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Verdens største skovmesse
Elmia Wood 2001 bliver verdens største skovmesse nogensinde. Her samles hele verdens 

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

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

hjælp af den allernyeste teknik.

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

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

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

løbet af fire messedage.

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

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

www.elmia.se/wood

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

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

■■■Elmia yderligere informationer: www.elmia.se/wøod
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102 Ny forsikring mod tab 
106 Riskostyring

Skovforeningen tilbyder nu en for

sikring som kan dække skoveje
rens tab som følge af stormfald. 
Denne tabsforsikring afviger på en 
række punkter fra Statens forsik
ringsordning. Ikke-medlemmer 

kan tegne forsikringen mod et til
læg. Forsikringsmægleren Aon 

giver desuden hovedprincipperne 
i risikostyring.

108 Debat/kort nyt

Om almen brug og færdsel i 
skovene. Åbning af skov ved 
Glumsø, samarbejde mellem kom
muner på Bornholm.

PP

SKOV & LANDSKABS
KONFERENCEN

109 Ny viden fra 
forskningen

114 Naturlig tilgroning

116 Debat om Naturrådet

Fra konferencen i Nyborg. Om 
omkostninger til skovning (foto 
viser poster om emnet), skadedyr 
i planteskoler, bekæmpelse af 
bøgebladlus og koglehalvmøl, 
plantning af vejtræer, bortførsel af 
næringsstoffer ved flisning og 
vækst af utyndet sitka. Om natur
lig tilgroning på stormfaldsarealer. 
Debat om Naturrådets anbefalin
ger for dansk naturpolitik med 

svar fra en kommune og en 
godsejer.
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SKOVEN I SKOLEN

118 Nyt materiale om skov

120 Skoler på besøg
Hjemmesiden for projekt Skoven i 

Skolen er udvidet. Her formidles 
viden om skov og træ til elever og 
lærere. Skovforeningens formand 
opfordrer skovejerne til at etablere 
skoleskove hvor eleverne får 
kendskab til erhvervet og dets 
produkter.

121 Mere om træladen
Om træladen på Haderslev 
(omtalt i Skoven 2). Om opsæt
ning af lodrette brædder og doug- 
lasgrans egenskaber.

124 Dansk skovflis i fare 
126 Marked for 

biobrændsler
Der importeres stigende mæng
der træ til fjernvarme, så den dan
ske flisproduktion er ved at gå i 
stå. Biobrændsler handles på et 

selvstændigt marked og følger 
ikke olieprisen med op. Foto fra 
Assens Fjernvarme, i forgrunden 
ligger asp formentlig fra Baltikum.

128 Center for bynær 
skovdrift
FSL er vært for et europæisk cen
ter for forskning i bynær skovdrift.

129 Kort nyt
Planteolier mod galmider.

130 Vandværker og 
skovrejsning

Ny aftale mellem vandværkerne 
og Skov- og Naturstyrelsen skal 

gøre det lettere at lave skovrejs
ning. De nye skove kan være med 
til at beskytte grundvandet.

135 Arrangementer

136 Temaår i Forstkandidatforeningen 
om bl.a. stormfald og Skjernå. DM 

i Loggers Sport, DM i træklatring 
og Elmia Wood 2001.

lå
I 1,

136 Måldiameterhugst
2. del af artikel om måldiameter

hugst i det aldersklassevise skov
brug. Diskussion om tilvækst, 
planlægning, økonomi, kvalitet, 

tidsforbrug og misbrug. Foto viser 
forårsstemning fra skov drevet 
med måldiameterhugst.

WRødgran altom

Ot,

m

141 Stress test og rødgran
Diskussion af fænomenet "røde 
rødgraner”. Forsøg på at fremavle 
typer som er mere modstands
dygtige. Nogle af skadestyperne 
er for vagt definerede til at man 
generelt kan anvende metoden til 
forædling. Foto viser forsøgsop
stilling.

147 Bøger, klima
Bøger til salg, klimastatistik januar.
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Danida
Lektor Arvid Sloth, Skovskolen, er per 
medio marts ansat som national rådgi
ver for Udenrigsministeriet / Danida i 
Cambodia. Arbejdsområdet er med 
særlig tilknytning til det regionale pro
gram “Institutional Capacity Building of 
the Tree Seed Sectors in Indochina”. 
Stillingen er 2-årig.

Arvid Sloth er M.Sc. i Natural Resour
ce Management samt skov- og land
skabsingeniør og har foruden en fortid 
indenfor uddannelsesområdet også 
praktisk erfaring indenfor skovforvalt
ning såvel i Danmark som internationalt.

Have og Landskab
Have og Landskab udstillingen afhol
des på Hindsgavl ved Middelfart i 
dagene 15.-17. august. Der ventes 
omkring 150 udstillere og 8-10.000 
besøgende. Udstillingen arrangeres af 
FSL og Have- og Landskabsrådet.

Blandt emnerne er planter, belæg
ninger, inventar, gravning og jordflyt
ning, græspleje, skovudstyr samt en 
række temastande. Der afholdes des
uden NM i træklatring og DM i anlægs
gartneri.

Udstillingen omtales mere udførligt i 
næste nummer af Skoven.
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Skov & Landskab

Skov & Landskab er et center for forskning, 
undervisning, formidling og rådgivning vedr. Skov, 
Landskab og Planlægning. Centret er et forpligten
de samarbejde mellem tre selvstændige institutioner: 
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), samt 

Forskningscentret for Skov & Landskab (FSL) og 
Skovskolen under Miljø- og Energiministeriet.

Skov & 
Landskab
Skovskolen

:;, “ sm ; -
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Kursus i Publikumskontakt
d. 25. - 26. april 2001
for ansatte ved private skove & godser

Kurset behandler følgende emner:

• Naturbeskyttelsesloven
• Straffeloven
• Planlægning af tilsyn
• Samarbejde med politiet
• Observation og rapportskrivning
• Kommunikation, konfliktforebyggelse og krisepsykologi

Information og tilmelding til:
Skov & Landskab - Skovskolen
Birthe Hoelgaard, tlf. 48 40 10 70, e-mail bho@sks.dk
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SKOVFORENINGENS
STORMFORSIKRING

Orkanen i 1999 viste med ulykkelig tydelighed at danske skovejere har manglet 
muligheden for at forsikre sig økonomisk mod stormfald.

Den mulighed får de nu.

Tidligere har Skovforeningen spurgt flere forsikringsselskaber om priser på eventuelle 
stormforsikringer - og svarene tydede på så høje præmier at tanken blev skrinlagt.

Men efter orkanen gik Regeringen som bekendt i forhandling med forsikringsbran
chen om en stormforsikring til danske skovejere. Resultatet blev den såkaldte basis
forsikring der nu indgår i Statens stormfaldsordning.

Basisforsikringen er i sig selv ikke noget at råbe hurra for, og Skovforeningen er 
glad for at den ikke blev påtvunget skovejerne.

Når mange skovejere alligevel tegner denne forsikring, er det fordi den giver 
adgang til Statens tilskud til etablering af robust skov efter stormfald - og disse tilskud 
er der mere grund til at råbe hurra for.

Basisforsikringen i Statens stormfaldsordning løser ikke behovet for skovejere der 
ønsker en forsikring som...
• dækker de reelle økonomiske tab ved stormfald
• kan tegnes og opsiges når skovejeren ønsker det
• har klare betingelser for hvornår der udbetales erstatning
• ikke stiller krav om anvendelsen af en udbetalt erstatning
• pålægger fredsskovpligt på forsikrede arealer, såfremt den statslige tilskudsordning 

anvendes.
Derfor satte Skovforeningen sig for at udvikle en forsikringsordning der lever op til 

disse 5 punkter og som ikke koster mere end hvad der er realistisk at betale for skov
ejerne.

Det lykkedes sammen med forsikringsmæglerfirmaet Aon at udvikle sådan en ord
ning, og den præsenteres i dette numimer af Skoven.

I dagbladet Børsen er Skovforeningens stormforsikring blevet udlagt som et forsøg på 
at underminere Statens stormfaldsordning. Det er en grov misforståelse:

Statens stormfaldsordning er som helhed en stor gevinst for de danske skove, især 
de stormramte. Hverken skovene eller Skovforeningen har nogen interesse i at ordnin
gen ikke bliver brugt.

Vi minder derfor om at skove der ikke b/evramt af stormfald i 1999 eller 2000 skal 
tegne basisforsikring senest 1. maj 2001 for at blive omfattet af Statens stormfaldsord
ning i fremtiden. Stormramte skove skal tegne forsikringen senest 31. august 2001. 
Skovejeren får ikke miulighed for senere tilmelding.

Skovforeningens stormforsikring kan man vælge og fravælge når man ønsker det.

Om skovejerne vælger den ene, den anden, begge eller ingen af de to ordninger - 
det afhænger helt af den enkelte skovejers behov og risikoprofil.

Det afgørende er at skovejerne nu har langt bedre muligheder end før for at mini
mere følgerne af fremtidige stormfald - og der er indtil ovennævnte frister frit valg mel
lem disse muligheder.

Lars Wil hjelm / Jan Søndergaard

SKOVEN 3 2001 101
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Stormfald i løvtræ, bonitet 1, 100-120 år, giver adgang til udbetaling af ca. 25.000 kr/ha - efter fradrag af en selvrisiko på 20%. 
(Arkivfoto af bøg 112 år fra Sønderjylland).

NY FORSIKRING 
MOD TAB

EFTER STORMFALD
Af afdelingsleder 
Hans M. Hedegaard,
Dansk Skovforening

For første gang kan dan
ske skovejere nu forsik
re sig mod tab efter 
stormfald. Her præsen
teres ordningen.

Alle kan tilmelde sig 
ordningen - ikke-med- 
lemmer af foreningen

skal dog betale et til
læg.

Der er væsentlige for
skelle mellem Statens 
ordning og denne tabs
forsikring.

Dansk Skovforening tilbyder nu en for
sikring mod tab efter stormfald. Den 
tegnes i et dansk forsikringsselskab.

I skrivende stund er tre selskaber 
interesserede i opgaven. Derfor kan

Skovforeningen endnu ikke anføre de 
præmier der skal betales for henholds
vis løv- og nåletræsarealer.

Når præmiesatserne er kendt - 
måske allerede når dette læses - vil de 
kunne ses på foreningens hjemmeside, 
www.skovforeningen.dk. Skovforenin
gens medlemmer vil desuden blive ori
enteret direkte med brev.

Det er søgt at begrænse omkostnin
gerne til administration ved ordningens 
gennemførelse, ajourføring og ved 
stormfald. Det betyder:

• At præmien kun gradueres efter are
alfordelingen til løv og nål. Der tages
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STORMFORSIKRING

ikke ved præmieberegningen hensyn 
til aldersklasse og bonitet.

• At erstatningsbeløbene sker efter 
standardtal for henholdsvis løv og 
nål, aktuel bonitet og aldersklasse for 
de stormfældede arealer (se tabel
len). Der tages ikke hensyn til det 
enkelte distrikts dokumenterede tab 
og omkostninger.
Der kan ydes erstatning for både fla

defald og spredt fald. Erstatningen ved 
spredt fald beregnes ud fra bevoksnin
gens væltede vedmasse i forhold til en 
standard-totalmasse. Så selv om en 
bevoksning måtte have en ekstraordi
nært stor eller lille vedmasse, påvirker 
det altså ikke erstatningen (ligesom det 
heller ikke har påvirket præmien).

Den enkelte skovejendom får udbe
talt erstatning når der er et stormfald på 
det tilmeldte areal, der overstiger ét års 
normalhugst på dette areal.

Som dokumentation for det skete 
stormfald benyttes den merhugstattest 
som det lokale statsskovdistrikt under
skriver til brug over for ligningsmyndig
hederne. Det betyder at forsikringssel
skabet ikke behøver at taksere stormfal
det - i stedet anvender man arealoplys
ningerne fra merhugstattesten.

Skovejeren er således ikke (som i 
den statslige ordning) afhængig af om 
der også i regionen som helhed har 
været et stormfald som overstiger ét års 
normalhugst.

Puljeordning
Ordningen er af administrative og øko
nomiske grunde tilrettelagt som en pul
jeordning.

Det betyder at ved siden af præmi
en, der betales til forsikringsselskabet, 
skal betales et lille beløb (i første 
omgang fastsat til 3 kr/ha/år). Dette

ERSTATNINGSBELØB
Tabet er beregnet ud fra Skovøkonomisk Tabelværk 2000 - og standardiseret 
efter træarter (løv/nål), boniteter og 20-årige aldersklasser:

LØV NÅL

AKL Bon. f Bon. 2 Bon. 3 Bon. 4 Bon. 5 Bon. 1 Bon. 2 Bon. 3 Bon. 4 Bon. 5

0-20 74.000 71.000 69.000 68.000 67.000 43.000 41.000 39.000 38.000 38.000
20-40 78.500 82.400 79.900 76.770 76.000 69.000 55.200 46.800 40.400 39.000
40-60 65.750 72.450 68.000 71.450 72.900 58.600 53.400 47.600 40.400 34.600

60-80 43.800 63.150 58.350 61.400 62.300 47.400 36.600 27,800 20.000 20.600
80-100 37.500 42.200 46.600 48.800 49.200 47.400 36.600 27.800 20.000 6.200
100-12C 31.200 20.400 24.600 26.800 26.900

>120 25.000 22.900 17.600 13.100 9.400

Tab = V - J - R + O, 
hvor
V = Venteværdien ved aktuel alder og bonitet ved uændret anvendelse 
J = Jordværdien, d.v.s. venteværdien umiddelbart før tilplantning 
R = de (reducerede) realiseringsindtægter, der opstår fra stormfaldsarealet 
O = forøgede oprydningsomkostninger

Salgsindtægterne fra de stormfældede arealer tilfalder skovejeren.
Såfremt man ikke i forbindelse med en skadesopgørelse kan dokumentere 

boniteterne i de ramte afdelinger og litra - f.eks. ud fra en driftsplan - anven
des den gennemsnitlige bonitet, som skovtællingen anfører for kommunen.

Præmie og beløbene i tabstabellen indekseres hvert år med lønindexet. Hvis 
skovøkonomiske beregninger viser at de faktiske tab afviger væsentligt fra de 
indekserede tabstal, vil præmien og erstatningsbeløbene blive reguleret.

Selvrisiko
For at opnå et rimeligt præmieniveau for skovejeren er der indført en selvrisiko 
på - som udgangspunkt - 20% på ovennævnte tabsbeløb. Man skal derfor 
være opmærksom på at erstatningsudbetalingen reduceres med 20% i forhold 
til tabellens tabstal.

Det vil også være muligt at vælge en større selvrisiko - henholdsvis 35 og 
50% - med tilsvarende lavere præmie. Dette alternativ er en mulighed for skov
ejere, der kun ønsker at forsikre sig mod den helt store katastrofe, eller for 
skovejere hvor eksempelvis det gennemsnitlige vedmasseniveau på ejendom
men er lavere end forudsat ved tabsberegningen.

Skadesanmeldelse

Skadelses-
anmeldelse

Dansk Skovforening

Papirgang i ordningen.

AON/Forsikringsselskab

Udstedelse af 
) f police og certifikat

SKOVEJERE

Medlem af Dansk Skovforening

Medlem af Skovdyrkerforening 
Forvaltningsaftale med Hedeselskabet

Andre skovejere

AON/Forsikringsselskab

Dansk Skovforening Pulje

Forsikringspræmie

Tabs-
erstatning

må stormfald

Tabserstatning, 
store stormfald

SKOVEJERE

Medlem af Dansk Skovforening

Medlem af Skovdyrkerforening 
Forvaltningsaftale med Hedeselskabet

Andre skovejere

Pengestrøm i ordningen.
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Der er lagt vægt på at lave en ordning som er billig i administration. Der er derfor 
lavet en række forenklinger både i beregning af præmie og erstatningsbeløb.

HVEM KAN BENYTTE 
ORDNINGEN ?

Skovejende medlemmer af Dansk 
Skovforening kan umiddelbart teg
ne stormfaldsforsikringen gennem 
foreningen.

Det vil også blive muligt for ikke- 
medlernmer af Skovforeningen at 
tegne en stormfaldsforsikring gen
nem foreningen.

Forsikringspræmien til forsik
ringsselskabet bliver ens for alle 
grupper, men der vil ske en 
væsentlig differentiering i de beløb, 
der skal betales til puljeordningen, 
som administreres af Skovforenin
gen. Man kan ikke tegne forsikrin
gen uden at være tilmeldt puljeord
ningen.

Priserne for ikke-medlemmers til
knytning til puljeordningen er ikke 
endeligt fastlagt. Men det tillæg, 
som ikke-medlemmer af foreningen 
skal betale vil formentlig blive halvt 
så stort for medlemmer af Skovdyr- 
kerforeningerne og skovejere med 
forvaltningsaftale med Hedeselska
bet, i forhold til hvad andre ikke- 
medlemmer af foreningen skal 
betale.

beløb går til at etablere en pulje til 
dækning af små stormfald og den første 
andel af større stormfald. Puljen admini
streres af Dansk Skovforening. Det er 
forudsat, at puljebeløbet efter et par år 
nedsættes, eventuelt helt bortfalder, 
såfremt der ikke har været stormfald i 
denne periode.

Små stormfald defineres som 
0,0121% af det totale skovareal under 
forsikringen. Det svarer til at puljen skal 
dække 50 ha stormfald på landsbasis 
hvis hele det danske skovareal var til
meldt ordningen.

Grænsen mellem små og store 
stormfald beregnes altså ud fra det til
meldte skovareal. Hvis der fx tilmeldes 
50.000 ha i alt til ordningen, er grænsen 
mellem små og store stormfald på 6 ha 
på landsplan. Stormfald under denne 
grænse betales fra puljen (Dansk Skov
forening) uden om forsikringsselskabet.

Ved større stormfald betales tilsva
rende de første 0,0121% af stormfaldet 
(svarende til de 6 ha, hvis tilmeldingen 
er på 50.000 ha) fra puljen. Dog udbe
tales beløb under 3.875 kr til den enkel
te ejer ikke. Beløbet svarer til det mind
ste udbetalingsbeløb i den statslige for
sikringsordning (1/2 ha). Den resteren
de del af skaden betales fra forsikrings
selskabet.

Hvis der ikke måtte være opsamlet 
penge nok i puljen, fx efter meget hyp
pige stormfald (ca. hvert år), udbetales 
det samlede puljebeløb pro rata, dvs. i

forhold til de enkelte ejendommes 
stormfald.

Ved overskud i puljen kan Skovfore
ningen enten beslutte ikke at opkræve 
puljebeløb i en periode eller at tilbage
betale overskuddet til forsikringstager
ne.

Der forsikres kun sjældent mod ube
grænsede skader da det vil gøre forsik
ringer uforholdsmæssigt dyre. Derfor 
har også denne ordning en overgræn
se, nemlig på 2,4121% af det tilmeldte 
areal, svarende til det største stormfald i 
Danmarks historie (december 1999 
stormen). Hvis der sker et større storm
fald end denne andel, sker der pro rata 
udbetaling til den enkelte ejer i forhold 
til dennes tab.

Ligeledes sker der pro rata udbeta
ling hvis forsikringsudbetalingen i gen
nemsnit for det totale stormfald oversti
ger ca. 45.000 kr/ha for løvtræ og ca. 
36.000 kr/ha for nåletræ før fradrag af 
selvrisiko.

Tilmelding til ordningen
Skovejeren vælger selv hvornår han vil 
tilmelde sig ordningen.

Man kan vælge kun at forsikre fx 
nåletræet på ejendommen.

Derimod kan man ikke udvælge og

forsikre enkelte aldersklasser inden for 
løv- eller nåletræet. Beregninger viser at 
sådan en mulighed ikke ville give væs
entlige besparelser på den samlede 
præmie, og de administrative omkost
ninger ville vokse betydeligt.

Tilmelding sker til Dansk Skovfore
ning med følgende oplysninger:
• en klar og éntydig identifikation af 

det tilmeldte areal, eventuelt indteg
net på kort,

• en arealopgørelse fordelt på hen
holdsvis løv og nål.
Skovejeren modtager efter tilmelding 

en police fra forsikringsselskabet. Heri 
er anført alle generelle betingelser for 
forsikringen. Desuden modtages et 
certifikat der beskriver hvilke arealer og 
fordelingen mellem løv og nål der er 
dækket på ejendommen.

Præmien betales til Forsikringsmæg- 
lerfirmet AON der herefter indbetaler 
den samlede forsikringspræmie til det 
danske forsikringsselskab.

Yderligere detajler
Vi informerer om det endelige indhold af 
forsikringsordningen på hjemmesiden 
www.skovforeningen.dk - og medlem
mer af Skovforeningen orienteres des
uden med et brev.

' H i o r i h e d e  P l a n t e s k o l e  Vs
v. SØREN OG THORKILD IVERSEN 
Tukærvej 12 • DK 8850 Bjerringbro

SKOVPLANTER - LÆPLANTER - LANDSKABSPLANTER

TLR: 86 68 64 88 FAX: 86 68 64 40
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SAMMENLIGNING MELLEM 
DE TO ORDNINGER
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Skovene kan tilmelde sig to forsikringsordninger som afviger en del fra hinanden. 
Statens ordning har frister for tilmelding og udmelding, skoven skal være fredsskov 
for at få tilskud - og den giver tilskud til oprydning samt til etablering af stabil skov, 
også efter 1999 stormfaldet. Skovforeningens ordning dækker kun fremtidige storm
fald, der er ikke frister for tilmelding og udmelding eller krav om fredsskov - og den 
giver erstatning for det tab der er lidt.

Danske skovejere har nu to stormfalds
ordninger at vælge imellem. Dels Sta
tens ordning (med basisforsikring og til
skudsmulighed), dels Skovforeningens 
tabsforsikring.

Der er en række vigtige forskelle 
mellem de to ordninger:

Statens ordning
• Formålet er at etablere robuste skove 

efter stormfald.
• Ordningen dækker både stormfald i 

1999 og 2000 og fremtidige storm
fald.

• Skove der tilmeldes og skal have 
statstilskud, pålægges fredskovs
pligt.

• Forsikringsenheden er den enkelte, 
topografiske skov, og der kan ikke 
forsikres dele af skoven, fx. nåletræ.

• Skovejeren skal tegne en basisforsik
ring mod stormfald i If Skadeforsik
ring. Ejere ramt af stormfald i 1999 
eller 2000 skal tegne forsikringen i 
forbindelse med ansøgning om til
skud og senest 31. august 2001. 
Ikke-ramte ejere skal tegne forsikrin
gen senest 1. maj 2001 for at blive 
omfattet af ordningen ved fremtidige 
stormfald. Efter disse tidsfrister er 
det ikke længere muligt at tilmelde 
sig statens ordning. Kun ved ejerskifte 
(generationsskifte betragtes ikke som 
et ejerskifte) kan man i en kort perio
de herefter tilmelde sig ordningen.

• Præmien for basisforsikringen er 35 
kr/ha/år for nål og 20 kr/ha/år for løv.

• Ordningen træder i kraft i områder 
hvor Stormrådet beslutter at der er 
tale om stormfald som overstiger 
områdets normale årshugst.

• Hvis ejeren ønsker at forsikringen 
kan udbetales selv om ejendommen 
ikke ligger i et stormfaldsområde 
udpeget af Stormrådet, kan han 
betale en højere præmie - nemlig 
52,50 kr/ha/år for nål og 30 kr/ha/år 
for løv. Desuden skal han kunne 
dokumentere at middelvindhastighe
den har oversteget 17,2 m/s under 
stormfaldet på ejendommen. Dette 
udløser imidlertid kun basisforsikrin
gen - ikke statens tilskud til gen
plantning.

• Præmien ligger fast i fem år hvis der 
ikke sker mere end ét stormfald i 
perioden. Efter fem år skal ordningen 
i offentligt udbud, og præmien heref
ter kendes ikke.

• Skovejeren kan opsige forsikringen til 
udløbet af en femårs-periode. Ejere 
der har modtaget tilskud til genplant

ning, kan dog tidligst opsige forsik
ringen 15 år efter udbetaling af sid
ste rate af tilskuddet, medmindre til
skuddet tilbagebetales.

• Ved stormfald udbetaler forsikringen 
7.750 kr/ha.

• Forsikringen giver desuden adgang 
til tilskud til etablering af robust skov 
og til meromkostningerne til opryd
ning på stormfaldsarealerne. Størrel
sen af disse tilskud kendes kun for 
stormfaldene i 1999 og 2000. Satser
ne revideres af Stormrådet ved alle 
fremtidige stormfald.

• Der er knyttet betingelser til modta
gelsen af disse tilskud. Betingelserne 
kan ses på Skov- og Naturstyrelsens 
hjemmeside:

http://www.sns.dk/Nyheder/stormfald

Skovforeningens
tabsforsikring
• Formålet er at dække skovejerens 

økonomiske tab ved stormfald.
• Ordningen dækker kun fremtidige 

stormfald.
• Ikke-fredsskove kan tilmelde sig 

uden at blive pålagt fredsskovspligt.
• Skovejere kan tilmelde sig når som 

helst.

• Der er ingen betingelser knyttet til 
anvendelsen af de erstatningsbeløb 
der bliver udbetalt efter Skovforenin
gens ordning.

• Forsikringen tegnes for ét år ad gan
gen. Det står frit for at udtræde af 
ordningen - og eventuelt kun for en 
årrække.

Skovejerens valg 
mellem de to ordninger
Skovejere bør med udgangspunkt i 
egen ejendom nøje vurdere hvilken ord
ning (eller dem begge eller ingen af 
dem) der er mest fordelagtig. Der bør 
overvejes forhold som:
• Er ejendommen allerede ramt af 

stormfald ?
• Hvilke betingelser ønsker man at 

leve op til i fremtiden ?
• Hvilke beløb (erstatning og eventuelt 

tilskud) venter man at der bliver tale 
om i fremtiden ?

• Hvilken sikkerhed for beløbenes 
størrelse venter man at der vil være i 
fremtiden ?

• Hvilken skov vil man plante efter et 
stormfald ?

• Hvilken grad af frivillighed ønsker 
man ?
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STORMFALDSFORSIKRING

FORSIKRING / 
RISK MANAGEMENT

Af Kim Rud-Petersen,
Aon Danmark

Ved en aktiv risikosty
ring kan man begrænse 
antallet og omfanget af 
skader. Et af flere midler 
i risikostyring er forsik
ringer.

Risikostyring bør også 
omfatte risici som 
berører markeder og 
ansatte.

Når man står i den situation hvor man 
skal tegne en forsikring, er det vigtigt at 
få den helt rigtige forsikringsdækning til 
den rigtige præmie. Det er derfor nød
vendigt at kunne sammenligne de for
skellige forsikringselskaber, deres 
dækninger og pris.

Den bedste måde at gøre det på, er 
ved at udarbejde et udbudsmateriale, 
sende det til flere udvalgte forsikrings
selskaber og herefter sammenligne de 
ensartede tilbud, baseret på udbuds
materialet. Et udbudsmateriale skal der
for indeholde en angivelse af, hvilke 
dækninger der ønskes, forsikringssum
mer, selvrisikobeløb samt en objektiv 
beskrivelse af det som ønskes forsikret.

