
af sjældne og truede arter i de mest 
værdifulde bevoksninger for yderligere 
at sikre, at de bedste områder kan 
udvælges til at indgå i naturskovs-net
værket.

Spredningsveje
En anden vigtig opgave for projektet er 
at udvikle retningslinier for driften af de 
særligt beskyttede skove, som vil 
udgøre 15% eller 300.000 ha af skov
arealet.

De særligt beskyttede skovområder 
består blandt andet af bufferzoner 
langs vandløb og søer. De udgør derfor 
naturlige ledelinier i skovlandskabet, 
som kan fungere som oplagte spred
nings-korridorer og trædesten mellem 
netværkets kerneområder.

De særligt beskyttede skovområder 
er hidtil mest blevet drevet med hensyn

s

Dødt ved findes i betydelige mængder i 
de estiske skove, og det er en af årsa
gerne til skovenes høje biodiversitet.

til det omgivende miljø. For eksempel 
med henblik på at højne vandkvaliteten 
i floder og søer, eller hindre erosion på 
stejle skråninger.

Projektets opgave er at indarbejde 
biologiske hensyn i driften af områder
ne, så de fremover også kan fungere 
som vigtige levesteder og sprednings
veje for sårbare dyre- og plantearter.

Det er planen at retningslinierne skal 
testes og udvikles i særlige demonstra
tionsområder, hvor eksempelvis natur
nær drift vil blive gennemført på for
søgsbasis

Andre aktiviteter
Projektet omfatter også en række andre 
aktiviteter, som skal støtte etableringen 
af naturskovs-netværket.

NGO'er, myndigheder og offentlighe
den inddrages aktivt i udviklingen af 
netværket gennem en omfattende 
høringsproces. Det sker blandt andet 
ved at præsentere de potentielle områ
der for offentligheden på et tidligt tids
punkt, og ved at bede om forslag til ind
dragelse af yderligere områder samt 
prioritering af de, som allerede er fore
slået.

For at sikre den fremtidige forvaltning
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og videreudvikling af netværket gen
nemføres et uddannelsesprogram for 
ansatte på skovdistrikter og i naturre
servater. Her skal de ansatte inddrages 
direkte i planlægningen af netværket 
ved at gennemgå en række øvelser 
baseret på kort og data fra lokalområ
det. Viden om naturskov, naturværdi
bedømmelse og landskabsplanlægning 
vil udgøre grundelementerne i kurserne, 
som ventes at blive gennemført over 
hele landet.

Sidst, men ikke mindst, gennemføres 
en række informations-aktiviteter, som 
skal oplyse den brede offentlighed og 
andre udvalgte målgrupper om natur
skovs-netværkets betydning og værdi. 
Blandt andet udarbejdes en video, en 
undervisnings-CD, radioudsendelser, 
internet-hjemmeside, bøger, oplys
ningsfoldere og andet.

Sidegevinster
Naturskovs-netværket vil ikke alene 
bidrage til at bevare den biologiske 
mangfoldighed på estisk såvel som 
europæisk niveau. Der følger også 
andre sidegevinster med:

Estlands renommé som tømmerpro
ducent vil blive styrket betydeligt. Og 
sammen med den nye skovlov, nøgle- 
biotop-registreringen og andre fremsy
nede tiltag, vil netværket bidrage til, at 
estisk skovbrug vil stå stærkt i en kom
mende certificeringsproces. Langt 
hovedparten af de certificeringskrav, 
der kendes i dag, vil nemlig allerede 
være opfyldt på forhånd.

Samtidig vil Estlands banebrydende 
og danskstøttede indsats for natursko
vene forhåbentlig bidrage til at andre 
lande følger trop og udlægger mindst 
ligeså store andele af deres skovarealer 
som urørte og beskyttede skove.
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Indikatorarter som denne koralpigsvamp kan bruges til at fastslå en nøglebiotops 
naturværdi nærmere.
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DIREKTE TIL DE FLESTE 
PC PROGRAMMER.

RYE NØRSKOV GODS I/S
Att.: skovfoged Morten Tønder 
Tinghusvej 4, 8680 Ry 
Tlf.: 8689 1622 Mobil: 2840 1622 
E-mail: mwt@rye-noerskov.dk
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STORMFALDET 3.12.99

FORÆDLING AF 
STORMFALDSTRÆ

Opskæring på eget 
mobilsavværk er en 
løsning til at afsætte 
stormfældet træ.

På godset Brockdorff på Fynshoved 
oparbejder man nu væltet skovfyr til 
tømmer i stedet for blot at sælge 
råtræet.

Under orkanen den 3.12. væltede, 
hvad der svarer til cirka 15 års hugst 
hos godsejer Jens Wistoft Larsen. Hans 
70 hektar store skov under godset 
Brockdorff ligger nær Fynshoved og lå 
midt i orkanbæltet. Oven i købet med 
vand på begge sider af det knap to kilo
meter brede landstykke, der udgør 
Fynshoved. Vinden havde god adgang.

Efter stormfaldet købte Jens Wistoft 
Larsen et nyt transportabelt savværk. 
Det står nu på en åben plads i skoven, 
og hver dag opskæres en del af de cir
ka 2.000 kubikmeter hovedsagelig 
skovfyr til brædder, lægter, stolper og 
bjælker.

- Tanken er at prøve at redde så 
meget af værdien som muligt. Priserne 
på nåletræ var inden orkanen på vej 
ned, og nu er priserne på et niveau, 
hvor vi ganske enkelt ikke vil sælge til 
opkøberne. Men træet skal oparbejdes 
for ikke at gå til spilde. Det gør vi så 
selv, “pinder” det op og lægger det til 
tørring og på lager, til priserne for
håbentlig retter sig. Eller også forsøger 
vi at afsætte træet ad andre kanaler. Vi 
har ingen hast, siger Jens Wistoft Lar
sen.

Blandt det tømmer, der allerede er 
afsat, er nogle gulvbrædder i store 
dimensioner, som skal bruges til en 
restaureringsopgave.

Brug kreativiteten
Det transportable savværk er af mærket 
Laimet, som importeres og forhandles 
af virksomheden Interforst ved Assens.

- Alt for mange skovejere får ikke nok 
ud af deres skov, mener Lau Toxværd 
fra Interforst. De sælger træet på roden 
og undrer sig over, at der ikke er noget 
større afkast tilbage til dem selv, når 
skoventreprenøren har været der. Man
ge kunne opnå et højere afkast ved selv 
at varetage forædlingen. Det kan være 
som i Jens Wistoft Larsens tilfælde med

egen opskæring, men der er mange 
muligheder - det gælder om at være 
kreativ.

Han peger på, at den faste medar
bejderstab de fleste steder er så langt 
nede, at man skal holde på dem hele 
året. Derfor er det vigtigt at udjævne 
sæsonarbejdet.

- Hvorfor ikke lave “skovbutikker" 
som pendant til de mange gårdbutikker, 
der skyder op rundt omkring. Direkte 
salg af træ, havemøbler fremstillet af 
egne råvarer etc. kan blive en god ind
tægtskilde for mange skovejere, siger 
Lau Toxværd.

Høj effektivitet
Laimet savværket kan flyttes og være 
køreklart igen på en halv time. Det træk
kes af en almindelig traktor og er ifølge 
Jens Wistoft Larsen uhyre let at betjene. 
Det eneste, savføreren i realiteten skal 
foretage sig manuelt, er at indstille 
bredden på skæret, så man får den 
dimension tømmer, man ønsker.

Stammen føres fra et stokbord via 
hydraulik frem mod den én meter store 
rundsavsklinge og tilbage igen, når den

er skåret igennem. For at være effektivt 
skal der være en mand klar til at tage 
imod det skårne tømmer, så stammen 
hurtigt kan køres frem igen.

Savværket kan bearbejde stammer 
på op til 40 centimeter i diameter. Ved 
større dimensioner må man først skrælle 
af fra én side. Hos Jens Wistoft Larsen 
startes med at skære skaller af på 
mindst 2,5 centimeter, hvorefter det 
egentlige tømmer skæres op. Der kan 
oparbejdes 15-20 m3 om dagen.

- Vi fik savværket mellem jul og nytår, 
og det har været meget driftsikkert. Det 
eneste vedligehold, som vi i realiteten 
har haft, er at slibe klingen. Det skal vi 
cirka hver anden dag. Det sker på et sli
beapparat, der følger med savværket.
Vi har et par gange været udsat for, at 
røret, hvor savsmuldet blæses ud, er 
stoppet til, men ellers har det kørt pro
blemfrit, fortæller Jens Wistoft Larsen.

Savværket bør køre så ensartet gen
nem dagen som muligt. På Brockdorff 
skæres der således bestemte længder 
på én dag, så det går hurtigt med at få 
stablet det færdige tømmer - hvis man 
skal sortere varerne går der for meget 
tid.

Inden han købte Laimet savværket, 
anvendte Wistoft Larsen et mindre 
savværk med båndsav til at skære tøm
mer til eget forbrug.

- Skulle vi have anvendt dette 
savværk i denne situation, var vi aldrig 
blevet færdige. Med Laimet savværket 
forventer jeg at have skåret det meste 
af stormfaldet op om to til tre måneder.

Pressemeddelelse fra 
Interforst 17.2.00
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Jens Wistoft Larsen ved Laimet savværket. Det er opstillet på en ryddet plads i 
skoven, hvor der er nem adgang med Nokka skovvognen og plads til at stable det 
færdigopskårne tømmer.
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MANEDENS PROFIL

MANEDENS PROFIL
GRUNDVANDSDOMINERET

SILTJORD
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Foto 1. Grundvandsdomineret jord fra 
skovrejsningsområdet ved Vemmelev, 
Falster Statsskovdistrikt.

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

Dette jordbundsprofil 
viser en stærkt grund
vandspåvirket jord, der 
har gley helt op under 
pløjelaget. Profilet er 
udviklet i en issø-aflej- 
ring. På jordtypen anbe
fales stilkeg, ask, rødel, 
birk, lind og thuja.

Geologi
Profilet er gravet i en større lavtliggende 
flade i et bølget morænelandskab. 
Udgangsmaterialet er issø-ler og -silt, 
der har opfyldt en lavning som dengang 
eksisterede i umiddelbar nærhed af ind
landsisen.

Det er ikke ualmindeligt at finde issø- 
aflejringer i det østdanske moræne
landskab (se Skoven 2/2000, s. 100). 
Disse aflejringer fremstår enten som fla
der lavest i terrænet som dette eksem
pel eller som fladtoppede bakker - 
såkaldte issøbakker eller plateau-bak
ker.

