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NYHED! STIHL MS 280 C
Den nye STIHL MS 280 C viser styrke når du har brug for en sav til kraftig afgrening og skæring af brænde. 
Den starter let med det fjerlette håndtag og dekompressionsventilen.
Accelererer hurtigt og giver en høj sav-effekt.

Gør valget af motorsav let! Kom ind til os! STIHLs motorsave gør arbejdet i haven og skoven lettere for 
dig. Dette ved du allerede når du starter saven.

Tilbudspris 3.960,-
ex. moms

STIHL har motorsave fra 
kr. 1.436,- ex. moms.

54 cm3 - 3,8 hk - 5,4 kg

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

Forbehold for trykfejl, samt ændringer i tekniske specifikationer
STIHL
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Hedeselskabet
I forbindelse med omstrukturering af 
Handelsafdelingens Pyntegrøntafdeling 
er logistik og administration samlet på 
ét kontor i Sorø.

Afdelingen består herefter af følgen
de helårs funktionæransansatte :

- Eksportsælger Henrik Thykjær
- Eksportsælger René Johansen
- Logistikchef Morten G. Sørensen.
- Afdelingschef Michael S. Jørgensen
Afdelingen vil fortsat afsætte for pro

ducenter i hele landet og løfte en stor 
opgave med eksport til en lang række 
markeder i udlandet. Der vil være øget 
fokus på udnyttelse af samarbejdsmu
ligheder såvel i forhold til eksterne leve
randører som til Hedeselskabets drifts
centre og interne netværk.

Kilde: Pressemeddelelse

Knuthenborg
Knap en måned før Knuthenborg Park 
d. 26. april åbner for en ny sæson, til
træder den nye godsforvalter og park
chef. Det er forstkandidat, Ph.D. Steffen 
Stræde, 37 år, som er udvalgt blandt 
mere end hundrede ansøgere. Han 
kommer fra en stilling som afdelings
chef hos det danske ingenørfirma Ram- 
bøll i Afdeling for naturresourceforvalt- 
ning.

Han har flere gange i sin karriere 
beskæftiget sig med emmer der er rele
vante netop på Knuthenborg. Hans 
speciale som forstkandidat (1996) hed 
“Bæredygtig naturbaseret turisme - 
økoturisme.” Og han blev Ph.D. i 2002 
på en afhandling om “Skov - og natur- 
resourceplanlægning / flersidig forvalt
ning af nationalparker.’’

Steffen Stræde har i to år været pro
jektleder på vegne af Landbohøjskolen i 
Royal Chitwan Park i Nepal. Her findes 
blandt andet en betydelig bestand af 
tigre og indiske pansernæsehorn. Pro- 
jektet i øvrigt gik ud på at finde konkrete 
løsninger på flersidig forvaltning af 
naturparker.

Steffen Stræde har været skovbrugs- 
og turismerådgiver for WWF / Denmark 
- og modtog i 1996 WWF's Panda Pris 
for “Turisme på naturens vilkår i Dan
mark.”

Kilde: Pressemeddelelse

Silvatec
Hedeselskabet har pr. 1. marts 2003 
gennemført en opdeling af datterselska
bet Silvatec Skovmaskiner A/S i to sel
skaber, henholdsvis et produktions- og 
et salgsselskab. Omstruktureringen er 
et led i Hedeselskabets strategi for 
udvikling af Silvatec Skovmaskiner A/S, 
oplyser bestyrelsesformand Ove Kloch.

Fremover vil Silvatec Skovmaskiner 
A/S koncentrere sig om udvikling og 
produktion af Silvatec skovningsmaski
ner, flishuggere og fældningsaggrega
ter. Svend Purup Knudsen fortsætter 
som direktør for selskabet. Samtidig 
indtræder koncernøkonomidirektør Bent 
Simonsen, Hedeselskabet, i direktionen 
i Silvatec Skovmaskiner A/S.

Det nye selskab Silvatec A/S vil foku
sere på salg og service af maskiner og 
udstyr til skovbruget. Al kontakt til 
kunder, datterselskaber samt forhandle
re vil foregå gennem Silvatec A/S. Den 
hidtidige salgsdirektør Jacob Bech- 
Petersen er udnævnt til direktør for Sil
vatec A/S. Koncernøkonomidirektør 
Bent Simonsen indtræder ligeledes i 
direktionen i Silvatec A/S.

Bestyrelserne for de to selskaber er 
identiske og består af bestyrelsesfor
mand Ove Kloch, der ligeledes er kon
cernchef i Hedeselskabet, Kaare Vag
ner, Carsten With Thygesen, koncern
direktør i Hedeselskabet, samt koncern
økonomidirektør Bent Simonsen.

- Målet med opdelingen i de to sel
skaber er at sætte forstærket fokus på 
henholdsvis salgsaktiviteterne og pro
duktionen. Organisationsændringen sik
rer samtidig mulighed for, at de to sel
skaber hver især kan indgå strategiske 
alliancer og samarbejdsaftaler med 
eksterne partnere. På dette grundlag 
ser vi nu frem til at fortsætte arbejdet 
omkring den målrettede udvikling af 
virksomheden, siger Ove Kloch.

Han oplyser endvidere, at Silvatec 
har fået tilført kapital således at selska
bet nu står stærkt rustet til at gå fremti
dens udfordringer i møde.

Kilde:Pressemeddelelse 6.3.03

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

AARESTRUP PLANTESKOLE
Aarestrupvej 162 • 7470 Karup • Tlf. 8666 1790/ 9740 5244
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DER ER MASSER AF TRÆ 
AT BRÆNDE AF

Danmark har i ti år haft en god og miljøvenlig politik der går ud på at udnytte træ 
og anden biomasse til energi. Det er et vigtigt led i Danmarks klimapolitik og i 
bestræbelserne på at nedbringe COa-forureningen.

Men i det seneste år har dele af træindustrien angrebet denne politik. Argu
mentet er at der ikke skulle være træ nok både til industrien - fx til træemballage 
og spånplader - og til afbrænding på kraftværkerne.

Argumentet er forkert, heldigvis. Vi kan berolige både træindustrien, kraftvær
kerne og politikerne med at der er rigeligt med træ, både i de danske skove og i 
landene omkring os.

I øjeblikket afbrændes cirka 500.000 m3 træflis om året i Danmark.
En dugfrisk analyse fra Skov & Landskab (FSL) viser at der, med den nuværen

de hugstintensitet, er mellem 650.000 og 800.000 m3 træflis til rådighed hvert år i 
de danske skove. Og der kunne hugges endnu mere. Det er træ som egner sig til 
brændselsformål, men ikke til brug i industrien. Så industrien har ingen grund til 
bekymring.

Analysen viser også at der i alt kunne hugges mellem 2,2 og 3,1 millioner m3 
træ årligt i skovene. Men den faktiske hugst er kun 1,7 millioner m3.

Og i vore nabolande bugner skovene af træ. Den totale tilvækst i Europa er cir
ka 700 millioner m3 træ, og hugsten er kun 400 millioner m3. Der er derfor enorme 
ressourcer af det miljøvenlige råstof til rådighed - både til træprodukter og til 
energi.

Derfor må næste skridt i klima- og COa-politikken være at nyttiggøre disse enor
me træmængder i langt højere grad end det sker i dag. Danmark bør satse hår
dere på at bruge mere træ - ikke kun til energi, men også til fx byggeri hvor CO 
oplagres i mange år.

Det er vigtigt at udnytte mulighederne i en høj træproduktion og et aktivt skov
brug som kan nyttiggøre træets mange miljøfordele, herunder COa-fordelene. Dis
se muligheder bør have vægt i den danske klimapolitik.

Regeringen har netop fremlagt et oplæg til klimastrategi.
Skovens binding af COa er blevet anerkendt idet skovrejsning er en del af stra

tegien. Dén anerkendelse af skoven er Skovforeningen glad for, men nu må Dan
mark videre:

Vi må have råstoffet træ ind i Danmarks klimapolitik.
Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard

Analysen af træbrændselsressourcer fra danske skove bringes i sin helhed i det 
kommende nummer af Dansk Skovbruqs Tidsskrift som udkommer ultimo marts.

Red.
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SKOV & LANDSKABSKONFERENCEN

REGERINGENS
MÅLSÆTNINGER

FOR SKOV OG NATUR
Miljøministerens mål
sætninger på skov- og 
naturområdet.

Om gennemførelse af 
habitatdirektivet, 
ændringer af skovloven, 
biologisk mangfoldig
hed, naturnær skovdrift, 
skovrejsning, skovbru
gets økonomi og frilufts
liv.

Det første indlæg på Skov & Land
skabskonferencen den 6. februar 2003 
var planlagt at være fra miljøminister 
Hans Chr. Schmidt: "Regeringens vig
tigste målsætninger for skov, landskab 
og planlægning".

Miljøministeren var imidlertid forhin
dret idet han skulle deltage i et møde i 
styrelsesrådet i FN's miljøprogram 
(UNEP) i Nairobi, Kenya. I hans sted 
kom landsplanchef Niels Østergaard og 
oplæste manuskriptet til ministerens 
tale.

Vi bringer her et uddrag af ministe
rens tale, koncentreret om skovbrug og 
naturforhold.

Red.

Naturpolitiske
sigtelinier
Rammerne for regeringens naturpolitik 
blev fremlagt i regeringens naturpoliti
ske redegørelse i oktober. Det skete i 
forlængelse af fremlæggelsen af Dan
marks Nationale Skovprogram, som har 
været under udarbejdelse og debat 
igennem flere år.

Medejerskab er et kodeord for rege
ringen. Den lægger afgørende vægt på 
lokal forankring og medejerskab hos 
dem, der bruger og forvalter naturen.

Naturpolitikken skal både tilgodese 
den biologiske mangfoldighed, frilufts
livet og mulighederne for at drive jord
brugserhverv.

Og det er en hovedmålsætning at 
standse tilbagegangen i den biologiske 
mangfoldighed inden år 2010. Det er en 
ambitiøs målsætning, som er vedtaget i 
hele EU.

Internationale
forpligtelser
Konventionen om biologisk mangfoldig
hed og den fælles regulering i EU er 
vigtige led i den samlede naturpolitik, 
og regeringen lægger vægt på, at Dan
mark lever op til sine internationale for
pligtelser. Det gælder f.eks. gennem
førelsen af EF-direktiverne om habitater 
og fugle.

Udpegningen af beskyttede områder 
efter de to direktiver (de såkaldte Natu
ra 2000 områder) er nu tilendebragt; og 
vi har fået gode karakterer af Kommissi
onen for resultatet.

Der er udpeget 254 Natura 2000 
områder på ialt ca. 10.000 km2 - 3.300 
km2 på land og 6.700 km2 på havet. Det 
er 7 % af Danmarks landareal og 17% 
af vores havområder, der nu indgår i det 
europæiske Natura 2000 netværk.