Risikostyring
Forsikring er en metode til at finansiere 
risiko, således at man kan få udbetalt 
penge ti! at dække de økonomiske tab, 
der kommer efter en dækningsberetti
get skade.

Risikostyring er ofte overset i den for
bindelse, specielt i de perioder hvor det 
er til at få billige forsikringer. Sådan en 
periode har vi lige haft i Danmark, men 
det er nu ved at ændre sig. De som har 
haft mange skader har allerede mærket 
denne tendens ved præmiestigninger 
(bl.a efter stormen i december 1999). 
Ved aktiv risikostyring kan man selv 
begrænse antallet og omfanget af ska
der.

Hvis man har en lav selvrisiko bliver præmien ofte ret høj, fordi små og hyppige skader er dyre i administration. Det vigtigste er 
at få dækket store skader, der vil påvirke bundlinjen mærkbart. Stormfaldsskader er et godt eksempel!
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STORMFALDSFORSIKRING

Risk management består af identifi
kation, styring og finansiering af risiko
en. I den forbindelse er forsikring blot 
en af metoderne til at skaffe økonomisk 
kompensation.

Risk management er også risikosty
ring af de ikke-forsikringsbare risici. 
Derfor er det en god ide at få alle risici 
frem i lyset, således at det kan priorite
res hvor indsatsen bør lægges.

Dokumentation af effekten af risiko
styring i udbudsmaterialet eller i for
handling med det eksisterende forsik
ringsselskab er med til at bevise, at risi
koen er god. Dette kan for eksempel 
gøres ved at vise et forbedret skadefor
løb, eventuelt dokumenteret ved skade
statistikker. Disse statistikker kan også 
anvendes som værktøj til at udpege de 
nævnte risici.

De virksomheder som har haft et 
godt skadeforløb - eller som via risk 
management har gennemført relevante 
forbedringer af risikoen - får de billigste 
forsikringstilbud og reducerer derved 
de samlede risikoomkostninger. Det 
gælder altså om at styre de risici eller 
de dele deraf som kan styres, og derpå 
skaffe forsikringsdækning til det som 
ikke kan styres.

Selvrisiko
Nogle af de mest almindelige faldgru
ber i arbejdet med risk management, 
herunder forsikringsdækning, er den 
situation, hvor man blot bytter penge 
med forsikringsselskabet. Dette sker 
ofte hvis selvrisikoen er sat for lavt.

Små og hyppige skader er så lette

at budgettere med i driften, at det vil 
være enklere at inkludere dem som 
almindelig omkostning i driftsregnska
bet. Vælger man derimod at tegne en 
forsikring for denne type risici, skal 
man ud over at betale præmie også 
betale for forsikringsselskabets admini
stration og fortjeneste. Og det vil ofte 
være dyrere, end hvis man selv betaler 
for skaderne efterhånden som de ind
træffer.

Det vigtigste er at få dækket store 
skader, der vil påvirke bundlinjen mærk
bart. Stormfaldsskader for skovejere er 
et godt eksempel!

Andre risici
En anden typisk faldgrube er den at 
arbejdet med risk management be
grænses til de risici som kun berører 
driften. Man bør også evaluere og prio
ritere de risici som berører markeder, 
herunder kunder og økonomisk udvik
ling, eller de risici som knytter sig til 
ansatte, der ofte er virksomhedens vig
tigste ressource.

Et af målene er at reducere de sam
lede risikoomkostninger, herunder for
sikringspræmier, skader under selvrisi
koen eller ikke-dækningsberettigede 
skader.

Aon er som professionel forsikrings- 
rådgiver specialist i risikostyring, udar
bejdelse af udbudsmateriale og daglig 
servicering af forsikringsprogrammer. 
Aon er uvildige forsikringsrådgivere, 
som arbejder tæt sammen med alle for
sikringsselskaber - og det er omkost
ningsneutralt for kunden.

Aon
Insure your vision
Aon
Aon er en af verdens to største virk
somheder inden for forsikringsfor
midling, pensionsrådgivning, risk 
management, reassurancemægling 
mv. Navnet ’’Aon” er det gæliske 
ord for enhed og afspejler firmaets 
mål for samarbejde med kunder og 
leverandører.

Aon har hovedsæde i USA, der 
er 550 kontorer i 130 lande med 
godt 50.000 medarbejdere.

Omsætningen var i 1999 7,1 
mia. $, og heraf kom 58% fra USA 
og 31% fra Europa. Overskuddet 
var 352 mio. $.

Aon Danmark kan føres tilbage 
til 1984; det nuværende navn kom 
til i 1995. Der er ansat 150 på kon
torer i København, Århus og 
Esbjerg med specialer i bl.a. ska
deforsikring, risk management 
samt pensions- og human ressour
ce opgaver.

Aon ejer også AonBestAdvice 
som er henvendt til private forbruge
re og søger efter tilbud inden for de 
mest almindelige forsikringstyper.
Kilder: Firmabrochure for Aon Danmark, 
www.aon.com,www.aon.dk og 
www. bestad vice. dk
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Det foreslås at produktionsskovene 
bevares i deres nuværende form og 
begrænse offentlig adgang hertil. For i 
stedet at lave skovrejsning med målret
tede publikumsskove som kan tilgodese 
enhver skovgæsts behov.

Om almen brug og 
færdsel i skovene
Jeg mener, at de berørte parter (skov
ejerne, publikum og lovgiverne) hidtil 
har overset en oplagt mulighed for at 
tilfredsstille alles ønsker hvad angår 
offentlighedens adgang til naturoplevel
ser.

Min ide kan kobles lidt sammen med 
problematikken vedrørende den, efter 
planen, forsinkede skovrejsning.

Når man iagttager de danske skove 
som de ser ud i dag, udgør de for publi
kum ikke nogen stor naturoplevelse. Det 
skyldes, at de er drevet som produk
tions-skove, selvom skovejerne tager 
meget store hensyn til det æstetiske 
indtryk.

Ideen går i al sin enkelthed ud på, at 
bevare de hårdt trængte produktions
skove i deres nuværende form, med de 
ændringer som lønsomt skovbrug nu 
engang kræver, og begrænse offentlig 
adgang hertil.

På skovrejsningsarealer kan man så 
etablere målrettede publikumsskove, 
som vil være meget mere interessante 
at færdes i for ikke skovdyrknings-inte
resserede. Disse skove vil kunne etab- 
eres meget mere varieret, og med en 
mængde forskellige faciliteter som til
godeser enhver skovgæsts behov, for 
individuelle naturoplevelser.

Endvidere vil det være muligt i højere 
grad at tage hensyn til trafikale og miljø
mæssige forhold.

Skovløber Viggo Mortensen. Jyderup.
E-mail: VMDK@get2net.dk

Åbning af skov
For et stykke tid siden blev Glumsø 
Østerskov åbnet for offentligheden. Og 
nu har ejeren af Næsbyholm Gods til
budt Suså Kommune en tilsvarende 
aftale for Glumsø Vesterskov.

Kommunen tilbydes at leje jagtretten 
til Vesterskoven for 75.000 kr om året. 
Dermed kan alle borgere bruge skoven 
- undtagen to dage om året hvor der 
fortsat kan udøves jagt.

Formålet for kommunen er at børne
haver, institutioner og borgere kan 
benytte skoven bedre når der er offent
lig adgang. Og spejderne kan få en 
nemmere adgang til Næsbycentret.

Nogle dage efter denne meddelelse 
kom der et læserbrev fra et medlem af 
byrådet for Venstre. Han pegede på at 
alle borgere har ret til at færdes på 
befæstede stier i Vesterskoven, og kun 
få har brug for at løbe rundt uden for - 
og til det sidste formål har man jo alle
rede lejet Østerskoven.

Han mente desuden at 75.000 kr er 
et stort beløb, og mener ikke kommunen 
har råd. Han sammenlignede dette 
beløb med behovet for at opnormere en 
fysioterapeut fra 25 til 37 timer, eller 
imødekomme klagerne over stigende 
madpriser og besparelserne på SFO’en.

Glumsø Østerskov ligger lige op til 
byen og ejes af et ApS under Skov- 
Sam; den er på 188 ha. Glumsø Vester
skov ligger ca. 1 km fra udkanten af 
byen og ejes af Mogens Hoick; den er 
på 89 ha.

Kilde:Næstved Tidende 15.1.01, 
Dagbladet Ringsted 17.1.01

Skovfoged
til Mattrup Gods

Mattrup Gods søger ny skovfoged. 
Godset har et samlet tilliggende på 
ca. 2100 ha, hvoraf skovparterne 
udgør ca. 1700 ha.
Stillingen omfatter forstlig ledelse 
og planlægning i samarbejde med 
ejer. Da godset har en anseelig 
produktion af juletræer og pynte
grønt, fordres stor ekspertise i 
kulturpleje og praktisk kendskab 
til afsætningen og pyntegrønts
markedet generelt.

Ansøgning med CV,
referencer og andre relevante 
papirer sendes inden 01/05 til 
Anders Steen Westenholz, Matt- 
rupvej 10, 8765 Klovborg.
Alle henvendelser og ansøgninger 
behandles med fuld diskretion.

Kommuner samarbejder
De fleste af de bornholmske kommuner 
har skov, og de indgår nu et tæt samar
bejde om administrationen af skovene.

Hasle og Allinge-Gudhjem har haft 
en aftale i et år, for nogle måneder 
siden kom Åkirkeby med, og nu forbe
reder man en aftale med Rønne Kom
mune. De fire kommuner har hhv. 460 
ha, 320 ha, 1000 ha og. 280 ha - i alt 
2060 ha. Den eneste kommune der ikke 
er med er Nexø Kommune der har 100 
ha efter frasalg af flere skove.

Aftalerne går ud på at alle skovene 
administreres af skovfogeden i Hasle, 
Hans Chr. Olsen. De 10-12 ansatte i 
skoven arbejder nu på tværs af kommu
negrænserne. I det daglige sker 
arbejdsledelsen gennem formænd i 
hver kommune.

Økonomien styres ved at der er lavet 
kontrakter på hvor mange timer hver 
kommune kan afgive til hinanden. De 
enkelte medarbejdere er jo fortsat ansat 
i hver deres kommune.

Kommunerne har i en årrække haft et 
uformelt samarbejde, så de har kunnet

låne folk hos hinanden ved spidsbelast
ning. Men for to år siden fandt man ud 
af at der var fordele med et mere forma
liseret samarbejde som altså nu er ved 
at blive ført ud i livet.

Kilde:Bornholms Tidende 13.1.01
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SKOVVOGNE
'+w6l C^enten 

VOGNFABRIK
v/Mogens Pilegaard . Hagensvej 15 
9530 Støvring Telefon 98 37 33 88
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SKOV & LANDSKABSKONFERENCEN

NY VIDEN FRA 
FORSKNINGEN

Ny viden om bl.a. 
omkostninger til skov
ning, bortførsel af 
næring ved flisning, fjer
nelse af landskabsu
krudt, utyndet sitka, 
plantning af vejtræer, og 
skadedyr i forstplante- 
skoler (bl.a. bøgeblad
lus).

Den 9. Skov & Landskabskonference 
blev afholdt den 7. februar på Hotel 
Nyborg Strand.

Arrangementet var flyttet tilbage til 
Nyborg efter nogle år i Odense Con
gress Center Det skyldtes at der nu var 
kommet flere mødelokaler i Nyborg, så 
der kan afholdes fire sideløbende sessi
oner om eftermiddagen. Miljøet i 
Nyborg er også bedre end i de store 
betonbygninger i Odense.

Den store fællessession var afkortet 
lidt i forhold til tidligere. De fire special
sessioner kunne få lidt mere tid, med 
plads til spørgsmål, og det lod til at fun
gere godt.

I denne og de to næste artikler gen
nemgås en række af de indlæg og 
postere som har berøring med skov
brug.

Næste års konference afholdes ons
dag 6. februar 2002 - det er nu beslut
tet at vælge den første onsdag i februar 
som fast konferencedag.

Red.

Omkostninger 
til skovning
v/Tomas Nordfjell, Ebbe Bøllehuus 
og Kjell Suadicani 
De samlede omkostninger til drift af 
maskiner afhænger meget af hvor man
ge timer de udnyttes.

Tabellen viser forskellige grader af 
udnyttelse af en skovningsmaskine og
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Udgifterne til maskinskovning i Dan
mark kan reduceres med mindst 20% 
hvis maskinerne udnyttes lige så man
ge timer om året som i Finland og 
Nordsverige.

de dertil hørende faste timeomkostnin
ger, som består af renter, afskrivninger, 
skat, forsikringer, telefon, servicevogn 
og serviceudstyr. Det fremgår at de

faste timeomkostninger falder betydeligt 
jo mere maskinen udnyttes.

Ud over de faste omkostninger kom
mer de variable omkostninger, som er 
de samme i kr/time uanset hvor meget 
maskinen udnyttes.

Tabellen viser også samlet antal 
driftstimer i maksinens levetid. Maskiner 
der udnyttes meget holder ikke så man
ge år, men erfaringer viser at det samle
de antal driftstimer i maskinens levetid 
alligevel bliver større.

Arsagen er nok at der sker en teknisk 
forældelse af maskinen. Så selvom man 
udnytter den fx halvt så mange timer 
om året som andre gør, så kan den ikke 
bruges i dobbelt så mange år.

Forfatterne peger på at statistikker 
over maskiners drift viser at danske 
skovningsmaskiner anvendes på en 
måde der svarer til de to øverste linjer i 
tabellen.

Men i Finland og Nordsverige udnyt
tes maskinerne på en måde der svarer 
til de to nederste linjer (selvom det er 
mørkt det meste af vinteren). Det sam
me gælder for udkørselsmaskinerne.
De faste omkostninger til skovning og 
transport er derfor væsentligt lavere i 
kr/time hos vores nordiske naboer.

Konklusionen er at ved at øge maski
nernes årlige udnyttelse i Danmark kan 
man reducere de faste omkostninger på 
en skovningsmaskine med godt 40%. 
Når de variable omkostninger tages 
med kan de samlede skovningsudgifter 
reduceres med mindst 20%.

Tabel. Faste timeomkostninger til en skovningsmaskine afhængigt af årligt antal 
driftstimer.

Antal driftstimer Økonomisk Driftstimer Faste omkost-
pr. år livslængde, år i alt ninger kr/time

1300 12 15600 289
1600 11 17600 245
2000 10 20000 206
2400 9 21600 181
3000 8 24000 155

Forudsætninger: Restværdi efter afskrivning er 15% af købsprisen. Der beregnes
en fast årlig udgift til forsikringer, servicevogn mv. som ikke kan indregnes under
sliddele på 100.000 kr. Renten er 6% p.a.
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Der er over 25 arter af insekter og mider som kan volde skade i forstplanteskoler, når anvendelsen af pesticider ophører Derfor 
har nu startet et projekt til at give anvisninger på andre metoder til bekæmpelse. Billederne viser feromonfælde med agerugle 
samt frostmåler. Fotos: Peter Esbjerg, hhv. Jørgen Jørgensen.

Skadedyr i planteskoler
v/Susanne Harding, Trine Iversen 
og Amy Frølander 
Der findes 20-25 arter af insekter og 3-4 
arter af mider som kan have betydning i 
danske forstplanteskoler. Hertil kommer 
et antal skovlevende insekter som ikke 
er tilknyttet planteskoler, men som duk
ker op af og til. Se boksen.

Man ved ikke ret meget om forekomst 
og betydning af mange af disse arter. 
Enten bekæmpes de ved traditionelle 
kemiske metoder, eller de holdes nede 
gennem tiltag rettet mod andre skadedyr.

Fra 1. januar 2003 kan statsskovenes 
planteskoler ikke længere bruge pesti
cider til at bekæmpe disse skadedyr, 
og de er derfor henvist til at bruge bio
logiske bekæmpelsesmidler. Også pri
vate planteskoler må i fremtiden forudse 
begrænsninger i mulighederne for at 
bruge pesticider.

Der findes imidlertid uhyre få erfarin
ger med alternative metoder til bekæm
pelse på friland. I udlandet sker det kun 
i begrænset omfang, og næsten ude
lukkende hvor planterne produceres i 
væksthuse.

For nogle få arter findes der i dag 
muligheder for biologisk bekæmpelse:

- Ageruglens larve, knopormen, gna
ver på store dele af småplanternes 
underjordiske dele. De første larvestadi
er der søger op på planterne kan 
bekæmpes med virus eller - enklere - 
ved vanding. Et angreb kan varsles ved 
hjælp af feromonfælder som fanger fly
vende agerugler, kombineret med vur
dering af vejrforholdene.

- Fritlevende sommerfuglelarver - fx 
frostmålere der afløver planterne lige 
efter udspring - kan bekæmpes med 
bakterien Bacillus thuringiensis. Bakteri
en danner et krystal som i larvens tarm 
omdannes til et giftstof. Den er mest 
effektiv over for de små larver som 
dræbes - hos de større larver nedsæt
tes ædelysten.

- Øresnudebiller og gåsebiller som 
ødelægger planternes rodsystemer kan

bekæmpes med nematoder der angri
ber og dræber larverne. Nematoderne 
vandes ud i jorden, som herefter holdes 
fugtig ved vanding i et døgn. Metoden 
er almindelig i væksthuse, jordbærkultu
rer og på græsarealer, men endnu ikke 
på friland i planteskoler. Der er gode 
erfaringer fra udlandet.

Der er flere andre metoder som 
muligvis kan anvendes. Oldenborrer, 
gåsebiller, snudebiller og andre biller 
med jordlevende larvestadier kan 
dræbes med svampe som Beauvaria 
og Metarhizum. Dette emne under

søges pt. i et EU projekt hvor Landbo
højskolen deltager.

Bøgebladlus kan måske også 
bekæmpes - se næste note.

Det skønnes dog at der er mange 
flere muligheder for at udvikle biologi
ske bekæmpelsesmetoder. Derfor er 
Sektion for Zoologi på Landbohøjskolen 
i gang med et større projekt hvor man 
dels vurderer hvilke skadedyr der kan 
ventes at volde problemer, dels beskri
ver hidtil afprøvede metoder, dels giver 
konkrete anvisninger på alternativ 
bekæmpelse.

Insekter og mider der vurderes at 
kunne volde skade når anvendelsen 
af pesticider ophører i forstplantesko
ler. Oversigten er baseret på oplys
ninger fra Skov- og Naturstyrelsens 
planteskoler Plantedirektoratets avls
kontrol og forespørgsler til Landbo
højskolen.

Bladlus
Bøgebladlus (Phyllaphis fagi) 
Egedværglus (Phylloxera coccinea)
Bleg egebladlus (Tuberculoides 

annulatum)
Sitkabladlus (Elatobium abietinum) 
Granskudslus (Cinara pilicorms)
Rodlus (Pachypappa spp.,

Prociphilus spp.)
Nåletrægallelus (Adelgidae):
- Ananasgallelus (Sacchiphantes abietis)
- Douglaslus (Gilletteella cooleyi)
- Aim. ædelgranlus (Dreyfusia nordmannia- 
nae)

Myg
Egegalmyg (Arnoldiola quercus)
Fyrrens nåleskedegalmyg (Thecodiplosis 

brachyntera)
Stankelben (Tipula spp.)

Sommerfugle
Lærkesækmøl (Coleophora laricella) 
Egevikler (Tortrix viridana)
Frostmålere
Agerugle (Agrotis segetum)

Biller
Ellebladbiller (Agelastica alni)
Aim. oldenborre (Melolontha melolontha) 
Sortrandet oldenborre (Melolontha 

hippocastani)
Gåsebille (Phyllopertha horticola)
Skt. Hansoldenborre

(Amphimallon solstitiale) 
Natoldenborre (Serica brunnea) 
Øresnudebiller (Othiorynchus spp.) 
Gråsnuder (Strophosoma spp.) 
Løvsnudebiller (Phyllobius spp.) 
Barypeithes spp.
Smældere (Elateridae)

Galhvepse
Barkgallehveps (Andricus testaceipes) 
Stor galæblehveps (Cynips quercus-folii)

Mider
Nåletræspindemider (Oligonychus unun- 
guis)
Galmider, fritlevende (Nalepella spp.) 
Galmider, galledannende (Eriophyes 

spp. m.fl.)
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Bøgebladlusene danner tætte kolonier på undersiden af bøgebladene. Når de suger plantesaften får det bladene til at rulle sig 
sammen.

Bekæmpelse 
af bøgebladlus
v/Trine Iversen og Susanne Harding 
Bøgebladlus er det vigtigste skadedyr 
på bøgeplanter i forstplanteskoler. Kraf
tige angreb fører til nedsat vækst, og i 
værste fald dræbes planterne.

Det har ikke været muligt at bringe 
bestanden ned ved traditionel behand
ling med pesticider. Da der også er 
større krav til miljøvenlig produktion er 
der startet et projekt med at udvikle nye 
metoder i samarbejde mellem Statssko
venes Planteavlsstation, Dansk Plante
skoleejerforening og Sektion for Zoologi 
på Landbohøjskolen.

En mulighed er at forebygge angreb 
ved at udnytte de naturlige fjender.

Bestanden af bladlus har en top i juni 
måned, og det samme gælder bestan
den af guldøjelarver og til en vis grad 
svirreflue-larver. Disse to insektlarver 
kan derfor have stor betydning for at 
holde lusene nede.

Mariehøns og næbtæger er også vig
tige, men de topper senere på somime
ren og har derfor begrænset indflydelse. 
Mariehøns er dog vigtige i visse år.

Disse naturlige fjender kan måske 
trækkes til området ved at forbedre 
deres levesteder. Man vil nu prøve at 
udså enårige planter der kan være føde 
for svirrefluerne og give æglægnings
sted for guldøjerne.

En anden mulighed er at bekæmpe 
bladlusenes æg med en olieemulsion

ved navn Fiorina ®. Olien sprøjtes ud 
og lægger sig som en tynd hinde 
omkring ægget og kvæler det.

Udbringning er afprøvet i marts-april, 
og der var en tydelig effekt når den blev 
udbragt sidst i april samtidig med 
æggenes klækning. Angrebene af blad
lus blev reduceret til under 1/3. Meto
den med olieemulsion betegnes som et 
effektivt middel.

De voksne bladlus kan også bekæm
pes med en svamp, Verticillium lecanii. 
Svampen kræver temperaturer over 18 
gr. og en luftfugtighed på mindst 80% 
for at spire optimalt. Forsøg viste at det
te kunne opnås ved at overdække plan- 
tebedene med fiberdugen P17. Meto
den kræver dog videre udvikling.

Bekæmpelse 
af koglehalvmøl
v/Hans Peter Ravn og Susanne 
Harding
Larver af koglehalvmøllet (Dioryctria 
abietella) udvikler sig i koglerne af for
skellige nåletræer, især Abies og Picea. 
Hvis der er mange larver og underskud 
af kogler kan de også angribe og mine
re træernes skudakser - der er set store 
angreb i nobilis og sitka.

Angreb kan medføre store omkost
ninger i frøavlsbevoksninger samt ved 
podninger i frøplantager. Der er i øje
blikket ingen godkendte midler til 
bekæmpelse af møllet.

I et nyt projekt vil man undersøge 
vejrets betydning for møllets aktivitet, 
mulighederne for at følge bestandens 
udvikling ved hjælp af fælder, og 
bekæmpelse med bakterier.

Foreløbige resultater har vist at vejret 
er helt afgørende dels for hvornår flyv
ningen sker og hvilket omfang den får, 
dels for hvordan æg og larver udvikler 
sig. Man har fået oplysninger om fangst 
i en lysfælde, som viser at hovedflyvnin
gen foregår i begyndelsen af juli.

Der nævnes et eksempel fra 1998:

Der var ret mange koglehalvmøl i 1997, 
og da der var meget stor koglesætning i 
1998 ventede man store angreb på 
kogler i 1998 og de følgende år. Man 
indsamlede kogler fra en frøplantage, 
og det viste sig at 1/3 af koglerne var 
angrebet, men angrebene var stoppet 
mens larverne var ganske små. Årsa
gen var sikkert kulde og fugt i juni 1998.

Man har set på to typer af fælder til 
overvågning af bestanden: Feromonfæl- 
der som frigiver duftstoffer har ikke 
været særlig vellykkede - man har sim
pelthen ikke fundet det rigtige duftstof 
endnu. Klækkefælder er heller ikke 
særlig anvendelige, de er tidskrævende 
og uhåndterlige, og der kræves et 
meget stort antal for at give et brugbart 
billede.

Biologisk bekæmpelse kan ske med 
Bacillus thuringiensis. Vejrforholdene 
har dog været for ugunstige til at give 
brugbare resultater. Svenske erfaringer 
har vist god effekt, og derfor vil man 
gennemføre endnu et forsøg i 2001 i 
Danmark. Der efterlyses forsøgsværter 
som venter et angreb af koglehalv
møllet. Kontakt forfatterne på FSL, hhv. 
Landbohøjskolen,

Vejtræer skal plantes 
længere væk
v/Thomas Randrup og Jens 
B. Nielsen
Der er netop kommet nye forslag til vej
regler, og de handler blandt meget 
andet om hvor langt fra vejen man må 
plante nye vejtræer. For at nedbringe 
antallet af trafikulykker vil man flytte vej
træerne længere væk fra vejen.

Hvis det er tilladt at køre 50 km/time 
på vejen skal træet stå 1 m fra vejkan
ten. Ved 60 km/time skal afstanden 
være 4 m, og derefter stiger afstanden 
med 1 meter for hvor 10 km/time. For en 
typisk landevej med 80 km/time grænse 
skal træerne altså stå 6 m fra vejen, og 
ved en motorvej skal de være 9 m væk,

Eksisterende træer med over 10 cm 
diameter er også omfattet af de nye 
afstandskrav. Men der lægges op til en 
vurdering af det konkrete vejtræ om det 
skal fældes af hensyn til trafiksikkerhe
den, eller om det kan bevares af hensyn 
til miljøet. I sidste tilfælde kan man 
eventuelt opsætte autoværn foran 
træet.
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[tons/ha/år]

ti
Biomasse r

kg/ha/år □ 1. Traditionel stammehugst

0 2. Flisning i de to første tyndinger

IH 3. Flisning i de to første tyndinger + ved renafdrift!

■ 4. Stormfald

4-10 kg/ha/år

1-3 kg/ha/år

0-1 kg/ha/ar

Ca

-15 kg/ha/år

rM
Mg

Gennemsnitligt årligt udtag af biomasse (tv.) og næringsstoffer i en ren rødgranbe
voksning. Der er forudsat produktionsklasse 10, svarende til en forholdsvis fattig 
jord. Tallene over søjlerne angiver typiske værdier for nedfald fra atmosfæren; for K, 
Ca og Mg aftager nedfaldet med afstanden til havet.
Dyrkningsmodellerne er 1. traditionel hugst af stammer, 2. flisning i de to første tyn
dinger, 3. flisning i de to første tyndinger og ved renafdrift, 4. stormfald. Alle 
bevoksninger har 80 årig omdrift og hård hugst.
Tabel. Puljer af næringsstoffer i jorden, kg/ha.

Flisning og 
næringsstoffer
v/lnge Stupak Møller og Karsten 
Raulund-Rasmussen 
Salg af flis er i dag en vigtig forudsæt
ning for at kunne pleje de unge nålet
ræbevoksninger. I dag anvendes 
250.000 tons flis om året til energipro
duktion, heraf 100.000 tons til el-pro- 
duktion.