Jordbund
En kortfattet profilbeskrivelse lyder som 
følger:

- Pløjelag (Ap-horisont) 0-20 cm med 
38% ler, 47% silt, 15% sand og 7% 
humus;

- Grundvandspåvirket udgangsmate
riale (Cg-horisont; gley-horisont) fra 20 
cm og nedefter med 23% ler, 44% silt, 
33% sand og 19% kalk.

Silt kaldes til tider mel-sand og 
betegner de partikler, der er mellem 
0,002 mm og 0,063 mm store.

Profilet er præget af gley (opstår på 
vandmættet, leret jord, red.). De grå far
ver dominerer helt op under pløjelaget, 
og der ses kun ganske få lysebrune 
pletter i underjorden.

De grå farver skyldes, at jern findes 
enten på reduceret form (Fe2+), der har 
grå og blå farver, eller helt er udvasket, 
da jern på reduceret form er letopløse
ligt og mobilt.

De lysebrune pletter er jernudfæld
ningspletter (oxider med Fe3+). Fordelin-
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Foto 2. Jernudfældninger ses som ringe 
omkring lodrette porer.

gen ser tilfældig ud i den lodrette profil
væg. Men under profilgravningen frem
trådte brunfarvningerne i vandrette 
tværsnit som ringe med en diameter på 
ca. 2 cm omkring lodrette porer. Dette 
ses på foto 2.

Gleypræget fortæller, at grundvands
spejlet jævnligt stiger til mindre end 'A 
meters dybde. Det svinger i takt med 
årstiderne. Når grundvandsspejlet fal
der, vil det synke hurtigst i porerne, 
medens det mellemliggende jordmateri
ale (jordmatrix) langsommere vil 
afdrænes. Det reducerede jern i jord
matrix vil derfor udfældes som ringe 
omkring disse porer ved kontakt med 
atmosfærisk luft.

Pløjelaget er meget sort og indehol
der mere end 7% humus. Et pløjelag 
indeholder normalt 2-3% humus. Der er 
desuden fundet ferskvandsskaller fra 
snegle og muslinger i profilet. Dette 
tyder tilsammen på, at lokaliteten på et 
tidspunkt har været en lavbundet mose. 
Området er i dag effektivt drænet med 
rør og åbne grøfter.

Skovdyrkning
Jordtypen er velegnet til vand- og 
næringskrævende arter, der kan tåle høj 
grundvandsstand. Træarter der er 
følsomme over for forsumpning vil 
udvikle overfladiske rodsystemer på 
lokaliteten.

En træartsanbefaling omfatter stil
keg, ask, rødel, birk, lind og thuja. 
Cypres og ædelgran kan muligvis også 
trives, hvis den drænede tilstand opret
holdes. Andre træarter anses for uegne
de af stabilitetshensyn.

Jordtypen udbreder sig over 11 ha i 
skovrejsningsområdet. En mulighed er 
at tilstoppe dræn og lade arealet gen
opstå som sumpskov med hjemme
hørende arter som ask, rødel, hassel og 
lind som eventuelt kunne udnyttes ved 
ekstensiv plukhugst. Sumpskov er en 
sjælden, men oprindelig skovtype i 
Danmark.

Reference:
Henrik J. Granat: Jordbunden i landskabet, 
52 jordbundseksempler fra skovrejsningsom
råder Det er en rapport, der fra marts kan
findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemme
side www.sns.dk.
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KULTURTEKNIK PA 
STORMFALDSAREALER

I HEDESKOVBRUGET
Tabel 1. Forsøgsoversigt

Forsøg Jordbearbejdning/
redskab

Stødryd
ning

Hugstaffald Forsøgstræarter

Serie antal urørt mellem
rækker

i kvas
ranker

fjernet

A 2 Dybpløjninq 
{100 cm)

X X rødgran, ædelgran, 
lærk, skovfyr

Tallerkenharvning 
(10-15 cm)

X

40-50 cm plantefure X

B 6 Ingen X X X rødgran, sitka, lærk

20-30 cm plantefure X X

40-50 cm plantefure X X

Fuldpløjning med 
tallerkenplov (25-30 cm)

X

C 2 Tolneplov,
45 cm plantefure

X rødgran, omorika, 
sitka, grandis, 
nordmannsgran

Ftedeselskabets
plantningssystem,
25 cm plantefure

X

SFF-knuser,
55 cm plantefure

X

Af Jørgen Neckelmann, 
Forskningscentret for Skov & 
Landskab

Erfaringer fra kulturfor
søg kan bruges ved til
plantning af stormfalds- 
arealer på mager jord. 
Rådene afhænger af 
træarten.

De fleste træarter 
kræver en delvis rydning 
af kvas samt jordbear
bejdning. Kappeplant
ning er egnet til frost
følsomme træarter. For
kultur kan være en for
del. Nogle arter skal 
beskyttes mod vildt.

Træartsvalget bør 
afpasses efter frostrisi
ko ved zonering af kul
turarealet.

For tredje gang indenfor en periode på 
kun godt 30 år står ikke mindst hede
skovbruget overfor en vanskelig opga
ve med gentilplantning af meget store 
blotlagte arealer. De er denne gang 
skabt af december-orkanen 1999 og 
udvidet af efterfølgende storme i januar- 
februar i år.

Udfordringen kan denne gang blive 
særlig stor, dels på grund af stormfalds
arealernes og dermed etableringspro
blemernes omfang, dels på grund af 
likviditetsproblemer skabt af et nåle
træmarked, hvor priserne er i bund. 
Begge forhold vil tvinge til betydelig 
faglig og økonomisk realisme ved 
udformningen af de kommende plant
ningsplaner.

Ikke mindst de seneste års 
bestræbelser for at erstatte eller supple
re den etableringssikre rødgran med 
mere produktive og/eller dyrkningssikre 
- men desværre ofte også mere sarte 
kulturtræarter - kan her komme under 
betydeligt pres.

Erfaringer fra forsøg
I den vanskelige konflikt mellem økono
miske realiteter og ønsket om et mere 
varieret og ofte mere krævende træarts
valg vil det være værdifuldt at kunne 
støtte sig til tidligere erfaringer, hvad 
enten disse er opnået under tilsvarende 
forhold eller på større planlagte afdrifter.

Til den sidste kategori kan henreg
nes erfaringerne fra tre forsøgsserier 
{tabel 1) anlagt i midt- og vestjyske 
plantager i årene 1967-78, i de fleste 
tilfælde på dele af større renafdriftkom- 
plekser. Forsøgene er anlagt såvel på 
hedeslette som på bakkeø og klit, og 
har klimatisk i forskellig grad gennemle
vet år med såvel gode som meget 
ugunstige nedbørsforhold. Endvidere 
har forårsnattefrost været jævnligt fore
kommende i alle forsøgene.

Behandlingskombinationerne frem
går af tabel 1. I fire af B-seriens forsøg 
er de viste kombinationer udført såvel 
med som uden mekanisk renholdelse 
(harvning) omkring planterækkerne, 
samt med og uden 25% indblanding af 
lærk som ammetræ. I A-serien er ligele
des anvendt lærk som ammetræ, mens 
skovfyrren indgår som kappeplante for 
ædelgranen.

Erfaringerne fra de tre forsøgsserier 
vil i form af gennemsnit for den enkelte 
serie blive gennemgået emnevis i det 
følgende. Erfaringerne dækker primært 
forholdene på relativ magre, frostudsat
te hede- og bakkeø-flader.

Mindre fattige jorde vil ofte være 
knyttet til mere bakket og derfor mindre 
frostudsat terræn. Kravene til især kvas
rydningens og jordbearbejdningens 
intensitet kan derfor sandsynligvis være 
mindre på sådanne lokaliteter.

Håndtering 
af hugstaffaldet
Siden midten af 1970’erne er der på 
basis af tidlige resultater fra B-seriens 
forsøg udviklet kombinerede kvasryd
nings- og jordbearbejdningsredskaber. 
Disse redskaber kan - uden at hugstaf
faldet fjernes fra kulturarealet - udføre 
en jordbearbejdning, der er tilstrækkelig 
til at sikre en acceptabel overlevelse for 
plantagernes hidtil altdominerende kul
turtræart: rødgranen.

Formålet med denne udvikling har 
dels været en rationalisering af kulture
tableringen, dels et ønske om at udnytte 
hugstaffaldets positive bidrag til jord
bundens pulje af vand- og næringshol-
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Figur 1. Kvasrydning, jordbearbejdning og planteafgang (%) 
for lærk 0-10 år efter plantning. Middel af 4 forsøg (serie B). I 
figur 1-4 viser de hvide søjler minus kvas, de grønne kvas 
mellem rækkerne, og de brune urørt kvas.
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Figur 2. Kvasrydning, jordbearbejdning og planteafgang (%) 
for rødgran og sitka 0-15 år efter plantning. Middel af 6 forsøg 
(serie B).

dende organisk materiale til gavn for til
væksten.

Såvel de grundlæggende forsøg 
som forsøgsmæssige afprøvninger af 
de udviklede redskabers praktiske 
arbejdsresultater (C-serien) har vist, at 
forventningerne til hugstaffaldets stimu
lerende effekt på tilvæksten gennem
gående er blevet indfriet.

I B-seriens forsøg har bibeholdelse 
af hugstaffaldet således gennemsnitlig 
øget højden for rødgran og lærk med 
henholdsvis ca. 55 (0-125) cm og 20 (0- 
45) cm, hovedsageligt i perioden 5-15 
år efter plantning.

De første opgørelser 25-28 år efter 
plantning tyder endvidere på, at den 
gennemsnitlige tilvækstgevinst for 
rødgran på dette tidspunkt vil være af 
størrelsesordenen godt 20 m3/ha, varie
rende fra ca. 5-40 m3/ha.

For lærk derimod ses der en tydelig 
negativ indflydelse på vedproduktionen 
på ca. 0-30 m3/ha uden og 25-50 m3/ha 
med jordbearbejdning, omregnet til en 
ren lærkekultur.

Ved plantning af ren rødgran er den
ne kvasskabte tilvækstgevinst værd at 
tage med, da den kan opnås uden 
væsentlige tab af etableringssikkerhed 
(se nedenfor). Gevinsten svarer imidler
tid kun til en afkortning af omdriften på 
højst 3-4 år.Værdien heraf vil næppe 
kunne berettige, at der afstås fra kvas
rydning, hvis en sådan kan fremme og 
billiggøre et betydende indslag af en 
mindre robust træart, som af den ene 
eller anden grund forventes at berige 
den kommende bevoksning.