Udfordringen nu er at få tilrettelagt 
forvaltningen af disse områder, så de 
også får den nødvendige beskyttelse, 
og at skaffe finansiering til det.

Der har været megen diskussion i 
pressen om dette emne. Især i forbin
delse med Kammeradvokatens tilbage
melding om, at der skal etableres en 
klarere retlig ramme for gennemførelse 
af Habitatdirektivet. Og i forbindelse 
med en foreløbig analyse af de økono
miske konsekvenser af at leve op til for
pligtelserne i Habitatdirektivet.

Naturbeskyttelsesloven
For øjeblikket er vi derfor i gang med at 
analysere hvilke lovændringer, der er 
brug for. Regeringen har besluttet, at 
der skal fremsættes forslag til ændring 
af naturbeskyttelsesloven i næste folke
tingssamling. Her bliver ét af de vigtig
ste punkter at gennemføre Habitatdirek
tivet i praksis.

Beskyttelsen af habitatområderne i 
skovene vil indgå i den nye skovlov, 
som vi er ved at udarbejde. Den vender 
jeg tilbage til.

Biologisk
mangfoldighed
Senere på året vil de naturpolitiske initi
ativer blive fulgt op med en handlings
plan for biodiversitet og naturbeskyttel
se, som skal udmønte opfølgningen på 
Biodiversitetskonventionen.

Planen vedrører mest Miljøministeri
ets område, men også f.eks. Fødevare
ministeriet vil blive inddraget, I den for
bindelse skal der udarbejdes samfund
søkonomiske analyser, somi holder 
udgifterne op mod de naturgevinster, 
der kan opnås - f.eks. i de naturmæs
sigt mest værdifulde ådale eller ved 
pleje af § 3-arealer.

Det nationale 
skovprogram
Den naturpolitiske opgave i vores skove 
er at udvikle et flersidigt skovbrug, som 
producerer træ og samtidig fremmer 
den biologiske mangfoldighed, beskyt
telsen af grundvandet og mulighederne 
for et aktivt friluftsliv.

Debatten om Det Nationale Skovpro
gram har vist bred enighed om de over
ordnede mål:
• at vi skal sikre skovbruget som 

erhverv gennem bæredygtige økono
miske rammebetingelser,

• at vi skal omstille til en mere natur
nær skovdrift,

• at vi skal bevare skovenes naturvær
dier, og

• at vi skal have mere skov.
Denne brede opbakning giver håb

om stabilitet i skovpolitikken. Det er vig
tigt, fordi skovdriften har så langt et 
tidsperspektiv.

Biodiversitetsskov
Skovprogrammet har det langsigtede 
mål, at natur og biologisk mangfoldig
hed skal være et hovedformål på 10% 
af vores skovareal. Det kan indebære 
både særlige driftsformer, og at dele af 
skoven skal stå helt urørte.

Her ligger der en opgave i at udpege 
disse 10 % konkret, og det skal ske i 
samarbejde med skovenes ejere og 
deres organisationer. Målet er at nå de 
10 % i år 2010 i statsskovene og i år 
2040 i de øvrige skove.
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Skovsektoren er i økonomisk krise, primært fordi træpriserne falder. Det er selvfølgelig beklageligt, at træ ikke kan opnå en pris, 
som gør skovbrug til en god forretning; men der er meget lidt, vi kan gøre for at påvirke prisen. En af de ting, vi kan gøre, er at 
bidrage til en bedre markedsføring af træprodukter. Biomasseaftalen kan også få en vigtig rolle for skovbruget. Og en mere 
fleksibel skovlov vil fremme et mindre omkostningstungt skovbrug med muligheder for at styrke økonomien. (Foto af hus lavet af 
dansk douglasgran).

Naturnær skovdrift
For skovarealet som helhed lægger 
skovprogrammet op til overgang til 
naturnær skovdrift. En driftsform, der er 
baseret på skovenes egne økologiske 
processer, naturlige foryngelser, hjem
mehørende træarter o.s.v.

Der er allerede udarbejdet retningsli
nier for naturnær skovdrift i et samarbej
de med erhvervet, de grønne organisa
tioner og mange andre.

Faktisk er udviklingen hen mod 
naturnær skovdrift allerede i gang: Fra 
1990 til 2000 er andelen af løvtræ i vore 
skove vokset fra 34% til 37 %, og 
bøgens tilbagegang er standset.

Der er altså ikke blot enighed om de 
skovpolitiske mål. Der bliver også arbej
det på at realisere dem.

Ny skovlov
For at fremme den naturnære skovdrift 
skal vi have en ny skovlov. Den arbejder 
vi på for øjeblikket. Kravene om intensiv 
tilplantning, pleje og hugst i skoven skal 
afløses af større frihed til at vælge dyrk
ningsform.

Skovloven skal naturligvis fortsat sik
re vore skove for fremtiden; men det 
skal være muligt at skræddersy skov
driften til de lokale forhold. Og det skal 
være muligt at lade dele af skoven 
udvikle sig frit uden aktiv indgriben.

Loven vil helt givet understrege 
behovet for forskning i, hvorledes natur
nær skovdrift kan omsættes i omkost
nings-effektive dyrkningssystemer.

Skovrejsning
Regeringen fastholder målet om en for
dobling af skovdækket, og for øjeblikket 
går bestræbelserne på at få flere ind
draget i skovrejsningen.

Skov- og Naturstyrelsen har i de

senere år arbejdet sammen med kom
muner og vandværker om etablering af 
bynær skov og sikring af grundvand 
ved skovrejsning og miljøvenligt skov
brug. Det har ført til aftaler om skovrejs
ning rundt om i landet - på i alt 7.000 ha 
- og erfaringerne er gode.

Kombinationen af forskellige interes
ser skaber større opbakning til indsat
sen, og medfinansieringen betyder, at 
der rejses mere skov, end det ellers var 
muligt.

Og jeg håber det vil lykkes at invol
vere de private skovejere i lignende 
samarbejder om skovrejsning.

Økonomi og erhverv
Skovsektoren er som bekendt i økono
misk krise. Primært fordi priserne på 
træ er faldende.

Det er selvfølgelig beklageligt, at træ 
ikke kan opnå en markedspris, som gør 
skovbrug til en god og fornuftig forret
ning; men der er meget lidt, vi kan gøre 
for at påvirke prisudviklingen.

Én af de ting, vi kan gøre, er at bidra
ge til en bedre markedsføring af træ og 
træprodukter. De danske skove produ
cerer 1/4 af det træ vi bruger, og vi får 
både natur og miljø og naturoplevelser 
ud af at bruge dansk træ.

Biomasseaftalen kan også få en vig
tig rolle for skovbruget. Den gør det 
muligt at afsætte den biomasse, som 
ikke kan afsættes til træindustrien, til 
kraftværkerne.

Og en mere fleksibel skovlov vil også 
fremme et mindre omkostningstungt 
skovbrug med muligheder for at styrke 
økonomien.

Friluftslivet
Friluftslivet er som sagt et integreret led 
i naturpolitikken.

På Miljøministeriets arealer har vi et 
særligt ansvar for at give danskere og 
turister mulighed for at opleve naturen. 
Her har regeringen taget en række initi
ativer for at forbedre mulighederne for 
gode naturoplevelser - ikke mindst for 
børn og unge - og der er sat 13 mio. kr. 
af på finansloven hertil.

Men ønskerne om at komme ud i 
naturen berører naturligvis også de pri
vate lodsejere. Og regeringen lægger 
vægt på, at der skal være gensidig 
respekt mellem dem, der kommer i 
naturen og dem, der ejer den.

Her i november indgik ministeren en 
aftale om yderligere adgang til naturen 
med Landboorganisationerne, Dansk 
Familielandbrug, Dansk Skovforening, 
Danmarks Naturfredningsforening og 
Friluftsrådet. (Se Skoven 12/02, red.).

Aftalen bygger på en kombination af 
regler og frivillighed. Et vigtigt punkt er, 
at veje og stier af væsentlig rekreativ 
betydning kun må nedlægges, hvis der 
findes eller etableres alternative 
adgangsmuligheder.

Det vil nu blive indarbejdet i forslaget 
til revision af naturbeskyttelsesloven.
Og jordbrugernes organisationer har 
opfordret deres medlemmer til med det 
samme at efterleve aftalen.

Afslutning
Skov- og landskabsforvaltningen spæn
der vidt, og vi har et stort behov for en 
forskning der kan støtte indsatsen.

Jeg ser frem til et fortsat godt samar
bejde med skov- og landskabsforsknin
gen om at skabe grundlaget for en 
bæredygtig naturforvaltning, en kvalifi
ceret forvaltning af vore landskaber, og 
smukkere og bedre byer.

Jeg ønsker jer alle en god konferen
ce.
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Regeringens målsætninger betyder ikke ret meget for den private skov- og land
skabsforvalter Det er svært at tænke langsigtet og arbejde på de mere ideelle mål, 
hvis man hele tiden kan høre, at pengene fosser ud af kassen.

Foredrag af skovrider Lars 
Møller Nielsen

Økonomien i det private 
skovbrug er i bund.

Regeringens målsæt
ninger hjælper kun lidt. 
Skovbruget skal sikres 
bæredygtige økonomi
ske rammebetingelser.

Den dårlige økonomi 
medfører et tab af med
arbejdere - og dermed 
viden.

Ved Skov & Landskabskonferencen var 
dagens første indlæg fra miljøminister 
Hans Chr. Schmidt med titlen „Regerin
gens vigtigste målsætninger for skov, 
landskab og planlægning

Som svar på dette kom dagens 
andet indlæg fra skovrider Lars Møller 
Nielsen, Aage V Jensens Fonde: „Mål
sætningernes betydning for praksis".

Skovrider Lars Møller Nielsen er 
også næstformand i Dansk Skovfore
ning.

Red.

1 dag = minus 
1.000.000 kr
Når denne dag er omme, har det priva
te skovbrug tabt yderligere 1 mio. kr.
Det årlige tab er i øjeblikket af størrel
sesordenen 400 millioner kr.

På denne baggrund: Hvad betyder 
så regeringens målsætninger for den 
enkelte P R I V A T E  skovejer eller land
skabsforvalter ?

Svaret er: ’’Ikke ret meget” 1

Jeg er skovbruger og fokuserer derfor 
mest på skovbruget, men den økonomi
ske situation er næsten den samme i 
landbruget.

Jeg fremhævede den PRIVATE land
skabsforvalter, men det er lige før de

offentligt ansatte landskabsforvaltere 
lever under det samme pres.

Selv om mange af de efterfølgende 
udsagn retter sig mod skovbruget, så 
vil mange også dække det generelle 
billede i landskabsforvaltningen.