Høst af flis betyder imidlertid også at 
der fjernes en del næringsstoffer fra 
skoven, i højere grad end ved høst af 
ved i større dimensioner. Problemet 
kendes også i de andre nordiske lande, 
og i Sverige konkluderer man at grøn- 
flisning i tyndinger medfører et midlerti
digt tilvæksttab på 7% i fyr og 10% i 
gran. Der er ikke tendens til at dårlige 
jorde er mere følsomme end mere frugt
bare jorde.

En samnordisk forsøgsserie viste at 
man kan kompensere for tilvæksttabet 
ved gødskning. Men der skal tilføres 
mere gødning end det der svarer til 
udtaget, hvis man skal undgå tab af til
vækst. Nedgangen i tilvækst starter 4 år 
efter grønflisningen, og den er ikke endt 
efter 10 år. To danske forsøg i Vestjyl
land viser også en nedgang i tilvækst 
på kort sigt - 4 år - men efter 10 år kan 
der ikke spores noget tab.

Forsøgene viser effekten på relativt 
kort sigt, men hvis man vil vurdere 
effekten på længere sigt bliver det nød
vendigt at udregne en balance for 
næringsstofferne. Der tilføres nærings
stoffer fra atmosfæren (luftforurening og 
salte fra havet), og der frigøres næring 
ved forvitring af mineraler. Til gengæld 
fjernes næring ved flisning, ved udvask
ning til grundvandet og ved afstrøm
ning.

Der er lavet et edb-program, kaldet 
Esben, som sammenfatter den 
nuværende viden i Danmark på områ
det. Figuren viser nogle af resultaterne 
ved fire forskellige modeller for dyrkning 
af rødgran. Det fremgår at der fjernes 
betydelige mængder af især kvælstof, 
især hvis man også laver flisning ved 
afdrift.

Men hvis man vil vide om flisning 
påvirker dyrkningsgrundlaget må man 
også se på hvor meget der tilføres og 
sammenholde dette med puljen af 
næringsstoffer i jorden - se tabellen.

Konklusionen bliver at der er ikke 
nogen risiko for kvælstof. Der er et stort 
lager i jorden, og der tilføres ret store 
mængder med luftforurening (fra biler, 
kraftværker, landbrug mv.).

Magnesium er heller ikke noget pro
blem. Der fjernes kun lidt, og der tilføres 
lidt fra havet.

Derimod er der større problemer for 
især fosfor. Der fjernes mellem 0,4 og 
1,5 kg/ha/år ved flisning (heraf udgør 
hugsten 0,3-0,9 og udvaskning 0,1-0,6). 
Mange jorde i det midt- og vestjyske 
har under 150 kg/ha tilgængeligt fosfor 
ned til 1 meters dybde. Og der kommer

ikke meget ved forvitring af jordens 
mineraler, fordi jorden i forvejen er fat
tig. Nåleanalyser viser da også meget 
lavt indhold af fosfor.

Der fjernes en hel del kalium og cal
cium ved flisning. Men her er situatio
nen nok noget bedre, fordi der findes 
en del mineraler i jorden med disse 
næringsstoffer. Forvitringen vil nok ikke 
være stor nok til at erstatte tabene ved 
bortførsel.

Hvis man vil bevare dyrkningsgrund
laget kan det derfor være nødvendigt at 
tilføre næringsstoffer. På statsskovenes 
arealer er det besluttet at der kan 
gødes med fosfor, kalium, calcium, 
magnesium og mikronæringsstoffer. Det 
kan ske ved tilbageførsel af flisasken, 
og hvis det ikke er nok så supplere med 
handelsgødning uden kvælstof.

Nogle af deltagerne ved foredraget 
pegede her på at i princippet kan man 
godt tilbageføre asken - og genbrug er

også et sundt princip. Men i øjeblikket 
opstiller miljømyndighederne så mange 
begrænsninger at det i praksis er umu
ligt.

Programmet Esben er skrevet i Excel 
og kan rekvireres ved henvendelse til 
Ellen Juel Christensen, FSL i Hørsholm.

Stormstabilitet
v/Bruno Bilde Jørgensen og 
Christian Nørgaard Nielsen 
Et indlæg omhandlede skovdyrknin
gens indflydelse på stormstabilitet. Ind
holdet heraf er i store træk beskrevet i 
særnummeret af Skoven, februar, i artik
len "Træarters stormfasthed” af Bruno 
Bilde Jørgensen og Christian Nørgaard 
Nielsen, side 14-18, samt i artiklen i 
Skoven 2/01 "En model til en mere sta
bil skov” side 66-67.

N P K Ca Mg

Vestjylland 6000 150 100 200 100
Østdanmark 8000 3000 1000 5000 1000

N: total indhold af N. P: relativt tilgængeligt. K, Ca og Mg: Tilgængeligt.

G
en

ne
m

sn
itl

ig
t å

rli
gt

 u
dt

ag
 [k

g/
ha

/a
r]

o 
po

 
4^

 
or

 
oo

 
o 

ro
 

4^
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o

112 SKOVEN 3 2001



SKOV & LANDSKABSKONFERENCEN

Kulturmanifest
v/Esben Møller Madsen 
Som omtalt i Skoven 8/00 er der nedsat 
en Kulturkommission som skal komme 
med anvisninger til billigere kulturan
læg. Formanden for kommissionen, 
jågmåstare Esben Møller Madsen, Trol- 
leholms Gods, fortalte kort om de fore
løbige resultater.

På længere sigt vil det bedste selv
følgelig være at kunne gå fra dyre plant
ninger til billigere selvforyngelser. Plant
ninger indtager dog en central position i 
dag og vil under alle omstændigheder 
også gøre det en lang tid fremover. Der
for vil de største og umiddelbart mest 
synlige besparelser på kulturbudgetter
ne kunne opnås på plantningssiden.

Esben Møller Madsen bebudede at 
kommissionen i løbet af foråret 2001 vil 
fremlægge anvisninger på hvordan kul
turomkostningerne ved plantning kan 
reduceres med 20-50%. Der bliver ikke 
tale om endelige løsninger, men "angi
velse af retninger”.

Anvisningerne vil foreligge i form af 
et Kulturmanifest 2001.

m

:•*?-

Der er nedsat en kulturkommission som om kort tid vil fremlægge et manifest hvor 
der gives anvisninger til at nedsætte kulturudgifterne markant. Vi venter spændt.

Utyndet sitka
v/Lars Wichmann
Sitka er en træart der er velegnet til tyn- 
dingsfri drift, fordi den er god til at 
udskille sig. Det vil sige at selv uden 
tynding vil en del individer udvikle sig til 
store træer af god dimension, mens et 
stort antal hurtigt kommer bagud, og 
mange dør.

Der er lavet en nøjere analyse af et 
større antal træer i en utyndet bevoks
ning på 57 år i Marbæk Plantage ved 
Esbjerg, hvor man har set på hvordan 
træerne udviklede sig over hele 
bevoksningens liv.

Det viser sig at spredningen på 
træernes diameter øges markant med 
tiden - der sker en tydelig uddifferentie
ring i tykke og tynde træer. For højden 
er spredningen imidlertid konstant eller 
kun svagt stigende - der er kun en svag 
uddifferentiering i høje og lave træer.

Det betyder at i en sådan bevoks
ning af sitka der drives uden tynding vil 
de dominerende træer blive både høje 
og tykke, mens de undertrykte træer bli
ver knapt så høje, men betydeligt tyn
dere.

Skovvogne komplet med 
kran, gribeklo og rotator, dobbeltvirkende 

svingcylindre, hydrauliske støtteben.

Handelsfirma

Fra kr. 43.700,"
ekskl. moms, til omg. 
levering.

Jørn Bolding A*S
Tlf. 75 15 50 33, Fax 75 15 19 11 
Email pb@bolding.as 
www.braendeklover.dk

øh

AKKERUP PLANTESKOLE
5683 HAARBY
TLF. 6473 1058 - FAX 6473 3 158

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

Træ købes
Vra g bø g  e l l e r  a n de t  t r æ  i  u ku ra n te  l æn gd e r  

o g d i me ns io n e r  k ø b es  t i l  b r æn de p ro d uk t io n ,  m in .  2 5  m 3 .  
Ku n Jy l l a nd  -  F yn .

Henv. Ole K. Jensen - Tlf. 86 96 81 88 - Fax 86 96 88 11
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NATURLIG TILGRONING 
PÅ STORMFALDSAREALER
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Måske kan naturlig tilgroning bruges til at etablere en ny bevoksning efter storm
fald. Men der bør ikke være mere end 50-100 m fra de stående træer hvis man vil 
have en tilstrækkelig tæt opvækst.

Naturlig tilgroning kan 
være en billig metode til 
at etablere ny kultur 
efter stormfald.

Baseret på foredrag af Andreas Brun
ner: Rentabel og naturnær skovrejsning 
efter stormfald på Skov & Landskabs
konferencen.

Mange skove har en stor opgave de 
kommende år med at tilplante storm
faldsarealerne. Det kan tage flere år at 
nå det hele, og trods tilskud vil det være 
en stor økonomisk belastning. Derfor vil 
mange vælge billige og enkle løsninger
- i hvert fald på nogle af arealerne - og 
en af disse kan være naturlig tilgroning.

Der er fra Tyskland mange erfaringer 
med naturlig tilgroning efter stormfald 
(se særnummeret af Skoven februar).
De vigtigste er at:

- I starten var opvæksten ofte usynlig 
(frøplanter af især nåletræer er meget 
små) - men der fandtes som regel mere 
end forventet.

- Planterne var ofte meget ujævnt for
delt over arealet.

- Rødgran dominerede mange ste
der.

Danske forsøg
Efter stormfaldet i december 1999 har 
FSL anlagt forsøg i 3 plantager - Frede- 
rikshåb syd for Billund, Stursbøl nord for 
Vojens og Lovrup nord for Løgumkloster
- i alt 42 ha. Parcellerne er

- Urørt uden skovning
- Urørt med skovning
- Kulturmodel plus naturlig opvækst
- Normal kultur
Alle fire behandlinger er både med 

og uden hegn.
Erfaringerne fra Tyskland er bekræf

tet i forsøget i Stursbøl. Der var meget 
stor variation i plantetal - fra 1.000 til 
23.000 pr. ha. Og da den gamle 
bevoksning var rødgran, så er rødgran 
også dominerende i opvæksten:

- Rødgran 81%
- Sitkagran 5%
- Douglasgran 2%
- Skovfyr 1 %
- Ædelgran 1%
- Desuden forskellige buske, bl.a. 

tørst 6% og røn 3%.

Det har vist sig at store dele af 
opvæksten er gået tabt under oparbejd
ningen af det stormfældede træ, især 
fordi der er kørt over hele arealet. Birk 
og skovfyr begynder at spire på åben 
mineraljord allerede i det første år efter 
oprydningen.

Anbefalinger
Hvis man vil benytte sig af naturlig til
groning anbefales det at

- Bevare eksisterende frøkilder, 
enkeltstående skærmtræer og rande. 
Bortset fra birk og pil vil de fleste pio
nertræer kun kunne give en tilstrækkelig 
tæt opvækst i en afstand på 50-100 m.

- Bevare den eksisterende opvækst 
ved at begrænse kørsel til sporsyste
mer.

- Hegne mod vildtet.
- Eventuelt lave jordbearbejdning for 

at fremme selvsåning af pionerer.
- Være tålmodig - vent 2-5 år afhæn

gigt af hvor meget konkurrerende vege
tation der kommer op.

- Supplere med plantning, fx af løv
træer i huller med manglende opvækst.

- Etablere grupper med kun én art 
ved at lave selektiv udrensning i 2 m 
højde.

Modeller
Den naturlige tilgroning kan føre til flere 
forskellige former typer af bevoksninger.

Vedproduktion
- På arealer hvor der kommer en tæt 
opvækst af høj kvalitet kan man lave 
vedproduktion med eller uden supple
rende indplantning.

Etablering af billig skov
- På mager jord hvor der ikke kan for
ventes nogen værdifuld træproduktion 
kan naturlig tilgroning være en billig 
metode til blot at dække arealet med 
skov igen.

Forkultur
- Naturlig tilgroning kan også bruges 
som forkultur til at etablere arter der er 
mere følsomme for tørke og frost.

Det kan især ske hvis der korrimer en 
tæt opvækst af arter som birk, el, asp
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og røn - Er opvæksten ikke tæt nok kan 
man nogle ekstra træer som forkultur. 
Mindre følsomme træarter kan måske 
plantes samtidig med at forkulturen 
etablerer sig.

Mange steder vil det måske være 
nærliggende at lade den naturlige 
opvækst blive forkultur. For det kan 
være svært at skaffe nok planter til at til
plante alle stormfaldsarealer allerede i 
det kommende forår - og det kan være 
svært at nå det hele. Så ideen med en 
forkultur bliver også en metode til at 
strække etableringsfasen over en læn
gere periode.

Gruppevis indplantning
- Naturlig opvækst kan også anvendes 
som et billigt fyldmateriale i en plantet 
kultur.

I Tyskland og Schweiz laver man i 
denne tid forsøg med gruppevis plant
ning af eg på et areal hvor der også 
kommer naturlig opvækst. På 1 ha plan
ter man fx 200 grupper på hver 16 plan
ter, med 7 m mellem hver gruppe. Det 
anbefales at plante med en afstand på 
1 x 1 m i gruppen.

Gruppevis indplantning anbefales 
frem for rækkevis eller enkeltvis ind
plantning der kan medføre et stort 
behov for udrensning hvis træarterne 
ikke følges ad i højdevækst.

Egene står tæt nok i hver gruppe til 
at producere træ af rimeligt høj kvalitet, 
men antallet af planter er reduceret. 
Mellemrummet mellem egene udfyldes 
så af den naturlige opvækst, eller man 
indplanter nogle pionertræer.

Fordelene er at plantningen bliver en 
del billigere når plantetallet er lavere. 
Renholdelse og udrensning begrænses 
til arealerne med egene.

Ulemperne er at egene nok får ringe
re kvalitet end i en komplet egekultur. 
Desuden kan man ikke udnytte mellem
udbytter i form af pæle mv.

Gruppevis renholdelse
- Det er ikke altid man kan skønne om 
der kommer en rig naturlig opvækst - 
og så har man måske allerede lavet en 
kunstig kultur. Her kan man bruge en 
variant af den foregående:

Man laver kun en punktvis renholdel
se i egekulturen, fx med en afstand på 
7 x 7 m. Egene på det øvrige areal vil 
gå til i større eller mindre omfang. 
Resultatet vil da svare til modellen med 
indplantning af ege i grupper.

Formålet er at begrænse renholdel
sen hvis det viser sig at det vælter op 
med opvækst. Det er ganske vist mod 
alle principper om vedproduktion af høj 
kvalitet - men man undgår at plejeud
gifterne vokser vildt.

Økonomi
Naturlig tilgroning er interessant ud fra 
en økonomisk betragtning fordi det er 
en meget billig metode. Der bliver højst 
tale om at indplante et mindre antal

ekstra træer som supplement i huller 
mv.

Der er dog også udgifter som bliver 
højere end ved traditionelle kulturer. 
Suppleringsplantning er dyrere pr. plan
te, og udrensning af blandet naturlig 
opvækst er dyrere end i en plantet blan
ding. Der skal tages større hensyn ved 
skovning og udkørsel, og omdriftstiden 
bliver måske længere. De samlede 
omkostninger ved etablering vil dog 
utvivlsomt blive lavere.

Hegning kan ikke anses som en 
meromkostning. Hvis man vil indføre 
træarter som er efterstræbte af vildtet

skal der hegnes under alle omstændig
heder.

Der er større risiko ved naturlig tilgro
ning, og der kan ventes større variation i 
omkostningerne. Men mulighederne for 
besparelser er også store.
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Bent, Steen og Jens ??? 
Er det ikke dem fra............

GALMIDER !!
Forebyg med BIONIK GKK 70

• BIONIK GKK 70 er aktiv som Kvæle- og Klæbeemulsion = 
Iltmangel + fluefangerprincip overfor galmider og lus etc.

• BIONIK GKK 70 er en 70% vegetabilsk / animalsk sprøjteemulsion 
der anvendes med 1-3% opløst i vand. (1 liter 2% = 35 liter)

Information / referencer / prøve:
ØKO-TECH Miljøteknik ApS:
Sundbjerggaard, Sundbjergvej 34, 5600 Fåborg,
Tel. 62 61 20 54, fax 62 61 20 55, bil 40 55 47 40

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

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

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

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

www.gf-forsikring.dk
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DEBAT OM 
NATURRÅDETS 
ANBEFALINGER

Naturrådet fremsatte 
sidste år anbefalinger 
for dansk naturpolitik. 
Der var på konferencen 
reaktioner fra to sider:

Århus Kommune men
te bl.a. ikke der var 
behov for øget adgang.

Svenstrup Gods gav 
eksempler på hvordan 
anbefalingerne kan imø
dekommes på et privat 
gods. Om løvskov, sik
ring af værdifuld natur 
og øget adgang for 
befolkningen.

Naturrådet er nedsat af miljøministeren i 
1998, og sidste sommer udgav rådet en 
stor vismandsrapport: ’’Dansk naturpoli
tik - visioner og anbefalinger”. Rappor
ten er omtalt i Skoven 6-7/00 og kan 
købes i Miljøbutikken eller hentes på 
www.naturraadet.dk

Naturrådet
På Skov & Landskabskonferencen gen
nemgik en af rådets vismænd, profes
sor Jørgen Primdahl fra Landbohøjsko- 
len, de anbefalinger som vedrører skov 
og landskab. Blandt disse er:

* De mest værdifulde områder med 
halvnaturarealer prioriteres (det er 
enge, moser, strandenge, overdrev, 
klitheder og heder). Den kommende 
handlingsplan for biologisk mangfoldig
hed indrettes således at der bliver øko
nomiske og juridiske muligheder for at 
bevare disse områder.

* Belastningen af naturen med 
ammoniak bør nedsættes væsentligt. 
(Ammoniak stammer fra husdyrproduk
tionen og menes at skade lynghederne, 
red.).

* Alle naturskovsarealer bør registre
res og sikres med henblik på en perma
nent bevarelse.

* De naturlige hydrologiske forhold i

/ ''i*

Naturrådet anbefaler at alle naturskovsarealer registreres, at der bliver mere plads 
til naturlig tilgroning, samt at der laves en plan for at fjerne alle dræn i skovene.

skovene bør genoprettes. Der bør laves 
en plan for fjernelse af dræning i de 
danske skove.

* Skovstøtten bør samles og gives til 
skove med mest naturindhold. Målet er 
en mere langsigtet omstilling til natur
nær skovdrift.

* Der bør etableres større, sammen
hængende naturområder, således at 
alle vigtige naturtyper er repræsenteret, 
herunder urørte skovområder.

* I skovene bør der gives mere plads 
til naturlig tilgroning (bl.a. ved ændrin
ger i skovloven), og der bør ske naturlig 
udvikling af klitområder (bl.a. ved at 
afvikle klitplantager).

* Der bør gives bedre adgang i det 
åbne land. Adgangsforholdene bør 
generelt forbedres, dog således at der 
tages de nødvendige hensyn til dyrke
de arealer, beboede områder og sårba
re naturlokaliteter.

* Der bør skabes bedre forbindelse 
mellem byområder og det åbne land.

Til alle disse anbefalinger var der

indhentet kommentarer fra to sider:

Kommunen
Teknisk direktør Carl Nielsen i Århus 
Kommune pegede på at de fleste anbe
falinger retter sig mod statslige initiati
ver. Kommunerne er kun nævnt under 
den sidste anbefaling på listen oven for.

Bedre forbindelse by-land 
Carl Nielsen pegede på at der i de 
seneste år er lavet en skovrejsning vest 
for byen som giver bedre forbindelse 
mellem byen og det omgivende land
skab.

Desuden er der fremsat et forslag til 
en ny kommuneplan, hvor 1/3 af det 
åbne land er omfattet af en "grøn 
hovedstruktur”. På disse arealer er der 
særlige bestemmelser som sikrer at 
natur og landskab har første prioritet 
over for byudvikling. Der er lavet en 
række forslag til hvordan dette kan 
gøres, og kommunen vil arbejde videre 
med emnet.
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Bedre adgang i det åbne land 
Carl Nielsen kommenterede også 
ønsket om bedre adgang i det åbne 
land, og dette afsnit citeres neden for:

”Det er ikke min oplevelse, at der fra 
befolkningens side er et pres på bedre 
adgangsforhold til det åbne land. Fra 
befolkningens side er der helt overve
jende konkrete ønsker om sikre stifor
bindelser fra boligområder via det åbne 
land til rekreative faciliteter. Hertil kom
mer at der typisk lægges mere vægt på 
at etablere trafiksikre stiforbindelser til 
skole og fritidsaktiviteter i byen end i 
det åbne land.

Spørgsmålet er om det så meget er 
adgangsreglerne, der skal justeres. 
Problemet er måske snarere, at der ikke 
er tilstrækkeligt kendskab til de faktiske 
muligheder for at færdes i det åbne 
land. Den første forudsætning for at 
færdes her er at de nødvendige stifor
bindelser findes. Det giver i nogle 
tilfælde interessekonflikter, men som 
regel er der dog tale om at manglende 
adgangsmuligheder skyldes prioriterin
gen af de økonomiske ressourcer.

Men som antydet - det primære pro
blem er nok ikke en lovændring, men en 
kombination af oplysning om og sikring 
af de allerede eksisterende adgangs
muligheder.”

Carl Nielsen tilføjede at det nye for
slag til kommuneplan nævnes en særlig 
planlægning for overgangszonen mel
lem by og land. Man skal fx sammen
binde bystier med stier og markveje i 
det åbne land.

Han foreslog desuden at man lavede 
"flere "aktivitetscentre i naturen” ("natur
skoler”) der giver befolkningen - og 
ikke mindst børneinstitutioner og skoler 
- mulighed for at kombinere naturople
velsen med konkrete aktiviteter, der sig
ter mod forståelsen for den naturpoliti
ske indsats."

Godsejeren
Godsejer Chr. Wedell-Neergaard fortal
te hvilken betydning Naturrådets anbe

falinger kan få for jordbruget med 
eksempel i Svenstrup Gods. Det ligger i 
trekanten Roskilde-Køge-Ringsted og er 
på i alt 2399 ha, heraf 500 ha landbrug, 
1700 ha skov og 200 ha eng, sø og 
mose. Der er ansat 20 medarbejdere, 
og omsætningen er 25 mio. kr.

Overskuddet af den traditionelle 
skovproduktion er faldet betydeligt over 
en årrække og er nu nede omkring 600 
kr/ha/år. Godset tjener mere på jægere, 
detailsalg af juletræer, naturskole, rytte
re og publikum end den traditionelle 
skovdrift.

Han gennemgik en række eksempler 
på anbefalingernes virkninger på god
sets arealer, og hvad der kan gøres for 
at imødekomme dem. Der bringes her 
uddrag:

* På Svenstrup er der 1 ha ægte lyst
og værnskov. Mest ege med opvækst af 
hassel, bøg, røn, løn, tjørn og vild abild. 
Hvad skal der gøres ved dem - hvor
dan kommer de til at se ud på lang 
sigt? Jeg ved det ikke, jeg ved bare at 
de bliver ikke rørt. Hvordan skal de 
registreres og sikres7 - De fremgår af 
skovkortet, men tilstanden er ikke 
beskrevet.

* Den naturlige vandstand i skovene 
stiger som følge af manglende vedlige
holdelse af grøfter og dræn. På Sven
strup som i folkemunde hed det våde 
gods vil store arealer komme til at ligge 
uproduktive hen. Stigende vandstand 
har medført at et større kulturareal ikke 
har kunnet genplantes, og et andet sted 
er der 20 ha rødgran som er gået ud - 
det blev etableret for tyve år siden i et 
landvindingsprojekt.

* Skovstøtten har sikret etablering af 
35 ha løvskov, hvoraf 10 ha er delvist 
mislykket. Har det ikke et naturindhold? 
Der ville i hvert fald ikke være så stor 
andel af nykultur med løv hvis ikke der 
var støtte.

Jeg tror løvtræstøtten giver en smuk
kere og mere robust skov, og at det 
skaber størst værdi på sigt. Træartsval
get er i hvert fald ændret. Mindre bøg -

altid under skærm, meget mere eg, ask 
på passende skråninger, mindst mulig 
ahorn. Lind og kirsebær for synets 
skyld og mere rødgran, hvor intet andet 
er til at få frem.

* Vi har arbejdet med at etablere en 
skoveng i Stubberup Storskov på 4,8 
ha. Det er en ny måde at tænke skov
brug på, men ud fra en helhedsbetragt
ning er det en god ide.

På samme måde er det en god ide 
med store, sammenhængende natur
områder. Det ligger uden for den enkel
te ejers muligheder, men ideen er sym
patisk, det vil bare kræve betydelige 
ressourcer. Jeg er modstander af 
romantiserede naturparker, men derfor 
kan der godt skabes en overordnet 
naturplanlægning, ligesom vi har skov
rejsningsplanen i regionplanen.

* Det ville være oplagt at etablere 
skov/landburg i Skurremosen, især til 
gavn for vildtet. Her kunne en del land
brugsjord tages ud af drift og tilplantes 
mod at vi måtte drive landbrug på et 
andet areal. Det ville også gøre 
grænsen mellem skov og land mere fly
dende. Vi kunne slippe af med nogle af 
de lange lige skovbryn fra reformen i 
1805.

* Øget adgang i skoven uden for vej 
og sti kan gøre det lidt vanskeligere at 
lave et attraktivt tilbud til jægere, fæld- 
selv folket, naturskolen, skovbørneha
ven, rytterne, guidede ture og almindeli
ge skovgæster. Jeg er enig i at skovene 
skal gøres mere tilgængelige. Parke
ringspladser, affaldsstativer og toilet 
ved indgangen til tre af skovene ville 
være en god ide.

* Jeg er uenig i at adgangen til det 
åbne land skal øges, medmindre der 
kan laves en aftale. Det kunne være ved 
kæmpehøje og særlige naturtyper, men 
det vil være en krænkelse af ejendoms
retten og blive mødt med stor modstand. 
Sprøjtefri bræmmer, brakarealer og 
afhøstede marker er en del af produk
tionsanlægget, og det skal respekteres.
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Skovbrug
tradition og tålmodighed

D et ttiger 120 år tor et bøgetræ at vokse sig stort 
Så er de 50 cm i demeter i brysthøjde Det er 
længe at vente, men så er træet også meget 
værdifuldt og sælges i hele verden 
1 skovfoged og 4 skovarbejdere passer de 1723 
ha af Svenstrup Gods der er skov l det 19 
århundrede var der kun 2 ejere, og man fik 
groet en meget flot skov. hovedsageligt 
bestående af løvskov Det skyldes at ejerne i vid 
udstrækning holdt så meget af skoven, at de

Kill

Svenstrup Gods i dag

lidt i det smukke sjællandske landskab 
ligger godset Svenstrup - malerisk omgivet 
af marker og enge. de stille søer og de 
dejlige skove
Foruden den idylliske placenng er 
Svenstrup Gods i dag en meget driftig 
virksomhed, der kombinerer de stolte 
traditioner med det moderne liv 
De store arealer omknng godset, i alt på 
24km2, bliver både brugt til skovbrug, 
landbrug og svineavl Desuden er der 
udlejning af en del af de 60 boliger 
omknng godset og der er en naturskole for

^ dl £2 (j^GroupWise ... j ^Jkonf3-råd natu. Jj^ * Svenstrup G... Dokument 3 ... 20:47

Chr. Wedell-Neergaards foredrag var understøttet af en gennemgang af godsets hjemmeside (www.svenstrup.dk)
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NYT MATERIALE OM
SKOV

TIL SKOLERNE
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Af Malene Bendix og Martin 
Einfeldt, Dansk Skovforening

Skoven i Skolen har 
udvidet hjemmesiden 
www.skoven-i-skolen.dk 
væsentligt.