Forklaringen på den tilsyneladende 
modstrid mellem effekterne på hen
holdsvis højde og vedproduktion for 
lærk skal findes i hugstaffaldets gen
nemgående negative indflydelse på 
overlevelsen i kulturerne.

For lærk (figur 1) har merafgangen 
for parceller, hvor hugstaffaldet er beva
ret på arealet, været så stor - gennem
snitlig ca. 15 (10-20)%-point - at den 
samlede vedproduktion er blevet redu
ceret trods efterbedring og positiv effekt 
på enkelttræernes vækst. For rødgran

(figur 2) er hugstaffaldets negative ind
flydelse på planteafgangen derimod så 
beskeden - gennemsnitlig kun ca. 5 %- 
point - at det næppe har påvirket ved
produktionen væsentligt.

Om årsagerne til hugstaffaldets 
negative indflydelse på overlevelsen 
kan der kun gisnes. En af mulighederne 
er, at en væsentlig del af nedbøren til
bageholdes af og fordamper fra kvaset 
og derved unddrages planterne i de 
første år, hvor afgangsmønstret allerede 
er tydeligt. Det vil især kunne gå ud 
over den tørkefølsomme lærk.

En anden mulighed er skader som 
følge af forårsnattefrost, idet disse tyde
ligvis øges, hvor hugstaffaldet er bibe
holdt på arealet (figur 3). Endelig må 
det anses for givet, at teknisk dårlige 
plantningsvilkår bærer ansvaret for det 
særlig høje afgangsniveau for plantning 
i urørt kvas.

Dårlig plantning på grund af kvaset 
kan derimod ikke være årsagen til den 
forhøjede afgang i de parceller, hvor 
kvaset forinden er fjernet fuldstændigt

Figur 3. Kvasrydning, jordbearbejdning og procent frostska
dede lærk i 1. vækstsæson. Forsøg 1201 (serie B).

Figur 4. Kvasrydning, jordbearbejdning og dækningsgrad (%) 
for lyng 8-11 ar efter kulturanlæg. Middel af 4 forsøg (serie B).
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Fiqur 5. Vegetation og kulturudvikling efter henholdsvis dybpløjning ti! 1 m (tv.) og pløjning af grubbede plantefurer (th.). Forsøg 
1072 (A-serien) 8'A år efter plantning. (Foto: JN)

(manuelt) fra de kommende planteræk- 
ker og placeret i rækkemellemrummene.

Ved tilplantningen af de jyske heder 
viste lyngen sig at være en alvorlig trus
sel mod kulturernes udvikling. Erfarin
ger fra blandt andet intensivt kvas- og 
stødryddede stormfaldsarealer har 
siden vist, at lyngen stadig efter en 
generation nåletræ eller to kan give kul
turerne problemer i et sådant omfang, 
at man har fundet det nødvendigt at 
bekæmpe den. Problemerne har først 
og fremmest givet sig udtryk i vækst
stagnation som følge af den ulige kon
kurrence om især kvælstof, efterhånden 
som lyngen slutter sig over arealerne.

Med disse erfaringer in mente er det 
muligt, at i alt fald en del af hugstaffal
dets positive effekt på væksten i for
søgene kan tilskrives kvasets evne til at 
reducere udviklingen af lyngen, der i 
større eller mindre omfang er dukket op 
på så godt som alle forsøgslokaliteterne 
(figur 4).

Kvaset har endvidere forsinket udvik
lingen af bølget bunke med skønsvis en 
vækstsæson eller to, ligesom der kan 
tænkes at have været en relativ kortva
rig positiv læeffekt.

Af størst betydning for kvasets positi
ve indflydelse på væksten har dog nok 
været dets bidrag til jordbundens pulje 
af nærings- og vandholdende organisk 
materiale, samt den forøgede nærings
frigørelse fra denne pulje, der ifølge 
andre undersøgelser synes at være en 
konsekvens af kvasdækning.

Jordbearbejdning
15 år efter plantning ses der i B-serien 
hverken for rødgran eller lærk nogen 
sikker effekt af jordbearbejdningen på 
højdevæksten, hvor hugstaffaldet er 
placeret mellem planterækkerne. Hvor 
kvaset derimod er fjernet helt, ses i alt 
fald for de to kraftigste bearbejdningsin
tensiteter en negativ påvirkning af 
rødgranens højdevækst på gennemsnit
lig ca. 30 cm, mens lærkens højde uaf
hængig af bearbejdningsintensiteten er 
øget med gennemsnitlig godt 40 cm.

Såvel med som uden kvas mellem

rækkerne har jordbearbejdning derimod 
klart reduceret planteafgangen for såvel 
rødgran (figur 2) som lærk (figur 1). 
Reduktionen har været stigende med 
bearbejdningsintensiteten, mest mar
kant for den plantningsfølsomme lærk 
(2-23 %-point), mindre for den robuste 
rødgran (4-10 %-point).

For lærken har jordbearbejdningens 
positive indflydelse på såvel overlevelse 
som vækst resulteret i en merproduktion 
25-28 år efter plantning på gennemsnit
lig 2-74 m3/ha (omregnet til en ren lær
kekultur), stigende med bearbejdnings
intensiteten og størst på totalt kvasryd
det bund.

For rødgran har samspillet mellem en 
mindre markant øget overlevelse og let 
reduceret vækst resulteret i, at vedpro
duktionen er så godt som uafhængig af 
jordbearbejdningen, opgjort 25-28 år 
efter plantning.

Jordbearbejdningens generelt positi
ve indflydelse på overlevelsen - der er 
markant lige fra starten - skyldes for
mentlig hovedsagelig en kombination af 
sikrere plantning og en bedre vandfor
syning, jo større dele af det rodgennerm- 
voksede, 10-15 cm tykke morlag, der 
fjernes omkring plantepladserne. For
sinket etablering af græs og reducere
de frostskader (figur 3) kan ligeledes 
have spillet en rolle.

Jordbearbejdningens negative ind
flydelse på de overlevende rødgraners 
højdevækst på kvasfri bund kan skyldes 
såvel øget tilgroning med lyng (figur 4) 
som øget næringstab pga. bearbejdnin
gens fremmende effekt på jordbundens 
rmineraliseringsprocesser i de første år.

For lærk, der også fra anlægget af 1. 
generation på hede er kendt som en 
nøjsom og mindre lyngpåvirket hjælpe
træart, har disse problemer tilsynela
dende spillet en mindre rolle. De har i 
alt fald ikke formået at eliminere den 
positive virkning, som en sikker kultur
start erfaringsmæssigt har på kultu
rernes videre udvikling.

A-seriens to forsøg har leveret et 
endnu mere eklatant eksempel på jord
bearbejdningens muligheder for at

påvirke etableringsresultatet. I stærk 
kontrast til pløjning af plantefurer med 
kvas i ranker, har dybpløjning til 1 m 
efter kvas- og stødrydning her sikret en 
næsten komplet etablering af både 
rødgran, ædelgran, lærk og skovfyr helt 
uden efterbedring og renholdelse.

Dybpløjningens kraftige og relativ 
langvarige hæmning af konkurrerende 
vegetation (figur 5) og reduktion af 
frostskader har endvidere resulteret i en 
højdeforskel mellem dybpløjning og 
plantefurer på godt 1 m for den eks
tremt frostfølsomme ædelgran 24 år 
efter plantning. Havde ædelgran ikke 
været beskyttet af skovfyrkapper, ville 
ikke blot højdeforskellen, men også for
skellen i overlevelse formentlig have 
været endnu mere udtalt.

Endelig gav stødrydning og dyb
pløjning en så godt som fuldstændig 
beskyttelse mod ellers kraftige angreb 
af stor brun snudebille, ligesom rodzo
nen blev udvidet fra 30-40 cm til 100 
cm’s dybde. Ikke mindst i forbindelse 
med stormfald kan sidstnævnte forhold 
tænkes at være af væsentlig betydning.

Hjælpetræer
Ammetræer
I forsøgsserierne A og B er henholdsvis 
15 og 25% lærk indplantet som amme
træer samtidig med hovedkulturen.

I B-serien har lærkeindblandingen 
ikke haft nogen indflydelse på rødgra
nens overlevelse. Dette var heller ikke 
at vente, da hovedparten af planteaf
gangen er opstået i løbet af kulturernes 
2-3 første leveår, hvor lærken endnu 
ikke har formået at præge arealet.

Først fra omkring fem år efter plantning 
begynder lærkens højde i stigende grad 
at distancere sig fra rødgranens, og sam
tidig begynder de første tegn på en posi
tiv indflydelse på rødgranens vækst at 
vise sig. 15 år efter plantning har rødgran 
med lærkeindblanding en merhøjde på 
fra 5 til godt 60 cm (figur 6). Effekten sti
ger med jordbearbejdningsintensiteten, 
og på bearbejdet bund tillige med især 
kvasrydningsgraden, det vil sige i takt 
med især lærkens øgende overlevelse.
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Figur 6. Kvasrydning, jordbearbejdning og merhøjde (cm) 15 
år efter plantning for rødgran ved indblanding af 25% lærk 
som ammetræ. Middel af 4 forsøg (serie B). I figur 6 og 8 
viser de hvide søjler minus kvas, de grønne kvas mellem ræk
kerne, og de brune urørt kvas.
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Figur 8. Kvasrydning, jordbearbejdning og opvæksttæthed 
(grad 1 (min.) - 7 (max.)) for selvsået birk 4 år efter kulturan
læg. Forsøg 1243 (serie B).

25-28 år efter plantning har lærkens 
stimulerende effekt resulteret i mertil- 
vækster i rødgranrækkerne på gennem
snitlig ca. 10-30 m3/ha, stigende med 
bearbejdningsintensiteten. Kunne den
ne effekt være overført til en ren 
rødgrankultur, ville mertilvæksten have 
været af størrelsesordenen 15-40 m3/ha, 
stort set svarende til effekten af at 
beholde hugstaffaldet mellem rækker
ne.

Som følge af lærkens høje afgangsni
veau - gennemsnitlig ca. tre gange 
rødgranens - har prisen for den positive 
indflydelse på rødgranens vækst imid
lertid i flere tilfælde (kvas mellem ræk
kerne og lav bearbejdningsintensitet) 
været en mindre tilvækst på lærkeplad
serne, end hvis der havde stået 
rødgran. Nettoresultatet efter 25-28 år 
har derfor været mertilvækster i 
rødgran-lærk blandingen af størrelses
ordenen 0-10 og 0-40 m3/ha henholds
vis med og uden kvas mellem rækker
ne. I begge tilfælde øges mertilvæksten 
med bearbejdningsintensiteten.