Status er:
- Det er svært at koncentrere sig om at 
tænke langsigtet, og om at arbejde på 
de mere ideelle mål, hvis man hele 
tiden kan høre, at pengene fosser ud af 
kassen.

- Råtræmarkedet er i bund. Det gæl
der ikke kun priserne, men selv til de 
historisk lave priser, er afsætningen 
presset.

- Juletræsmarkedet kan heller ikke få 
smilet frem.

- Der har aldrig været færre ansatte i 
skovbruget. Selv i de offentlige skove 
sendes medarbejdere på forlænget 
ferie.

- På grund af økonomien disponeres

der kun i begrænset omfang langsigtet. 
- Aktivitetsniveauet falder dramatisk.

Der er ikke tale om en ny situation. 
Erhvervet har gjort opmærksom på pro
blemerne løbende gennem de seneste 
år, Situationen er bare blevet ringere.

Der er heller ikke tale om en "Ulven 
kommer-historie". Vi har nøgternt og 
uden overdrivelser gjort rede for udvik
lingen.

Nu er ulven her.
Situationen er ikke længere bære

dygtig.

Målsætningerne
Midt i denne krise, som dagligt optager 
skovejerne og den stadigt mindre med
arbejderstab, er målsætningerne for 
skoven og landskabet igen til debat. 

Overskrifterne er :
• Friere muligheder for at dyrke skov

brug
• Øget biologisk mangfoldighed
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Den gruppe, der yder langt det største økonomiske bidrag til de danske skove, er de private skovejere som betaler underskud
det på driften af de private skove på 400 millioner kr. om året. Skatteydernes økonomiske bidrag til de private skove er for intet 
at regne i sammenligning: 20 millioner kr i tilskud til god og flersidig skovdrift. Og samtidig trækker skatteyderne 3 gange så 
mange penge - omkring 60 millioner kr - ud af skovene igen via ejendomsskatter.

• Nationale naturområder
• Lokalt medejerskab
• Skovrejsning
• Muligheder for friluftsliv
• Øget efterspørgsel på træ

De mest negative i erhvervet vil kal
de disse overskrifter for udenomssnak 
og drømmeri uden sammenhæng med 
den hverdag, de lever i.

De mest konstruktive vil sige: Lad os 
se, hvad der er i det ? Hvordan kan vi 
styrke den økonomiske bæredygtig
hed?

Praktikernes holdning
Den typiske holdning fra praktikerne til 
regeringens målsætninger kan kort 
beskrives således:

Friere skov: Der kan spares nogle 
udgifter her og nu. Men på nogle områ
der må kommende generationer betale 
prisen for nedgang i produktion/kvalitet. 
Friheden giver variation, hvilket er godt.

Mere mangfoldighed: Smuk drøm, 
men det giver ingen penge.

Nationale naturområder: Smuk drøm, 
men det giver ingen penge.

Lokalt medejerskab: Tidens trend,

men skovejeren/praktikeren føler i øje
blikket intet medejerskab til Danmarks 
naturpolitik.

Skovrejsning: Smuk drøm, men det 
ændrer ikke rammerne for det eksiste
rende skovbrug.

Friluftsliv: Ja, her skal vi have gjort 
friluftslivet i penge, uden at komme i 
konflikt med befolkningen.

Øget efterspørgsel: Rigtig god lang
sigtet målsætning, men den hjælper 
ikke her og nu.

Hvad kan skovbruget 
selv gøre ?
Når basisforretningen viser røde tal, og 
der ikke er udsigt til, at tallene bliver 
sorte af sig selv, så må forretningen 
ændres. Der må udvikles nye forret
ningsområder.

Og her er det således, at Regerin
gens målsætning ikke nødvendigvis er 
sammenfaldende med den enkelte 
ejers målsætning.

Nogle skovejere vil sikkert vælge at 
stoppe aktiviteten og lægge skoven i 
mølpose. Man kan dog ikke helt lægge 
økonomien i mølpose, idet de faste

omkostninger stadig vil være der, her
under bl.a. ejendomsskatten. Hvis en 
skov lægges i mølpose, så får det 
offentlige en helt gratis "urørt skov".

De fleste vil formentlig vælge en 
mere aktiv tilgang til problemerne. 
Erhvervet må ind i en nytænkning og 
finde nye produkter indenfor naturople
velser og miljøbeskyttelse.

Naturoplevelser og miljøbeskyttelse 
er forretningsområder i rivende udvik
ling. Dette gælder ikke kun skovbruget, 
men er generelt for landskabsforvaltnin
gen.

Vore omgivelser er vant til, at vi leve
rer naturoplevelser og rent drikkevand, 
og at vi binder kuldioxid helt gratis.

Dette kan ikke blive ved. Ikke hvis 
skovenes og landskabets værdier skal 
bevares. Værdier skal her forstås bredt, 
som både biologiske og økonomiske 
værdier.

Der ligger ikke heri et ønske om bru
gerbetaling for familieskovturen. Dette 
ville være en umulighed, og ingen har 
ønsket det - endsige foreslået det.

Men familieskovturen i statsskovene 
betales jo over skattebilletten. Pengene
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Uden forbedrede rammebetingelser for skov- og landskabsforvaltningen vil der ikke 
ske ret meget. MEN hvis samfundet blot skaber blot bæredygtige økonomiske ram
mebetingelser, så skal vi nok gå i gang med at opfylde de ambitiøse målsætninger.

til betaling af ejendomsskatten i stats
skovene hentes også hos skatteyderne.

Det kan være, at de private skove 
skulle efterligne disse betalingsmodel
ler?

Hvad skal 
samfundet gøre?
Samfundet må tage situationen alvorligt 
og tage stilling til det misforhold, der er 
imellem de opstillede mål og de mulig
heder, der er for at nå dem. Ingen er i 
tvivl om, at de private danske skove har 
enorm betydning for hele samfundet, 
for alle 5 millioner danskere.

I det perspektiv er det næsten gro
tesk, at den gruppe, der yder langt det 
største økonomiske bidrag til de danske 
skove, er den lille gruppe af private 
skovejere. De betaler tilsammen under
skuddet på de 400 millioner kr om året. 
Det betaler de for at drive og eje sko
ven.

Skatteydernes økonomiske bidrag til 
de eksisterende private skove er for 
intet at regne i sammenligning: På 
finansloven er der afsat 20 millioner kr i 
tilskud til god og flersidig skovdrift.

Vi er ikke utaknemmelige over dette 
beløb. Men vi har svært ved at holde 
masken, når skatteyderne samtidig 
trækker 3 gange så mange penge - 
omkring 60 millioner kr - ud af skovene 
igen via ejendomsskatter.

Tingene bider sig selv i halen.
Det koster penge at skabe biologisk 

mangfoldighed, og det vil de fleste ste
der også koste penge at gå over til 
naturnær skovdyrkning.

Det er ikke tilstrækkeligt at kompen
sere økonomisk for de ekstensiveringer, 
samfundet måtte ønske.

Der skal en løbende indtjening til for 
at skabe balance i regnskabet.

Vi skal have fundet en aflønning for 
produktionen af naturværdier og miljø
beskyttelse for at have råd til at nå 
Regeringens målsætninger.

Hilsen til 
Miljøministeren
De private skove har været stærkt 
opmuntret af de gode ord, der er kom
met fra den nye regering og specielt 
miljøminister Hans Chr. Schmidt i det 
nationale skovprogram.

Frivillighed og dialog - den er vi med 
på.

Mest af alt hylder vi dog skovpro
grammets målsætning om at skovbru
get skal sikres som erhverv gennem 
bæredygtige økonomiske rammebetin
gelser. Uden fornuftige rammebetingel
ser kan erhvervet ikke levere succes for 
skovprogrammets målsætninger.

Vi har blot ikke set noget konkret 
endnu. Både regeringen og en lang 
række interesseorganisationer og 
enkeltpersoner, har ønsker og ideer til, 
hvordan skovene og landskabet skal 
indrettes og udvikle sig, men ingen har 
været villig til at tage afsæt i den akutte

økonomiske krise, som ikke ser ud til at 
bedres markant de første mange år.

Dette er ikke bæredygtigt.
Regeringen har en historisk chance 

for at gennemføre det nationale skov
program billigst muligt. Der er ikke 
nogen lettere forhandlingspart end et 
erhverv i en klemme.

Kompensationer bliver aldrig billige
re, end når råvarerne har en begrænset 
værdi.

Tab af medarbejdere 
og viden
Skovbrugets økonomi medfører et 
enormt tab af medarbejdere - både 
praktiske og administrative. Skovbruget 
oplever derfor et konstant og varigt 
VIDENTAB.

Dette videntab får selvfølgelig konse
kvenser for kvaliteten af skovbrugets 
arbejde. Dette gælder indsatsen for 
naturen, for friluftslivet og for produktio
nen af kvalitetstræ.

Et lignende videntab opleves inden
for både den private og den offentlige 
landskabsforvaltning.

Men videntabet får også konsekven
ser for forskningen, Forskningen bliver 
endnu vigtigere i sin rolle som bevarer 
af viden for eftertiden, men der bliver 
også færre praktikere at udvikle og 
implementere ny viden sammen med.

Forskningen bliver derfor vigtige 
kustoder for den kendte skovbrugsvi
den - men den får også dårligere vilkår 
for selv at udvikle sig. Ikke noget beha
geligt perspektiv, men det er i den ret
ning udviklingen peger.

Derfor er det så vigtigt, at forsknin
gen ikke også bliver sultet. Som det 
tydeligt fremgår, så kan skovbruget selv

kun levere begrænsede midler til den 
forskning, som er en nødvendig forud
sætning for omstillinger, skabelse af nye 
forretningsområder, forbedringer af 
gamle og akkumulering af viden.

Afslutning
Dette indlæg skal ikke tolkes som en 
negativ tilgang til regeringens målsæt
ninger, slet ikke.

I årtier har man i skovbruget været 
optaget af at plante rødgran i lige ræk
ker - fordi det har været det, samfundet 
ønskede og samtidig det økonomisk 
optimale.

Der vil stadigvæk blive plantet 
rødgran i rækker. MEN sideløbende er 
der også en anden dagsorden med de 
overskrifter, jeg viste tidligere.

Denne nye dagsorden er spænden
de, og alle i erhvervet finder det meget 
inspirerende og fagligt udfordrende at 
arbejde med de kreative processer i 
skov- og naturforvaltningen.

Det kræver blot noget flæsk på side
benene og en tiltro til udviklingen at gå i 
gang.

Lige nu har vi ikke noget flæsk tilba
ge.
Til samfundet kan vi 
derfor sige :
Uden forbedrede rammebetingelser for 
skov- og landskabsforvaltningen vil der 
ikke ske ret meget.

MEN hvis samfundet blot skaber blot 
bæredygtige økonomiske rammebetin
gelser, så skal vi nok gå i gang med at 
opfylde de ambitiøse målsætninger.