Hjemmesiden formid
ler viden om skov og 
træ til elever og lærere 
på grundskoleniveau - 
og giver skolerne et 
afsæt til at flytte under
visningen ud i skoven og 
på trævirksomheder.

www.skoven-i-skolen.dk er en voksende 
samling af materialer om skov og træ. 
Her præsenteres det aktuelle indhold.

Skovbiblioteket
Skovbiblioteket er en samling af kilde
materialer med udgangspunkt i skov og 
træ.

Materialerne produceres af Skoven i 
Skolens sekretariat og af eksterne skri
benter med faglig baggrund indenfor 
skov og træ.

Kildematerialerne retter sig mod børn 
i alle aldre - og lægger op til at elever
ne selv kan inddrage dem i både 
undervisning og fritid.

Skovbiblioteket indeholder i øjeblik
ket:

Leksikonet: en voksende samling af 
viden om skov og træ formidlet i et 
enkelt sprog. Der er 50 opslagsord, og 
nye ord tilføjes løbende. Indlæg til leksi
konet modtages gerne.

Fotobiblioteket: en samling af foto
grafier af skov og træ som eleverne kan 
benytte i forbindelse med undervisnin
gen. Relevante fotografier modtages 
gerne.

Snittemappen: en samling af ideer 
og vejledninger til ting der kan snittes i 
træ - fx fuglekasser, krybskyttefløjter og 
målepinde. Ideer modtages gerne.

Forsiden til www.skoven-i-skolen.dk.

SkovMad: en række opskrifter på 
bålmad og mad der kan hentes i sko
ven. Ideer modtages gerne.

Regler: Et afsnit om adgangsregler 
og uskrevne regler i skoven.

SkovBøger - en kommenteret over
sigt over bøger og andre materialer der 
kan bruges til undervisning om skov og 
træ.

Link - en samling af gode link om 
skov og træ

Undervisningsmateriale
Undervisningsforløb 
Undervisningsforløbene tager udgangs
punkt i skolen. De skrives for lærere - 
og af lærere der kan sikre materialets 
faglige og pædagogiske kvalitet. Der 
søges særligt skribenter som ved noget 
om skov og træ - men kendskab til sko
len prioriteres højest her.

Undervisningsministeriets fagkonsu
lenter har i første omgang hjulpet med 
at finde

relevante skribenter - og et par af 
konsulenterne har valgt at skrive selv.

Undervisningsforløbene udvikles så

det bliver så enkelt som muligt for lære
ren at flytte undervisningen ud i skoven 
og på trævirksomheder.

Undervisningsforløbene produceres 
efter følgende plan:

Skoleåret 2000-2001: Forløb for bør
nehaveklassen til 2. klasse i alle fag.

Skoleåret 2001-2002: Forløb for 3.-6. 
klasse i alle fag

Skoleåret 2002-2003: Forløb for 7.- 
10. klasse i alle fag.

Aktiviteter
Her gives en række ideer til aktiviteter i 
skoven og på trævirksomheder.

Aktiviteterne er skrevet både for børn 
og for voksne - og kan bruges i både 
skole og fritid.

Gode ideer kan indsendes via hjem
mesiden.

Danmark Rundt
Danmark Rundt giver en oversigt over 
institutioner og mennesker der sam
menkobler skov, træ og undervisning i 
Danmark:

Skoleskove: Det vil sige små skov-
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områder som en skovejer stiller til rådig
hed for en lokal skole. Her findes også 
vejledninger for skovejere og for skoler 
der er interesserede 1 at oprette en sko
leskov. Se Skoven 8/00 for nærmere 
detaljer om hvad skoleskove er og hvor
dan de kan etableres.

Besøg Træet: En oversigt over 
trævirksomheder der tager imod skole
besøg. Sammen med Træets Arbejdsgi
verforening, Trælasthandlerunionen og 
Forbundet Træ-Industri-Byg vil der også 
blive skrevet et katalog over ideer til og 
erfaringer med skolebesøg 1 træbran
chen. Kataloget lægges på hjemmesi
den,

KontaktFolk: en oversigt over folk fra 
skov- og træerhvervene der tilbyder sig 
som gæstelærere i skolen eller i skov- 
og træbranchen.

Naturvejledere: en oversigt over

naturvejledere der arbejder med skov 
og træ og skolebørn.

Udstyr: en oversigt over steder, hvor 
man kan låne eller leje udstyr til frilufts
liv, træbearbejdning, feltarbejde eller 
andet med relevans for Skoven i Sko
lens materialer.

Danmarkskortene er interaktive. Det 
betyder at brugere der vil lægge infor
mationer om en form for virksomhed ud 
på hjemmesiden, kan sende alle infor
mationer ind til Skoven i Skolens sekre
tariat via hjemmesiden. Sekretariatet 
redigerer informationerne og lægger 
dem ud på Danmark Rundt.

Andre faciliteter
Learning About Forests: En beskrivelse af 
det europæiske samarbejde mellem skov, 
træ og skoleprojekter. Her findes også link 
til lignende projekter i andre lande.

SkovAvisen der dels bringer nyheder 
om skov og træ, dels modtager tilmel
dinger til Skoven i Skolens nyhedsbrev 
der udsendes hver anden måned.

Om Skoven i Skolen: Hvad er Skoven 
i Skolen - og hvem står bag?

Søg: En generel søgefunktion til hele 
hjemmesiden.

Kontakt os: Brugerens mulighed for 
at give Skoven i Skolen ros og ris og 
ideer.

HVAD ER SKOVEN I 
SKOLEN ?

Skoven i Skolen er skovens og 
træets skoleprojekt. Projektet skal 
udvikle undervisningsmaterialer om 
skov og træ for folke- og friskoler og 
fremme aktivitetsbaseret undervis
ning ude i skoven og på trævirksom- 
hedeir.

Projektet blev sat i gang i decem
ber 1999 af Dansk Skovforening, FrL 
luftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen, 
Træ Er Miljd og Undervisningsmini
steriet.

Projektets første fase (indtil som
meren 2001) er finansieret af tips
midlerne til friluftsliv, Træ Er Miljø, 
Skov- og Naturstyrelsen samt Under
visningsministeriet.

Projektet har før været omtalt i 
Skoven 8/00, side 328-330.

Hvorfor købe planter 
hos en Plantemæglef®? 

Spørg FORSTPLANT!
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Skoven i Skolen giver skolerne mulighed for at flytte undervisningen
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SKOLER 
PÅ BESØG

SKOVFORENINGEN: 
OVERVEJ SKOLESKOVE

Skovforeningen opfordrer dansk skovbrug til at gå massivt ind i samarbejdet 
med de danske folkeskoler. Mange skoler vil have stor gavn af at låne mindre 
arealer på nærmere bestemte vilkår - altså skoleskove.

Etablering af en skoleskov vil i starten koste skovejeren noget arbejdstid - 
og vi er klar over at tiden er knap på langt de fleste skovejendomme. Men vi er 
ikke i tvivl om at investeringen kommer hjem igen i form af lokalsamfundets 
større forståelse for skovens drift og vilkår - og dermed færre tidrøvende kon
flikter mellem gæster internt og mellem gæster og skovejeren.

For skovbruget som helhed er fordelene ved et godt samarbejde med skole
sektoren åbenbar: Alle erhverv drømmer om at omverdenen lærer erhvervets 
vilkår og produkter bedre at kende - og også skovbruget ville være tjent med 
en større almen forståelse for erhvervet og for dets produkter.

Skovbrugets særkende er at omverdenens interesse for skoven er overvæl
dende. Det gælder om at udnytte denne interesse konstruktivt - og samarbej
det med skolerne er et perfekt udgangspunkt.

Vi håber at alle danske skolebørn i løbet af nogle år har mulighed for at kom
me i skoven - ikke kun for hyggens skyld, men også for at lære skoven og 
skovens produkter godt at kende.

Der kommer skoleskove i statsskovene - og der bliver også brug for rigeligt 
med skoleskove i private og kommunale skove. Mange skoler har kun private 
skove i nærheden.

Det er et område hvor vi fraråder skovene at tage brugerbetaling, fordi den 
langsigtede gevinst ved stor skoleaktivitet i skovene er langt større end den 
umiddelbare indtægt der måske kunne opnås gennem brugerbetaling.

Projekt Skoven i Skolen - der har sekretariat i Skovforeningen - er blandt 
andet til for at fremme samarbejdet mellem skove og skoler. Kontakt projektet - 
eller den lokale skole - og meld interesse i at etablere en skoleskov.

Lars Wil hjelm, formand for Dansk Skovforening
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Der er skoleskove flere steder i landet. Men der er brug for mange flere.

Af Malene Bendix og Martin 
Einfeldt, Dansk Skovforening

Skoven i Skolen er skov
brugets og træbran
chens chance for at 
komme i nærkontakt 
med Danmarks ungdom.

Skoven i Skolen er ikke bare et tilbud til 
skolerne om at komme ud i skoven.

Projektet giver også skovbruget og 
træbranchen en oplagt mulighed for at 
vække danske skoleelevers forståelse 
for erhvervene, interesse for produkter
ne og interesse for selv at arbejde i 
erhvervene på længere sigt.

Formidling af kontakten
Skolernes besøg i skove og på trævirk
somheder aftales lokalt uden indblan
ding fra Skoven i Skolen.

Men projektet kan tilbyde at formidle 
kontakten mellem skole og erhverv i lokal
områderne via www.skoven-i-skolen.dk. 
Under afsnittet ’’Danmark Rundt" findes 
fem kort over Danmark der giver over
blik over skoleskove, træindustrier, kon
taktpersoner mv. - se forrige artikel.

Via hjemmesiden kan skolerne orien

tere sig om mulighederne for at lægge 
en del af undervisningen ud i skoven 
eller på trævirksomheder - og lokale 
kontakter kan knyttes direkte.

Erhvervene kan tilmelde sig Danmark 
Rundt via hjemmesiden og dermed få 
en nål på kortet.

Skovforeningen støtter ideen om en

tættere kontakt mellem skolerne og 
skovbrugserhvervet. Vi gengiver her 
den boks som blev bragt i Skoven 8/00, 
hvor Skovforeningens formand redegør 
for foreningens holdning.
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MERE OM TRÆLADEN
Af Claes Harvald, Palsgaard 
Træ A/S & Skov-Link A/S

For at beskytte træ på 
facader er det bedst at 
opsætte lodrette bræd
der.

Douglasgran er valgt 
til facaden fordi det har 
gode vedegenskaber.

Redaktionen har fået en del reaktioner 
på omtalen af maskinladen på Hader
slev Statsskovdistrikt i Skoven 2/01 
(bl.a. vist på forsiden). Artiklen var skre
vet af redaktør Søren Fodgaard, som 
har baggrund i skovbrug - men ikke i 
byggeteknik.

En af reaktionerne er kommet fra pro
ducenten af spær Palsgaard Træ A/S. 
Der gøres opmærksom på en enkelt 
misforståelse, og der fortælles mere om 
vedegenskaberne for douglasgran.

Red.

For en inkarneret "træmand" er det en 
en fornøjelse at se og læse artiklen om 
maskinladen. Laden er et forbillede for 
fremtidens landbrugsbyggeri - et byg
geri som efterhånden er kendetegnet 
ved en total mangel på æstetik og der
med en skamplet i det åbne danske 
landskab,

Ydermere er laden et pragteksempel 
på anvendelse af træ og konstruktiv 
træbeskyttelse.

Grunden til dette lille indlæg er, at 
jeg gerne vil rette en lille misforståelse 
og dertil komme med et par tilføjelser:

Lodrette brædder 
er bedst
I artiklen står, at en træbeklædning skal 
opsættes vandret p.gr.a. en nemmere 
udskiftning af rådne brædder. Dette 
svarer til, at man i England fører van
drørene udvendigt på huset, idet de så 
er lettere at komme til i tilfælde af frost
sprængninger!

Træ som er udsat for slagregn ska 
såvidt muligt anvendes lodret, så van
det følger fiberretningen når det løber 
ned ad brædderne. En høj sokkel (over 
30 cm høj) skal sikre den nedre del af 
brædderne mod vandoptag og dermed 
råd.

I Nørreskov-laden kunne med held

være anvendt lodret beklædning overalt 
p.gr.a. den meget høje sokkel. Den 
vandrette beklædning blev dog valgt af 
æstetiske hensyn (den “bryder” gavlen) 
og p.gr.a. de skrå sider (“sæterhytte- 
konstruktion"). De skrå vægge kombi
neret med det store tagudhæng er nok 
den mest "holdbare” af alle konstruk
tionsformer.

Sydgavlens vandrette beklædning er 
udsat, men ved anvendelse af gennem
gående brædder (dvs ingen "stød”) hin
dres vandoptag i endesnittene. (Syd
gavlen var vist på forsiden af Skoven 
2/01, red.).

Beklædning af douglas
Det er rigtigt, at laden udelukkende er 
udført i dansk træ. Beklædningen kun
ne ligesom spærene godt være udført i 
rødgran, da denne træart er meget van
dafvisende. Douglasgran er dog valgt 
af flere årsager:

Douglas har en god naturlig holdbar
hed af kernetræet. Brædderne er cen- 
trumsskårne - dvs. fremkommet ved et 
snit gennem stammens centrum; det 
betyder en høj andel af kerne og friske 
knaster.

Brædderne er derpå opsat med 
marvsiden (kernesiden) udad, dvs. det 
er det mest varige ved der eksponeres 
for vejrliget. Denne opsætningsmåde 
giver iøvrigt også den fordel, at ten
densen til revner og ridser mindskes

betydeligt, og at en evt overfladebe
handling får en meget god vedhæft
ning.

Douglas har lille tendens til at revne 
ved varierende fugtindhold (det har 
især betydning på sydgavlen).

I modsætning til øvrige dansk dyrke
de nåletræarter har douglas en meget 
lille tendens til at vride (vindskævhed), 
idet træarten er retfibret. Dette forhold 
har betydning, når der skal anvendes 
lange brædder. Ved anvendelse af gen
nemgående brædder, som i sydgavlen, 
undgås “bræddestød”. I Nørreskov- 
laden er der benyttet brædder på op til 
6,6 m.

Selv med de årringsbredder, som 
forekommer i dansk nåletræ, har doug
las en høj densitet og dermed styrke og 
hårdhed. Beklædningen er derfor rime
lig robust overfor påkørsel mm.

Douglas er også valgt af æstetiske 
årsager. Den smukke gyldne overflade 
vil på grund af sollysets påvirkning for
svinde på ladens ydersider, men den 
bevares indvendigt. Ladens yderside 
skal iøvrigt med tiden overfladebehand
les.

Når der arbejdes i douglas er det 
iøvrigt vigtigt, at der forbores nær 
endetræ, idet douglas nemt flækker.
Der skal desuden som minimum anven
des galvaniserede søm og skruer, da 
det store indhold af garvestoffer virker 
korroderende.
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Hensyn til træbeskyttelsen tilsiger at anvende lodrette brædder til facaderne. Her er 
dog valgt vandrette brædder af æstetiske årsager - men træet er godt beskyttet 
mod vand gennem stort tagudhæng, skrå vægge og en høj sokkel.
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Hedeselskabets Planteskole - nye
Hedeselskabets Planteskole går nye veje med lanceringen 
af planteproduktet Plug+1™ i Danmark.

Introduktionen af det nye plantepro- 
dukt Plug + 7™ på det danske marked 
er resultatet af et målrettet 
udviklingsarbejde med fokus på 
kortere produktionstid, større 
miljøhensyn, øget etablerings
sikkerhed og færre etableringsom
kostninger for kunden.

Kortere produktionstid
Med Plug+1™ er det lykkedes at 
reducere planternes produktionstid 
betydeligt. For visse plantearter er 
produktionstiden halveret.
• Planten dyrkes i specielle 

dyrkningsbakker (plugs) i væksthus
• Planten hærdes på friland inden 

plantning i mark.
• En normal 2-års plante kan 

produceres på 1 år.
• En normal 3-års plante kan 

produceres fra 1-2 år.

Nogle arter kræver en hel 
dyrkningssæson i væksthus og en 
hel dyrkningssæson i mark.

Som andre barrodsplanter
Når planten er færdigproduceret i 
marken, vil den stort set kunne 
behandles som enhver anden 
barrodsplante.
Et kompakt rodsystem er det 
synlige bevis for, at der er tale 
om en Plug+1™ plante.
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Etableringssikkerhed
Plug+1™ planten har mas
ser af virksomme rødder 
omkring jordklumpen til at 
klare etableringsopgaven.
• Dyrkningsbakkeme er 

konstrueret, så rødderne 
ikke vokser i ring.

• Planterne luftbeskæres, 
hvilket sikrer en 
kompakt rod.

Med Plug+1™ opnås en 
nemmere og dermed bil
ligere etablering på mark 
eller i skov, da planten har 
en mere kompakt rod end 
normalt.

Miljøhensyn
Med Plug+1™ kan vi 
forbedre miljøforholdene 
omkring planteproduktio
nen.
• Ingen frøbede i marken 

med et reduceret 
kemikalieforbrug
til følge.

• Kortere produktionstid 
og dermed færre behand
linger mod skadevoldere.

Hedeselskabet 
Planteskolen 

Brøndlundvej 2 
Gabøl 

6500 Vojens

Tlf. 74 87 16 00 
Fax 74 87 15 43

www. hedeselskabet, dk 
plant@hedeselskabet.dk

H E D E S E L S K A B E T
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Omkostningerne ved tynding i ung gran og oprydning i plantager mm. er nedbragt 
meget i de senere år. Men skal flisproduktionen fortsætte, så viser Forskningscen
tret for Skov & Landskabs beregninger, at det ikke kan gøres stort billigere end de 
cirka 35 kroner per GJ leveret til varmeværk, som udgør middelprisen i disse år.

Af forstkandidat Niels Heding, 
Skov og Landskab (FSL)

Der importeres stigende 
mængder flis til varme- 
og kraftværker. Impor
ten sker med baggrund i 
de høje danske afgifter 
på energi.

Importen betyder at 
dansk flisproduktion 
efterhånden er ved at gå 
i stå.

Artiklen har været bragt i Dansk 
BioEnergi februar 2001.

Siden 1980 er der opbygget en velfun
gerende teknologi til produktion af skov
flis i de danske skove, og samtidig er 
der skabt en god afsætning til danske 
varme- og elværker. Udviklingen under
støtter Danmarks energi- og miljøpoliti
ske målsætning: at formindske atmo
sfærens indhold af drivhusgasser for 
derved på længere sigt at afværge 
uheldige klimatiske konsekvenser (driv
huseffekten).

Udviklingen har imidlertid taget en 
retning, som har uheldige følger for den 
danske produktion af skovflis til kraft- 
og varmeproduktion. Import af billigt 
træbrændsel har taget et sådan op
sving, at den danske produktion er tru
et. For at forstå baggrunden herfor er 
det nødvendigt at vurdere markedet for 
flis og produktionen af flis.

Markedet
Det er kun muligt at producere og sæl
ge flis og andre biobrændsler i større 
stil, fordi olie, naturgas og kul er pålagt

afgifter (mens biobrændslerne er 
afgiftsfri). Problemet er, at en række 
nabolande ikke har det samme afgifts
niveau. De danske afgifter i 1999 ses i 
tabel 1.

Energiafgifterne fremmer på effektiv 
måde Danmarks miljø- og energipoliti
ske mål ved at skabe økonomisk grund
lag for at anvende biomasse og anden 
vedvarende energi, selvom de næppe 
alene tjener dette formål.

De tyske afgifter i 1999 1) på olie og 
naturgas til husholdningsbrug ses i 
tabel 2,

Kul, koks og brunkulsbriketter er ikke 
pålagt afgifter i Tyskland, men tvært
imod subventionerede.

Fra Letland oplyses 2), at hushold
ningerne er helt fritaget for energiafgif
ter. Derimod betaler varmecentraler 
over 0,2 MW i tætbefolkede områder og

1. Oplyst af professor Carsten Thoro, Institut 
fur Okonomie der Bundesforschungsan- 
stalt fur Forst- und Holzwirtschaft, Ham
borg

2. Oplyst af dr. Juris Oslejs, Det lettiske 
Skovforsøgsvæsen, Salapils.

over 0,5 MW i landdistrikterne følgende 
afgifter på de udledte mængder:

Kulilte (CO) 70,84 kr/tons 
Svovltveilte (SO2) 166,88 kr/tons 
Kvælstofilter (NOx) 166,88 kr/tons 
En beregning 3) viser, at disse afgif

ter er meget små og svarer til cirka 0,05 
kr per GJ for fyringsgasolie og naturgas 
og 0,12 kr per rummeter flis.

Man ser, at de fossile brændsler er 
meget billigere i Tyskland og i Letland, 
end de er i Danmark. Det vil sige, at 
den økonomiske tilskyndelse til at fyre 
med flis og brænde er større i Danmark, 
end den er i Tyskland og i Letland. Det 
bevirker, at kun en beskeden del af 
potentialet udnyttes i disse lande.

Det svenske marked ligner det dan
ske med hensyn til afgifter. Det er grun
den til, at handel med træbrændsel er 
ved at blive "internationaliseret" i form 
af en voksende svensk og dansk import 
af flis, træpiller og brænde.

Mange ser med positive øjne på det
te, og de glæder sig over de fordele,

3. Beregningen er udført af ingeniør Henrik 
Houmann-Jakobsen, dk-TEKNIK

124 SKOVEN 3 2001



TRÆ TIL EHERGE - DEBAT

Tabel 1. Danske energiafgifter 1999, kr/GJ.

Energiafgift CO?-afgift S02-afgift I alt

Fyringsgasolie 47,12 7,48 54,60
Naturgas, 36,84 7,48 44,32
Kul (ikke til elværker) 47,17 9,13 3,00 59,30
Koks 42,66 8,26 2,70 53,62
Brunkulsbriketter 49,73 9,73 4,40 63,86

Tabel 2. Tyske energiafgifter til husholdningsbrug, kr/GJ.

Energiafgift COe-afgift SOa-afgift I alt

Fyringsgasolie 12,83 12,83
Naturgas 7,27 7,27

som er forbundet med international fri
handel. Men de overser, at i denne sag 
er den internationale "frihandel” skabt 
af en form for dansk og svensk stats
støtte til udlandets producenter.

Produktionen
For at forstå de mekanismer, som - ud
over den forskellige afgiftspolitik - med
virker til at sende store mængder 
træbrændsel til Danmark og Sverige, er 
det nødvendigt at se på produktionsom
kostningerne for træbrændsel, som er 
meget forskellige for de forskellige 
brændselstyper.

I al korthed kan man sige, at brug af 
træ til energi begynder med det træin
dustrielle affald, som er gratis i den for
stand, at det ligger på pladsen og 
ovenikøbet skal bortskaffes. Er der brug 
for mere begynder brændehugsten at 
tage fart, og løvtræ under aflægnings
grænserne havner i brændeovnene.

Er der yderligere behov, som for 
eksempel i Danmark og Sverige, så 
begynder flishugning af tyndingstræ. Jo 
bedre priserne på træbrændsel udvikler 
sig, jo mere besværlige skovningsopga
ver kan det betale sig at tage fat på.

Er behovet for træbrændsel endelig 
meget stort og priserne derfor meget 
gode, så kan dyrkning af energiskove 
på landbrugsjord komme på tale.

Nedrivningsaffald og lignende 
Ideelt set bør alt udtjent træ - gamle 
møbler, pladeprodukter, døre, nedriv
ningstømmer etc - udnyttes til energi
produktion. Her er tale om de helt store 
mængder, men samtidig om et brænd
sel, som hovedsageligt kun egner sig til 
affaidsforbrændingsanlæg.

I Danmark er der restriktioner på 
anvendelsen i modsætning til i Sverige, 
hvor importeret, sønderdelt nedrivnings
tømmer derfor er i færd med at slå bun
den ud af den svenske produktion af 
skovflis.

Træindustrielt affald 
Træindustrielt affald udgør en stor res

source. Da der er tale om affald, som 
skal bortskaffes, er det meget billigt at 
købe. Det er den træbrændselsressour
ce, som først finder anvendelse.

I mange tilfælde udnyttes den uden 
hensyn til afgiftssituationen, Alligevel er 
der lande med så store mængder af 
træindustrielt affald og så billig olie og 
gas, at de simpelthen brænder affaldet 
af i fri luft eller kører det ud i nærmeste 
mose eller sø.

Det er standard for den store cana
diske træindustri. Selv om canadierne 
dydsmønsteragtigt deltager i alle muli
ge former for internationalt vedvarende 
energisamarbejde, så gør de intet på 
hjemmeplan. Derfor er der seriøs tale 
om at importere skibslaster med 
træpiller, der produceres af træaffald 
etc., fra Canada til Danmark og Sveri
ge.

Fra Tyskland og Baltikum eksporte
res blandt andet en del tørt træaffald i 
form af træpiller til Danmark.

Skovningsrester
Ved skovningsrester forstås den del af 
råtræet, som ligger under aflægnings
grænsen. I Danmark var begrebet aktu
elt i tresserne og halvfjerdserne, hvor 
skovejerne for at slippe af med løvtræ 
under 12 - 15 cm faktisk nærmest 
betalte landets spånplade- og løv- 
træcellulosefabrikker for at modtage 
sortimentet.

I Tyskland er aflægningsgrænsen for 
salgbare sortimenter i bøg for eksempel 
21 cm. Hvor vi i Danmark med fordel 
sælger dette træ til brænde, så ligger 
det tilbage på de tyske skovningsplad
ser. Der er mange eksempler på, at 
tyske skovejere forlanger skovnings
pladsen ryddet for dette træ som en 
betingelse for salg af de værdifulde 
finer- og plankekævler. Derfor flishug- 
ges dette træ i stigende omfang og 
sendes blandt andet til Danmark.

Det samme gør sig gældende i Balti
kum, hvor store mængder af småt 
dimensioneret løvtræ aflagt på tre meter 
ikke kan sælges til plader eller cellulo

se. Det kan derimod sendes til Danmark 
som brændsel i ly af den danske 
afgiftspolitik.

Tynding
Mindre mængder flis til større omkost
ninger fremkommer ved tyndinger i 
nåletræ, hvor hele hugsten oparbejdes 
til flis. Dansk flisproduktion har her sit 
tyngdepunkt suppleret med hugst af til
tagende mængder nåletræ fra skærm
stilling i plantager, rydning af bjergfyr 
etc.

Typisk er produktion af tyndingsflis 
så dyr, at det ikke kan betale sig at 
importere denne type flis fra andre lan
de. Omkostningerne til produktion og 
transport er for store.