Om årsagerne til hjælpetræeffekten 
kan igen kun gisnes. Formentlig har 
lærkens læ- og skyggegivning en posi
tiv indflydelse på luftfugtighed og for
dampning. Man kan også tænke sig, at 
lærken kan udnytte en større del af jord
bundens betydelige pulje af blandt 
andet organisk bundne næringsstoffer 
end rødgranen, og senere returnere en 
del heraf igen i lettere tilgængelig form 
via det årlige nålefald.

Kappeplanter
I A-seriens forsøg er der konstateret en 
klar positiv effekt på den ekstremt frost
følsomme ædelgrans overlevelse og 
vækst, når den kappeplantes med 
skovfyr. Ved kappeplantning forstås 
plantning af henholdsvis en følsom og 
en robust træart med ca. 10 cm's 
afstand på samme planteplads.

Effekten skyldes tydeligvis en reduk

tion af skader som følge af frost og 
vildtbid, ligesom læ- og skyggegivning 
kan have spillet en rolle. Lidt senere i 
forløbet har kappeplanten endvidere 
ydet en vis beskyttelse mod kronvildt
skrælning på ædelgranen.

Renholdelse
I B-seriens forsøg har mekanisk renhol
delse (harvning) omkring planterækker- 
ne ikke haft betydende indflydelse på 
planteafgangen, hverken for rødgran 
eller lærk.

Med hensyn til højdevæksten har der 
gennemgående været en svagt negativ 
effekt (mineraliseringstab af nærings
stoffer?) på begge træarter af størrel
sesordenen 10-20 cm efter 10-15 år. 
Svarende hertil har renholdelsen 25-28 
år efter plantning reduceret vedproduk
tionen med 5-10 m3/ha beregnet for 
rene bevoksninger af begge træarter.

Iagttagelser i både A- og B-serien 
viser blandt andet, at den mekaniske 
renholdelse, som efterlader et 20-30 cm 
bredt urenset bælte omkring planteræk- 
kerne, ikke har formået at hindre skader 
efter nattefrost i væsentlig omfang.

Forekomst af regulære renseskader 
(oprivning eller løsning af planter) har 
sikkert bidraget til den gennemgående 
negative rensningseffekt.

Erfaringer fra forsøg med kemisk ren
holdelse viser i modsætning til oven
stående en positiv, omend beskeden 
effekt på rødgran, måske fordi renhol
delsen her også omfatter selve plante- 
rækken. Den positive effekt ses dog kun 
i forbindelse med regulære tørkeår.

De nævnte resultater eller mangel på 
samme vedrører vegetationstyper domi
neret af bølget bunke, som er typisk for 
størstedelen af hedeplantagerne. I et 
enkelt forsøg med mekanisk renholdel
se i en vegetation domineret af den 
sårbare, men kvælstof-akkumulerende 
lyng, er derimod opnået en merhøjde 
på ca. 50 cm ti år efter plantning.

Anbefalinger
Ved gentilplantning af større sammen
hængende stormfaldsarealer på frost
udsatte og relativ næringsfattige sand
jorde kan foranstående forsøgserfarin
ger udmøntes i følgende anbefalinger.

Kvasrydning og jordbearbejdning 
For relativt robuste kulturtræarter som 
rødgran, skovfyr, omorika og contorta vil 
en forholdsvis bred stribevis rydning af 
kvas- og morlag i de kommende plante- 
rækker muliggøre udnyttelsen af hugs
taffaldets positive indflydelse på til
væksten uden væsentlige tab af plant
ningssikkerhed.

Ønsker man ved indplantning i en 
rødgrankultur at udnytte lærkens både 
vækstfremmende og senere også 
bevoksningsstabiliserende egenskaber 
bedst muligt, må det dog af hensyn til 
lærkens overlevelse anbefales at rydde 
hugstaffaldet på så stor en del af area
let som muligt. Samtidig bør mineraljor
den blottes i planterækkerne mindst 
svarende til en ca. 40 cm bred plantefu- 
re.

For at udskyde udviklingen af kon
kurrerende og frostfremmende vegetati
on længst muligt, bør bearbejdningen 
efterlade en planteplads eller-fure, der 
i videst muligt omfang er fri for frøbæ
rende og spiringsfremmende rester af 
morlaget.

Ved plantning af stort set alle andre 
aktuelle træarter - enten rent eller i blan
ding med for eksempel rødgran - må 
det af hensyn til plantningsformålet og 
efterbedringskontoen ligeledes anbefa
les at fjerne hugstaffaldet fra så stor en 
del af arealet som muligt. Af hensyn til 
blandt andet risikoen for angreb af 
brandpletsvampen bør oplægning i ran
ker foretrækkes frem for afbrænding.

Med hensyn til jordbearbejdning kan 
man som hovedregel gå ud fra, at jo 
mere udtørrings- og frostfølsom en kul
turtræart er, jo større bearbejdningsin-
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Figur 7. Punktvis dyb omgravning ("reolgravning”) med gravemaskine. (Foto: Frans 
Theilby).

tensitet vil den kræve for at sikre først 
og fremmest en rimelig overlevelse. I 
den ene ende af spektret findes træar
ter som sitka, lærk og måske eg, hvor 
for eksempel en veloprenset fure på ca. 
40 cm’s bredde synes tilstrækkelig til at 
sikre en så god overlevelse, som forhol
dene og træarten i øvrigt tillader.

I den anden ende af skalaen finder 
man træarter som nobilis, douglas, 
grandis, ædelgran, nordmannsgran og 
bøg, som normalt må anbefales etable
ret under skærm. Ønsker man imidlertid 
disse træarter etableret med rimelig sik
kerhed ved jordbearbejdning alene, 
synes der i øjeblikket ikke at være 
anden udvej end reolpløjning efter ryd
ning af både opvæltede og fastsidden
de stød.

En endnu ikke prøvet udvej til at 
opnå den fordelagtige dybtgående 
jordbearbejdning - uden den økonomisk 
belastende stødrydning - kunne være 
en punktvis omgravning (’’reolgrav
ning”) ved hjælp af en gravemaskine 
monteret med en passende udformet 
skovl (figur 7). Om denne bearbejd
ningsform vil tjene sit formål, kan dog 
kun erfaringen vise.

Hjælpetræer
Ofte henvises til indblanding af hjælpe
træer som en udvej til at indbringe især 
frostfølsomme træarter på renafdrift.
Her er det imidlertid kun kappeplant
ningsteknikken, som er i stand til at yde 
den følsomme hovedtræart beskyttelse 
næsten fra starten.

Hjælpetræer indblandet som amme
træer vil derimod kun kunne yde støtte 
til de planter af hovedtræarten, der 
overlever længe nok, det vil sige 5-10 
år, indtil ammetræerne har nået en 
udvikling, hvor de kan påvirke vækstvil- 
kårerne på arealet i betydende omfang.

Som kappeplanter kan især anven
des arter som skovfyr, contorta (ssp. 
latifolia og murrayana, men ikke kystfor
men contorta) og måske lærk. Det er 
her vigtigt at vælge en art, hvis 
væksthastighed mindst svarer til 
hovedtræartens. Kappeplantning vil 
være særlig aktuel til beskyttelse af 
enkelttræindblanding i for eksempel 
rødgran.

Det er endnu uafklaret, i hvilket 
omfang teknikken eventuelt kan reduce
re behovet for den meget intensive jord
bearbejdning og kvasrydning.

Som ammetræer bør anvendes rela
tivt hurtigt voksende arter som lærk, 
skovfyr og contorta (igen ikke kystfor
men), En indblandingsprocent på 20- 
25% synes passende. Løvtræer som 
birk, rødel og eventuelt poppelstiklinger 
bør formentlig forbeholdes de bedre og 
mindre frostudsatte jorde.

Renholdelse
Med mindre renholdelsen også omfatter 
selve planterækken, ses der ikke nogen 
grund til at forlade sig på rensning som

middel til at fremme kulturetableringen 
på stormfaldsarealerne. En undtagelse 
er dog bekæmpelse af lyng, som synes 
at kunne foretages med godt resultat 
ved en enkelt harvning af rækkemellem
rummene.

Vildtafværgning
Blandt andet bøg, eg, abies-arterne og 
douglas har som regel store problemer 
med skader som følge af vildtbid og fej
ning. I værste fald kan skaderne føre til, 
at de forudgående anlægsinvesteringer 
må anses for tabt, hvis der ikke supple
res med effektive afværgningsmetoder.

Til de mere sikre metoder hører heg
ning i ikke for store enheder (med pas
sager for blandt andet vildtet) samt 
kappeplantning. Mekanisk og kemisk 
beskyttelse af topknoppen kan dog 
også være effektive. Endvidere kan 
opsætning af fejestokke overvejes, 
mens vækstrør må anses for uegnede.

Forkultur
Der foreligger desværre ikke forsøgsba
serede erfaringer med plantning under 
forkultur, det vil sige en kultur plantet 
nogle år før hovedtræarten. Hverken 
med hensyn til kombinationer af forkul
tur- og hovedtræart, underplantnings
tidspunkt, supplerende jordbearbejd
ning eller plantetæthed.

Adskillige vellykkede underplantnin
ger med renafdrift-sky træarter som 
bøg, ædelgran, grandis og douglas 
m.fl. kendes dog fra både praksis og 
ældre træartsforsøg. Egnede arter til 
forkulturer er som for ammetræer og 
kappeplanter.

Eksempler på indplantning af for
eksempel douglas i en rødgrankultur i 
juletræstørrelse peger dog på, at heller 
ikke rødgranen bør overses som forkuI- 
turtræart.

Et hyppigt fremsat forslag om eks
tensive - det vil sige plantefattige - for
kulturer bør kun accepteres, hvis man 
har meget god tid til at afvente den slut
ning af kulturen, der er en forudsætning 
for en effektiv beskyttelseseffekt, ikke 
miindst under de udstrakte stormfalds
fladers meget barske etableringsvilkår. 
Har man ikke det, må plantetal på 
2.500-3.000 pr. ha anbefales.

Andet
En enkel og billig metode til at nedbrin
ge efterbedringsomkostningerne vil 
være at foretage en zonering af kultura
realerne efter den forventede frostrisiko. 
Et passende træartsvalg med hensynta
gen hertil vil fra starten reducere et 
ellers næsten sikkert behov for efter- 
bedring i for eksempel frostlavninger.