Skovbruget er ikke negative overfor 
regeringens målsætninger. Men vi er 
handlingslammede.
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FARMA 4, NIAB
10 ton skovvogn med 6,5 mtr kran til introduktionspris! A NIAB—

V3
MtliI

A
/APris 87.900

monteret med 400 hjul. Merpris for 
hydr.forskydelig bogie med 500 

rib dæk kr. 10.800 ->*

Farma 10-65 D med 500 rib dæk.

NIAB TVaktorprocessor 5-15 B 
pris fra 149.500 ab lager Sjælland. 

Merpris for længdemåling 10.800

Farma skovvognsprogram
Markedsleder i Europa på grund af store serier og salg uden grossister 

direkte til vore forhandlere.

NIAB 5-15 C findes også som helautomatisk 

med forvalg og diametermåling.

8 modeller af komplette skovvogne. Fra den lille 6 ton vogn til vores 12 ton 

professionelle veludrustede skovvogn med 6,5 mtr kran.

8 modeller af kraner fra 3,2 til 6,5 meters rækkevidde.

Priser fra 42.900 for den komplette 6 tons vogn med 3,8 mtr kran.

SKIFTELADSYSTEM - Markedsleder i 
Skandinavien efter 25 års udvikling og salg!

BIGAB 10-14

BIGAB FINDES I 5 GRUNDMODELLER 
7-10 I 8-12 I 10-14 I 15-19 I 20-24
Første siffer i modelnavnet er krogkapacitet i ton ved et vist olietryk. 

Andet siffer er totalvægt i ton.

Hver model findes med forskelligt udstyr. 

Bogiealternativer op til tridembogie med 

forskellige fjedre, medstyrende og/eller 

tvangsstyrede hydraulikfunktioner, samt 

en mængde andre alternativer inklusive 

små og store kraner.

BIGAB 10-14 lige nu 
har vi et begrænset antal vogne 

med bogieblokering u/b. Men salget 
går stærkt og det er på et 

begrænset antal. Kontakt en 
BIGAB forhandler.

FARMA NORDEN
MARKETING OG SALG v/STEPHEN SERVÉ 

NÆRMESTE LAGERFØRENDE FORHANDLER OPLYSES PÅ TLF. 7023 5001 
FAX 7023 5002 . MOBIL 2176 5003 . BOKS 12 . DK 3450 ALLERØD 

www.bigab.dk

Forhandlere:

2600 Svogerslev Maskincenter A/S 
Tlf. 44666632, (København)

3550 Jørlunde Maskinforretning A/S 
Tlf. 47334500

3720 Hellisen A/S - Lobbæk 
Tlf. 56947450

4000 Svogerslev Maskincenter A/S 
Tlf. 46383036

4100 Kjulerup Maskinværksted 
Tlf. 56870227

4340 G T Hydraulic ApS - GI.Tølløse 
Tlf. 59186551

4683 Møller Andersen ApS - Rønnede 
Tlf. 56712422

4920 Søllested Maskinforretning A/S 
Tlf. 54941003

4990 Møller Andersen ApS - Radsted 
Tlf. 54705111

5672 Sandholt Lyndelse Smede
og Maskinforretning, Tlf. 62641214 

6400 Thomas Skott
Landbrugsmaskiner ApS 
Ragebøl, Tlf. 74486666 

6950 Holmsland Maskinforretning A/S 
Tlf. 97337211

7000 Ole s Traktor og Landbrugsservice 
Fredericia, Tlf, 75560260 

7400 Asgers Traktorservice Kølkær 
Tlf. 97147314

7900 Morsø Motorkompagni A/S 
Tlf. 97720866

8300 Yding Maskinforretning A/S 
Tlf. 75782230

8410 Jemith Landbrugsmaskiner ApS 
Rønde, Tlf. 86379268 

8600 Midtjysk Traktorlager Linå - 
Harder & Søgaard A/S 
Tlf. 86841322

8800 Midtjysk Maskincenter A/S 
Viborg, Tlf. 86627322 

8900 Randers Traktorkompagni A/S 
Tlf. 86447788 

9500 Traktorkompagniet
Grøn & Madsen I/S - Hobro 
Tlf. 98522677

9870 Sindal Traktorkompagni A/S 
Tlf. 98936366
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Jo større skovejendom, des flere ejere finder at skoven har betydning for husstan
dens indkomst. Blandt de største skovejere er det 20% der vurderer at skoven har 
negativ betydning for indkomsten (det er især jyske skove på mager jord). (Foto 
viser stormfaldskultur fra 2001 af rødgran, douglasgran og thuja i plantage nær Bil
lund).

Fra årets Skov & Land
skabskonference. Signa
lement af den danske 
skovejer, viden om fri
luftslivet i enkelte sko
ve, nye bytræer, sko
vens betydning for sund
heden, landmænds syn 
på drikkevandsinteres
ser, insektbekæmpelse 
uden kemi mv.

Den årlige Skov & Landskabskonferen
ce blev afholdt 5. februar i Nyborg. I 
denne artikel omtales nogle af de fagli
ge foredrag (foredragsholderen angives 
i parentes). Et af foredragene (om kon
vertering af hedeplantager) gengives i 
sin helhed.

I den indledende fællessession var 
der indlæg om regeringens målsætnin
ger på naturområdet, og om målsætnin
gernes betydning for praksis - disse 
foredrag gengives også i det følgende.

Næste års konference afholdes den 
første onsdag i februar - onsdag den 4. 
februar 2004.

Red.

Hvem er den danske 
skovejer?
v/Tove Enggrob Boon 
Vi har meget statistik om det danske 
skovareal, men skovejeren ved vi ikke 
ret meget om. Derfor startede man for 
et år siden en undersøgelse for at 
beskrive den danske skovejer og hans 
holdninger til det at eje skov. Der blev 
udsendt spørgeskemaer til knap 2000 
skovejere, og svarprocenten blev 81% 
(hvilket er meget højt).

Resultaterne omtales om nogle 
måneder i en serie artikler i Skoven, 
men de første tal blev fremlagt på kon
ferencen. Nogle eksempler:

- De danske private skovejere er over
vejende mænd (86%). De fleste (80%) 
bor i umiddelbar nærhed af skoven.

- Et flertal (59%) vil bevare skoven i 
familiens eje, frem for at sælge skoven 
til højestbydende. Blandt ejere med 
over 100 ha er det 82% som vil bevare 
skoven i familien.

- For de større skovejere er jagtleje

den aktivitet som har størst betydning 
for husstandens indkomst, herefterføl
ger pyntegrønt og træproduktion. For 
de mindre skovejere er pyntegrønt og 
træproduktion de vigtigste.

- Landskabsæstetik og biodiversitet 
(mangfoldighed af planter og dyr) er de 
værdier som alle skovejere sætter 
højest ved deres skov.

- De store skovejere lægger vægt på 
at de tjener penge på jagtleje, pynte
grønt og træproduktion, og skoven har

stor værdi som familiens arvegods. De 
mindre skovejere lægger vægt på at de 
kan gå og pleje skoven, gå på jagt, eller 
vandre og se på fugle.

Konklusionen er at mange andre 
værdier end de rent økonomiske har 
betydning for skovejeren. De fleste ejer 
ikke skov for at tjene penge på den, 
men den indtjening der kommer gør det 
muligt for skovejeren fortsat at eje skov 
og nyde de mange andre goder der er 
knyttet hertil,
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Ti insektarter er væsentlige skadedyr i produktionen af juletræer og klippegrønt. 
Nogle af disse arter kan bekæmpes effektivt med ikke-kemiske midler. Artiklen giver 
en status for alle arterne.

Insektbekæmpelse 
uden kemi?
v/Hans Peter Ravn og 
Susanne Harding 
Udvalget af pesticider til bekæmpelse 
af insekter er efterhånden begrænset - 
og i statsskovbruget er kemiske midler 
fra 1.1.03 helt udelukket. Derfor har der 
været forsket en del i andre metoder, og 
et foredrag gjorde status over hvor 
langt vi er nået for de vigtigste insekter.

- Aim. ædelgranlus (Dreyfusia nord- 
manniana) er langt det vigtigste skade
insekt i juletræer. Flere midler har effekt 
- insektsæber (kaliumoleat), mineraloli
er (paraffinolie) og gelatinepræparater - 
men de er ikke så effektive som de kon
ventionelle midler.

Det konkluderes at der findes til
fredsstillende alternativer til pesticider 
når bestanden ikke er "alarmerende 
høj”. Tætheden kan dog blive så høj at 
de alternative midler, udbragt med kon
ventionelt sprøjteudstyr, ikke er effektive 
nok.

- Galmider (Nalepella danica, N. she- 
vtchenkoi) kan bekæmpes effektivt med 
4 kg/ha af 80% gødningssvovl. Der er 
risiko for svidning af nyudsprungne 
skud samt svidning ved høje temperatu
rer.

- Tidlig og sen ædelgrannålevikler 
(Epinotia subsequana, E. fraternana) er 
to arter med forskellige biologi og livs
cyklus.

Der er afprøvet to Bt præparater, Bio
bit og Dipel (Bt=Bacillus thuringiensis, 
en bakterie der virker som mavegift på 
sommerfuglelarver). De har givet meget 
varierende resultater, fordi præparatet 
skaf være til stede på nålene i den 
meget korte periode fra æggene klæk- 
kes til larverne gnaver sig ind i nålen. 
Virkningen vil derfor i høj grad bero på 
tilfældigheder.

I 2001 afprøvede man Dimilin, som 
hæmmer syntesen af kitin (hornagtigt 
stof som danner insekternes overhud). 
Det er klassificeret som et konventionelt 
pesticid selvom det gennem sin virke
måde er mere specifikt og miljøskån
somt end pyrethroiderne.

Det konkluderes at der ikke kan 
anbefales en sikker metode til pesticid
fri bekæmpelse af ædelgrannåleviklere.

- Gråsnuder (Strophosoma melano- 
grammum, S. capitatum) findes i nord
mannsgran, men er hyppigst i nobilis. 
Gennem årene er de bekæmpet inten
sivt med midler mod snudebiller, men i 
dag er ingen midler godkendt mod 
gråsnuder.

Der er lavet forsøg med insektpato
gene svampe. Mest lovende er Metarhi- 
zum anisopliae som er brugt mod både 
voksne biller og larver. Effekten er 
meget lav i udbringningsåret, men året 
efter er der en reduktion på op til 60% 
når bekæmpelsen rettes mod larver. 
Årsagen er at gråsnuder har en toårig 
livscyklus.

Der arbejdes videre med at finde det

optimale tidspunkt at udbringe midlet 
på. Midlet forhandles ikke i Danmark, 
men markedsføres i andre europæiske 
lande.