Energiskov
For fuldstændighedens skyld skal pro
duktion af fyringsflis fra pileskove på 
landbrugsjord nævnes. Produktionen er 
så dyr, at eksport af pileflis formentlig er 
utænkelig, medmindre pileflisen er pro
duceret med direkte tilskud.

Konklusioner
I ly af den danske afgiftspolitik kan 
udlandet med fordel eksportere affalds
træ og resttræ til Danmark (og Sverige), 
Dette sker til så billige priser, at dansk 
flisproduktion nu er i fare for at gå delvis 
i stå.

Omkostningerne ved tynding i ung 
gran og oprydning i plantager mm. er 
nedbragt meget i de senere år. Men 
skal flisproduktionen fortsætte, så viser 
Forskningscentret for Skov & Land
skabs beregninger, at det ikke kan 
gøres stort billigere end de cirka 35 kro
ner per GJ leveret til varmeværk, som 
udgør middelprisen i disse år.

Den danske afgiftspolitik understøt
ter de nationale bestræbelser på at 
nedsætte udledningen af kultveilte til 
atmosfæren ved at erstatte fossile 
brændsler med vedvarende energi. I 
denne forbindelse er det ligegyldigt, 
om et tons olie erstattes af syv tons 
tysk, dansk eller lettisk flis - men det er 
ikke ligegyldigt, at den velfungerende 
danske flishugningspraksis køres i 
sænk.

Erkendelsen af, at udledning af kul
tveilte ændrer klimaet, påvirker efter
hånden mange landes energipolitik. 
Tyskland har således betrådt den ved
varende energis vej ved at indføre sub
sidier til ’’grøn” el.

Også i Baltikum er der ændringer på 
vej, som på generøs måde understøttes 
direkte af den danske stat. Allerede nu 
viser størrelsen af eksporten af dansk 
flishugningsudstyr, træforbrændingstek
nologi og "know how”, hvad vej vinden 
blæser.

Men ting tar tid, og når den dag 
kommer, hvor udlandet selv bruger sit 
træaffald til energi, skulle Danmark sta
dig gerne have en levedygtig flispro
duktion.

SKOVEN 3 2001 125



INTERNATIONALT MARKED 
FOR

BIOBRÆNDSLER
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Danmark importerer en hel del træ til brug for el- og varmeproduktion. Til venstre på billedet ses asp, formentlig fra Baltikum. Til 
højre ligger grantræ, formentlig stormfaldstræ fra Fyn. Foto fra Assens Kraftvarme, primo marts.

Af akademiingeniør Lars 
Nikolaisen, Teknologisk 
Institut i Århus

Der er ikke tegn på, at 
de stigende oliepriser 
trækker priserne på bio
brændsler med op. Bio
brændsler handles på et 
selvstændigt marked, 
hvor omkostningerne 
ved fremskaffelsen, 
samt udbud og efter
spørgsel, regulerer pri
sen.

Markedet for 
træbrændsler bliver 
mere og mere internati
onalt, mens halmen fort
sat er en lokal vare med 
store prisudsving mel
lem de enkelte lands
dele.

Artiklen er tidligere bragt i Tidsskriftet 
Dansk Bioenergi 54, dec 2000

Den kraftige udbygning i de sidste ti år 
med biomassebaseret fjernvarme i 
Danmark, Sverige og Finland har med
ført en stigende import af biobrændsler 
fra Europa samt import af træpiller fra 
USA og Canada.

Foregangslande i brugen af bioener
gi har været de skandinaviske lande og 
Østrig, men på det seneste er England, 
Tyskland og Spanien også kommet 
med. Handlen med biomasse vil uden 
tvivl fortsætte, og der bliver både flere 
købere og sælgere på et mere dyna
misk marked.

Træ til energiformål er en internatio
nal handelsvare, der håndteres og 
handles på samme måde som korn til 
fødevarer og foder.

Halm er derimod en lokal vare, hvor 
der indenfor Danmark er store prisud
sving, blot Storebælt skal krydses. Der er 
ingen konkurrencedygtige bud på lang
distance transport af halmballer. Dette er 
af økonomiske og ikke miljømæssige 
grunde, idet en lastbil med 12 tons halm 
skal køre 17.000 km, før lastbilens for
brug af diesel har opvejet halmens CCF- 
fortrængende effekt på varmeværk.

Det europæiske marked
Det seneste studie over handel med 
biobrændsler i Europa viser, at priserne 
varierer meget - ikke mindst når det

drejer sig om træpiller og industrielt 
resttræ somi bark, savsmuld og flis. Se 
tabel 1.

Priserne på skovflis er mere konstan
te bortset fra Letland, hvor skovflis 
handles til omkring en tredjedel af pri
sen på det danske marked. Tyskland er 
for tiden nettoeksportør af biobrænd
sler, inklusiv hvad vi i Danmark opfatter 
som affald.

Den forventede udbygning med bio
energi i Tyskland og de forholdsvis høje 
brændselspriser peger dog på, at Tysk
land kan blive nettoimportør i løbet at 
de næste fem år.

Den dynamik, der har været i hand
len med biobrændsler op gennem 
90’erne, bliver forstærket af de politiske 
tiltag, herunder øgede C02 skatter. 
Markedet ændrer sig, og man kan 
udmærket forestille sig, at Sverige ænd
rer status fra nettoimportør til eksportør 
på grund af biomasseudbygningen i 
Tyskland og andre centraleuropæiske 
lande.

Da træpilleindustrien i Sverige samti
dig har en overkapacitet på 4-500.000 
tons om året kan man også forstille sig en 
øget eksportindsats fra denne branche.

Selvstændigt marked
Priserne på fossil energi stiger markant 
i disse år, men der er ikke noget som
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TRÆ TIL EMERGI

Skovflis Træ fra industrien Træpiller

Danmark 31 kr/GJ 30 kr/GJ 37 kr/GJ
Finland 22 kr/GJ 7 kr/GJ 66 kr/GJ
Tyskland 28 kr/GJ 22 kr/GJ 46 kr/GJ
Sverige 25 kr/GJ 22 kr/GJ 36 kr/GJ
Frankrig 30 kr/GJ 7 kr/GJ 79 kr/GJ
Letland 11 kr/GJ 6 kr/GJ 23 kr/GJ

Tabel 1: Europæiske priser på skovflis, industrielt resttræ (bark, savsmuld, flis) og 
træpiller til anlæg i størrelsen 1-5 MW indsamlet i 1999, Kilde: AFB-Network, "Export 
& Import Possibilities and Fuel Prices" Interim report 2000. VTT Energy, Jyvåskylå, 
Finland.

Skovflis Træpiller

Årsforbrug i Danmark 300.000 ton 172.000 ton
Produktion i Danmark 220.000 ton 129.000 ton
Import fra USA/Canada - (5.000 ton)
Import fra Sverige - 13.000 ton
Import fra Tyskland 40.000 ton -
Import fra Baltikum 40.000 ton (25.000 ton)

Tabel 2: Den danske årsomsætning af skovflis og træpiller i 1998. Tallene er cirka- 
tal, da de er svære at få bekræftet på det konkurrenceprægede marked. Tallene i 
parentes angiver stor usikkerhed. Kilder: Danmarks Statistik, Forskningscenteret for 
Skov & Landskab, Pelletsindustriens Riksforbund samt Energistatistik 98.

tyder på, at olieprisen trækker priserne 
på biomasse med op. Der er et selv
stændigt marked for biobrændsler, hvor 
priserne primært reguleres af omkost
ningerne ved fremskaffelsen, men også 
af udbud og efterspørgsel.

Disse priser er svagt faldende i 
løbende kroner. Det giver et større fald i 
faste kroner, da inflationen skal trækkes 
fra, når man sammenligner brændsels
priserne over en længere årrække.

Danmark er nettoimportør af bio
brændsler. Der importeres både stam
mer, flis og træpiller til landet. Importen 
af skovflis er på cirka 25 procent af det 
danske forbrug på omkring 300.000 
tons.

Tyskland og de baltiske lande leverer 
næsten 90 procent af importen, mens 
resten kommer fra Polen. Denne import 
består overvejende af ukurante trækva
liteter samt hele stammer, der først hug
ges til flis efter ankomsten til Danmark.

Den danske import af tørt industrielt 
resttræ var i 1998 på 164.000 tons med 
en stigende tendens. Heraf anvendes et 
ukendt antal tons til produktion af 
træpiller, mens resten bliver brugt til 
fremstilling af spånplader. Importen 
kommer mest fra Tyskland, men der 
importeres også fra de baltiske lande, 
Sverige, Polen, Rusland og Holland.

Importen af træpiller sker fra Balti
kum og Canada. En anden potentiel 
eksportør er Sverige, der for tiden har 
en overkapacitet på omkring 500.000 
tons træpiller om året. Se tabel 2.

Standardisering
I 1998 tog det europæiske standardise
ringsorgan, CEN, initiativ til at få udar
bejdet en række standarder for bio
brændsler. I starten var der en del 
uenighed om, hvorvidt tørv, hushold
ningsaffald og biomasse skulle define
res som biomasse. Man er nu blevet 
enige om at følge det danske eksempel, 
hvor der er en klar skillelinie mellem bio
masse og affald.

Der er dannet en teknisk komite, som 
ved hjælp af fem arbejdsgrupper skal 
skrive standarder for biobrændsler. Der 
er dansk repræsentation i alle 5 
arbejdsgrupper samt i den tekniske 
komite.

Fremtidigt marked
Den danske energiplan, Energi21, fra 
1996 sætter dagsordenen for brugen af 
biomasse i energisektoren. De høje mål 
for CCh-fortrængning vil sikkert fortsæt
te, og denne politik understøttes af EU's 
hvidbog om vedvarende energikilder fra 
1997. Heri lægges der op til, at anven
delsen af biomasse skal tredobles i 
perioden 1995-2010. Det har fået flere 
europæiske lande til at starte forskellige 
former for biomasseprogrammer.

Med den tyske “Gesetz fur den Vor- 
rang Erneubaren Energien”, der trådte i 
kraft den 1. april 2000, bliver der åbnet 
for et nyt, stort marked for biomasseba

seret kraftvarme, som støttes med 65- 
77 øre/kWh, afhængigt af anlægss
tørrelsen.

Hvis ordningen får succes, vil det 
formentlig medføre en større eksport af 
biobrændsler til Tyskland, og det vil 
uden tvivl påvirke prisen og udbuddet 
af importerede biobrændsler i Danmark. 
Denne situation kan anspore svenskere 
til at finde øget afsætning for deres 
overskudskapacitet i træpilleindustrien 
på det danske og europæiske marked.

Fleksible værker
Mange fjernvarmeværker har i løbet af 
90’erne indset, at der er god økonomi i 
at have et anlæg, der kan brænde flere 
typer biobrændsler. Mange af de halm- 
og flisfyrede fjernvarmeværker er i dag 
over 10 år gamle, og når der skal tæn
kes i nye investeringer, er det oplagt at 
satse på anlæg, som kan benytte man
ge forskellige brændsler, uanset om det

er til kraftvarme eller til varmeproduk
tion.

Anlægsstørrelsen for danske bio
masseværker ligger gennemsnitligt på 
3-4 MW, hvilket ikke indbyder til at de 
enkelte værker starter deres egen over
søiske indkøbsafdeling. Der vil blive 
megen bevægelse på brændselsmar
kedet i de kommende år, og værkerne 
kan drage fordel af at følge markedet 
og få en del af årsforbruget dækket 
gennem udenlandsk brændsel.

Kilder:
1. “Development of European Wood-Fuel 
Trade”, foredrag af Johan Vinterbåck og 
Bengt Hillring på Sveriges Lantbruks Univer
sitet I Uppsala, 1999.

2. AFB-Network, “Export & Import Possi
bilities and Fuel Prices” Interim report, 2000.
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BYNÆR SKOVDRIFT

CENTER FOR 
BYNÆR SKOVDRIFT

FSL har fået et euro
pæisk center for forsk
ning og information om 
bynær skovdrift og 
bytræer.

- Det er et mål at fordoble det danske 
skovareal, og når vi udvælger arealer til 
skovrejsning har bynære skove den 
højeste prioritet. Den almindelige dan
sker besøger en skov 10 gange om 
året, men afstanden til skoven er nor
malt kun omkring 5 km. Og da flere og 
flere danskere bor i byer er det nødven
digt at få skove tæt på byerne hvis vi 
skal opfylde danskernes behov for at 
komme i skoven.

Miljøminister Svend Auken var mødt 
op på Skov & Landskab (FSL) i Hørs
holm den 15. januar for at forestå ind
vielsen af et nyt europæisk videncenter 
for bynær skov.

Svend Auken fortalte her om dan
skernes interesse for bynær skov. Det 
er en situation der kan genfindes i man
ge europæiske lande. Europæerne 
samles i stadigt større omfang i store 
bysamfund hvor det er småt med grøn
ne områder.

Partnerskab
Det nye center har det formelle navn 
European Urban Forestry Research and 
Information Centre - i daglig tale forkor
tet Euforic. Der er tale om et "center 
uden mure” - dvs. et samarbejde mel
lem flere institutioner:

- Center for Skov, Landskab og Plan
lægning - dvs. FSL i Hørsholm, Landbo
højskolens Institut for Økonomi, Skov og 
Landskab, samt Skovskolen.

- Sveriges Jordbrugsuniversitet med 
det sydsvenske skovforskningscenter 
samt afdelingen for landskabsplanlæg
ning i Alnarp lige uden for Malmø.

- Universitet i Firenze, Norditalien, 
med afdelingen for videnskab og tekno
logi inden for skovmiljøet.

FSL står som koordinator for Euforic. 
Desuden er der et rådgivende udvalg 
med fem institutioner fra Rusland, Hol
land, Skotland, Slovenien og Græken
land.

Euforic er et såkaldt regionalt projek
tcenter under EFI, det europæiske skov
forskningsinstitut som har hovedsæde i 
Finland.

.

Danmark er valgt som vært for et nyt 
europæisk center for forskning i bynært 
skovbrug. (Arkivfoto fra Vestskoven 
uden for København).

Mål
Målet med Euforic er at koordinere og 
fremme forskning og udvikling i bynær 
skovbrug, Det sker ved at styrke net
værket mellem forskere inden for Euro
pa, indsamle og formidle information 
om forskning samt styrke forbindelsen 
mellem forskning og praksis på områ
det.

Der er tre temaer for Euforics arbejde:

- Politik, planlægning og udformning af 
bynær skovbrug.

- Artsvalg og etablering af bynære sko
ve.

- Drift af skove i og nær byområder.

Formelt er der en prøveperiode på 3 år 
hvor centret skal vise sin berettigelse, 
og inden for denne periode har man 
planlagt en række aktiviteter, bl.a.:

- Etablere en database for forskning og 
uddannelse i bynær skovbrug i Euro
pa.

- Være medarrangør på seminarer og 
efteruddannelse om bynær skovbrug 
samt styrke netværket mellem forske
re på området.

- Formidle forskningsresultater, bl.a. 
gennem internettet.

- Bidrage til beslutninger inden for 
forskning og politik.

sf

Kontakt
Information om Euforic fås hos Skov og 
Landskab, Hørsholm Kongevej 11,2970 
Hørsholm, kontakt Cecil Konijnendijk (e-mail 
cck@fsl.dk).

Til sommer findes informationer på FSLs 
hjemmeside: www.fsl.dk/euforic

vækst rør
tubex er markedets eneste 
dobbeltvæggede planterør. 
Med tubex får du en meget 
god vækst og sikres mod:
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KORT NYT

Planteolier mod 
galmider
Der eksperimenteres mange steder 
med miljøvenlige metoder til bekæmpel
se af skadedyr. Et nyt bud er planteoli
en Bionik GKK 70 fra Øko-tech. Vi brin
ger her en kort omtale baseret på firma
ets egne oplysninger:

Midlet anvendes mod galmider, lus 
og andre små insekter. Det lægger sig 
som en tynd film på dyrene som bliver 
kvalt. Det er samme princip som bruges 
i insektsæber, men da Bionik er et rent 
olieprodukt går der længere tid før det 
afvaskes af regn mv.

Galmider som flyver hen på bladene 
efter udbringning bliver hængende på 
den fedtede overflade. Galmider er så 
små at både kvæle- og klæbeeffekt kan 
være virksom.

Produktet består af 65% vegetabil
ske olier (soyaolie, solsikkeolie og rap

solie), 5% animalsk fedt, 1% kaliumhy
droxid samt 29% vand. Rapsolien er 
fraktionerede fedttyper med molekyler 
på 16-18 kulstofatomer, som er mere 
fedtede og voksagtige end kortere 
molekyler. Der er tale om en emulsion 
som er 100% vandopløselig, og den er 
langtidsstabil og -holdbar.

Man kan købe 1000 liter af produktet 
til en pris på 14.750 kr. Ved brug fortyn
des med vand ned til 1%-3%. Mod gal
mider i solbær anvendes 300 liter 
brugsopløsning pr. ha. Det koster 21 
øre/liter eller godt 60 kr/ha, og det dyre
ste ved behandlingen er derfor selve 
udbringningen.

Det anbefales at anvende midlet 
forebyggende med 10-14 dages mel
lemrum i den periode hvor skadedyrene 
er aktive. Hvis man behandler med læn
gere mellemrum bør opløsningen være 
2-3%. Midlet er helt væk efter et par

NOTOMN
- 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 74 73.

NOTOMN
NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

Pindstrup 
DK-8550 Ryomgård 

Tlf. 89 74 74 74 
Fax 89 74 75 76

måneder og påvirker ikke det salgbare 
produkt.

Midlet er godkendt til fremføring af 
andre midler - fx svovl - og kan anven
des i økologisk produktion. Hvis Bionik 
anvendes som fremføringsmiddel 
opnås en længere virkningstid af det 
iblandede middel.

Ovenstående er baseret på producen
tens oplysninger Det kan tilføjes at alle 
midler - også "alternative" - der bruges til 
bekæmpelse af skadedyr skal godken
des af Miljøstyrelsen før de må bruges. På 
offentligt ejede arealer skal alle bekæm
pelsesmidler være udfaset 1.1.03, og 
efter den tid må man på disse arealer kun 
anvende midler der følger reglerne for 
økologisk jordbrugsproduktion. Se også 
Videnblad fra FSL Pyntegrønt 9.4-3.
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VANDVÆRKER OG STYRELSE 
SAMARBEJDER OM NYE SKOVE
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Kortet viser områder med særlige drikkevandsinteresser (blå), som de så ud pr. 
2000 i amternes regionplaner, samt de 96 indsatsområder for statslig skovrejsning 
(rød). De røde områder er for tydelighedens skyld forstørret i forhold til deres fakti
ske størrelse.
I øjeblikket reviderer amterne deres regionplaner, hvilket blandt andet betyder, at 
der i nogle amter bliver udpeget indsatsområder for drikkevandsbeskyttelse. Det 
kan opfattes som en nærmere præcisering af, hvor indsatsen for at beskytte drikke
vandet skal koncentreres. Kilde: Skov- og Naturstyrelsen.

Af Claus Vangsgård 1),
Bent Soelberg 2) og Mikael 
Kirkebæk 3)

Skov- og Naturstyrelsen 
og vandværkerne har 
indgået en aftale om at 
fremme privat og offent
lig skovrejsning for at 
beskytte grundvandet.

Aftalen indebærer ikke 
i sig selv nye penge til 
skovrejsning, men man 
vil optimere de eksiste
rende muligheder. Vand
værkerne kan fx 
opkræve afgifter af bru
gerne til at beskytte 
grundvandet, og kom
muner vil måske også 
bidrage.

Artiklen bringes i tidsskrifterne 
SKOVEN, VandTeknik og Vandposten.

Danske Vandværkers Forening, Dan
marks Private Vandværker og Skov- og 
Naturstyrelsen har indgået en samar
bejdsaftale for at få skabt flere nye 
skove, der kan beskytte grundvandet.

Baggrund
Under de gamle skovarealer finder vi 
noget af det reneste grundvand, vi har 
her i landet. Skov er en meget stabil 
’’afgrøde”, hvor omlægninger og input
tet af miljøfremmede stoffer er yderst 
begrænset, om overhovedet til stede.

Danmarks areal er meget intensivt 
udnyttet, bl.a, fordi vi har en lang og 
effektiv landbrugskultur bag os. Det 
betyder som bekendt, at vi i stigende 
grad finder betænkeligt høje koncentra
tioner af f.eks. nitrat og pesticidrester i 
grundvandet. Da dannelsen (nedsiv
ning og kemiske ændringer) af grund
vandet er op til 50 år undervejs, kan 
man med god grund frygte, at vi ikke 
har set det værste endnu.

Danmark indtager en helt speciel stil
ling med hensyn til hvor stor en andel 
grundvandet udgør af drikkevandet.

1) Danske Vandværkers Forening, 2) Dan
marks Private Vandværker, 3) Skov- og 
Naturstyrelsen.

Hele 99 % af drikkevandet stammer fra 
grundvandsmagasinerne.

Samtidig er det en kendsgerning, at 
Folketing og Regering ønsker en for
dobling af det danske skovareal. Prog
noser siger, at skov vil være den areal
kategori, der vil vokse mest i løbet af de 
næste 25 år.

Dagens nye skove er helt anderledes 
end de skove, der er rejst i de sidste 
ca. 100 år. I dag plantes meget høje 
andele med hjemmehørende løvtræer, 
især plantes meget eg.

Det er derfor oplagt at kombinere skov

rejsning med beskyttelse af drikkevandet. 
Skovrejsning nævnes da også både i 
Regeringens 10-punktsplan for grundvand 
fra 1994, Regeringens 12- punktsplan for 
skovene fra 1994, samt i Drikkevandsud
valget anbefalinger fra 1998.

Formål
Samarbejdsaftalen indebærer, at parter
ne i fællesskab målrettet vil fremme pri
vate og offentlige skovrejsningsprojekter 
for at beskytte grundvandet. Ved et tæt 
samarbejde kan flere aktører og finansi
elle midler aktiveres til skovrejsning. Det
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vil betyde, at skovrejsning bliver en 
mere attraktiv løsning, dér hvor beskyt
telse af drikkevandet trænger sig på.

De to vandværksforeninger repræs
enterer i fællesskab den samlede vand
forsyning i Danmark. Foreningerne lig
ger inde med stor viden om hvor og 
hvordan man bedst prioriterer beskyttel
sen af drikkevandet.

Skov- og Naturstyrelsen er landets 
største skovejer og skovrejser og ved 
noget om at etablere og drive nye sko
ve med et bredt samfundsmæssigt sig
te. Desuden administrerer Skov- og 
Naturstyrelsen tilskud til privat skovrejs
ning, ligesom administration af EU-refu- 
sion til offentlig skovrejsning hører 
under styrelsen.

Samarbejdet indebærer ikke i sig 
selv nye penge til skovrejsning. Men 
ved at optimere brugen af de eksiste
rende muligheder forventes det, at 
betydeligt flere penge vil kunne stilles til 
rådighed for skovrejsning. Det vil kom
me både den private og offentlige skov
rejsning til gode.

Nye penge 
over vandafgiften
Drikkevandsudvalgets betænkning fra 
1998 medførte, at der i dag er bedre 
muligheder for at kombinere skovrejs
ning med beskyttelse af drikkevand. Her 
tænkes særligt på ændringer af Vandfor
syningsloven, så tiltag, der kan beskytte 
drikkevandsressourcen også er mulig 
med betaling over vandprisen. Skovrejs
ning kunne være et sådant tiltag.

Hertil kommer, at amterne i deres 
regionplaner er i gang med at udpege 
de områder, hvor en særlig indsats for 
at beskytte drikkevandet skal priorite
res. I sådanne områder vil skov i stedet 
for intensivt landbrug være en relevant 
overvejelse, ikke mindst fordi skov er en 
varig løsning i kraft af fredskovpligten.

Formidling af 
nuværende muligheder
Samarbejdet handler som nævnt også 
om at formidle mulighederne til de 
potentielle aktører, d.v.s. vandværkerne, 
kommuner, amter, private lodsejere og 
statsskovdistrikterne. Området er nem
lig præget af mange regler og aktører. 

Nogle gange kan det være svært at 
overskue, hvordan skovrejsning kan 
passes ind i en konkret løsning.

Eksempler på vigtige forhold, som i 
dag ikke udnyttes fuldt ud:

- Mulighed for almene vandværker 
for at indregne udgifter til aktuel og 
fremtidig beskyttelse af vandressourcer
ne i vandafgiften. Nogle få vandværker 
har benyttet sig af denne mulighed alle
rede, og har således et finansielt grund
lag for f.eks. at indgå i konkrete skov
rejsningsprojekter.

- Kommuner kan få 50 % af deres 
omkostninger til plantning m.v. af ny 
skov refunderet fra EU.

- Skov- og Naturstyrelsen har gen

nemført en omfattende vurdering af 
amternes skovrejsningsområder for at 
kunne fokusere indsatsen, der hvor der 
er størst behov for beskyttelse af drikke
vand, bynært friluftsliv og natur. I dag har 
Skov- og Naturstyrelsen 96 indsatsområ
der for statslig skovrejsning, der dækker 
ca. 30.000 ha, eller 15 % af amternes 
skovrejsningsområder. Se kortet.

Det står allerede nu klart, at forslag til 
en konkretisering i form af nogle mulige 
finansieringsmodeller mellem skovrejser 
og vandværk er stærkt efterspurgt. 
Meget tyder nemlig på, at det ikke skor
ter på interessen for at rejse nye skove i 
Danmark. Den vigtigste barriere er 
finansieringen, hvor vandværkerne har 
en stærk interesse i at bidrage.

Det indgår i samarbejdsaftalen, at de 
3 parter vil mødes et antal gange hvert 
år for at tage konkrete fælles initiativer, 
ligesom der samlet er afsat et beløb til 
forskellige initiativer. Vi er meget opsatte 
på at virke som en slags konsulenter for 
at udbrede kendskabet til, hvordan man 
kan samarbejde om grundvandsbeskyt
tende skove.

I den sidste ende skal samarbejdet 
selvfølgelig bidrage til, at vi får flere nye 
grundvandsbeskyttende skove, end vi 
ellers ville have fået. Skovrejsning ind
går også i andre europæiske landes 
indsats for at beskytte grund- og over
fladevand.

Eksempler
Skov- og Naturstyrelsen samarbejder i 
dag allerede med vandværker og kom
muner om nye skove i Odense, Silke
borg og Ålborg, og mange flere potenti
elle projekter står klar i kulissen. I alle 
disse større projekter bidrager kommu
ne og/eller vandværk til finansiering af 
skovrejsningen i størrelsesordenen ca. 
1/3 af omkostninger ved at rejse skov. 
Finansieringsmodellen må tilpasses de 
lokale muligheder.

Ofte er der et sammenfald mellem 
store bysamfund med behov for flere 
rekreative tilbud til borgerne og behovet 
for beskyttelse af drikkevandet. Som 
bekendt er skovene en af danskernes 
mest foretrukne fritidsaktiviteter. Der er 
derfor gode muligheder for at opnå 
mange goder på een gang ved at plan
te nye skove.

Der er endnu ikke eksempler på 
større private skovrejsningsprojekter, 
hvor lodsejere, kommune og vandværk

samarbejder. Mulighederne for hvordan 
sådanne projekter medfinansieres af 
vandværker og/eller kommuner agter 
parterne i nærværende samarbejdsafta
le at få klarlagt.