Hvor der er mulighed for naturlig ind- 
såning af for eksempel birk, viser resul
tater fra et enkelt forsøg, at denne kan 
fremmes ved både kvasrydning og jord
bearbejdning (figur 8).

Hvis plantningen må udsættes til 
efter foråret 2000, bør man lade hugst
affaldet ligge så jævnt fordelt som 
muligt for at hæmme udviklingen af 
græs og lyng.

Det bør endelig alvorligt overvejes, i 
hvilket omfang den ønskede udvidelse 
af træartsvalget i hedeplantagerne skal 
søges gennemført på de vanskelige 
stormfaldsflader. Måske var kræfterne 
bedre anvendt på skærmstilling og 
underplantning af de mange mellemald- 
rende rødgranbevoksninger, somi har 
overlevet stormfaldskatastrofen.

Mange eksempler på etablerede 
rødgranskærmes betydelige stabilitet 
under denne og tidligere storme, kunne 
måske endog gøre tanken om endnu en 
omgang med den forkætrede rødgran 
på de vanskeligste arealer acceptabel.
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Naturplejekurser
AMU-Center Vest- og Sydsjælland har 
samlet sin ekspertise inden for naturple
je i Naturplejecenter Sjælland og udby
der nu en række specialkurser inden for 
pleje af naturen. Kurserne er lige blevet 
revideret af Jordbrugets Efteruddannel
sesudvalg og lever således op til de 
krav man kan stille om aktuel viden.

Kurserne afholdes på den tidligere 
Vrangeskov Kro der ligger ved Harald- 
sted nord for Ringsted. Den ligger ret 
centralt for kursisterne der kommer fra 
Sjælland, Lolland-Falster og Fyn.

Naturplejekurserne er opdelt i fire 
niveauer med stigende specialisering. 
Grundkurset er for uøvede og varer 5 
uger. Det giver adgang til 3-ugers kur
set Fandskabets udvikling, og herefter 
kan man vælge mellem mere end ti 
specialkurser på hver 1-2 uger.

Kurserne behandler både hvordan 
man omgås naturen bedst muligt, og 
hvordan man plejer den for at fastholde 
så stor mangfoldighed som muligt.

Der undervises normalt på hverdage 
i dagtimerne, men kurser kan også efter 
ønske afholdes på andre tider, fx i 
weekender. Målgruppen er ansatte hos 
anlægsgartnere, entreprenører, skov- 
og landbrug, samt vej- og parkfolk hos 
kommunerne. Kurserne ses som et sup
plement til eksisterende uddannelse 
inden for det grønne område.

Kurser inden for naturpleje afholdes 
6 steder i landet, på Sjælland er det 
Skovskolen i Nødebo og altså nu AMU- 
Centret.

Kilde Pressemeddelelse 29.2.00

Ny metode 
til imprægnering
Efter års forskning inden for superkritisk 
højtryksteknologi - som også anvendes 
inden for kraftværkssektoren - har FES 
miljø a/s udviklet og patenteret en revo
lutionerende metode til imprægnering af

træ. Metoden kan anvendes til at im
prægnere træsorter, der er svære at 
imprægnere i dag, herunder nordisk 
gran.

Rettighederne til teknologien indsky
des nu i det nye selskab, Supertræ A/S. 
Selskabet er stiftet af Palsgaard Træ 
A/S, Fønmodtagernes Dyrtidsfond, 
Finansieringsinstituttet for Industri og 
Håndværk og FLS miljø a/s.

FLS miljø skal levere det første kom
mercielle imprægneringsanlæg og der
med stå for design, konstruktion og pro
jektstyring samt leverance af proces
anlægget. Anlægget koster 80 millioner 
kroner og skal bygges hos Palsgaard 
Træ A/S i Hampen, Nørre Snede. 
Opførelsen er støttet af EU’s LIFE pro
gram. Det ny selskab får i første 
omgang 5-6 ansatte.

Processen består i at åbne træet 
under højt tryk og temperatur og føre 
svampemidlerne ind i veddet. Efter pro
cessen fremstår træet som ubehandlet, 
både med sin naturlige farve og struk
tur.

"Det superkritiske anlæg er det første 
af sin art i verden. Fordelen er at vi kan 
fjerne de store miljøproblemer med tun
gmetaller og organiske opløsningsmid
ler, som i dag knytter sig til træimpræg
nering”, siger adm. direktør Erik Hoff- 
mann-Petersen, FES miljø a/s.

"På Palsgaard Træ ser vi store mulig
heder i at opkvalificere nordisk gran,” 
siger adm. direktør Benny Møller, Pals
gaard Træ A/S. Han fremhæver bl.a. at 
man nu kan imprægnere nordisk fyr og 
særligt nordisk gran, hvor det ikke tidli
gere har været muligt at imprægnere 
efter træbeskyttelsesklasse NTR AB.

En anden fordel er at træet ikke bli
ver opfugtet under processen og kan 
umiddelbart efter videreforædles. Det 
betyder at også limtræ kan behandles.

Inden længe starter byggeriet af en 
ny hal, og til nytår flyttes det lille for
søgsanlæg til Hampen. Hele anlægget 
forventes at være i drift i løbet af som
meren 2001. Kapaciteten ventes at
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BREDAL
- din garanti for kvalitet

■ale: Bredal Planteskole A/S
Vo» f sP^n & 9575 Terndrup

dm^nnSg Tlf.: 9833 5160 • Fax: 9833 5111
Web: www.bredal.as ■ Email: bredal@bredal.as

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

komme op på 60.000 m3/år i treholds
skift. Det er væsentligt mere end Pals- 
gaards eget behov, og derfor vil der 
også blive foretaget imprægnering for 
andre.

Kilder: Pressemeddelelse fra Pals
gaard Træ 14.2.00, Horsens Folkeblad 

15.2.00, Licitationen 17.2.00

Børnehave lejer en skov
Bregentved gods udlejer nu et stykke af 
Hestehaveskoven til to børnehaver i 
Karise samt Karise Skole. Godset får 
5000 kr, og til gengæld har børnene 
mulighed for at færdes frit over hele 
området - normalt må de kun gå på 
veje og stier.

Børn kan af og til være lidt svære at 
styre, og børnehaven blev for nogen tid 
siden kontaktet af godset der ville give 
en lille påmindelse om de gældende 
regler. Samtalen førte til at godset 
undersøgte muligheden for at børnene 
kunne få tildelt et bestemt område, og 
det har ført til en aftale som gælder pr.
1. januar.

Børnehavens leder er meget tilfreds 
med at de nu kan opholde sig i skoven 
med ro i sjælen og vide at de ikke gør 
noget forkert. Børnene har allerede ind
rettet små pladser, hvor der spises 
mad, og de er i gang med at lave huler.

Hvis der afholdes jagt i skoven 
opsættes der et skilt ved indgangen.

Kilde:Næstved Tidende 14.2.00

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

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

Træfældning • Topkapning • Beskæring 
Udkørsel • Udslæbning • Stødfræsning 

Flishugning med kranmadet TP 960 
Hegnsklipning med Twiga 5000 

Salg af træklatreudstyr 
Underholdning med skovhuggershows
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»pr

Ring og få tilsendt prislister/brochurer

Besøg os på Have & Landskab ’99 stand 88
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NATUREN 
PÅ KOMPROMIS

Af Karen Dahl Jensen,
Klaus Steenberg Larsen, 
Martin Lauesen og Jacob 
Andersen *)

I 1994 lancerede 
miljøministeren natur
skovsstrategien, som 
skulle sikre de danske 
naturskove. Men strate
gien giver slet ikke til
strækkelig beskyttelse. 
Den planlagte evalue
ring i starten af år 2000 
bør medføre en væsent
lig forbedring af strate
gien.

Da naturskovsstrategien lå endelig fær
dig i 1994 kunne en embedsmand i 
Skov- og Naturstyrelsen udtale: “Det er 
et af de mest positive sagsforløb jeg har 
oplevet”.

Både statsskove og miljøorganisatio
ner var overvejende positive. Men selv
om naturskovsstrategien på overfladen 
ser flot ud, rummer den flere svagheder

og mulighed for forskellige tolkninger af 
principperne i strategien. Det medfører 
at beskyttelsen af de danske natur
skove udhules.

Skov- og Naturstyrelsen skal revidere 
strategien i begyndelsen af 2000, og 
der vil forhåbentlig kunne rettes op på 
disse problemer.

Mere natur
Fremkomsten af naturskovsstrategien 
skal ses i lyset af befolkningens stigen
de interesse for at bevare dyre- og 
plantearter i den danske natur. En bety
delig del af den danske flora og fauna, 
herunder flere rødlistearter, er tilknyttet 
vedvarende skov. Samtidig er Europa et 
af de steder i verden hvor man har 
bevaret mindst af den oprindelige skov 
(1 - tallet henviser til referencerne sidst 
i artiklen, red.).

IUCN og WWF har foreslået at mini
mum 10% af et lands skovareal bevares 
som urørt. Hvis man tager udgangs
punkt i Danmarks nuværende skovare
al, svarer det til at Danmark skal bevare 
omkring 40.000 ha.

Det endelige mål for naturskovsstra
tegien er netop at et areal af denne 
størrelse i år 2040 er beskyttet som 
“naturskov og andre bevaringsværdige 
skovtyper” (1). Det må opfattes som et 
udtryk for at man ønsker at opfylde de 
internationale anbefalinger.

Inden da skal visse delmål nås. Før 
år 2000 skal 5.000 ha være udlagt til

urørt skov og 4.000 ha til gamle drifts
former (1). Disse arealer findes hoved
sageligt i statsskovene, og begge mål 
synes i grove træk at være nået (se 
tabel 1). Dog ser det ud til at gå 
væsentlig langsommere end ventet 
med at få genskabt naturlige vandfor
hold i skovene.

Overordnet betragtet ser det ud til at 
naturskovsstrategien går efter planen. 
Men den beskyttelse der reelt set opnås 
er væsentlig ringere end hvad anbefa
lingerne fra IUCN og WWF lægger op 
til.

Hvad er ‘naturskov*?
Ikke mindst den benyttede definition af 
‘naturskov’ giver anledning til bekym
ring.

I mange mellemeuropæiske lande 
anvender man en definition der lægger 
vægt på naturlige strukturer og dyna
mik, såsom træer i flere aldersklasser, 
naturlige lysninger opstået som følge af 
at gamle træer er væltet, samt dødt ved 
i forskellige nedbrydningsgrader.