- Ulden ædelgranlus (Mindarus abie- 
tinus) findes på arealer hvor man er 
gået fra forårssprøjtning til efterårs
sprøjtning mod aim. ædelgranlus. Det 
skyldes at en behandling om foråret 
også rammer ulden ædelgranlus, mens 
denne lus om efteråret er på ægstadiet 
hvor den ikke rammes af sprøjtemidler.

Det antages at midler mod alminde
lig ædelgranlus også kan bruges mod 
ulden ædelgranlus.

- Brun ædelgranbladlus (Cinara con- 
finis) danner tætte belægninger på 
stammerne. Bestanden bryder ofte 
sammen af naturlige årsager, og træer
ne klarer sig normalt udmærket. Lusene 
kan dog producere store mængder 
honningdug som giver sorte belægnin
ger på nålene, og sårene efter sugning 
kan under visse forhold danne indfalds
vej for svampe som dræber topskuddet.

Det formodes at insektsæber og 
mineralolier er virkningsfulde.

- Ædelgranstammelus (Dreyfusia 
piceae) er blevet et stort problem i nobi
lis og kan forårsage omfattende 
trædød. Man kender ikke årsagen til 
den pludselige opblomstring, og der 
kan ikke anbefales metoder til bekæm
pelse.

- Ædeigranvikler (Semasia rufimitra- 
na) forekommer i ældre bevoksninger, 
men med ret lange mellemrum. Angre
bene er normalt kortvarige (3 år), men 
kan vedvare ved fejlbehandling. Kemi
ske bekæmpelsesmidler - som i øvrigt 
ikke længere er lovlige - kan have

negativ virkning, idet de kan ødelægge 
den naturlige balance mellem skadedy
rene og deres naturlige fjender.

Effektiv bekæmpelse kan ske med Bt 
præparater som udbringes når skudde
ne bryder, Viklernes larver lever uden 
på skuddene, og valg af tidspunkt er 
derfor ikke så kritisk som for ædelgran- 
nåleviklerne.

- Koglehalvmøl (Dioryctria abietella) 
kan bekæmpes både kemisk og biolo
gisk med Bt, men effekten er svingen
de. Valg af tidspunkt er vigtigt fordi den
visse år har meget lang sværmnings- 

periode, og fordi larven lever inde i kog
ler og topskud. Et værktøj vil her være 
registrering af flyveaktivitet.

- Oldenborrer (Melolontha melo- 
lontha) kan lokalt give store skader når 
larver gnaver rødder af nyplantede 
nordmannsgran. Ingen kemiske midler 
er lovlige til bekæmpelse af larverne, og 
jordbearbejdning er ikke relevant i kul
turer.

Der har været lovende forsøg med 
den insektpatogene svamp Beauveria 
brongniartii som dræber larverne i løbet 
af få uger. Svampen kan overleve 
mindst et år i jorden. Den bruges andre 
steder i Europa hvor oldenborren gør 
skade. Svampen bliver ikke markedsført 
i Danmark, idet der skal afklares forhold 
omkring langtidseffekt og optimering af 
udbringningsmetoden.
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De fleste mennesker kobler af når de færdes i naturen. Pulsen og blodtrykket falder, 
og koncentrationen øges - især for stressede personer

Natur og sundhed
v/Patrik Grahn og Ulrika Stigsdotter, 
SLU Alnarp
"Grønt er godt for øjet” siger et ord
sprog, og det passer faktisk. På Sveri
ges Jordbrugsuniversitet ved Malmo 
har man i mange år forsket i hvordan 
natur og parker påvirker livskvalitet og 
sundhed. Det er sket i et samarbejde 
mellem mange faggrupper, bl.a. horto
nomer, læger og psykologer.

Man har både lavet målinger af puls, 
blodtryk, koncentrationsevne mv. samt 
kvalitative undersøgelser gennem dag
bøger, iagttagelser af adfærd og samta
ler. Det viser sig at besøg i naturområ
der især er godt for stressede personer, 
de får bedre koncentrationsevne, og 
blodtryk og puls falder.

Der er fremsat to teorier til at forklare 
dette:

To typer af opmærksomhed 
Mennesket har to typer af opmærksom
hed:

- Den ene kan betegnes som ’’styret 
koncentration”. Den er både kontrolleret 
af og en del af bevidstheden - de højere 
dele af hjernen. Dens kapacitet er beg
rænset, og den trættes på ret kort tid.

Vi anvender den styrede koncentrati
on meget i det daglige, ved skrive
bordsarbejde, når vi kører gennem en 
ukendt by osv. Vi kan bruge den til at 
fokusere på det der skal gøres, samti
dig med at vi sorterer alt uvedkommen
de fra, såsom støj. Den styrede koncen
tration nedsættes kraftigt når der kom
mer krævende, aggressiv information 
(som fx når man åbner rudekuverter 
eller chefen skælder ud).

- Den anden type opmærksomhed er 
spontan og ubevidst og er henlagt til de 
ældre dele af hjernen. Den kaldes 
"fascination”, og med den opfatter vi en 
pludselig bevægelse i en busk og en 
sten der glimter. Kapaciteten i fascinati
onen er næsten ubegrænset, og nye 
opdagelser fascinerer snarere end træt
ter.

Teorien går på at naturen er rig på 
fascinerende foreteelser som tiltrækker 
denne spontane opmærksomhed. Natu
ren er også fri for aggressiv, krævende 
information samt støj som trætter den 
styrede koncentration.

Menneskets urhjem 
En anden forklaring på at naturen er 
afstressende er at nogle dele af naturen 
ligner "menneskets urhjem’’. Når man 
kommer til disse områder slapper krop
pen ubevidst mere af, og virkningen er 
størst når man i forvejen er stresset.

Den hidtidige forskning har peget på 
at begge teorier passer (og i virkelighe
den ligger de vel også meget tæt på 
hinanden).

Natur skal være tæt på
Naturen er altså god til at stresse af.

Men samtidig har mange i dag så travlt, 
at de ikke kan afse mere end 5-6 minut
ter på at komme ud i et naturområde. 
Naturen skal derfor være tæt på boli
gen.

Det kan man se i tabellen der er 
baseret på svar fra 900 svenskere. Er 
naturen 50 m væk går man tur 3-4 gan
ge om ugen og oplever ikke meget 
stress og træthed. Er naturen 1 km væk 
udskydes besøget til weekenden; sam
tidig bliver man mere stresset.

Afstand til natur 50 m 300 m 1000 m

Ture, gange/uge 3,4 2,7 1,2
Stress, gange/uge 1,5 2,1 2,5
Træthed, gange/uge 0,6 0,9 0,9

Basisegenskaber
Naturområder skal rumme visse egen
skaber hvis de skal være egnet til 
afstressning. Jo flere af disse egenska
ber der findes i et grønt område, jo 
mere populære er de.

- Det fredfyldte. Udtrykker menne
skets behov for et sted der giver ro og 
fred. Lyden fra vind, fugle og insekter 
dominerer over trafik og støjende men
nesker.

- Det vilde. En fascination af den vil
de natur. Der er planter som er kommet 
af sig selv, stedet er som formet af natu
ren eller af højere magter.

- Det artsrige. Mangfoldigheden af 
dyr og planter lokker mennesker til at 
gå lidt længere for at finde noget nyt. 
Det gælder især om foråret.

- Plads for tanke og vederkvægelse. 
Det dækker et udtalt behov for at kom
me bort fra byen, ind til en verden hvor 
man ikke skal bekymre sig. Der må 
helst ikke være skarpe grænser, og

området skal opfattes som en helhed.
- Fælleden. En grøn, åben plads hvor 

cirkuset kan slå teltet op - eller man kan 
spille bold, sole sig og spise medbragt 
mad.

- Legepladsen. Steder hvor børnene 
kan folde sig ud. Pladsen skal helst 
være indhegnet, og der skal være 
mulighed for forskellige aktiviteter.

- Centrum, festen. Steder hvor man 
mødes for at feste - fx forlystelsespar
ker - men også særlige byområder hvor 
man kan høre musik, spise eller nyde 
folkelivet.

- Kulturen. Historiske pladser, gamle 
bygninger og træer. Eller kirkegårde og 
pladser ved monumenter.

Egenskaberne det fredfyldte, plads 
for tanke, det artsrige, det vilde og til en 
vis grad kulturen tiltaler mange menne
sker. Det gælder især de mest stresse
de og mest sårbare som søger ro i til
værelsen. De fleste vil gerne bo steder 
med de fire førstnævnte egenskaber - 
som er knyttet til større grønne områder.

Fælleden og legepladsen tiltaler især 
de noget mindre stressede. De som 
gerne vil se andre mennesker eller de 
som selv vil være aktive med fx bold
spil.

Egenskaben centrum, festen tiltaler 
dem som gerne vil se mange menne
sker og føle sig i begivenhedernes cen
trum. Der er dog ret få som ønsker at bo 
direkte op til sådanne områder.

Terapihave
Erfaringerne fra denne forskning i 
Malmo er brugt til at lave en terapihave 
hvor man kan komme til kræfter hvis 
man er stresset, udbrændt, har fået et 
slagtilfælde eller lignende. Se Skoven 
8/02, side 335.
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En hel del landmænd er interesseret i at indgå aftaler om omlægning af driften for at 
beskytte grundvandet. Men de vil helst have individuelle aftaler hvor de kan påvirke 
kravene, og de foretrækker en årlig kompensation frem for et engangsbeløb.

Landmænds syn på 
drikkevandsinteresser
v/Henrik Vejre, Lone Kristensen, 
Jørgen Primdahl 
I skoven er der interesse for at lave 
dyrkningsaftaler med vandværker 
sådan at skoven drives for at give en 
god vandkvalitet. I landbruget har man i 
flere år haft sådanne aftaler, og mange 
landmænd er positive over for samar
bejde med de lokale vandværker.

Der er lavet en undersøgelse i den 
sydlige del af Brædstrup kommune som 
i planlægningen er beskrevet som et 
område med "særlige drikkevandsinter
esser”.

I området var der 144 lodsejere, 
hvoraf 136 deltog. Der var 26 fuldtids
landmænd - den største med 642 ha - 
62 fik under halvdelen af indkomsten fra 
landbrug, og 33 modtog pension. 
Området omfattede 2991 ha landbrugs
jord, der var 15 kvægbesætninger og 8 
svinebesætninger.

De blev spurgt om deres kendskab 
til frivillige ordninger. 54% kendte MVJ 
(miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger), 
63% vidste at det offentlige ydede støt
te til skovrejsning, 60% vidste at det 
offentlige yder støtte til omlægning til 
økologisk jordbrug.

Der er en del interesse for at deltage 
i ordningerne: 33% ville indgå i 
græsordninger, 26% i kvælstof-reduce- 
rende tiltag, 21% i pesticid-reduceren
de tiltag, og 29% var interesserede i 
skovrejsning. Indenfor de sidste fem år 
har der været søgt om støtte til i alt 57 
projekter (heraf dog ingen med skov
rejsning).