Det må vurderes fra sted til sted, 
hvorvidt privat eller offentlig skovrejs
ning er mest hensigtsmæssigt. Her kan 
behovet for offentlighedens adgang og 
dermed skovens størrelse samt 
bynærhed især spille ind.

Måske står vi overfor en række nye 
"vandskove”, som vil komme danskerne 
tii gavn på mange forskellige måder.

Hjemmesider

Skov- og Naturstyrelsen www.sns.dk
Danske Vandværkers Forening ww.dvf.dk 
Danmarks Private Vandværker 

www.fvd.dk

ØNSKER DU LANDETS 
BEDST EGNEDE PLANTER TIL 
NETOP DIN PLANTNING?

SPØRG PLANTEMÆGLERNE®

Bent Hansen
Tlf. 87 52 20 00
Mobil 40 40 98 91 
Fax 87 52 20 01 
nbh@forstplant.dk 
www.forstplant.dk 
Porskærvej 49, Agri 
8420 Knebel
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Steen Hougaard
Tlf. 86 54 53 20
Mobil 21 40 30 21 
Fax 86 54 53 43 
skovbrug@lmage.dk 
www.forstplant.dk 
Faurgårdsvej 128 
8300 Odder
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Jens Houkjær
Tlf. 76 82 90 90
Mobil 40 45 44 80 
Fax 76 82 90 91 
nichajh@image.dk 
www.forstplant.dk 
Staksrodevej 39 
7150 Barrit
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juletræs - 
skov - 
læ - planter • sunde og velsorterede

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

AARESTRUP PLANTESKOLE
Aarestrupvej 162 • 7470 Karup 13“ 86 66 17 90 • 97 48 53 44
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SKOVS BETYDNING 
FOR GRUNDVAND

Nøgletal omkring grund
vand under skov.

Model for finansiering 
af skovrejsning.

Nøgletal
Nitratudvaskning
Nitratudvaskning under traditionel land
brugsjord: 30- 120 kg N/ha, 

Nitratudvaskning under gammel 
skov: 0 - 20 kg N/ha.

Nitratudvaskning under ny skov: De 
første få år: 30 - 120 kg N/år, herefter 5 
-20 kg N/ha.

Under alle omstændigheder vil udva
skningen af nitrat under ny skov være 
betydeligt lavere end under traditionel 
dyrket landbrugsjord.

Pesticidforbrug
Pesticidforbrug ved traditionel land
brugsdrift: 1,6 kg aktivt stof/ha/år.

Pesticidforbrug ved skovbrug: 0,07 
kg aktivt stof/ha/år. (Fra 2003 skal pesti
cider være udfaset i de offentlige 
skove).

Grundvandsdannelse 
Grundvandsdannelse under skov: 
Grundet skovs større fordampning vil 
grundvandsdannelsen under skov være 
reduceret.

Omdriftstider
Omdriftstider i landbrug: ca. 1 år 

Omdriftstider i skovbrug: ca. 60 - 
150 år

Jordb undsforhold 
Når et landbrugsareal tilplantes med 
skov sker der i jorden en række struktu
relle og kemiske ændringer. Blandt 
andet vil den kunstigt høje pH- og 
næringstilstand fra landbrugsdriften 
præge udviklingen. Det kan med tiden 
betyde mere sur jord og en midlertidig 
merudvaskning af f.eks. nitrat. Skov- og 
Naturstyrelsen medfinansierer to forsk
ningsprojekter ( Forskningscentret for 
Skov & Landskab og GEUS), der nær
mere skal belyse problematikken.

Ofte genskabes den naturlige hydro
logi i videst muligt omfang ved statslig 
skovrejsning.

Skovstørrelse
Størrelsen af de nye skove varierer 
betydeligt. Private projekter med tilskud 
har en gennemsnitsstørrelse på 7 ha, 
mens statslige projekter i gennemsnit 
dækker over 30 ha. Gennemsnitsstørrel

sen for de statslige indsatsområder er 
over 300 ha (se kortet i forrige artikel).

I forbindelse med regionplan 2001 er 
amterne af staten blandt andet blevet 
bedt om at udpege nye skovrejsnings
områder i det omfang den nuværende 
udpegning ikke sikrer beskyttelsen af 
drikkevand.

Finansieringsmodel
Eksempel på finansiering af et offentligt 
skovrejsningsprojekt - se figuren.

Man ønsker at beskytte 100 ha over 
en vigtig kildepladszone. Vandværket 
har over vandafgiften opkrævet 0,25 
kr/kubikmeter til beskyttelse af vandres
sourcer. Vandværket omfatter 10.000 
hustande. Årligt akkumuleres således 
10.000 stk. x 110 kbm./stk. x 0,25 
kr/kbm. = 275.000 kr.

Kommunen indskyder årligt 300.000

kr i projektet enten i form af jord, penge 
eller andet. Skov- og Naturstyrelsen 
finansierer 2/3 af de samlede omkost
ninger ved projektet. Bidragene indgår i 
det statslige skovrejsningsprojekt XX, 
som Skov- og Naturstyrelsen sammen 
med kommunen og vandværket har en 
samarbejdsaftale om.

Skov- og Naturstyrelsen står for de 
nødvendige køb af arealer samt den 
efterfølgende tilplantning og drift af are
alerne. Det kan f.eks. indgå i aftalen, at 
omkostningerne til projektet maksimalt 
kan udgøre et bestemt beløb totalt og 
pr. år, ligesom ophobning af omkostnin
ger et år kan udlignes i efterfølgende år.

I dette eksempel vil hver hustand 
bidrage med knap 30 kr/år over vandaf
giften til den nye skov. Det vil i gennem
snit være muligt at etablere ca. 16 ha ny 
skov hvert år. I løbet af 6 - 7 år vil den 
nye skov derfor kunne være en realitet.

Det skal understreges, at der er tale 
om et tænkt eksempel. Finansieringsfor
men er ikke fast, men diskuteres fra sag 
til sag. Erhvervelse af jord til skovrejs
ning forudsætter, at der er lokal interes
se og opbakning til stede. Ved statslig 
skovrejsning inddrages offentligheden i 
forbindelse med at projektet vurderes 
og udformes.

♦Ifll
SNS Projekt XX
- erhverver jord

◄------------
- tilplanter

Vandværk X 
- tilskud til er
hvervelse

Kommune 3
tilskud til er
hvervelse 
tilskud til 
tilplantning 
Jord donation

Finansieringsmodel for skovrejsning.

%fåb Vedskov - Træsalg

Maskinskovning + opmåling
Udkørsel
Manuel skovning
Oprydning efter stormfald med
rod-/grenknuser
Plantning - manuel eller maskin 
Renovering af grøfter og veje i 
skoven

Opkøb af nåletræ på rod eller fra 
stormfald til oparbejdning. Tømmer
priser op til 450 kr/m3. Kontant 
afregning -f- 2% eller løbende 
måned + 30 dage 
Opkøb af løvtræ på rod eller i stak 
Formidling af træ til køb og salg

KVALITET I HØJSÆDET

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

TEMA 01
LAND ...SKAB...SKOV

Af Ulrik Schack, Aktivitets
udvalget i Danske Forst
kandidaters Forening

Forstkandidatforeningen 
laver ekskursion til 
stormfaldsområder, til 
Skjern Å og til Kulien.

"Husk! ... Skovbrug er ingen viden
skab! Det er blot erfaringer fra skovbun
den der gives videre

(Finsk antropolog til skovbrugsstude
rende på KVL)

Et vigtigt mål med DFF’s arrangementer 
er at formidle erfaringer fra “skovbun
den". Men skovbrug er i stigende grad 
blevet en del af den offentlige og politi
ske debat - og i den smeltedigel vil vi 
gerne placere vores arrangementer. Så 
er det blot at møde frem, høste erfarin
ger og blande sig i debatten!

Temaekskursioner 
i 2001
Den flere hundrede år gamle grænse 
mellem skoven og det åbne land udvi
skes mere og mere - både ude i den 
“virkelige verden” og administrativt. Helt 
bogstaveligt kan det opleves i de dele 
af landet, der blev ramt af stormfaldet.

Der er talt meget om de direkte føl
ger af stormfaldet, og der har været 
afholdt kurser om oparbejdning og til
plantning. Nu er det tid til at diskutere, 
hvad der skal ske - hvordan skal de nye 
skove profilere sig i det nu åbne land?

Vi lægger ud med en tur til to søn
derjyske statsskovdistrikter i maj 
måned. Under overskriften: “For de 
gamle skove som faldt, kommer der nye 
skove - helt nye - overalt” vil debatten 
fokusere på hvordan fremtidens skove 
skal se ud, hvad skal de kunne tilbyde 
og hvem skal eje dem?

I august drager vi igen vestpå til 
Skjern A! Et storslået landskab er ved at 
finde sin nye form ... men "kan et land
skab købes hos Lars Larsen?":

- Hvad er de biologiske og landska
belige perspektiver og visioner for så 
stort et projekt?

- Hvad er de samfundsøkonomiske 
aspekter?

- ... og de økonomiske aspekter for 
folk, hvis ejendomme grænser op til 
projektet?

- Ingeniørlandskabet i naturgenopret
ningen - er det ikke i sig selv et paradoks?

i O

En ekskursion den 17. maj går bl. a. til 
Lindet statsskovdistrikt hvor 1450 ha 
blev ødelagt i december 1999.

- Er det samfundsmæssigt fornuftigt 
at satse så meget på et naturgenopret
ningsprojekt?

DFF har inviteret specialister med 
baggrund i landskabsudvikling, skove 
og miljøøkonomi ... men vi skal også 
besøge en berørt lodsejer. Han vil for
tælle om sine oplevelser med projektet 
og forklare hvorfor han og hans kone 
tog de beslutninger de gjorde.

Den sidste temaekskursion i år afhol
des i forbindelse med foreningens 
generalforsamling i begyndelsen af 
september på Møn.

“Nimis” - En 
verden for alle børn!
I juni afholdes en familietur til en helt 
fantastisk legeplads “Nimis”. Det er et 
"kunstværk”, som består af en miindst 
150 meter lang drivtømmer-fantasi med 
tårne og lange gange gemt af vejen 
dybt nede mellem klipperne på Kulien i 
Sydsverige.

Vi håber, at mange børn vil tage 
deres forældre med på turen ... for 
“Nimis” kan nemlig også opleves som 
et debatindlæg i diskussionen om, hvad 
der må ligge i det det åbne land.
“Nimis" er nemlig ulovligt opført.

Det hele begyndte for 20 år siden, 
hvor den svenske kunstner Lars Vilks 
begyndte at bygge et slot af drivtømmer 
på den øde strand. Der gik to år før 
nogen opdagede hvad Vilks var i færd 
med!

Ejeren af stranden, myndighederne 
og enkelte privatpersoner har siden 
gjort alt hvad de kan for at få fjernet 
“Nimis”. Kunstneren er idømt bøder, og

ukendte personer har flere gange sat ild 
til “Nimis". Men Lars Vilks bygger stadig 
videre - og en ny borg er kommet til, 
“Arx”.

I dag ejes “Nimis" formelt af den ver
densberømte kunstner Christo, som 
bl.a. har indhyllet den tyske Rigsdag og 
“Pont Neuf" i stof - men selve området 
som “Nimis” og “Arx” ligger på, har løs
revet sig i en selvstændig stat “Lado- 
nia”.

Læs mere på internettet 
www.aim.se/art

Savværker 
i Nordtyskland
Sidste efterår måtte DFF desværre afly
se en råtræ-ekskursion til Nordtyskland 
på grund af for få tilmeldinger. Efterføl
gende har en hel del mediemimer hen
vendt sig for at høre, om vi ikke kan 
prøve igen.

Ekskursionen blev afholdt 15.-16. 
marts og gik til Klausner Nordic Timber 
savværksindustri i Wismar (Europas 
største og mest moderne savværk som 
skærer 1,2 mio. m3 råtræ om året) samt 
et lille løvtræsavværk ved Rendsburg.

Nogle få dage før blev afholdt en rej
seaften om skovene i det nordøstlige 
Sibirien.

(Begge arrangementer har været 
omtalt i Skoven-Nyt).

Afslutning
Ved årsskiftet udtalte skovrider Jens 
Bjerregaard Christensen til “Politiken”:

"Jeg synes, det er flot at tænke hun
drede år frem, som vi gør det i Danmark 
med vores skovstrategi. (..) Mens alt 
andet er præget af omskiftelighed 
arbejder vi i vedvarigheden. Ud over 
skoven er det vel kun kirkerne, man på 
samme måde kan regne med".

Og dog! Og dog! Også forstkandi
datforeningens ekskursioner. I 103 år 
har vi arrangeret dem ... og igen i år 
skal vi nok gøre vort til, at træerne ikke 
vokser ind i himmelen - i det mindste 
ikke uden diskussion!

Oversigt over arrangementer i den 
resterende del af 2001. Alle er velkom
ne til de nævnte arrangementer, der 
omtales kort i Skoven-Nyt.

17. maj 2001: For de gamle skove 
som faldt kommer der nye skove - helt 
nye - overalt! Temaekskursion til Hader
slev og Lindet distrikter.

16. juni 2001: "Nimis" og "Arx" - fami
lietur til Kulien. Familieekskursion.

22. august 2001: Kan et landskab 
købes af Lars Larsen? Temaekskursion 
til Skjern Å.

SKOVPLANTER?
Få råd hos din PlantemægleP 

www.forstplant.dk
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Fra DM i Loggers Sport sidste år på Bakken: Enmands-langsavning og hurtigskæring.

DM i Loggers Sport 2001
Normalt genlyder Bakken af hvinende 
piger i Rutschebanen, lokkende rekom
mandører: "Mine damer og herrer, grev
skaber og klædeskaber"... og jublende 
børn ved Pjerrots hus. Men lørdag den 
21. april får de gængse lyde konkurren
ce af hårdtarbejdende motorsave - 
nemlig når Bakken i samarbejde med 
West Coast Logging Show afholder 
Danmarksmesterskabet i Loggers Sport 
2001 for 4. år i træk.

Kl. 13-18 er der udtagelseskonkur

rencer til DM på Friluftsscenen. Delta
gerne skal dyste i disciplinerne:

U/H Chop (øksehugning stående på 
vandret stamme),

Øksekast,
Doublehandbuck (open - tomands 

langsavning),
Singlehandbuck (open - enmands- 

langsavning),
Hotsaw max 140 cc, og 
Jonsered hurtigskæring.
Kl. 18 afholdes finalen i forbindelse 

med West Coast Logging Show.

De regerende danmarksmestre er 
Christina Wedeltorp, som kastede sig til 
titlen i kvindernes øksekast, mens 
Jesper Witzke og Jens Johansen stort 
set tog sig af de øvrige discipliner i fjor. 
De ser frem til at blive udfordret - 
måske fra den jyske side.

Tilmelding til DM i Loggers Sport kan 
ske til Jens Johansen tlf.: 56 50 32 02 
eller 20 45 82 02 senest den 1. april.

De fem bedste i hver disciplin kvalifice
rer sig automatisk til de Nordiske Mester
skaber 2001 den 30. juni på Bakken.

ABSV
u v h v v V h v v v v h h h ^

En af disciplinpræmierne ved DM i træklatring er en foldehåndsav med skaft af 
masurbirk, udført af Tage Rønne som er formand for Dansk Masurdyrkerforening.

LignaPlus for 
træindustrien
Den 21.-25. maj 2001 afholdes Lig
naPlus messen i Hannover, Nordtysk
land. Det betegnes som verdens største 
messe for træindustrien. De største 
afsnit er for maskiner for møbelindustri 
og snedkerindustri, men der er også 
afsnit om savværker, massivtræskæring 
og skovbrug.

Messen omtales mere udførligt i 
næste nummer af Skoven.

DM i træklatring
Danmarksmesterskabet i træklatring 
afholdes i år i Roskilde d. 28-29 april og 
arrangeres af Dansk Træplejeforening.

Sidst på lørdagen vil der være sikker
hedstjek samt demonstration af de 
enkelte discipliner. Klatrekonkurrencen 
starter søndag morgen kl. 8.30.

Senere på dagen kan publikum også 
prøve at klatre i parkens træer.

Ved DM udtages et hold som skal 
deltage i NM i træklatring der afhol
des under messen Have & Landskab 
på Hindsgavl i august. De 3 bedst

placerede kan deltage i europame
sterskabet i Moers, Tyskland, d. 22- 
23. juni 2001 samt VM senere på året 
i USA.

Blandt præmierne ved DM er 5000 kr 
til at deltage i VM i USA , rejsetilskud til 
EM, flotte disciplinpræmier, udstyr mm.

Deltagelse koster 150 kr incl. en let 
frokost. Der er mulighed for overnatning 
lørdag til søndag.

Tilmelding sker til DTF, tel. 49 14 08 
02, e-mail dtf@image.dk, eller Lars 
Nørholm 48 28 04 60, e-mail 
Lars@Noerholm.dk

J] Skovservice %

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

mobil +45 20 45 82 02

Alle skoventreprenøropgaver udføres

C°4Sy

Wg-wgs^
Besøg os på www.jjskovservice.dk
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På Elmia Wood vises bade store og sma maskiner.

Elmia Wood 2001
Den store svenske skovmesse afholdes 
i år d. 6.-9. juni 2001 ved Jonkoping - 3 
timer fra Malmo.

Fire måneder før starten oplyser 
arrangørerne at messen bliver en halv 
gang større end sidste messe for fire år 
siden. Der er bestilt 60.000 m2 stand
areal, og der kommer stadig nye firmaer 
til. Hertil skal lægges demonstrations
arealer i skoven på 300.000 m2. Man 
håber at komme over 400 udstillende 
firmaer.

Der peges på to årsager til den store 
interesse:

- Den nordiske korttræsmetode har 
fået et tydeligt internationalt gennem
brud. Stadigt flere producenter satser 
på udrustning hvor stammerne afkortes 
ude i skoven, og her er Elmia Wood det 
vigtigste udstillingsvindue.

- Der kommer mange besøgende på 
Elmia, og de kommer fra hele verden.

Messen i 1997 blev besøgt af 54.000 fra 
mere end 50 lande. Efter Sverige er 
Tyskland største nation blandt de 
besøgende.

Arrangørerne har fornemmelse af at 
der vil blive vist en del nyheder, uden at 
de dog kan fremlægge noget konkret. 
Konkurrencen er blevet skærpet efter 
de amerikanske firmaer Caterpillar og 
Tigercat har købt sig ind i Norden (se 
Skoven 5/00).

Der laves i år et nyt temaområde for 
savværker hvor man kan møde leve
randører af maskiner mv. Det er en kontakt
messe, så der udstilles ikke maskiner, men 
der arrangeres bl.a. ekskursioner til interes
sante savværker i Småland og seminarer i 
samarbejde med Våxjo Universitet.

Baggrunden for at tage dette emne 
op er at der sidste gang var et par 
tusinde besøgende fra savværksbran
chen. Og når omkostningerne til råva
ren udgør måske 70% af de færdige

produkter vil mange savværker se på 
hvordan man kan effektivisere kæden 
fra skov til sav - fx ved øget brug af 
informationsteknologi.

Messen betyder et stort pres på alle 
faciliteter i området. Efter sigende er 
alle hotelværelser inden for 1 times kør
sel fra messeområdet reserveret. Arran
gørerne vil sørge for bustransport fra en 
række hoteller i regionen.

Der er dog også muligheder for over
natning i bl.a. feriebyer og i private 
hjem. Nærmere oplysninger kan fås ved 
Jdnkdpings turistbureau www.jonko- 
ping.se/hotellbokning - Tel: 0046 36 10 
71 71, Fax 0046 36 10 77 68.

Der kan også findes flere oplysnin
ger om messen (og overnatning) på 
Elmiias egen hjemmeside 
www.wood.elmia.se

Redaktionen deltager på Elmia 
Wood, og i Skoven 8/01 vil der være en 
fyldig reportage om messen.

»'....* •
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Elmia Wood messen afholdes i Vaggeryd, 30 km syd for Jonkoping.
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MALDIAMETERHUGST 
I DET ALDERSKLASSEVISE

SKOVBRUG
(AFSLUTNING)

Måldiameterhugst
I den første artikel blev måldiameter
hugst forklaret således:

Normalt anvender man i Danmark 
bevoksningens gennemsnitlige dia
meter i brysthøjde - suppleret med 
et blik på bevoksningsalderen - til at 
fastlægge tidspunktet for renafdrift 
eller skærmforyngelse.

Ved måldiameterhugst rettes 
opmærksomheden mod enkelttræet. 
Man anser normalt enkelttræet som 
hugstmodent når det har opnået en 
bestemt størrelse - udtrykt ved mål
diameteren.

De yngre bevoksninger gennem
hugges på normal vis, og niåldiame- 
terhugsten praktiseres i en bestemt 
periode i bevoksningens liv. Det kan 
fx være fra det tidspunkt hvor der 
begynder at optræde træer der er så 
store at prisen pr. m3 ikke længere 
stiger med alderen. Man udviser og 
fælder derpå de enkelte træer når 
man anser dem for at være hugst
modne.

Red.

Af Niels Heding

Diskussion af måldiame
terhugst:

For at undgå lavere til
vækst bør der føres en 
svag, men hyppig hugst. 
Der skønnes ikke at 
være risiko for genetisk 
forringelse.

Registrering og plan
lægning ændres lidt.

Tidsforbrug til skov
ning, udvisning, admini
stration mv. er nok lidt 
større. Der kan ske ska
der på den stående 
bestand.

Systemet kan misbru
ges til at forringe skov
tilstanden.

Metoden er bedst hvis 
der fremkommer en 
naturlig foryngelse.

Denne artikel afslutter en artikel med 
samme overskrift, der blev bragt i sidste 
nummer af Skoven (2/2001). Begge 
artikler rummer tilsammen en stærkt for
kortet version af en artikel i Dansk Skov
brugs Tidsskrift 1/2000.

Artiklerne fremlægger erfaringer fra 
femten års praktisering af måldiameter
hugst i bøg og ni års praktisering af 
måldiameterhugst i rødgran på et lille 
nordsjællandsk skovdistrikt.

I den første artikel i Skoven 1/2001 
bragtes et koncentrat af resultaterne: I 
denne artikel fremsættes nogle mere 
principielle betragtninger over fordele 
og ulemper ved måldiameterhugst i 
sammenligning med det aldersklassevi
se skovbrug.

Bemærk, at denne artikel ikke er en

videnskabelig afhandling. Den er skre
vet i min fritid og redegør alene for de 
erfaringer og overvejelser, som praksis 
på et lille skovdistrikt giver anledning til. 
Forskningscentret for Skov & Landskab, 
hvor jeg har mit daglige arbejde, hæfter 
ikke for de fremsatte synspunkter.

NH

Indledning
Formålet med den ændrede skovbe
handling er et bedre kasseoverskud.
Det bedre overskud opnås ved at 
forøge produktionen af de bedre betalte 
sortimenter og formindske kulturom
kostningerne. Begge dele i sammenlig
ning med det aldersklassevise skov
brug. Spørgsmålet er så, om dette for
mål kan realiseres på en forsvarlig 
måde i det lange løb.

Praksis viser risici og uafklarede pro
blemer vedrørende den rigtige behand
ling. Det drejer sig blandt andet om:

- Tilvækst.
- Registrering, planlægning og kon

trol.
- Dimensionsudviklingens økonomi.
- Kvalitet og omdriftsdimension.
- Tidsforbrug.
- Brug og misbrug.

Tilvækst
Måldiameterhugst i det aldersklassevise 
skovbrug indledes ifølge sagens natur i 
ensaldrende bevoksninger. Hugsten 
føres som normalt eller eventuelt hen
holdende indtil det tidspunkt, hvor 
enkelte træer opnår omdriftsdimension. 
Hermed indledes slutbenyttelsen, og de 
bedre indtægter opnås ved at forlænge 
omdriften, således at også bevoksnin
gens mindre træer opnår måldiamete
ren.

Udnyttes jordens produktionsevne til
strækkeligt i denne forlængede omdrift7 
Eller risikerer man, at der optræder et 
tilvæksttab, der er så stort, at fordelen 
ved dimensionshugsten i det lange løb 
sættes over styr7

Problemet kan anskues fra tre syns
vinkler:

1. Opretholdes tilfredsstillende til
vækst i moderbevoksningen?

2. Opretholdes tilfredsstillende til
vækst i foryngelsen?

3. Genetisk betinget tilvæksthæm
ning.

Et succeskriterium er, at der ikke 
optræder et væsentligt tab af masse
tilvækst og kvalitetstilvækst i sammen
ligning med en traditionel plantet be
voksning eller en bevoksning, der er 
fremspiret efter en kortvarig skærmfor
yngelse 1). 1

1. En sammenligning baseret på de to meto
ders værditilvækst i form af en jordværdi
beregning er efter min opfattelse umulig 
at foretage på grund af den uforudsigeli
ge efterspørgsel på træ og træprodukter.
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En succesfuld dimensionshugst forudsætter at foryngelsen indfinder sig villigt i de 
huller der opstår når moderbevoksningens store træer fældes. (Arkivfoto fra 
bevoksning med måldiameterhugst).

1. Moderbevoksningen
Ældre træer reagerer langsommere på 
hugst end yngre træer. Derfor er hugst 
af store træer i ældre bevoksninger altid 
et indgreb, der kan true bevoksningens 
samlede tilvækst. Den måde udvisnin
gen udføres på og hugstindgrebets 
styrke spiller en afgørende rolle for 
moderbevoksningens tilvækst. Der 
optræder en oplagt mulighed for at 
overspille kortene og hugge for stærkt. 
Enten i hele bevoksningen eller pletvis.

I den skovbrugsvidenskabelige ter
minologi betegnes måldiameterhugst 
ofte "behandling på enkelttræniveau”.
En betegnelse, der angiver, hvorledes 
opmærksomheden samles omkring det 
enkelte træ i modsætning til det 
aldersklassevise skovbrugs stærke 
fokusering på bevoksningen som 
behandlingsenhed.

Under udvisningen må man imidlertid 
aldrig glemme, at det enkelte træ er en 
del af en bevoksning. Og bevoksningen 
er en forudsætning for det enkelte træs 
stabilitet, kvalitet, sundhed og vækst.

Ved udvisning af store træer efter et 
måldiameterkriterium gælder det derfor 
om i den indledende fase ikke på noget 
sted at slå bevoksningsstrukturen i styk
ker. Udvisningen skal derfor være svag.

Der er ingen tvivl om, at en ældre 
bevoksning kan forhugges i en sådan 
grad, at de blivende træer stagnerer i 
væksten og sent eller aldrig overvinder 
denne tilstand. Meget svag, men hyp
pig hugst er midlet herimod.

Ved overgang fra behandling efter 
aldersklasseprincipperne til måldiame
terhugst er der ganske mange træer, 
der holder måldiameteren i de ældre 
bevoksninger, som er tæt ved at være 
omdriftsmodne. Her må man affinde sig 
med, at alle disse træer ikke på nogen 
måde må fældes i de første hugster. 
Tålmodighed er en ubetinget nødven
dighed, hvis man vil undgå skader på 
de blivende træer.