Naturskovsstrategien benytter den 
nordiske definition, som tager udgangs
punkt i skovens oprindelse. Det vil sige 
at naturskov består af hjemmehørende 
arter, der har indfundet sig på lokalite
ten af sig selv (1).

Herved sikres de danske træarters 
gener, men samtidig giver definitionen 
mulighed for, at skov i almindelig forstlig 
højskovsdrift sagtens kan være natur-

*) Forfatterne til denne artikel er alle kandi
datstuderende i biologi ved Københavns 
Universitet. Artiklen er skrevet på bag
grund af deres rapport"Evaluering af 
naturskovsstrategien - med særligt hen
blik på Silkeborg Statsskovdistrikt". Rap
porten kan hentes i sin fulde længde på 
www. egmont-kol. dk/~stone/naturskov. htm.

Tabel 1. Mål for arealudlæggelser i naturskovsstrategien. Alle tal er i hektar. 
Bemærk at de endelige arealudlæggelser i år 2040 endnu ikke er fastlagt.

Skovtype Mål i 2000 Opnået Mål i 2040
Urørt skov 5000 4.723 ?

Plukhugst
4000

3.819 ?

Stævningsskov 171 ?

Græsningsskov 1.697 ?

Aim. flersidig højskovsdrift - - 30.000 ?
I alt 9000 10.358 40.000
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Skovtyper
Naturskovsstrategien indfører fire 
nye begreber i skovbruget - ’’urørt 
skov” samt tre såkaldte ’’gamle 
driftsformer”.

Urørt skov: Skov som overlades til 
naturens fri dynamik og konkurrence. 
Det indebærer at fældning af træer 
samt såvel sprøjtning, gødskning, 
jordbehandling og kørsel med tungt 
maskinel ikke er tilladt.

Der skal gøres en aktiv indsats i 
udlagte områder for at genskabe 
den naturlige hydrologi (vandfor
hold). Såvel naturskov som kultur
skov kan lægges som urørt skov. 
Udgør ca. 46 % af arealer der er 
udlagt inden 2000,

Stævningsskov: Kulturhistorisk 
driftsform. Skoven er domineret af 
træarter, der er i stand til at skyde fra 
roden efter fældning, for eksempel 
rødel, lind, pil, hassel og ask. Stam
merne skæres over ved roden, og 
efter 10-40 år kan processen genta
ges.

Hugsten skal tilpasses historiske 
og lokale forhold. Afvanding og brug 
af tungt maskinel skal begrænses. 
Udgør under 1 % af de arealer der 
er udlagt inden 2000.

Græsningsskov: Kulturhistorisk 
driftsform. Skoven græsses af hus
dyr eller hjorte. Dette skaber en 
lysåben skov med mange solitære 
bredkronede træer og en artsrig 
urtevegetation.

Så vidt muligt skal afvanding und
gås og vådområder fremmes. 
Græsningstrykket skal tilpasses de 
historiske forhold og holdes på så 
lavt et niveau at dyrene trives uden 
at det er nødvendigt at gødske. 
Sprøjtning og jordbearbejdning und
lades. Udgør 16 % af de arealer der 
er udlagt inden 2000.

Plukhugst: Ny ’’gammel drifts
form", som er en bevidst naturvenlig 
variant af den uordnede plukhugst 
(praktiseret gennem historien før 
skovbruget blev systematiseret).

Målet for plukhugstdriften er at 
holde skovarealet vedvarende dæk
ket af skov med flere træarter og - 
aldre i blanding. Skovningen skal 
foretages med flere formål ud over 
de rent økonomiske, blandt andre for 
at skabe lysning til naturlig opvækst 
og skovbundsflora.

Der bevares som hovedregel mel
lem 5 og 10 træer pr. hektar til størst 
mulig alder og efterfølgende død og 
henfald. Dødt ved efterlades i vid 
udstrækning til dyr og svampe. 
Udgør 37 % af de arealer der udlagt 
inden 2000.

Silkeborg

Plughugst 

Urørt før år 2000ysbro

Urørt efter år 2000 

Græsningsskov 

Stævningsskov 

Vand

Byområde

SejsI virklund

Figur 1. Skovene omkring Silkeborg - det største, sammenhængende område 
udlagt i forbindelse med naturskovsstrategien. Det ses at området er særdeles 
fragmenteret, og at der er tale om mindst 5 mindre delområder.

skov - blot der aldrig er foretaget ind- 
plantning. Dette skaber i høj grad et for
klaringsproblem overfor befolkningen, 
idet de fleste skovgæster har en for
ventning om noget ‘urskovsagtigt’ og 
‘upåvirket af mennesker’ når de hører 
ordet ‘naturskov’.

Samtidig er det almindelig kendt at 
skov i forstlig drift har lavere artsdiversi- 
tet (færre arter af planter og dyr, red.) 
end skov der er drevet mere ekstensivt 
eller ligger urørt. Definitionen er i denne 
sammenhæng uheldig, da naturskovs
strategien netop understreger at arter 
tilknyttet de danske naturskove ikke blot 
skal bevares, men sikres bedre spred
ningsmuligheder (1).

Det er spørgsmålet hvorvidt områder 
i fortsat højskovsdrift kan fungere til
fredsstillende som spredningskorridorer 
og levesteder for disse arter.

Det er netop her den afgørende 
svaghed ved naturskovsstrategien træ
der frem. Ifølge målsætningen skal der: 
“tilstræbes et areal med naturskov, urørt 
skov og gamle driftsformer på mindst 
40.000 hektar svarende til ca. 10% af 
Danmarks nuværende skovareal. En 
stor del af naturskoven vil fortsat skulle 
drives i almindelig flersidig højskovs
drift”(1).

Der lægges dermed op til at de sid
ste % af de 40.000 ha kan være under
lagt en uforandret højskovsdrift. Herved 
kommer ønsket om øget beskyttelse og 
fremme af biodiversitet til at klinge 
noget hult.

Problemerne kunne afhjælpes hvis 
man valgte en definition der kombinerer 
genetik og struktur. Således vil man sik
re at genpuljen for de hjemmehørende

træarter bevares samtidig med at der 
tages hensyn til skovens naturlige struk
turer og dynamik. Konsekvensen af en 
definition af denne type er, at de reste
rende ca. 30.000 ha som endnu mang
ler at blive udpeget, ikke vil kunne dri
ves ved almindelig højskovsdrift.

Ny “gammel driftsform”
Med naturskovsstrategien har man søgt 
at bevare de to kulturhistoriske driftsfor
mer, græsningsskov og stævningsskov 
(se boks 1), så kommende generationer 
kan se hvordan skoven er blevet drevet 
gennem tiderne. Samtidig er der mange 
dyre- og plantearter der trives særligt 
godt under disse driftsformer (1 og 2). 
Samlet set udgør de to former dog kun 
en marginal andel af de samlede areal
udlæggelser (se tabel 1).

Plukhugst opstod under udarbejdel
sen af naturskovsstrategien som en 
tredje “gammel” driftsform. Selvom det 
ikke er en ægte gammel driftsform 
udgør den 37% af de arealer der er 
udlagt under strategien inden år 2000. 
Dermed bliver en stor del af de udlagte 
arealer stadig forstligt drevet - blot efter 
principperne for plukhugst i stedet for 
almindelig højskovdrift.

Det er uden tvivl mere naturvenligt at 
drive plukhugst fremfor almindelig høj
skovdrift, men desværre er principper
ne for plukhugst formuleret således, at 
de kan tolkes meget bredt. Det har for 
eksempel i Silkeborg-skovene medført 
at omlægningen til plukhugst flere ste
der ikke har givet anledning til nævne
værdige ændringer af driften.

Endelig kolliderer tilladelsen i dette 
statsskovdistrikt til indplantning af ekso-
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Foto 1. De nye naturskovsarealer skal 
bl.a. rumme stævningssskov. Her ses 
en hassel udsat for stævning.

Foto 2. En stor del af naturskovsarealet skal være urørt skov. Billedet er fra Veiling 
Skov ved Silkeborg. Bemærk træet til venstre hvor toppen er sprængt væk med 
dynamit af hensyn til skovgæsternes sikkerhed.

tiske nåletræsarter i visse plukhugstom- 
råder (3) åbenlyst med ønsket om mere 
naturskov. Faktisk vil indplantning i et 
naturskovsområde betyde, at det ikke 
længere kan betragtes som naturskov 
ifølge strategiens definition.

Det skal her være usagt, om proble
met med gennemførelsen af principper
ne for plukhugst dækker hele landet 
eller er specielle for Silkeborg Stats
skovdistrikt. Men en opstramning af 
principperne for plukhugst vil kunne 
afværge lignende problemer i fremti
den.

Store sammen
hængende områder
Ønsket om større, sammenhængende 
arealer kom tydeligt frem under hørin
gen til udmøntningen af naturskovsstra
tegien (3). Begrundelsen for at have 
store områder er blandt andet, at man
ge arter er afhængige af et stabilt skov
klima - hvilket forudsætter at skoven har 
en vis størrelse.

Det blev også fremhævet af flere mil
jøorganisationer at naturoplevelser vil 
være væsentligt bedre i store sammen
hængende naturskove. Ønskerne blev 
øjensynligt taget til efterretning, og 
resultatet blev at der udlægges et større 
antal områder, der alle er på over 300 
ha (3).

Det største sammenhængende areal 
er udlagt i Silkeborg-skovene. Fig, 1 
afslører dog, at der i Silkeborg er tale 
om i hvert fald fem stort set usammen
hængende områder, og at området 
samlet set fremstår særdeles fragmen
teret.

For eksempel består "sammenhæn

gen” mellem Vesterskov og Lysbro Skov 
af en flere hundrede meter bred sø og 
et villakvarter. Det er naturligvis barrie
rer der rent fysisk hverken kan eller skal 
fjernes, men det berettiger ikke til at kal
de områderne for sammenhængende 
(se fig. 1).

Troværdighed
Indtil videre ser det ud til at naturskovs
strategien er et eksempel på et af de 
områder, hvor indsatsen ikke står mål 
med regeringens egne naturmålsætnin
ger eller de internationale forpligtelser 
til bevaringen af den danske natur, som 
det nyligt er formuleret af Naturrådets 
overvismand Peder Agger.

Revisionen af natursskovsstrategien 
giver mulighed for at rette op på dette, 
så de mange gode hensigter i strategi
en bliver realiseret.

Miljøminister Svend Auken understre
ger selv at naturskovsstrategien er nød
vendig for at sikre Danmarks troværdig
hed (1). For netop at opfylde kravet om 
troværdighed, må målet fortsat være at 
beskytte mindst 40.000 ha. I overens
stemmelse med de internationale anbe
falinger bør dette areal overvejende 
beskyttes som urørt skov.