Det blev antaget at der gennemføres 
en indsatsplanlægning, og lodsejerne 
blev da bedt om at lave en prioritering 
mellem fem muligheder:

1. Mest interessant var ”En individuel 
aftale med tvungent krav om mindsket 
kvælstof- og pesticidpåvirkning. Der 
gives en årlig kompensation for tab for
bundet med aftalen. Landmandens indi
viduelle ønsker til hvordan kravet skal 
opfyldes, kan indgå i forhandlingen.”

2. "Der stilles bestemte krav til (nor
mer for) kvælstof- og pesticidtilførsel, 
og der gives en årlig kompensation for 
tabet forbundet med aftalen".

3. Ligesom nr. 2, men kompensatio
nen faldt i form af en engangserstat- 
ning.

4. Ligesom nr. 2, men kompensatio
nen er tilbud om erstatningsjord uden 
for området.

5. Lavest i rækkefølgen lå at det 
offentlige overtager arealerne og giver 
fuld erstatning.

(Langt fra alle lodsejere fandt nogen 
af de opstillede muligheder var tiltræk
kende, men de blev bedt om at rang
ordne dem alligevel).

De fleste foretrækker altså at fortsæt
te landbrugsdriften, og sådan at de har 
indflydelse på aftalen som er individuel. 
Hvis der skal være kompensation foret
rækkes et årligt beløb, og ekspropriati
on anses for det værste.

Færre deltagere
Krisen kradser i skovbruget - indtje
ningen går ned, og mange funktio
nærer er blevet afskediget. Det kun
ne også ses på deltagertallet til årets 
Skov & Landskabskonference.

Der var i år 96 til skovbrugssessi
onen (140 sidste år), og der var kun 
40 til pyntegrønt (62 sidste år). Der 
var en lille nedgang i sessionen for 
by og parker - 75 mod 89 året før, 
mens der var en pæn fremgang i 
sessionen for landskab - 81 mod 41 
året før. Det giver et samlet deltager
tal på 312 i år.

Antallet af deltagere til konferen
cen har været faldende de sidste to 
år. I 2002 var der således 332, og i 
perioden 1998-2000 var der i snit 
420 deltagere.

For høj deltagerafgift?
Det lavere deltagertal kan selvfølge
lig også skyldes andet end erhver
vets økonomi - indholdet af foredra
gene eller en for høj deltagerafgift. 
Deltagerne er ifølge evalueringerne 
generelt godt tilfredse med foredra
gene; men hvad så med deltageraf
giften?

Det kostede 1550 kr at være med
- hvis man ikke var abonnent på 
Videntjenesten endda op til 2500 kr
- og det må da give en god indtje
ning til arrangøren?

Regnskabet for årets konference 
er ikke gjort op. Men Skov & Land
skab oplyser at der plejer at være et 
underskud på 2-300.000 kr hvert år - 
af flere årsager:

- Der er mange foredragsholdere 
som alle bruger meget tid på at for
berede sig og på at skrive artikel til 
konferencerapporten (som i år var 
på 170 sider).

- For at forbedre kvaliteten af fore
dragene afholdes en generalprøve. 
(De mange ord går dog ikke til spil
de, fordi den foregår på Landbohøj
skolen hvor studerende har gratis 
adgang).

- Endelig skal der betales noget 
for de gode faciliteter på Hotel 
Nyborg Strand.

Deltagerafgiften på 1550 / 2500 kr 
har i øvrigt været uændret de sidste 
tre år, trods stigende priser på man
ge andre poster, bl.a. til hotellet. Og 
sammenlignet med lignende konfe
rencer på det kommercielle marked 
er prisen for Skov & Landskabskon
ferencen absolut i den lave ende.

sf
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Friluftslivet i 300 skove er undersøgt både i 1976-77 og i 1996-97. I løbet af tyve år 
er besøgstallet i disse skove øget fra 110 til 190 skovbesøg/ha/år. Antallet af 
besøgstimer er øget med 70% - fra et gennemsnit på 174 timer/ha/år til 295 
timer/ha/år.

Knopmanipulation
v/Hanne Rasmussen, Lilie Ander
sen og Steen Sørensen 
Det typiske billede af små nordmanns
gran er meget langsom vækst i starten. 
Det giver mange sidegrene tæt ved jor
den, og de må ofte fjernes senere for at 
få en passende stab.

Derfor har der været undersøgt for
skellige metoder til at øge væksten af 
topskuddet. Det har vist sig at topskud
dets vækst øges 8-9% hvis man fjerner 
kransknopperne (de knopper som sid
der rundt om topknoppen og danner 
øverste grenkrans i den førstkommende 
vækstsæson). Studsning af sidegrene 
gav en forøgelse på 5-6%, og fjernelse

af kransgrene (sidste års grenkrans) 
forøgede væksten med 8%.

Kombinationer er endnu bedre - hvis 
man fjerner både kransknopper og 
kransgrene forøges væksten med op 
mod 30% i forhold til urørte planter.

Fjernelse af kransgrene skal dog 
overvejes grundigt, fordi andet år hæm
mes topskuddet, så mertilvæksten i år 1 
mere end tabes i år 2.

Det ser altså ud til at fjernelse af 
kransknopper er et brugbart middel til 
at øge højdevæksten noget. Dette 
arbejde kan være ret tidskrævende, 
og en praktisk anvendelse i større 
omfang vil kræve en form for mekani
sering.

SKOV & LANDSKAB

Mere viden om 
friluftslivet
v/Frank Søndergaard Jensen 
Der er et stort pres på at bruge naturen 
til friluftsformål. Det medfører et stigen
de behov for viden om hvordan naturen 
bruges til friluftsformål, og hvilke ønsker 
borgerne har. Projektet Friluftsliv 95-98 
skal give grundlag for politiske beslut
ninger og for administration i de enkelte 
naturområder.

Der er indsamlet oplysninger om fri
luftslivet i skove, strande, fredede områ
der mv. over hele landet i 1996/97. Man 
har brugt samme metode som i Projekt 
Skov og Folk fra 1976/77, hvor der kun 
blev undersøgt skove.

Undersøgelsen er lavet ved manuelle 
optællinger af antallet af parkerede biler 
i 592 sammenhængende skov-/natur- 
områder på i alt 200.000 ha. Optællin
gerne fandt sted på de samme 22 tids
punkter fordelt over et år.

Sammen med optællingerne blev der 
udleveret 85.673 spørgeskemaer til de 
parkerede biler. Pleraf kom 47% retur 
(det var ikke muligt at rykke for svar).

Optællingerne omfattede som nævnt 
kun biler, og derfor må der korrigeres 
for det antal som kommer gående, cyk
lende osv. Det gøres ud fra undersøgel
ser af hvor meget transportafstanden 
betyder for andelen af bilister (jo længe
re man skal køre til skoven, jo flere bru
ger bil). På den måde kan der omreg
nes til det samlede besøgstal i skoven.

Resultaterne bliver lagt frem på 
hjemmesiden www.skovoglandskab.dk 
"ved påsketid’’. For hvert af de 592 
områder kan man så læse bl.a.

- antallet af bilbesøgstimer pr. år
- andel udenlandske besøg og andel 

feriegæster
- kendskab til området og kendskab 

til ejer / administration. Som helhed sva
rede 64% rigtigt på et spørgsmål om 
ejerform når de var i privat skov, mens 
77% svarede rigtigt når de var i stats
skov

- hvilke naturtyper er besøgt
- færdsel udenfor vej og sti
- besøgets varighed, fordelt på 

naturtyper
- gruppestørrelse og deltagelse i fæl

lesarrangement
- aktiviteter (oplevede naturen, lufte

de hund, var på jagt osv.)
- hvilke publikumsfaciliteter har man 

set (borde, toiletter, bålpladser osv.) og 
holdning til samme

- hvor mange andre gæster har man 
set

- føler man at der er overfyldt i områ
det, og hvor mange gæster er accepta
belt

- har man været generet af andre 
gæster og af hvilke årsager.
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Eg forsøges som bytræ fordi den tåler 
stress i form af bl. a. vejsalt.

Der er gode erfaringer med en række 
mindre træer i byen - her avn bøg.

Nye træer i byen
v/lb Asger Olsen 
Gennem det meste af 1900 tallet var 
der fire slægter som udgjorde 2/3 af alle 
de træer der blev plantet i byerne som 
gadetræer - lind, løn, elm og hesteka
stanje. På grund af elmesyge, saltning 
og komprimering af jorden er elm og 
hestekastanje gledet ud - og en række 
nye slægter er rykket ind:

- Platan udvikles godt under beskyt
tede forhold i de varmere dele af landet. 
Efter en langsom start bliver den til et 
bredt fuldkronet træ, selv under ret 
dårlige vækstforhold.

- Robinie er meget tørketålende og 
nøjsomt, og den lykkes godt på 
befæstede, men vindbeskyttede steder. 
Rodskud kan dog være generende, og 
den er helt uegnet til beskæring.

- Ask er ret velegnet og synes at kla
re de stressede vækstforhold nogenlun
de hvis der er en rimelig vandforsyning. 
Den har en uregelmæssig åben gren
struktur der er uegnet til beskæring.

- Eg har været frarådet fordi frøkilder
ne er uensartede, men den forsøges 
mange steder fordi den tåler stress, fx 
salt. Sumpeg, Quercus palustris har en 
kraftig centralstamme og vinkelret 
stående sidegrene. Den er optimal som 
gadetræ fordi det er nemt at løfte kro
nen (dvs. skære sidegrene af, så trafik
ken kan passere under kronen).

- Poppel med kloner i arterne P. 
canadensis, P. canescens, P. simonii og 
P. trichocarpa bruges i et vist omfang 
fordi væksten er sikker og hurtig. Man
ge må dog senere fældes når de øde
lægger cykelstier og fortove pga. vold
som rodaktivitet.

- Små træer afprøves en del steder 
især i rolige boliggader uden gennem
kørende trafik, fordi de er for små til at 
blive opstammet til lastbilers frihøjde. 
Gode eksempler er avnbøg (Carpinus 
betulus 'Fastigiataj, tyrkisk hassel 
(Cotylus colurna), prydkirsebær (Prunus 
umeniko), aim. vildpære (Pyrus cauca- 
sica), røn (Sorbus aria, S. latifolia, S. 
mougeottii, S. thuringaci 'Fastigiataj 
samt glansbladet tjørn (Crataegus lavai- 
lei).

Nålefarve i nobilis
v/Finn Vanman Jørgensen og 
Christian Nørgaard Nielsen 
Farven er en af de vigtigste egenskaber 
ved nobilis, men samtidig er den 
sværere at måle end vægt, antal grene 
osv. Derfor har man udviklet en objektiv 
metode til at måle farven i klippegrønt af 
nobilis. Man har brugt et colorimeter 
som udsender et blitzlys med en velde
fineret lyssammensætning. Det tilbage
kastede lys opfanges af 3 sensorer med 
en farveopfattelse der svarer til menne
skets.