Tilsidst brydes bevoksningsstruktu
ren, og moderbevoksningens sidste 
træer mister kontakten med naboerne 
og udvikler sig i stigende grad som soli
tærtræer. Sker dette gradvis igennem 
mange år, og er disse træer “pakket” 
godt ind i en vital og høj foryngelse, så 
vil de formentlig opretholde tilvæksten.

En forudsætning for at opretholde en 
tilfredsstillende tilvækst i moderbevoks
ningen er en omhyggelig udvisning og 
en MEGET svag, men hyppig hugst.

2. Foryngelsen
En succesfuld dimensionshugst forud
sætter, at foryngelsen indfinder sig vil
ligt i de huller, som opstår, når moder
bevoksningens store træer fældes. 
Denne foryngelsesvillighed er en forud
sætning for, at jordens produktions
kapacitet udnyttes fuldt ud. Foryngel
sen skal brede sig og i tiltagende om
fang yde sit bidrag til bevoksningens 
samlede tilvækst.

Samtidig skal foryngelsen overtage 
den bevoksningsmæssige støttefunkti
on for moderbevoksningens aftagende 
stamtal. En støttefunktion, som er en 
betingelse for, at moderbevoksningens 
sidste træer opretholder deres kvalitets- 
og massetilvækst.

Indfinder foryngelsen sig ikke af sig 
selv, må der gribes ind med hegning, 
harvning eller plantning. Der er ingen 
grund til at forhaste sig, men er lys
tilgangen tilstrækkelig, bør jorden bære 
en produktiv bevoksning.

3. Genetisk betinget tilvækst- 
hæmning
Fremmes genetisk betinget tilvækst
hæmning af måldiameterhugst9 Anta
gelsen er, at de store træer, som først 
udvises, er blevet hurtigt store i kraft af 
deres anlægspræg. Tilsvarende udviser 
de mindre træer en genetisk betinget 
ringere tilvækst.

Følgelig tømmes bevoksningen først 
for de mest vækstkraftige træer, hvoref
ter bevoksningens tilvækst sygner hen 
Endvidere etableres foryngelsen over-
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Figur 1. Stor dimension ændrer bøgekævlernes pris og kvalitet i positiv retning 
under forudsætning af, at kævlerne er sunde.

vejende med frø fra de mindst vækst- 
kraftige træer.

Spørgsmålet kan spaltes i to:
1. Afsvækkes moderbevoksningens 

tilvækst ved den løbende hugst af 
bevoksningens største træer?

2. Præges selvforyngelsens geneti
ske sammensætning overvejende af 
mindre vækstkraftige træer?

Uden på nogen måde at være gene
tiker er det min opfattelse, at svaret er 
nej til begge spørgsmål. Den genetiske 
variation for vækst imellem træer i én 
bevoksning er formentlig så lille, at den 
næsten ingen rolle spiller i sammenlig
ning med vækstvilkårenes indflydelse.

Som illustreret i DST har også helt 
små og undertrykte rødgraner evne til 
at reagere på hugst, selvom de har 
været undertrykt i mange år. De reage
rer bare langsomt i forhold til den nor
male menneskelige utålmodighed.

Er ovenstående rigtigt, så er der hel
ler ingen grund til at tillægge frøfald og 
foryngelse et ringere udfald som følge 
af måldiameterhugst.

Registrering og 
planlægning
I sammenligning med den nuværende 
praksis for skovplanlægning medfører 
måldiameterhugst i det aldersklassevise 
skovbrug ikke store ændringer.

Der er mere tale om, at nogle data 
fra bevoksningstakseringen nu til
lægges større betydning end tidligere. 
Det drejer sig primært om stamtallets 
fordeling på diameterklasser og eventu
elt også på kvalitetsklasser.

I stedet for som nu at indgå som 
grundlag for beregning af bevoksnings
mæssige gennemsnit, forfremmes disse 
oplysninger til at udgøre det primære 
grundlag for planlægningen af hugsten 
af store træer. Viden om enkelttræernes 
diametertilvækst får større interesse.

Der er ingen grund til at antage, at 
skovplanlægningen bliver dyrere end 
hidtil, idet der dog opstår et større 
behov for fuldtaksering i ældre løvskov 
og prøvefladetaksering eller fuldtakse
ring i ældre nåleskov. Som det omtales i 
afsnittet "Brug og misbrug” (sidst i artik
len) er der et særligt behov for en stram 
styring af hovedbenyttelsen i de første 
år efter påbegyndelse af måldiameter
hugst.

Måldiameterhugst i selvforyngende 
træarter medfører en ændring af 
bevoksningsstrukturen i en plukhugst- 
lignende retning. På længere sigt kan 
man forestille sig, at skovplanlægnin
gen må tage hensyn hertil, ligesom 
grundlaget for ejendomsbeskatning og 
oplysninger til Danmarks Statistik foran
dres.

Dimensionsudviklingens
økonomi
Måldiameterhugst i det aldersklassevise 
skovbrug har primært konsekvenser for 
udvisningen i de ældre bevoksninger.

Ønsker man at fremme en plukhugst- 
lignende bevoksningsstruktur, så kan 
dimensionsspredningen aktivt fremmes 
ved udrensning og tynding i de yngre, 
ensaldrende bevoksninger. Værdien og 
effekten heraf er et ubesvaret spørgsmål.

Normal dansk udvisningspraksis, der 
bygger på konsekvent udvisning af 
dårlige træer, forekommer rimelig. I de 
senere tyndinger begynder ønsket om, 
at så mange kvalitetstræer som muligt 
skal opnå måldiameteren at påvirke 
udvisningen. Det vil sige, at hugsten 
føres svagere og mere forsigtigt. Speci
elt er der grund til at undlade at hugge 
træer af god kvalitet, selvom de står i 
grupper.

Kvalitet og 
omdriftsdimension
I ældre bøgebevoksninger spiller kæv
lekvaliteten en stor rolle for det enkelte 
træs værdi. Fremspiring af selvforyngel
se ønskes samtidig fremmet. Til fordel 
for blivende træer og for foryngelsen 
fældes brændetræer og rene C-træer 
normalt uanset deres størrelse, fordi 
deres værdi per kubikmeter ikke stiger 
med stigende dimension.

At bedømme kævlens kvalitet på et 
stående træ er imidlertid sværere, end 
man skulle tro. Det kan være vanskeligt 
at afgøre, hvornår et bøgetræs kvalitet 
er så dårlig, at det bør fældes.

Man kan vælge at lade alle større 
bøge, som skønnes at indeholde en B- 
andel (for eksempel BCC) opnå måldia
meteren. Men det er vanskeligt at 
afgøre, hvor grænsen går.

Tidsforbrug
En anke imod plukhugstsystemer - her
under måldiameterhugst i det alders
klassevise skovbrug - er, at tidsforbru
get til udvisning, skovning, udbringning 
og administration er for stort i sammen
ligning med renafdriftssystemerne.

Retfærdigvis må man indrømme, at 
renafdriftssystemerne er mekaniserings
venlige og kan tilrettelægges med et 
minimum af administration. Dette er 
særligt tydeligt i nåletræskovbruget:

Renafdrifterne udskrives efter skov
planen. Entreprenøren maskinskover. 
Savværket klassificerer, måler op og 
sender en check.

Renafdrifterne ryddes af en flishug- 
ningsentreprenør, og der maskinplan- 
tes.

Tyndingerne udføres maskinelt. 
Maskinføreren viser selv ud, og sorti- 
menterne glider med et minimum af 
salgsarbejde til industri eller kraftvarme
værk. Samtidig medfører systemet, at 
behovet for skovbrugsfaglig sagkund
skab reduceres.

Denne mekaniserede renafdriftsmo
del er ikke fuldstændig typisk for dansk 
skovbrug og slet ikke for løvtræskovbru
get. Alligevel er den reel og påvirker 
dansk skovbrug i vid udstrækning. Den 
går sin sejrsgang jorden rundt, hvor 
den er med til at forøge udbuddet af 
nåletræ til så beskedne priser, at løn
somheden i dansk nåletræskovbrug er 
alvorlig truet.

Der er derfor et skisma imellem det 
tidsekstensive, mekaniserede renaf-
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Figur 2. Et udsnit af en rødgranbevoksning, der er behandlet med måldiameter- 
hugst i 9 år. Nu er der lys nok til at en rig foryngelse af ahorn vokser frem. Foto 1998 
Flemming Rune.

driftssystem, der kan tilbyde en billig 
råvare, og den mere sofistikerede skov
behandling, der bygger på måldiame- 
terprincipperne, og som til gengæld 
forøger udbytterne af værdifulde sorti
menter og formindsker kulturomkostnin
gerne.

Dette skisma kan af gode grunde 
ikke løses på grundlag af de erfaringer 
som tyve års tilsyn med et lille skov
distrikt giver. Men problemerne er så 
væsentlige, at de i det mindste skal 
omtales og diskuteres.

Bøg
Tidsforbruget til udvisning er det sam
me i det aldersklassevise bøgeskov
brug og i et bøgeskovbrug, der bygger 
på måldiameterprincipperne, indtil det 
tidspunkt, hvor måldiameterhugsten 
indledes. Derefter kræver den løbende 
udvisning af store træer et større tidsfor
brug end renafdriften eller den kortvari
ge skærmforyngelse. I bøg, hvor kubik- 
massen per træ, der udvises, er stor, er 
dette dog ikke noget stort problem. Se 
figur 1.

Tidsforbruget til udrensning er deri
mod typisk mindre i de foryngelsen der 
spirer frem under den langvarige afvik
ling af moderbevoksningen i modsæt
ning til de kortvarige skærmforyngelser. 
Derfor er det muligt at springe udrens
ningsstadiet over og gå direkte til hugst 
af selvhuggerbrænde. Et klart plus i 
sammenligning med en traditionel 
foryngelse.

I de gamle bevoksninger udføres 
skovningen nu som før med motorsav, 
og skovning af stort løvtræ er hurtig. 
Renafdrift er hurtigst, og derefter er 
tidsforbruget afhængig af foryngelsens 
størrelse, således at tidsforbruget stiger, 
efterhånden som foryngelsen tiltager i 
størrelse. Forskellene er dog ikke ret 
store og spiller ingen væsentlig rolle i 
en sammenligning af de to systemer.

Derimod har måldiameterhugst et 
tydeligt plus i det forhold, at tidsforbru
get til skovning og udslæbning per m3 
er faldende med tiltagende træstørrel
se.

Udkørsel og udslæbning af effekter 
fra tynding i uensaldrende og uensarte
de bevoksninger er formentlig noget 
langsommere end fra mere regulære 
bevoksninger. Ved slutbenyttelsen af 
store træer er der derimod ingen større 
forskel på tidsforbruget til udbringning 
af de aflagte effekter fra spredte træer 
og udbringning på en renafdrift.

Skader på blivende træer kan være 
et problem ved måldiameterhugst. 
Moderbevoksningens blivende træer 
kan beskadiges i måldiameterhugstens 
indledende fase, og foryngelsen kan 
beskadiges i slutfasen.

Problemet adskiller sig kun fra den 
almindelige kortvarige skærmforyngelse 
på den måde, at måldiameterhugsten 
trækker længere ud. Men da skaderne 
på foryngelsen tiltager, jo større denne

bliver, så foreligger der et problem, som 
kun kan imødegås ved øget omhu med 
udvisning, fældning og udslæbning.

Jordbearbejdning og/eller tilplant
ning er ikke nødvendig ved en succes
fuld måldiameterhugst, så her optræder 
en stor fordel i sammenligning med en 
renafdrift eller en kortvarig skærmforyn
gelse. Til gengæld er der ingen tvivl 
om, at mislykkes foryngelsen helt eller 
delvist, så kan man havne i en bekoste
lig situation.

Det mulige ekstra administrative 
arbejde - udvisningen forudsættes altid 
udført af en fagmand - knytter sig til 
registrering og kontrol med antallet af 
store træer. Det vil sige til en sikring af, 
at slutbenyttelsen ikke føres for stærkt.

Alt i alt er det sandsynligt, at et løv
skovbrug, der bygger på måldiameter
hugst ikke kræver mere administrativt

arbejde end et løvtræskovbrug, der 
bygger på renafdrifter eller kortvarige 
skærmforyngelser. Undtagelsen er det 
ekstra, men beskedne tidsforbrug til 
udvisningen.

Rødgran
Tidsforbruget til udvisning er en faktor, 
man må regne med, hvis man ønsker at 
praktisere måldiameterhugst i rødgran. 
Der er et klart mertidsforbrug i sammen
ligning med renafdriften. Samtidig er 
udvisning i disse bevoksninger lidt af en 
kunst, som man ikke kan overlade til en 
person, der ikke er trænet heri.

Skovningen tager længere tid per 
træ ved måldiameterhugst end på 
renafdrift. Ligesom ved bøgeskovnin
gen er der dog i rødgran også den for
del ved måldiameterhugsten, at tidsfor
bruget per m3 falder med tiltagende
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træstørrelse ved skovning og ud- 
slæbning.

Om skovning af så store enkelttræer, 
der skal fældes og udslæbes retnings
bestemt, med fordel kan mekaniseres, 
er et åbent spørgsmål. Det er et pro
blem at fastholde og løfte disse store 
træer, der ofte vejer to til fire tons, ud af 
bevoksningen og derpå afkviste og pla
cere dem på et stikspor eller retnings
bestemt for at kunne slæbe dem ud 
uden skader,

Der er dog nye maskiner under 
udvikling, som formentlig kan gøre 
arbejdet. Den lille kubikmasse per ha, 
der skoves per gang, vil altid udgøre et 
problem.

Udslæbningen af enkelte store stam
mer er mere tidskrævende per m3 end 
på en renafdrift.

Skaderne på blivende bestand ved 
måldiameterhugst af rødgran er et kapi
tel for sig selv. Det er en nødvendighed, 
at skader kun forekommer i begrænset 
omfang.

I den indledende fase indebærer 
skovning af store træer i de relativt 
stamtalsrige bevoksninger mange 
muligheder for at beskadige blivende 
træer ved såvel fældning som ud- 
slæbning. En risiko som selvfølgelig 
ikke er aktuel på en renafdrift.

Selvforyngelse vil ofte indfinde sig, 
hvis der er egnede frøkilder i nærheden 
- selvom moderbevoksningen består af 
en træart, der normalt ikke er selvforyn- 
gende i Danmark. Men hvis man ikke er 
så heldig at der kommer foryngelse, så 
er der udsigt til en mere besværlig kul
turstart end efter en renafdrift.

Ligeledes medfører den forlængede 
omdrift forøgede muligheder for rådan
greb. Disse kan til en vis grad imøde
gås ved stødsmøring, men det koster 
også penge.

Endelig medfører den forlængede 
omdrift en forøget risiko for at løbe ind i 
en orkan med stormfald til følge.

Brug og misbrug
Ønsker man at praktisere måldiameter
hugst i det aldersklassevise skovbrug, 
står man overfor en vifte af bevoksnin
ger med hver sine karakteristika.

- Der er alle de bevoksninger, der er 
så unge, at ingen træer endnu har nået 
måldiameteren. De kan behandles som 
hidtil, men er træerne af god kvalitet, vil 
man opdage, at hugststyrken falder.

- Så er der de bevoksninger, hvori 
enkelte træer netop har opnået 
omdriftsdimension. Ved hugst af disse 
træer indledes måldiameterhugsten.

- Endelig er der bevoksninger, som 
ud fra en traditionel betragtning nærmer 
sig omdrift eller tidspunktet for etable
ring af en kortvarig skærmforyngelse. 
Antallet af træer, der honorerer måldia
meteren er som regel stort i disse 
bevoksninger.

Følger man nu de foreløbige anbefa
linger for måldiameterhugst og udviser

en betydelig andel af disse træer på én 
gang, bliver hugsten næsten ubetinget 
for stærk med tilvækststagnation, kvali
tetstab og foryngelsesproblemer til føl
ge. Man kan risikere, at måldiameter
hugsten ender med, at mens man selv 
høster frugterne af tidligere tiders 
omhyggelige kulturanlæg, så efterlades 
en ringere skovtilstand.

Ønsker man at tømme en skov for 
værdier, tilbyder måldiameterhugsten et 
mere bekvemt påskud end den traditio
nelle skovdrift: Alle værdifulde træer 
hugges, resten efterlades, og kulturar
bejdet negligeres.

Malende betegnes denne skovtil
stand “den grønne løgn’’ i Finland, Nor
ge og Sverige, hvor sortimentspluk- 
hugst er i frisk erindring. I Danmark har 
der derimod egentlig ikke været væ
sentlige afvigelser fra renafdriftsskov
bruget, siden J.G. von Langens intro
duktion heraf i syttenhundredetallets 
sidste halvdel.

Måldiameterhugst i 
det aldersklassevise 
skovbrug
I bøg viser erfaringerne, at måldiame
terhugst er fordelagtig under forudsæt
ning af, at der i løbet af moderbevoks
ningens lange afviklingsperiodes første 
halvdel fremspirer en tilfredsstillende 
vital og arealdækkende foryngelse. Er 
dette ikke tilfældet, mister hugstmåden i 
fordel, men formentlig ikke mere end at 
de ekstra udgifter til sikring af foryngel
sen tjenes ind ved den fordelagtige 
afviklingsform. Se figur 2.

I rødgran er sagen mere problema

tisk. På ni år er der dog (i eksemplet i 
artikel 1) hævet 139 rm3 rødgrantømmer 
per ha, hvoraf 85 procent er over 26 cm 
på midten. Samtidig er bevoksningen 
intakt i den forstand, at kubikmassen 
per ha ikke er faldet, og den gennem
snitlige diameter i brysthøjde er steget 
på trods af tophugsten.

Den største ulempe er, at risikoen for 
stormfald stiger med den forlængede 
omdrift.

Naturforyngelse er ingenlunde 
usædvanlig under rødgran, som 
behandles med en svag, men hyppig 
måldiameterhugst. Danske træarter har 
en forbavsende spirevillighed og evne 
til at optræde i betydeligt antal, selvom 
frøkilderne er relativt langt væk. Man 
behøver derfor ikke på forhånd afskrive 
sig muligheden for at spare kulturudgif
terne, hvorved metoden vinder i fordel.

Det er afslutningsvis mit håb, at flere 
må fremlægge deres erfaringer fra 
praksis og forskning med henblik på at 
konkretisere den økonomisk optimale 
behandling i forhold til de meget for
skellige vækst- og kvalitetssituationer, 
som hver enkelt bevoksning i de dan
ske skove repræsenterer.

Supplerende litteratur:
Heding, Niels: Måldiameterhugst i det 
aldersklassevise skovbrug. Dansk Sko
vbrugs Tidsskrift. Side 1-51, 1/2000.

Heding, Niels: Arbejdstidsforbruget - en 
beslutningsprameter ved dansk løvskovs 
behandling. Se kapitlet: Rationalisering ved 
målrettet udvisning. Side 348 - 390. Køben
havn 1983.

Heding, Niels og Søren Jacobsen: Om at 
se træerne for bare skovbrug. Dansk Skov
forenings Tidsskrift. Side 1-28. 1/1980.
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FYSIOLOGISK STRESS TEST,
MORFOLOGI 

OG SUNDE RØDGRANER
- RESULTATER FRA ET SJVF RAMMEPROGRAM (3)

Sammendrag
I slutningen af 1970’erne og op gennem første halvdel af 1980’erne var rødgra
ner i Europa præget af et skadesfænomen, som man kaldte for “novel decline”. I 
1989 og nogle få år frem optrådte der i Danmark et endnu mere alvorligt skades
fænomen, som man kaldte de “røde rødgraner”.

Som en reaktion på ’’novel decline” problemet blev der i slutningen af 
1980’erne - parallelt med det mere empiriske arbejde med skovtræforædling - 
udviklet en metode til at udvælge sunde rødgraner på 3-4 års-stadiet til nyplant
ning i danske skove. Metoden var baseret på dels stress-fysiologiske egenska
ber, dels morfologiske egenskaber (dvs. reaktion på ydre påvirkninger, hhv. ydre 
kendetegn, red.).

I nærværende projekt - der blev påbegyndt i 1994 - videreudviklede vi meto
den til også at omfatte de “røde rødgraner".

Det viste sig at metoden kunne registrere den genetiske variation i tålsomhed 
over for kunstigt fremkaldt stress. I visse sammenhænge, blandt andet “røde 
rødgraner" i Feldborg, kunne der påvises en sammenhæng til sundhedstilstand 
under feltforhold.

Det mest overraskende ved disse sammenhænge var, at de hvad angår de 
stress-fysiologiske egenskaber skifter fortegn fra “novel decline” i 1970-80 i øst
europæiske provenienser til “røde rødgraner” i dansk rødgran fra 1989 til først i 
1990’erne.

Imidlertid må det erkendes, at disse sammenhænge ikke har vist sig tilstræk
keligt stabile, når der inddrages avlsværdier for sundhed i et bredere dansk 
avlsmateriale, som også blev sundhedsvurderet i 1990’erne. Vi kan derfor på 
nuværende stadium ikke anbefale metoden anvendt i større omfang i det prakti
ske forædlingsprogram i rødgran.

Det foreslås dog at etablere en mindre, eksperimentel del-population selekte
ret på grundlag af de foreliggende stress-tests ved kontrollerede krydsninger.

Af Henrik Saxe 1), Hubert 
Wellendorf 1), Martin Lund 
Olesen 2) og Jesper Mazanti 
Aaslyng 3)

Rødgran har tidligere 
været ramt af svækkel
ser kaldet ’’røde rødgra
ner” og ’’novel decline”.

For at undgå disse 
skader i fremtiden er 
det forsøgt at fremavle 
typer som er mere mod
standsdygtige. Man har 
kombineret viden om 
sundhedsproblemer i 
forældrebestande med 
afkommets ydre kende
tegn og dets reaktion på 
stress i laboratoriet.

Nogle af undersøgte 
skadestyper er for vagt 
definerede til at man 
generelt kan anvende 
metoden til forædling. 
Det foreslås dog at lave 
en mindre forsøgsbe
voksning. 1 2 3

1) Skov og Landskab, Arboretet (KVL)
2) SAS-Institute
3) Jordbrugsvidenskab, KVL

Forskning i vækst og 
fysiologi
Statens Jordbrugs- og Veterinærviden
skablige Forskningsråd har over en 5- 
årig periode 1994-1999 finansieret 
opbygningen af den skovøkofysiologi- 
ske faggruppe ved Landbohøjskolens 
Arboret i Hørsholm.

Forskningen har fokuseret på klima
forandringers og luftforurenings påvirk
ning af skovtræers vækst og fysiologi, 
samt på metoder til at udvælge potenti
elt sunde træer. Det sidste emne var på 
forhånd støttet af en bevilling fra Stats
skovenes Planteavlsstation. Under det 
5-årige rammeprogram er der indenfor 
fagområdet uddannet tre ph.d. og tre 
naturvidenskabelige kandidater.

I en serie på tre artikler beretter for
skerne kort om deres resultater. Den 
første artikel blev bragt i SKOVEN 6- 
7/99, og den anden i SKOVEN 9/00. I 
denne tredje og sidste artikel fortælles 
om nogle muligheder for at udvælge 
potentielt sundere rødgraner til fremti
dens danske skove.

Skaderne og 
deres årsager
Fra slutningen af 1970’erne og op til 
midten af 1980’erne optrådte der i Euro
pa og i Danmark et skadesfænomen i 
rødgran, som blev kaldt for “novel decli
ne” (kan oversættes ved "hidtil ukendt 
svækkelse”, red.). Denne “ny type” ska-
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Figur 1. Tegneserien illustrerer filosofien bag “tidlig udvælgelse" af sunde træer. I 
de øverste figurer behandler forskeren sit forsøgsobjekt pænt, og spørger på kulti
veret vis, hvad den er for et kræ; men planten giver ikke noget tydeligt svar.
Så anvender forskeren en mere insisterende facon, planten stresses og får én med 
tæppebankeren. Og nu viser forsøgsplanten tydeligt sin sande karakter.

de - som foruden rødgran også angreb 
andre træarter (Hartman, Nienhaus & 
Butin, 1988) - var i nåletræer kendeteg
net ved gulfarvning og tab af ældre 
nåleårgange,

Man konkluderede efter mange års 
forskning, at årsagerne til “novel decli
ne” var mangfoldige, skønt symptomer
ne lignede hinanden. Det blev dog 
fastslået, at gasformig luftforurening 
(SOz, NOx) fra kraft/varme-, industri- og 
transportsektoren - og den deraf afledte 
sure nedbør - alle var medvirkende til 
den såkaldte “skovdød” (Hanisch &
KHz,1991; CEC-UN/ECE, 1993).

Den sure nedbør tilførte jordøkosy
stemet et overskud af protoner (H+) og 
af S- og N-anioner. Derved blev giftige 
aluminiumsioner tilgængelige, samtidig 
med at der i jorden foregik en udvask
ning af essentielle næringsioner. Der 
forekom tilsvarende skader i USA, lige
ledes fremkaldt af mangeartede årsa
ger (Skelly et al., 1987).

Ganske vist døde der mange træer i 
stærkt forurenede områder - fx i den 
såkaldte “Sorte Trekant” mellem det 
daværende Østtyskland, Polen og Tjek
koslovakiet.

Men der var også mange træer i bl.a, 
Alperne, som blev syge, især på syd
vendte skråninger. Her angav man 
årsagen til at være ozon, aktive radika
ler og tilsvarende forbindelser, der frem
kommer i en atmosfære rig på kulbrinter 
og kvælstofilter, når den bestråles af 
solens UV-lys. Kulbrinterne og kvælstof
ilter kom dels fra den øgede trafik i 
Alperne, dels fra træernes egen afgas- 
ning af æteriske olier. I bjergene er UV 
strålingen højere p.g.a. den “tynde 
atmosfære”.

En fællesnævner for flere typer af 
“novel decline” var mangel på næring 
(især magnesium) i de ældre nåleår
gange. “Novel decline” skaderne for
svandt dog fra de europæiske skove 
samtidig med at forurening fra alle sek
torer blev nedbragt.

I Danmark var det i første række 
rødgraner af østeuropæisk afstamning 
som led under “novel decline”. Men et 
endnu alvorligere problem for de dan
ske skove var de såkaldte “røde rødgra
ner”, der optrådte i en kort årrække fra 
1989.

Saxe et al. (2000) har for nylig givet 
en oversigt over en række mulige årsa
ger til de "røde rødgraner" (havsalt, luft
forurening, varme vintre). Konklusionen 
var her, at de “røde rødgraner” var 
forårsaget af summen af alle stress ele
menter, sandsynligvis forstærket af et 
samspil mellem flere af elementerne.

Rødgran er blevet stadigt sundere 
gennem de seneste år, konkluderer 
Skov- og Naturstyrelsen gang på gang i 
deres årlige gennemgang af de danske 
skoves sundhedstilstand (Miljø- og 
Energiministeriet, 1996-1999); udviklin
gen vendte i 1995. (Se også Skoven 
8/00).

Så spørgsmålet er nu, om det lader 
sig gøre at udvælge unge rødgran 
genotyper af potentielt sunde rødgra
ner. På den måde kunne man undgå en 
evt. tilbagevenden af “novel decline” og 
“røde rødgraner”.