Samtidig bør man overveje om ikke 
der er behov for en øget indsats for 
større naturskovsområder, der rent fak
tisk er sammenhængende.

Principperne for plukhugst hører 
efter vores opfattelse ikke hjemme i en 
naturskovsstrategi, men de kunne pas
sende tjene som en præcisering af 
skovlovens god og flersidig skovdrift, 
som en driftsform der sikrer at både 
indtjening og naturbevaring tilgodeses.

Referencer:
1. "Strategi for de danske naturskove og 
andre bevaringsværdige skovtyper”, Miljømi
nisteriet, Skov- og Naturstyrelsen, skovpoli
tisk kontor. 1994.
2. Bente Jessen og Erik Buchwald, 1997, 
"Særligt beskyttet naturskov - lokaliteter i 
Statsskovene”. Bind 1, Miljøministeriet, Skov- 
og Naturstyrelsen, Driftsplankontoret.
3. "Vurdering af indkomne høringssvar ti 
udmøntningen i statsskovene af strategi for 
de danske naturskove og andre bevarings
værdige skovtyper", Miljø- og Energiministe
riet, Skov- og Naturstyrelsen, 1994.
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Til mange interesserede
søges skovejendomme - især større 

til kapitalstærke erhvervsfolk fra hele landet. 
Ring og hør uforbindende nærmere. 

Diskretion efter ønske.

Statsaut ejendomsmægler

PEDER BONDING 
Tlf. 8667 4444
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BØGER TIL SALG

ié
JOHANSENS PLANTESKOLE

TØMMERVEJ 15 * 7080 BØRKOP 
FAX 75 86 93 08 • TEL 75 86 62 22

SKOVVOGNE
VOGNFABRIK
v/Mogens Pilegaard . Hagensvej 15 
9530 Støvring , Telefon 98 37 33 88

BØGER TIL SALG
Listen angiver titel, forfatter, udgiver og årstal samt evt. andre oplysninger og et pri
sønske. Ved forsendelse bedes betaling ske forud med aftalt pris + porto (under 2 kg 
som brev, og derover som pakke). Kan også afhentes (Stationsvej 79, 3650 Ølstykke).

1. Nordsjællands Skove gennem 200 Ar. E.Laumann Jørgensen og P.Chr.Nielsen,
Rhodos(1964). Karton, 175 s. Lidt def. øverst i ryg. Excl. Skovkort............................. 150 kr

2. Skoven og dens træer P.Chr. Nielsen. Gyld. 1978, Hft. 84 s............................................80 -
3. Vestskoven, E. Laumann Jørgensen. Hernov 1982. Karton, 45 s....................................80 -
4. Vestvolden. E. Wassard. Hernov 1982. Karton, 71 s........................................................80 -
5. Danmarks Trævækst //(Jyll. og Sdr.jyll.). L.A. Hauch. Gyld. 1921. Hft. 165 s. Indb. let def. . 100 -
6. Skoven og Grundvandet. L.A. Hauch og V. Milthers. Gyld. 1928. Hft. 66 s.................... 60 -
7. Vejledning i Behandling af smaa Skovejendomme. Paul Wegge. Gyld. 1920. Shirt. 128 s . . 130 -
8. Skove og Skovbrug paa Fyn. C. Weismann. Hempelske 1900. org.indb.

172 s. 12 bill.+ 2 kort.......................................................................................................  250 -
9. De fynske småskove 1920-1945. Johs. Hansen. Aalborg 1945. Karton 54 s.................. 50 -

10. Træers Taxation paa Roden til brug for Skovbetjente, Træ- og Brændehandlere. Aug
RMeldola. Schubothe 1889. Indb. 91 s. Inch Højdemåler for afstand 25 alen................ 200 -

11. Utlandska Tråslag {Afrika). Helge E. Beskow. Almånna Presbolaget 1944. Indb. 135 s . . 100 -
12. Vemmetoftes Histone som Herregaard og Slot. Chr.H. Brasch. Thiele 1859. Indb. 488 s. . 300 -
13. Baroniet Gaunø. Dansk Formueplyndring belyst ved eksempler.

Forf.?. F:S:L:ca. 1927.Hft.69 s........................................................................................... 80 -
14. Løvenholm. N.J Israelsen. F.G.B.B. 1988. Shirt. 103 s..................................................... 80 -
15. Danmarks Natur - Skovene. Pol 1969. Indb. 604 s..........................................................125 -
16. Danmarks Natur - Skovene. Pol. 1980, Indb. 604 s. 2. rev, Udgv................................... 175 -
17. Det Flyvende Korps. Hans S. Knudsen. Fællesudv.f. Læpiantning 1983. Hft. 146 s . . . .  80 -
18. Vildmosearbejdet. M.K. Kristensen + K. Jessen,A. Mentz og P. Ri ismøl ler.

L.H.S.forl. 1945. Kart. 219 s............................................................................................  200 -
19. Fra Heden til Havet. Alfred Jeppesen. Martin 1975. Hft. 218 s........................................ 80 -
20. A/S Plantningsselskabet "Sønderjylland” 1919-44. H. Skodshøj. PS. 1944. Hft, 86 s ... 60 -
21. Harup Sande og Schoubyes Sø. H. Boe og J.K. Jensen,

Silkeborg Bibliotek 1993. Hft. 103 s.................................................................................. 50
22. Langs Gudenåen. Knud Dahl (inch Tegn.) Haase 1965, Hft. 111 s................................. 50 -
23. Fra Ødemarker til Storskove (Kronvildtomraadet i Ringkøb. Amt).

Poul Hansen. Nord.1942.Indb.70s................................................................................... 125 -
24. Parkpolitik i Sogn og Købstad. C.Th.Sørensen. Chr. Ejlers 1978. Shirt.125 s.................. 80 -
25. Bynære Skove. T. Dybkjær.S. Ogstrup og L. Vejbæk. Jordbrugsforl.1992. Hft. 130 s ... 50 -
26. Om Byens Træer. Ingwer Ingwersen. Arkitektens Forlag 1956. Hft. 88 s......................... 60 -
27. Danske Træer i Farver. Åge Nicolaisen (eft. C.Hart og Ch.Raymond).

Lademann 1976, Shirt. 152 s.......................................................................................... 150 -
28. Fakta om Træer. J. Bretandeau (på da. v. Vagn Frederiksen).

Lademann u.å.(ca. 1965). Shirt. 160 s..............................................................................40 -
29. Grønlands Flora. T.W. Bocher, K. Holmen, K. Jakobsen. Haase og Søn 1957.Shirt.313 s . . 100 -
30. Middelhavsflora. Tore Hylander. Høst og Søn 1978. Hft. 133 s....................................... 80 -
31. Alpen Flora. C. Schroter og L. Schroter (tegn.) ca.1920'er.

Shirt. 207 colorierte und 10 schwarze Abbild....................................................................80 -
32. Bogen om Pil. Carl Jensen. Kbh. 1945. Hft, 128 s.......................................................... 200 -
33. Træ. Ole Glarbo. Teknisk 1959. Hft. 156 s. (spec.for ingeniør-studerende).................... 80 -
34. Hvad finder jeg i skoven? G. Mandahl-Barth. Pol. 1974. Shirt. 167 s................................60 -
35. Hvad finder jeg i mark og eng? Leif Lyneborg, Pol. 1973. Shirt. 167 s..............................60 -
36. Hvad finder jeg i sø og å?G. Mandahl-Barth. Pol 1973. Shirt 103 s.................................. 50 -
37. Hvad finder jeg på stranden? G. Mandahl-Barth. Pol. 1972. Shirt. 104 s..........................50 -
38. Insekter i farver. Hans Hvass. Pol. 1973. Shirt. 107 s........................................................50 -
39. Klima. Jord og Planter. H.C. Aslyng. D.S.R. 1976. Indb. 365. s.....................................100 -
40. Forbrændingsmotorer og Jordbrugstraktorer. S. Sonne Kofoed. D.S.R. 1964. Ind. 382 s . . 100 -
41. Skovtursbog for Viderekomne. Holger Madsen. Byens Bogh. 1938. Hft. 337 "Paragraffer"

Lidt def. Kuriøs pernittengrynsbog skrevet af skovtursførernes "kapt. Jespersen".......... 40 -
42. Træ - Naturens grundlag for et levende firma. John Idorn. D.L.H. 1984.Shirt. 183 s.

På da. Og eng...................................................................................................................100 -
43. De store Skove. Jake Page (da.v. K.Thomsen). Lademann 1992. Karton 176 s...........100 -
44. Billeder Fra Naturen. Claus Bering. Hasselbalch 1964. Karton 33 s.

Tegninger. Stort format.....................................................................................................125 -
45. Sikker Hansen og Dyrene. Hans Hvass. J.H. Schultz 1956. Hft. 59 s...............................80 -
46. Dyrehaven. Leif Ragn-Jensen. Høst og Søn 1970. Hft. 126 s.........................................100 -
47. Breve til Diana. Leif Ragn-Jensen og Knud Bavngaard. Martins u.å.. Indb.

halvlæder 125 s................................................................................................................ 125 -
48. Fra Krat og Kær. Red. Carl Haxthausen. ill. L.Ragn-Jensen. Spectrum 1963. Indb. 274 s. . 75 -
49. Jægeren i Naturen. A.L.V.Manniche. Hage og Clausen 1925. Karton 227 s. Lidt slidt ... 30 -
50. Danmarks Frugtsorter II: Pærer, Blommer, Kirsebær. Ved prof. A.Pedersen.

Aim. Da. Gartnerforen. Bogforl. U.å.. Hft. 256 s. I 4 hefter.............................................  250 -
51. Frugtavlerens Fagbog. Ved E.V.Hardy-Hansen. Selsk. t. udgivelse af

kulturtidsskrifter 1940. Indb. kart. i 2 bind af henhv. 587 s og 615 s................................ 400-
52. Blandingsskoven. Jørgen Sehested. Kbh. 1963. Hft. 86 s.............................................  200 -
53. Træhåndbogen. Villy E. Risør. Ivar 1966. Indb, 399 s. Om 520 handelstræsorter.

Nypris 86 kr. Nu .............................................................................................................. 600 -
54. Træernes Bog. Internationalt Træ-Atlas. Hugh Johnson. Lademann 1975. Indb. 288 . . 250 -
55. Lærebog for Skovfogedelever. 3.udgave ved Smith, Sabroe, Neergaard.