Det viste sig at selve målingen er 
meget præcis, men det er nødvendigt 
at standardisere målebetingelserne. 
Metoden kan især anvendes ved forsk
ning i kvalitet af klippegrønt, men den 
kan også anvendes til at definere 
grænserne for forskellige sorteringer i 
starten af klippesæsonen.

Farven på nobilis nåle fremkommer

som en kombination af flere forhold. 
Nålene har en grøn grundfarve som 
især skyldes nålenes indhold af klorofyl 
og som derfor varierer med det faktiske 
indhold af grønkorn.

Dernæst har nålene et hvidt vokslag 
som ligger i striber på overfladen og 
giver nålene det blåhvide udseende. 
Vokslaget dannes i løbet af skuddets 
første vækstsæson og er færdigudviklet 
i løbet af sensommeren.

Man ved ikke helt hvad vokslaget 
betyder for nålene. Det menes.at det 
medvirker til at nedsætte fordampnin
gen, men det vigtigste er nok at beskyt
te mod skadelige mængder af lys, især 
UV-B stråling fra solen.

Den hvide farve kan øges ved at tyn
de i bevoksningen eller ved at beskære 
træerne. Men vi ved ikke nok om hvilket 
niveau af tynding og dermed lysmæng
de der er tilstrækkeligt til at sikre gren
kvaliteten.

nordens mahogni

Træcéb
PLANTESKOLE

masur®ved og 
masurbirk sælges

www.traetop.dk

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

Planter til: Pyntegrønt & juletræer, skov, læ & vildt
Kvalitet; er for os en frisk, sund og velsorteret 

plante i den ønskede proveniens.
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Skovrider Ole Fog i 1985, kort efter han 
var gået ind i driften af familiens skov.

Skovrider Ole Fog under en rundvisning af landbrugsjournalister i Gudbjerg Skov i 
1987.

SKOVRIDER OLE L. FOG
Ole L. Fog
19.4.1937 - 25.2.2003.

Skovrider Ole L. Fog, Gudbjerg Skov 
døde 65 år gammel den 25. februar 
efter kort tids sygdom. Gennem mere 
end en menneskealder har han stået 
centralt i det danske skovbrug. Få har 
som Ole Fog formået at sætte præg på 
en hel branche.

Født og opvokset i Gudbjerg Skov 
nord for Svendborg bragte uddannel
sen som forstkandidat i 1962 Ole Fog til 
Dansk Skovforening i 1963. Først som 
fuldmægtig, senere skovrider og ende
lig direktør.

Direktør for 
Skovforeningen
Fra 1972 til 1982 udviklede han som 
direktør skovbrugets brancheorganisati
on til en moderne organisation med et 
bredt virkefelt. Skovenes Ffus med en 
række af skovbrugets institutioner sam
let var Ole Fogs vision, som det også 
lykkedes ham at realisere.

For Ole Fog var vendingen - Velkom
men i Skoven - central. Forståelse mel
lem erhverv og befolkning var afgøren
de for hans indsats. Ffan erkendte og 
anerkendte skovens rolle som vigtigt 
rekreativt mål for befolkningen, hvilket 
han gennem hele karrieren stræbte for 
at omsætte til politisk forståelse og 
resultater.

Ole Fog var kommercielt begavet og 
udviklede i sin direktørtid afdelingen -

Danske Skoves Handelskontor - til en 
vigtig aktør på råtræmarkedet. Både på 
hjemmemarkedet og ved eksport af 
råtræ fra de danske skove fik Ole Fogs 
arbejde afgørende betydning for 
erhvervets lønsomhed. Eksport af cellu
losetræ til nordiske industrier og bøge
træ til det japanske marked blev iværk
sat og udviklet af Ole Fog.

Det nordiske samarbejde havde i høj 
grad Ole Fogs bevågenhed. Samarbej
det mellem de nordiske skovejerforenin
ger blev opprioriteret - specielt på pris
statistikker, samhandel m.m. I Nordisk 
Skovunion var Ole Fog generalsekretær 
i perioden 1978 til 1982. Perioden blev 
afsluttet med den meget vellykkede 
Nordiske Skovkongres i Danmark.

Ole Fog var som chef uhyre inspire
rende, og han var eminent til at uddele
gere ansvar, hvilket fik hans medarbej
dere til at yde deres bedste for at opfyl
de visionerne i hans virke. Man glæde
de sig til at arbejde sammen med Ole 
Fog - det var så ’’hyggeligt” og ’’fami
liært”.

Praktisk skovbrug
Skovbrug som erhverv var Ole Fogs pri
mære interesse. Skovproduktion i kom
bination med praktisk miljø- og naturfor
valtning var Ole Fog’s rette hylde. I 
1982 vendte Ole og Søs Fog da også 
tilbage til familiens ejendom - Gudbjerg 
Skov - som ejere.

I de store storme i 1967 var skoven 
blevet hårdt ramt. I et snævert parløb 
med sin fader - skovrider Mogens Fog 
- udviklede Ole Fog visionært og effek

tivt ejendommen med en stor produk
tion af pyntegrønt og juletræer.

I mere end 20 år nåede Ole Fog igen 
at bo og arbejde med Gudbjerg Skov. 
Professionel inspiration med intensiv og 
markedsorienteret pyntegrøntprodukti
on er fra denne ejendom leveret til store 
dele af det danske skovbrug. Familien 
Fog står med rette som eksponenter for 
et bæredygtigt dansk familieskovbrug.

Mange danske skovejendomme har 
nydt godt af Ole Fogs klare analyser og 
rådgivning. Hans brede branchekend
skab og strategiske forståelse for skov
brugserhvervets langsigtede karakter 
gjorde Ole Fog til en højt værdsat per
son, når der skulle søges råd.

Tillidsposter som formand for den 
fynske skov- og salgskreds, formand for 
Danske Skoves Handelsudvalg (1988- 
95), medlem af bestyrelsen for Dansk 
Skovforening og bestyrelsen for Lange- 
sø-Fondet - ejeren bag det smukke 
Langesø Gods - er eksempler fra en 
lang indsats.

Som fagfælle og ven var Ole Fog 
aktiv og højt værdsat. Som jagtvært og 
jagtkammerat stod Ole Fog for noget af 
det bedste, uanset om der var få på tur 
eller det gjaldt de store arrangementer. 
Gæstfriheden var altid stor uanset 
besøget gjaldt hjemmet i Gudbjerg 
Skov eller i hans elskede sommerhus 
ved Ristinge Klint på Langeland.

Tankerne går til Søs Fog og sønnerne 
Claus og Jesper, der har mistet en mand 
og en far. Æret være Ole Fog’s minde.

Skovrider Keld Veiling, skovrider 
Mikal Herløw og direktør Jens Thomsen.
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HOMAX
GLYPHOMAX* 

dit absolut bedste 
alternative værktøj 
når det gælder 
effektiv
ukrudtsbekæmpelse 
og nedvisning 
af alt ukrudt

■ GLYPHOMAX skummer 
mindre end andre førende 
bioformuleringer.
■ GLYPHOMAX er afprøvet 
på Flakkebjerg, hvor resul
taterne viser høj effektivitet.
■ Bred anvendelse indenfor 
landbrug, havebrug, skov
brug og frugtplantager, samt 
på udyrkede arealer.

Varemærke-Dow AgroSciences LLC
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■ HUSK:
Læs altid etiketten 
før brug!

■ INDHOLD: 
360g/l glyphosat. 
Fareklasse: Ingen

■ INFORMATION:
For yderligere information 
kontakt venligst:

Salgsansvarlig agronom Peter Krarup 
Telefon direkte: 4528 0810 / Mobil: 2165 1696

pi Dow AgroSciences
Dow AgroSciences Danmark A/S 
Sorgenfrivej 15 
2800 Kgs.Lyngby 
Telefon: 4528 0800 
www.dowagro.dk
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KONVERTERING AF 
HEDE- OG 

KLITPLANTAGER
Af Kjell Suadicani,
Skov & Landskab

Når der laves jordbear
bejdning før kulturanlæg 
falder tidsforbruget ved 
plantning til det halve i 
forhold til ubearbejdet. 
For flere typer redska
ber er de sparede plan- 
teomkostninger større 
end omkostningerne til 
jordbearbejdning.

Hertil kommer at plan- 
teafgangen er meget 
højere i ubearbejdet 
jord, især for bøg.

Nogle redskaber kan 
give skader på skærm
træernes rødder.

Denne artikel er en gengivelse af et 
foredrag fra Skov & Landskabskonfe
rencen, let redigeret af redaktionen.

Jordbunden i rødgranplantagerne på 
de sandede jorder i Vestjylland er oftest 
dækket af et tykt lag uomsat organisk 
materiale - råhumuslaget. Planter skal 
plantes i mineraljorden under råhu
muslaget, da råhumuslaget tørrer ud i 
sommermånederne, hvis nedbøren er 
sparsom.

Derfor foretages tit jordbearbejdning 
i hede- og klitplantagerne. Oftest består 
jordbearbejdningen i, at råhumuslaget 
fjernes og mineraljorden blotlægges.

Jordbearbejdning foretages stort set 
altid efter renafdrift, men i de nye natur
nære driftsformer søges renafdrifter 
undgået. Det skyldes at råhumuslaget, 
og den heri opsparede næringsstofpul
je, nedbrydes på grund af den kraftige 
indstråling og ændring i vandbalancen.

Under skærm er det mere usikkert,

Basis maskine 

Manuel
(Skovarbejder med skovspade)

Loft kulturplov
Valmet 6400 landbrugstraktor 
70 kW
Tallerkenplov, trukken 
Vægt: 5,0 t 
Bredde: 2,32 m 
Længde: 7,3 m

Aggregat Bearbejdning

□ Små plantehuller

Furer

Kulla kultivator
Fendt 308 landbrugstraktor 
57 kW
Mølleharve, trukken 
Vægt: 4,4 t 
Bredde: 2,19 m 
Længde: 5,8 m

Store plantehuller

Polyteknik skovsnegl
Systra 750 h landbrugstraktor 53 kW 
Roterende tromle, trukken 
Vægt: 4,1 t 
Bredde: 1,95 m 
Længde: 5,4 m Store plantehuller

Hedeselskabets jordbor
Silvatec 854F 
114 kW
Jordbor, kranspidsmonteret 
Vægt: 9,5 t 
Bredde: 2,37 m 
Længde: 7,4 m

Små plantehuller

Hanix gravemaskine
Hamx n450 
33 kW
50 cm Grab, kranspidsmonteret 
Vægt: 4,6 t 
Bredde: 1,85 m 
Længde: 4,0 m \ Store plantehuller

Figur 1. Oversigt over de afprøvede udstyr
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om jordbearbejdning er nødvendig og 
nyttig, idet skærmen under de fleste for
hold giver planterne bedre vækstvilkår 
end renafdriften. Den mindre indstråling 
reducerer fordampningen, minimerer 
risikoen for frostskader og forskyder 
konkurrenceforholdet mellem planterne 
og ukrudtet.