Med det kendskab vi har til “novel 
decline”, “røde rødgraner" og de i dag 
fremherskende mere uspecifikke sund
hedsproblemer, har vi søgt at udvikle en 
fælles metode for “tidlig" udvælgelse af 
potentielt sunde rødgraner i relation til 
alle disse skader. Man kan så blot håbe 
på, at eventuelle fremtidige skader har 
så meget til fælles med fortidens alvorli
ge skader, at en selektion i dag giver en 
generel eller specifik beskyttelse, også 
mod skader som måtte opstå fremover.

Der er taget udgangspunkt i de 
metoder som Saxe (1989) udviklede 
som et muligt værn mod “novel decli
ne”.

Filosofien bag “tidlig 
udvælgelse”
Filosofien bag “tidlig udvælgelse” af 
potentielt sunde rødgraner er at kombi
nere viden om sundhedsproblemer i 
forældrebestande med deres afkoms 
stress-fysiologiske og morfologiske 
egenskaber målt i laboratoriet. (Stress
fysiologi er reaktioner på ændringer i 
kårene, fx ozon, tørke, temperatur, og 
morfologi er plantens ydre kendetegn, 
fx antal grene, nålefylde, højdevækst, 
red.).

Det særlige ved den stress-fysiologi
ske metode er, at man får et mere mar
kant billede af planternes fysiologiske 
egenskaber ved at betragte de unge

træers reaktion på et kontrolleret stress 
- frem for blot at se på deres basis-fysi
ologi (Figur 1).

Udgangspunktet er, at træers fysiolo
giske egenskaber - og ikke mindst 
deres stress-fysiologiske egenskaber - 
kan have en direkte sammenhæng med 
bevarelse af træernes sundhed under 
naturlige forhold gennem træernes lan
ge liv. Med andre ord, hypotesen er, at 
resistens mod tidligt fremkaldt stress - i 
dette tilfælde fremkaldt af ozon (Os) - 
giver et konkret udsagn om en mere 
generel stress-resistens på senere sta
dier af træernes udvikling.

Når vi for alle planter i dette forsk
ningsprojekt også undersøgte de små 
træers morfologiske egenskaber, var 
det i første række for at kunne forklare 
visse fysiologiske reaktioner ud fra dis
se. Men allerede i 1980’erne var der for
modning om, at de morfologiske karak
terer - ganske som de stress-fysiologi
ske egenskaber -kunne bruges til at for
udsige østeuropæiske rødgraners 
følsomhed overfor “novel decline”
(Saxe, 1989).

Morfologiske egenskaber er langt 
enklere at måle end stress-fysiologiske 
egenskaber. Alene derfor kan de være 
den nærmeste vej til at selektere poten
tielt sunde rødgraner.

Forsøgsplanter
Vi anvendte fire grupper af forsøgsplan
ter (Figur 2).

Den første gruppe var åbent be
støvet afkom af 26 forældretræer i Feld- 
borg Sønderskov, som for 10 år siden 
var stærkt påvirkede af skadesfænome-

142 SKOVEN 3 2001



SKOVENES SUNDHED

Orteter
(modertræer)

Europæiske 
provenfe nser

o Basis population (de "400"

\Feldborg

Hofmansgave
klon

frøplantage
(FP 240)

Birkebæk 
plantage 
(F 228)

Bjørns lev 
plantage 
(F 244)

BLP A BLUP - værdier

Orteter i
Lundbæk Orteter i
plantage Fårhus

Orteter i
Rens Hedeg

plantage
plantage

GRUPPE 4
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Figur 2. Oversigt over det undersøgte plantemateriale.
Gruppe 1: 26 modertræer i Feldborg Sønderskov Gruppe 2: 13 modertræer som 
replicerede kloner i FP240 ‘Fiofmansgave’ og som frit bestøvet afkom i Birkebæk 
F226 og Bjørnslev F244 plantager. Gruppe 3: 17 modertræer fordelt på Lundbæk, 
Fårhus og Rens Fledegård plantager. Gruppe 4: 14 europæiske provenienser.
Der blev således testet i alt 70 forskellige halvsøskende familier i laboratoriet.

net de “røde rødgraner” (Saxe et al., 
2000). Dette materiale blev anvendt til 
at undersøge om vores metoder til “tid
lig udvælgelse" kunne bruges overfor 
“rød rødgran” problematikken.

Den anden gruppe var åbent be
støvet afkom af 13 genotyper. De er 
repræsenteret som kloner i ’Hofmans
gave’ klonfrøplantage (FP 240) på god 
jord på Nordfyn, samt i to vestjyske 
afkomsforsøg (åbent bestøvet afkom i 
Birkebæk F 226 og Bjørnslev F 244 
plantager) på mager jord.

Den tredje gruppe var åbent be
støvet afkom af 17 enkelttræer blandt 
de såkaldte ‘400’ plustræer. De 17 
træer var fordelt på tre sønderjyske 
hedeplantager: Lundbæk, Fårhus og 
Rens Hedegård.

De 30 familier fra gruppe 2 og 3 blev 
anvendt til at undersøge om vores 
metoder til “tidlig udvælgelse" kunne 
bruges til at beskrive det sundhedsni
veau, der blev udtrykt blandt de ‘400’ 
plustræer i 1991 og i afkomsforsøgene i 
hedeplantagerne 1995 og 1996.

Den fjerde gruppe var afkom af 14 
europæiske provenienser af kendt 
oprindelse. Der var to formål med at 
arbejde med denne gruppe. Den ene 
var at undersøge hvordan metoderne 
for "tidlig udvælgelse” afhang af den 
årstid de blev testet. Den anden var at 
se hvordan proveniensernes oprindel
sesbetingede egenskaber m.h.t. forven
tet sundhedstilstand hang sammen 
med morfologi og stressfysiologiske 
reaktioner.

Den stress
fysiologiske test
Det stress-fysiologiske testsystem 
bestod af 20 plantekamre, som var ned
sænkede i to store termostatstyrede 
vandbade (Figur 3a). Hvert kammer var 
et 19 liter glasrør, som kunne rumme 0,6 
meter høje planter (Figur 3b). Rundt om 
hvert vandbad var der 148 elektronisk 
styrede lysstofrør (Figur 3c), der sikrede 
en ensartet belysning af hver plante.

Vækstbetingelserne i plantekamrene 
var meget nøje styrede, både hvad 
angår lys, temperatur, relativ luftfugtig
hed, og atmosfærens indhold af kuldi
oxid [CO2] og ozon [CL],

Træerne i hvert kammer optog CO2 i 
lys og afgav vanddamp, før, imens og 
efter de blev eksponeret til Os. Forskel
len i det enkelte plantekammer på ind- 
og udgående mængder vanddamp og 
kuldioxid blev omregnet til planternes 
transpiration og fotosyntese,

Ozon blev anvendt som stress. Dels 
er dets giftvirkning hurtig og reprodu-

*) reproducérbar: Forsøget kan let genta
ges på et senere tidspunkt. Et alminde
ligt krav i videnskabelige forsøg for at 
sikre at resultatet ikke skyldes tilfældig
heder.

cérbar *), dels er oxidativt stress én 
generel form for plantestress, der er 
udbredt i naturen. Oxidativt stress frem
kaldes fx af tørke og kraftigt lys.

Planterne fik lov til at tilpasse sig for
holdene i kamrene, hvorefter stressbe
handlingerne begyndte. Der blev lavet 
samtidige målinger af planternes tran
spiration (fordampning) og fotosyntese 
(stofproduktion), og dette afspejlede 
planternes umiddelbare reaktion på 
ozon-stress. Reaktionen var størst i 
kamre med den højeste ozonkoncentra
tion.

Hvis man i et koordinatsystem afbil
der den stress-forårsagede nedgang i 
transpiration og fotosyntese som en 
funktion af stigende ozon-koncentratio
ner (stress), får man en kurve, der enten 
er en ret linie eller kan transformeres til 
en ret linie. Hældningskoefficienten for 
en sådan ret linie betegnes ofte med 
det græske bogstav alfa (a).

Det er disse a-værdier, som vi - i 
relation til “novel decline” - på forhånd 
vidste havde en betydende sammen
hæng med sundheden hos forældrene 
til det stress-eksponerede afkom (Saxe 
1989).

Men i nærværende forsøg så vi på 
afkom af træer, som enten var ramt af 
skadesfænomenet de “røde rødgraner” 
i Feldborg Sønderskov (gruppe 1, figur 
2; Saxe et al., 2000), eller af et uspeci
fikt nåletab i et bredere dansk materiale 
som blev sundhedsvurderet i 1995 eller 
1996 (gruppe 2) eller i 1991 (gruppe 3). 
Årstallet for sundhedsvurderingen er 
vigtig som tegn på hvilke typer skader, 
der kan tænkes at have forekommet.

Morfologi
I de første undersøgelser med stress
fysiologiske selektionsmetoder fandt 
man også en sammenhæng mellem 
forældresundhed og afkommets morfo
logi, dvs. en række fysiske mål (Saxe, 
1989).

Vi målte derfor afkommets højde, 
antal første-ordens sideskud, antallet af 
Sankt Hans skud, foruden frisk- og tør
vægt af nye og gamle nåle, nye og 
gamle skudakser, samt af hovedaksen. 
Og vi beregnede forholdsværdier som 
fx antal primære sideskud i forhold til 
hovedaksens længde, hvilket blev kaldt 
for grentæthed.

Vi kan nu selektere mod 
røde rødgraner
Forældretræernes absolutte sundhed 
blev målt som nåletab og misfarvning 
på en skala fra 0 (død) til 9 (sund). Den 
relative sundhed blev målt i forhold til 
nabotræer, hvorved der blev taget høj
de for jordbundsmæssige og andre 
lokalt bestemte forhold.

Figur 4 viser resultaterne af en korre
lationsanalyse for Feldborg afkommet. 
Korrelationskoefficienterne i cirklerne 
udtrykker sammenhænge mellem det 
pilene forbinder. Det øverste tal er sam
menhængen med forældretræernes 
absolutte sundhed, og det nederste 
sammenhængen med forældrenes rela
tive sundhed.

Figur 4 udtrykker, at der er en bety
dende sammenhæng mellem forældret
ræernes sundhed i Feldborg og afkom
mets morfologi samt fotosyntese stress 
respons. Både morfologi og stress
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Figur 3. A: Laboratorie testsystemet bestod af to termostatstyrede vandbade på 2,6 meter længde og 700 liter volumen med 10 
plantekamre i hver B: Hvert plantekammer kan rumme en 0,6 meter høj forsøgsplante. C: Langs hvert vandbad sidder der 148 
lysstof rør.

respons kan derfor bruges til at udvæl
ge træer, som er robuste overfor både 
"novel decline” og “røde rødgraner”.

Ved brug af stress reaktionen sker 
udvælgelsen imidlertid ikke som én 
gruppe, som er modstandsdygtig over
for begge sygdomme. Det skyldes at 
der er forskelligt fortegn på sammen
hængen til “novel decline” og “røde 
rødgraner”. Træer med svag ozon 
stress respons er modstandsdygtige 
overfor “novel decline” (Saxe 1989), 
mens træer med kraftig ozon stress 
respons er modstandsdygtige overfor 
“røde rødgraner".

Derimod er fortegnet ens når det 
gælder de morfologiske størrelser. Sun
de småplanter med lille grentæthed, rin
ge højdevækst og få Sankt Hans skud 
var nemlig mere hyppige blandt frit be
støvet afkom af modertræer, der var 
modstandsdygtige overfor såvel "novel 
decline” i Kongelunden (Saxe, 1989) 
som "røde rødgraner” i Feldborg Søn
derskov (Saxe et al., 2000).

Resultaterne tyder altså på at ved

brug af morfologiske mål kan der 
udvælges en enkelt gruppe planter, 
som forventes at være modstandsdygti
ge overfor begge sygdomme.

Metoden er 
årstidsafhængig
Hvis man vil udnytte selektionsmetoder
ne i praksis, er det nødvendigt at vide, 
hvordan de undersøgte egenskaber 
påvirkes af årstiden. Dette blev under
søgt for fire af de europæiske proveni- 
enser.

Resultatet var, at forholdet mellem 
grentætheden i de fire provenienser var 
næsten konstant gennem et år. Forskel
len mellem provenienserne var dog 
størst i vækstperioden, og mindst i vin
terhalvåret, samt efter et års vækst i 
drivhus.

Fotosyntese stressfølsomheden 
adskilte også de fire provenienser, men 
igen bedst i vækstperioden, og når der 
blev korrigeret for størrelsen af den akti
ve nålemasse på årsskuddet (Saxe & 
Wellendorf, 2000).

Selektionsmetoderne er altså afhæn
gige af årstiden, og det gør langvarige 
måleserier ubrugelige.

Ingen selektion mod
uspecifikke
sundhedsproblemer
A. ‘Hofmansgave’-materialet 
I vore undersøgelser af 13 familier, som 
var afkom af individuelle kloner i ‘Hof
mansgave’, fandt vi en sammenhæng 
mellem laboratoriemålinger af afkom og 
feltsundhed i frøplantagen (målt 1995).

Det blev herved antydet, at den 
stress-fysiologiske metode også kunne 
have en vis effekt overfor mindre bety
dende sundhedsproblemer i et bredere 
dansk rødgran materiale, som hverken 
var ramt af “novel decline” eller “røde 
rødgraner”. **)

**) halvsøskende - dvs. moderen er kendt, 
faderen er ukendt.
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Figur 4. Model over statistiske sammenhænge mellem sundheden af modertræer i 
Feid borg Sønderskov (“røde rødgraner”) og morfologiske og stress-fysiologiske 
egenskaber i frit bestøvet afkom målt i laboratoriet. Modellen viser; at egenskaber 
målt i laboratoriet kan bruges til at forudsige sundhed hos deres voksne moder
træer, og dermed til udvælgelse af potentielt sunde rødgraner.
Sundheden i skoven er målt på en 0-9 skala, hvor 9 er det sundeste træ. Gren
tæthed er et mål for antallet af sideskud på hovedaksen i forhold til dennes længde. 
Stress respons måles som reduktion af fotosyntese og transpiration under ozon 
påvirkning; en kraftig reaktion giver en stor hældningskoefficient, (a 
Tallene i cirklerne er korrelations koefficienter. Stjernene viser om sammenhængene 
(korrelationerne) er betydende (signifikante): */blå tal 5% niveau, ( ) 10 % niveau.
De øverste tal i cirklerne henviser til måling af modertræernes absolutte sundhed, 
mens det nederste tal henviser til måling af modertræernes sundhed i forhold til de 
omgivende træer. De manglende sammenhænge med transpiration stress følsom
hed (grå cirkel) skyldes, at forsøgsplanterne var for store til målesystemet.

Imidlertid viste det sig at beslægtet 
afkom fra to vestjyske hedeplantager 
(Birkebæk og Bjørnslev) havde en 
anderledes sundhedsprofil end på ‘Hof
mansgave’. Profilen afhang endog af 
hvilket sundhedsindex, der blev benyt
tet. Sundheden i de to hedeplantager 
blev målt i henholdsvis 1995 og 1996. 
Uanset det benyttede sundhedsindex 
fandt vi ingen sammenhæng mellem 
sundhed i hedeplantagerne og labora
toriemålinger af afkom.

Sundhedsmålingerne i ‘Hofmansga
ve’ materialet - d.v.s. forældre på Nor- 
døstfyn og afkommet i hedeplantagerne 
- biev foretaget på et tidspunkt, hvor 
der ikke længere forekom “novel decli
ne” eller “røde rødgraner”. Den mang
lende sammenhæng mellem vores 
inducerede stress-målinger og sundhed 
i hedeplantagerne kan således skyldes, 
at feltobservationerne i 1995-96 dækker 
over andre resistensmekanismer, end 
de der var virksomme ved typisk “novel 
decline" i 1980’erne eller ved “røde 
rødgraner” i 1989 og nogle få år frem.

Endelig var der mere støj i laboratori
emålingerne af 'Hofmansgave’ materia
let (og det efterfølgende) end i Feld- 
borg materialet, og dette forringer 
mulighederne for at finde betydende 
sammenhænge.

I praksis er det skaderne på de mag
re jorde, som er det største problem. 
Disse skader kunne vi i det aktuelle 
danske plantemateriale ikke forudsige 
med de anvendte metoder.

B. De '400' plustræer
Vi undersøgte 17 halvsøskende **) 
afkom fra tre sønderjyske plantager 
(Lundbæk, Fårhus og Rens Hedegård). 
Her fandt vi ingen sammenhæng mel
lem laboratorietests og absolut eller 
relativ sundhed målt på modertræer.

Træerne var blandt de såkaldte '400' 
plus-træer, der er udvalgt som egnet 
udgangsmateriale for fremtidens sunde 
rødgraner til danske skove. Forældre
nes sundhed blev scoret på tre nærtlig
gende lokaliteter indenfor samme år, 
1991, altså på et tidspunkt hvor effek
terne af ‘røde rødgraner' stadig burde 
være fremherskende.

C. Europæiske provenienser.
Vi havde forventet at provenienser fra 
det sydøstlige Europa var de mest 
stress-følsomme (Ravensbeck, 1991; 
Paludan-Muller, Saxe & Leverenz,
1999), men dette passede ikke med 
vore observationer af deres afkom. Vi 
fandt nemlig ingen forskelle i stress
følsomhed eller morfologi mellem østli
ge og vestlige provenienser.

Vi må erkende, at vores selektions
metoder ikke kan selektere mod de 
typer skader, vi har observeret på et 
bredere dansk plantemateriale.

Så selvom metoderne virker mod 
konstaterede angreb af “novel decline” i 
Kongelunden (Saxe 1989), “røde

rødgraner” i Feldborg (Saxe & Wellen- 
dorf 2000) og uspecifikke skader i ‘Hof
mansgave’, så kan vi ikke bekræfte, 
hvorvidt metoderne effektivt forbedrer 
sundheden i et bredere materiale 
repræsenteret ved de 30 familier fra 
gruppe 2 og 3. Der var i al fald ingen 
sammenhæng med de nåletabsproble
mer man oftest observerer på magre 
jorde i Jylland.

Konklusioner og 
anbefalinger
De stressfysiologiske og morfologiske 
metoder til at udvælge potentielt sunde 
rødgraner virker tilsyneladende primært 
overfor de alvorlige skadesfænomener, 
som kendes fra regional skala: “novel 
decline” og “røde rødgraner”.

Selektion af potentielt sunde træer 
v.h.a. stress fysiologisk respons vil dog 
resultere i to grupper: én som er robust

over for den ene type skade, og én som 
er robust overfor den anden type ska
de. Selektion v.h.a. morfologiske størrel
se giver derimod én gruppe, der er 
modstandsdygtige overfor begge syg
domme.

Forskellige, lokalt optrædende ska
desfænomener er for udefinerede til at 
kunne nyde gavn af de nye metoder til 
at udvælge sunde rødgraner. Vi kan 
derfor på nuværende stadium ikke 
anbefale metoden i større omfang i det 
operative forædlingsprogram i rødgran, 
medmindre man vil sikre sig mod gen
tagne problemer af typerne “novel 
decline” eller “røde rødgraner”. Og selv 
da skal man overveje om metoderne er 
tilstrækkeligt robuste.

Man bør desuden overveje om en 
udvælgelse af potentielt sunde rødgra
ner fører til fravalg af egenskaber, man 
ønsker at bevare - fx en god højde

SKOVEN 3 2001 145



SKOVENES SUNDHED

vækst - og om dette modsvares af til
valg af gode egenskaber - fx lav gren- 
tæthed.

Vi kan dog anbefale
(1) at derved kontrollerede krydsnin

ger etableres en mindre, eksperimentel 
del-population selekteret på grundlag af 
de foreliggende stress-tests,

(2) at metodikken tages op til fornyet 
overvejelse, hvis disse forsøg falder 
positivt ud, og

(3) at metodikken videreudvikles, 
når/hvis nye alvorlige sundhedsproble
mer rammer rødgran i de danske skove.
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FORSTPLANT klarer leverancen 

præcist og ordentligt!

w»» Spearhead »
gØ^r -M-Soecialist i vedligehold af grønne omrader

A 
A 
A
A **atm
A

Specialist i vedligehold af grønne

HX 225 
Fingerhegnsklipper

A
A

1 Sp^rh * m
jp-p he*toiman.

fc Vester Nebel • 6040 Egtved • Tlf. 7555 3644 • Fax 7555 4243

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

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

Brumi

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

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

• Køb af træ på roden

L . BRDR.• Maskinskovning -g

• Udkørsel af træ HØJRUP A/s
• Maskinplantning Skoventreprenører

Skovgade 20 
7300 Jelling 

Biltel. 20 73 71 73
30 80 01 73

Fax 76 80 14 00

• Oprilning

• Rydning af stød og kvas
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BØGER TIL SALG

BØGER TIL SALG
G. Ahlefeldl-Laurvig-Bille og Vitus Gay Dansk Jagtleksikon 1 og 2 1944 200

E. Suensom Byggematerialer, bind 2 1922 50

P. Wegge, J. Helms og V. Neergaard Lærebog tor skovfogedelever 1941 250

F. Sleenbjerg Planternes ernæring - figurer og tabeller 1965 40

F. Steenbjerg Planternes ernæring 1. Bind - tekst 1951 50

Troels V. Østergaard Den nye geologi 1975 50

Politikens håndbogsserie Jeg er jæger 1964 20

Troels V. Østergaard og Gregers Jensen Sten og blokke 1978 40

P. Hartvig Larsen Landbrugets Plantedyrkning 1 1968 50

Christian Hjort og Bjørn Sundquist Geologi og Miljd 1979 30

Mogens Hansen og Andreas Bjerggård Væksthusinfo 1976 20

Dansk Skovforening Dansk Skovbrug i glimt -2 slk. 1982 20
Peder Agger og Jesper Brandt Om økologi - en introduktionsbog 1976 20

Nordisk Skogsunion Skogsbruket i Norden 1954 20

Jørgen Sehested Blandingsskoven 1963 30

Vagn Johansen Det danske Statsskovbrug i krigs- og efterkrigsliden 1952 20

Hans Sylvain Thomsen Stormfaldet i danske skove 1967 og 1968 1971 30
R. Balsiger Der Plenterwald 1925 40

Johs. Helms Skovdyrkningslære 1925 100
Colin Patterson Evolution 1979 30
Miljøministeriet Miljø og Teknologi 1983 20
Flemming Juncker Men morsomt har det været 1983 70
Boganis Jagtbreve III. af Hans Nicolaj Hansen og Erik Hennmgsen 1955 80
Harald Skodshøj E.M.Dalgas 1943 60
Axel S. Sabroe Uden for skovvejene 1964 50
William Manchester En præsidents død 1963 60
Geodætisk institut Detailkort over fredede områder 1972 30
Hugh Johnsom - på dansk v. Aage Andresen Træernes Bog 1975 60
B.K. Boom och H. Kleijn Trådens Rike 1967 40
G. Honnens de Lichtenberg Skovens Vildt 1938 60
Sigvart Werner Dyrehaven 1946 40
Fridlev Skrubbellrang Del danske Landbosamfund 1500-1800 1978 60
A. Howard Grøn Skovbrugets Driftsøkonomi 1945 30
A. Howard Grøn Skovbrugets Driftsøkonomi-skovvurdering 1944 30
Edward G. Cheyney American Silvics and Silviculture 1942 20
H.C. Aslyng Miljø og Jordbrug 1978 30
Landbrugsministeriet Den danske jordklassificering 1976 40
Skytt Andersen, Hans Grønborg Planternes livsfunktioner 1980 30
Chr. G. Petersen, C. Heegaard, H. Sune Ebbesen Vore skove 1966 30
O.K. Nielsen- Jordbundslære for skovteknikerelever 2. udg. 50
S.A Wilde-G.K. Voigt J.G. lyer Soil and Plant analysis for tree Culture 1964 30
A. Howard Grøn Skovbrugets regnskabsvæsen 1962 30
A. Howard Grøn Skovbrugets teoretiske driftsøkonomi 1943 30
A. Howard Grøn Den almindelige skovøkonomis teori 1931 30
James W. Toumey Seeding and planting in the practice of forestry 1942 20
0 Kjersgård og H. Kromann Rumænsk rødgran i Danmark 1977 10
Broder Bejer-Petersen Forstzoologi 1 og 2 1966 40

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

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

jOHAlfPEDERSEN

Gravning af nye 
grøfter
Gravning til vandror 
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 2001
Januar har givet noget mindre nedbør end 
normalt, mens det som helhed har været 
noget mildere end normalt. Der er målt Irost 
næsten overalt i alle uger, i uge 2 ned til 5-8 
gr. frost de fleste steder inde i landet, og i 
uge 5 ned til 8-12 gr. frost overalt.

Februar har givet noget mere nedbør end 
normalt (38 mm). Mest kom i uge 6 med 35 
mm. Temperaturen blev 0,5 gr. over norma
len. Der er målt frost overalt i alle uger, i den 
sidste del af måneden ned til 8-14 gr. mange 
steder. Koldest blev det d. 24. med -14 gr. 
ved Roskilde, mens der d. 8. blev målt +13 
på Sydsjælland.

Vinteren december-februar. Vinteren blev 
temmelig mild, trods 2-3 indslag med vinter
ligt vejr sidst i december, først i februar og 
ved månedsskiftet februar-marts. Siden 1987 
har kun én vinter været kold (1995/96). 
Middeltemperaturen for denne vinter blev 
+2,0 gr. (normalt +0,5); især december var 
ret mild. Koldest blev det i Midtjylland med 
-15 gr. den 31.12.

Nedbør og solskinstimer blev omtrent 
som det plejer; 164 mm (normal 161) og 155 
timer (normal 151). Der kom ikke nogen 
egentlig vinterstorm, kraftigst blæst var 12.- 
13. december hvor enkelte kyststationer 
målte storm fra sydvest.

Nedbør,mm Januar Februar

Amt Målt Normal Målt

Nordjyllands 57 54 38
Viborg 51 60 43
Århus 42 53 44
Vejle 39 66 55
Ringkøbing 52 66 53
Ribe 54 68 60
Sønderjyllands 42 66 62
Fyns 39 52 43
Vestsjællands 36 46 43
Nordøstsjælland 38 46 42
Storstrøms 34 46 36
Bornholms 40 51 50

Landsgennemsnit 45 57 48

Temperatur°C

Januar

Målt Normal

Februar

Målt

Middel 1,7 0,0 0,5
Absolut min. -5,1 -10,2
Absolut max 7,4 9,1

Antal soltimer 32 41 85
Antal frostdøgn 15,3 19,0 18,3
Antal graddage 475 500 463

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

Målt Normal Målt

Styrke 6 
(hård vind) 9 17 12

Styrke 8 
(hård kuling) 0 3 1

Styrke 10 
(storm) 0 0 0

Hyppigste
vindretninger SØ,SV V,S V,NØ
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Postbesørget blad (0900 KHC)

■ //I

s?

*

u

5*
as

HEJNtC se&
sa

* ■-■
&

IV
**r>

»r>-
V- •»L'Sfcs.«1

Si« Lu:--

KS
5*92 *i *■

%>>=
i?& w-r

I ■i«a?«

IS
■ ’.wMt

V,.',■ >A _ /

/“
** ft

i
'; y

f-y

>

s
\y$'Vy'

/
r>

<.
av ■y*-4s

t ■1Tn