Schultz 1941. Shirt. Slidt udv........................................................................................... 400 -

Henvendelse til Ernst Riisgaard Pedersen tlf. 47 17 65 79, fax. 47 10 10 79 
ell. mail: peddersens@post.tele.dk
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KLIMASTATISTIK

NOfOMN
- Danmarks førende 

producent af spånplader, 
BODEX-krydsfiner samt 

VIBOPAN-paneler til 
væg- og loftbeklædning.

Hertil KØBER vi bl.a.
NÅLETRÆ 

i forskellige længder, 
soldet/usoldet 
savværksflis.

Yderligere oplysninger 
ved henvendelser til 

vort skovkontor 
tlf. 89 74 74 38, 

fax 89 74 75 38.

NOFOMN
NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

Pindstrup 
DK-8550 Ryomgård 

Tlf. 89 74 74 74 
Fax 89 74 74 73

GRØFTER!
40 41 62 44

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

ENTREPRENØR

jOHAfTPEDERSEN

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

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

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

JANUAR 2000
Januar har givet en nedbør svarende til 
normalen. Der kom mest i den nordlige 
og vestlige del af Jylland.

Temperaturen har været 3 grader 
over normalen i snit for hele måneden 
kun uge 3 var tæt på normalen. Der er 
målt let frost i alle uger, i uge 3 og 4 ned 
til mellem 10 og 15 graders frost de fle
ste steder. Antallet af soltimer var meget 
højt.

Februar har givet betydeligt mere 
nedbør end normalt - der faldt 63 mm 
mod normalt 38 mm, især i det nordlige 
og vestlige Jylland.

Det blev også meget mildt med en 
middel på 3,5 gr. - normalt 0,0 gr. Uge 
5 og 6 var der kun let frost, mens der i 
uge 7 og 8 blev ned til 6-8 gr. frost de 
fleste steder. Det har været meget 
blæsende især i uge 5 og 6.

Nedbør,mm

Amt Målt

Januar

Normal

1/2-28/2

Målt
Nordjyllands 60 54 60
Viborg 81 60 83
Århus 41 53 47
Vejle 57 66 70
Ringkøbing 81 66 86
Ribe 60 68 70
Sønderjyllands 67 66 71
Fyns 48 52 60
Vestsjællands 39 46 41
Nordøstsjælland 41 46 35
Storstrøms 44 46 52
Bornholms 42 51 47
Landsgennemsnit 58 57 63

Temperatur°C

Januar

Målt Normal

31/1-28/2

Målt
Middel 3,0 0,0 3,5
Absolut min. -11,3 -5,0
Absolut max. 8,4 8,4
Antal soltimer 64 39 76
Antal frostdøgn 10,3 19.0 6,8
Antal graddage 435 503 379

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

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

Målt Normal Målt

23 17 30

2 3 2

0 0 0

SV,V V,S V,SV
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DEBAT - SKOVDYRKNING

ER RØDGRANEN 
VIRKELIG VED AT DØ?

Af Rolf V. de Neergaard, 
Gunderslevholm

Rigtigt passet trives 
rødgranen godt de fleste 
steder. Men den skal 
beskyttes af løvtræ, og 
den bør ikke hugges 
stærkt som ældre.

I Jyllands-Posten den 8. januar d.å, var 
der en artikel om rødgranens dårlige til
stand i Danmark. Det siges i artiklen, at 
årsagen er de milde vintre i 1980'erne. 
Hvis klimaet virkelig ændrer sig til at bli
ve op til 4 grader varmere i gennemsnit 
i løbet af dette århundrede (som følge 
af drivhuseffekten, red.), gyser man 
allerede ved tanken.

Men det er ikke hele sandheden om 
rødgranens tilstand.

Sagen er den, at man i al for høj grad 
i sidste halvdel af 1900 tallet har und
ladt at skabe ordentlig hugstfølge i sin 
skov: Man har ikke i tilstrækkelig grad 
“pakket” rødgranen ind i løvtræ, såle
des at disse sidste kan holde så længe, 
at man kan nå at afvikle granerne i tide, 
uden at disse bliver blottede.

Rødgranen er en ømfindtlig træart, 
der kræver kærlig og omhyggelig pleje, 
Hvor ofte har man ikke set granbevoks
ninger udsatte for en tærende vind og 
en udmarvende sol - sådanne bevoks
ninger bliver aldrig gamle.

Hertil kommer, at det af rationelle 
grunde mange steder blev skik i Dan
mark, at rødgranbevoksningerne blev 
tyndet alt for sjældent - og dermed alt 
for kraftigt når det endelig skete. Dette 
førte til at man chokerede og svækkede 
bevoksningerne. Når der så derudover 
kom milde vintre, svækkedes bevoks
ningerne yderligere, og så måtte det gå 
galt.

Troen på rødgranens fortræffelighe
der og deraf følgende store udbredelse 
var imidlertid så stærk, at selv Stats
skovvæsenet - specielt i plantagerne - 
endnu så sent som i 1980’erne fra cen
tralt hold fik bud om at plante rødgran 
efter rødgran på stormfaldsarealerne fra 
1981-83. Bedre gik det såmænd ikke i 
privatskovbruget.

Rigtigt passet trives rødgranen 
udmærket de fleste steder, og de ste

der, hvor det er tilfældet, har skaderne 
været til at overse, selv i den klimatiske 
svaghedsperiode i slutningen af 
1980’erne. Men det kræver stor agt
pågivenhed at sørge for at fjerne svæk

kede træer i tide, og gør man det, slip
per man fra det med skrækken.

Dette er et memento mod de alt for 
ensidige betragtninger, der for ofte gør 
sig gældende i dansk skovbrug.

m

rW
S*

Air ff. —

* w

v

Rødgran på 45 år på Gunderslevholm. Trods den stive lerjord trives granen fint - et 
jordbundshul viser gode drænforhold - og bevoksningen er omgivet af løvtræ på 
alle sider. Det oplyses at rødgranens omdriftsalder pa stedet normalt er 60 år. Bille
det er fra en ekskursion i efteråret 1999 hvor det blev anbefalet at føre en D-A hugst 
- dvs. stærk hugst i ungdommen og derefter svag til ingen hugst.
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FAGLIGE ARRANGEMENTER

&

Stoleskæring på Bakkens friluftsscene.

Ekstra mange gode 
hug på Bakken...
Danmarksmesterskabet i Loggers Sport 
2000 afholdes på Bakken nord for 
København den 8. april. Jens Johan
sen, formand for Dansk Sportshugger- 
klub og tidligere verdensmester i skov- 
hugning, lover en spændende dag, 
hvor man kommer tæt på skovarbejder
ne.

Normalt genlyder Bakken af hvinen
de piger i Rutschebanen, lokkende 
rekommandører: ’’Mine damer og herrer, 
grevskaber og klædeskaber”... og jub
lende børn ved Pjerrots hus. Men den 8. 
april får de gængse lyde konkurrence af 
hårdtarbejdende motorsave - nemlig 
når Bakken i samarbejde med Dansk 
Sportshuggerklub afholder Dan
marksmesterskabet i Loggers Sport 
2000 for 3. år i træk.

Programmet ser således ud:
Kl. 13-18 DM i Loggers Sport foran 

Friluftsscenen. Deltagerne skal dyste i 
disciplinerne: U/PI Chop (øksehugning 
stående på vandret stamme), Øksekast, 
Doublehandbuck (standard/open - 
tomands langsavning), Singlehandbuck 
(standard/open - enmands langsav
ning) og Plotsaw max 100 cc (Jonsered 
hurtigskæring). Vinderne kåres kl. 18.00 
i forbindelse med West Coast Logging 
Show.

Kl. 14 & 18 "West Coast Logging 
Show" på Bakkens friluftsscene. Under- 
håndshugning, Piard Plit, hurtigskæring 
med motorsav og stoleskæring.

Øvrige aktiviteter. Mens skovens folk 
dyster om titlerne, er der masser af akti
viteter for publikum. Jonsered udstiller

have- og skovværktøj i deres stand ved 
Friluftsscenen, og de afholder skattejagt 
for børn kl. 12-15.

Den canadiske motorsavsskulptør, 
med det danskklingende navn Peter 
Mogensen, skærer figurer med motor
sav. I anledning af 200 års jubilæet for 
Bakkens Pjerrot vil publikum kunne føl
ge Peter Mogensens arbejde med at 
skære en mandshøj figur af Pjerrot.

Publikum kan også forsøge sig inden 
for skovdisciplinerne Øksekast og Kla
tring i mast under kyndig vejledning.

Det er stadigt muligt at tilmelde sig 
som deltager i DM til arrangør Jens 
Johansen, tlf.: 53 70 32 02 eller 20 45 
82 02 senest den 1. april.

PressemeddelelseDyrehavsbakken
24.2.00

om
vækstrør

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

vildbid
musebid
frost
skader
skader
fra
maskiner

Poda
Hegn

Imporcør:

Poda Hegn Fyn
Teglværksvej 54 
5884 Gudme
Telf.62 25 12 54, fax 62 25 12 53

Træ købes
Vrag bøg eller andet træ i ukurante længder 

og dimensioner købes til brændeproduktion, min. 25 m3. 
Kun Jylland - Fyn.

Hern/. Ole K. Jensen - Tlf. 86 96 81 88 - Fax 86 96 88 11

SKOVEN 3 2000 171



Brurni PROF. ROTORKLIPPERE 
OG BJÆLKEKLIPPERE

Nyti
Nu også

belmed variu
hastighed

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

Importør:

Miljøvenlig Honda 
eller Kawasaki motor. 

Blyfri benzin.

Priser fra
kr. 7.996,-

excl. moms.

Nærmeste lagerførende 
forhandlere anvises

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

Tlf. 98391711. Fax. 98392522

Postbesørget blad (0900 KHC)

• Køb af træ på roden

• Maskinskovning

• Udkørsel af træ

• Maskinplantning

• Pløjning/grubning

. BRDR.
Jhøjrup a/s

Skoventreprenører
Skovgade 20 
7300 Jelling 

Biltel. 30 73 71 73 
30 80 01 73 

Fax 76 80 14 00

Kvalitetsplanter
-«

■ft- v /;- "Jr.'.

Hedeselskabets 
Planteskole er et naturligt k 

valg, når det drejer sig om rådgiv
ning og køb af planter til ethvert formål.

Hedeselskabet
Planteskolen

Brøndlundgård 
Tlf. 74 87 16 00 
Fax 74 87 15 43

Løsning 
Tlf. 75 65 12 11 
Fax 75 65 05 75

H E D E S E L S K A B E T