Desuden forårsager jordbearbejd
ning altid skader på skærmtræernes 
rødder, og kørslen i bevoksningen forår
sager skrabeskader på skærmtræerne. 
Skaderne reducerer skærmtræernes 
stormfasthed og er indfaldsvej for 
svampeangreb. Til gengæld er de fleste 
træarter, som plantes under skærm, 
meget mere følsomme i kulturfasen end 
den meget robuste rødgran, som ikke 
behøver skærm.

Skov & Landskab (FSL) har gennem
ført et omfattende studium af forskellige 
typer jordbearbejdning under skærm i 
rødgran. Der er undersøgt jordbear
bejdningens betydning for plantnings
operationen og for planternes overlevel
se de første år efter plantning.

Forsøgsbeskrivelse
Redskaber
Der er afprøvet tre trukne udstyr (Loft 
kulturplov, Kulla kultivator og Polyteknik 
Skovsnegl), et kranspidsmonteret red
skab (Hedeselskabets Jordbor) og en 
bæltedrevet gravemaskine (Hamx n45). 
Se figur 1. De blev sammenlignet med 
plantning uden jordbearbejdning. Der 
blev plantet bøg, eg, almindelig ædel
gran og douglasgran.

De tre trukne udstyr foretager alle en 
overfladisk jordbearbejdning, som i 
hovedsagen består af en afskrabning af 
humuslaget. Den væsentligste forskel 
på de tre udstyr er bearbejdningsgra
den, hvor Loft ploven pløjer brede stri
ber, mens Kulla kultivatoren og 
Skovsneglen foretager en punktvis 
afrømning. Skovsneglen kan også grub
be, men denne funktion var ikke slået til 
i forsøget.

Hedeselskabets jordbor og grave
maskinen adskiller sig fra de trukne 
udstyr ved at foretage en mere dybt
gående bearbejdning, som inkluderer 
løsning og opblanding af mineraljorden.

Jordboret bearbejder kun en lille del 
af de øverste jordlag, mens gravema
skinen med den metode, som blev valgt 
i forsøget (invers jordbearbejdning), 
bearbejder en ret stor del af de øverste 
jordlag. Jordboret afrømmer humusla
get og opblander mineraljorden, mens 
gravemaskinen vender humuslaget ned 
i hullet, hvorved der foretages en slags 
punktvis dybdebearbejdning.

Forsøgets udførelse 
Jordbearbejdningen blev foretaget i 
efteråret før plantning i det følgende 
forår. Plantningen blev foretaget manu
elt som skrippeplantning med skovspa
de. I de parceller, hvor der ikke var jord
bearbejdet, eller på steder, hvor udsty-
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Foto 1. Loft kulturplov. (Arkivfoto).
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Foto 2. Skovsneglen monteret på Systra Foto 3. Hedeselskabets jordbor. (Arkiv
traktor. (Arkivfoto). foto).

rene havde efterladt ubearbejdede 
områder, blev der afgravet en tørv før 
plantning.

En og to vækstsæsoner efter plant
ning blev planteafgangen opgjort.

Resultater
Tidsforbrug
Tidsforbruget til plantning var kun det 
halve ved plantning efter jordbearbejd
ning sammenlignet med plantning i 
ubearbejdet jord (tabel 1). Det skyldes 
naturligvis, at der er afgravet en tørv før 
plantning, hvor der ikke i forvejen var 
jordbearbejdet.

Økonomiske beregninger viser, at 
den sparede omkostning til plantning

mere end opvejede omkostningen til 
jordbearbejdning, når der ses på de 
trukne udstyr. Jordbearbejdning med 
jordboret eller med gravemaskine med
førte derimod større omkostninger end 
plantning uden jordbearbejdning.

Produktiviteten med de trukne udstyr 
afhænger naturligvis af tilgængelighe
den i bevoksningen. De angivne 
præstationer er gældende, hvor hver 
anden række træer er fjernet ved 
skærmstillingen, altså hvor der er let 
adgang for de trukne jordbearbejd
ningsudstyr.

Skader på skærmtræer
Skaderne er kun opgjort på skærm-
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Tabel 1. Produktivitet og omkostninger for jordbearbejdning og plantning.

Manuel Loft
plov

Kulla Skov
snegl

Jordbor Grave
maskine

Produktivitet
Jordbearbejdning (timer/ha) 4,5 5,3 8,8 13,1 18,3
Plantning (planter/time) 76 158 146 158 164 149

Omkostninger
Jordbearbejdning (kr/ha) 1.700 1.950 3.800 7.300 6.800
Plantning (kr/ha) 5.900 2.800 3.050 2.800 2.700 3.000

Total (kr/ha) 5.900 4.500 5.000 6.600 10.000 9.800

træernes overjordiske dele. Skader 
forårsaget af jordbearbejdningen lå 
generelt på et forholdsvist lavt niveau 
(2-5 %).

Kulla kultivatoren forårsagede dog 
væsentlig flere skader (13 %) på grund 
af den løse ophængning. Når traktoren 
kørte over et stød, skete det ofte, at Kul
la kultivatoren svingede ud til siden og 
beskadigede et træ. Gravemaskinen 
forårsagede en del alvorlige skader 
med kranen, eller hvis maskinen bakke
de eller svingede ind i et træ.

Der blev ikke målt skader på træer
nes rødder, men antallet af væltede 
træer tre år efter skærmstilling kan give 
et fingerpeg om skadesniveauet. 
Næsten halvdelen af de væltede træer 
(18 træer ud af 45) væltede i parceller, 
hvor jordbearbejdningen var foretaget 
med gravemaskine. De øvrige udstyr lå 
væsentlig lavere (3-7 træer).

Det var endvidere karakteristisk, at 
der væltede træer i vestranden, eller 
hvor der var hugget for hårdt ved 
skærmstillingen.

gen med de trukne udstyr gør plantnin
gen så meget billigere, at den samlede 
omkostning bliver mindre. Man kunne 
have afprøvet en mere ekstensiv og bil
ligere plantningsmetode i ubearbejdet 
jord - f.eks. skrippeplantning direkte 
gennem humuslaget - men metoden 
vurderes at give risiko for meget stor 
planteafgang.

Jordboret var en dyr metode i studi
et, men ved et lavere plantetal pr. ha, 
og ved supplerende plantning i selv- 
foryngelser vil jordboret være meget 
egnet. En billigere basismaskine vil for
bedre økonomien, men det er mere det 
forholdsvis høje tidsforbrug pr. plante- 
plads, der resulterer i ret høje omkost
ninger pr. ha.

Redskabernes egnethed 
Skadeniveauet var lavt. Det er interes
sant, at det ikke er størrelsen af ekvipa
gen, der er afgørende for skadesni
veauet, men snarere maskinførerens 
omhyggelighed og et hensigtsmæssigt 
design.

Det viste sig f.eks., at Loft ploven 
trods sin størrelse kunne manøvrere 
smidigt mellem skærmtræerne. Det er 
nærmest en fordel, at ploven rager 
langt bagud, for det betyder, at maskin- 
føreren kan stikke ploven ind mellem 
træer og bearbejde, hvor han ellers ikke 
kan komme.

Kulla kultivatorens løse ophæng 
betyder, at det er nemt at manøvrere 
uden at løfte aggregatet, og det er nyt
tigt i f.eks. bøgeselvforyngelser. Men 
under en tæt skærm i gran går det ikke, 
at aggregatet svinger frit fra side til 
side. En form for stabilisering med fjed
re vil gøre udstyret mere egnet til at 
arbejde under skærm.

Den lille Systra traktor viste sig at 
være for lille til skovsneglen. Det gjorde 
udstyret vanskeligt at manøvrere med, 
hvilket navnlig viste sig, når traktoren 
skulle skifte række.

Også den valgte gravemaskine viste 
sig at være mindre egnet til at bevæge 
sig i en skærmstilling. Den korte kran 
betød, at gravemaskinen var nødt til at 
køre gennem bevoksningen, og den 
lave frihøjde betød, at maskinen let kom 
op og hænge på et stød. En større gra
vemaskine med en længere kran havde 
kunnet arbejde fra stiksporene.

Jordboret arbejdede helt uden pro
blemer, og forårsagede næsten ingen 
skader.

Den valgte metode med gravemaski
nen var ikke hensigtsmæssig, især fordi 
skærmen tilsyneladende blev destabili- 
seret. En overfladisk afskrabning af 
humuslaget kunne sikkert have været 
gjort hurtigere og med færre skader på 
skærmtræernes rodsystem. Tidsforbru
get var dog under ingen omstændighe
der kommet ned i nærheden af tidsfor
bruget med de trukne udstyr. Resultatet

Planteafgang
Der var størst planteafgang i bøg (17 
%), fulgt af douglasgran (4 %), alminde
lig ædelgran (3 %) og eg (0,5 %). Alle 
træarter viste den samme reaktion på 
forskellige typer jordbearbejdning, selv
om niveauet var forskelligt (figur 2).

Således var planteafgangen i alle 
tilfælde størst, hvor der ikke var foretaget 
jordbearbejdning (i bøg 26 %). Afgan
gen var mindst, hvor der var foretaget en 
dybtgående jordbearbejdning med jord
bor eller gravemaskine (i bøg 11 %).

Piantearbejdet
Skovarbejderne kunne bedst lide at 
plante efter jordboret eller efter Loft plo
ven, og de kunne ikke lide at plante i 
ubearbejdet jord eller efter gravemaski
nen. Problemet med gravemaskinen 
var, at man ikke kunne se rækkerne, og 
at nedgravet humus og grene vanske
liggjorde plantningen.

Diskussion
Tidsforbrug
Det er interessant, at jordbearbejdnin-

30%

20%

10%

0%
Manuel Loft, Kulla, Gravemaskine,

Skovsnegl Jordbor

□ Bøg □ Douglasgran □ Aim. ædelgran DEg

Figur 2. Planteafgang for forskellige træarter og jordbearbejdningsudstyr.
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Foto 4. Hanix gravemaskine. Foto 5. Skovbund efter Kulla bearbejdning.

havde næppe været bedre end, hvad 
der opnås med de trukne udstyr. 
Planteafgang
Planteafgangen var lav ved alle 
behandlinger, hvilket må tilskrives skær
mens positive virkning på overlevelsen 
og en første vækstsæson med rigeligt 
nedbør.

Jordbearbejdningens stærke betyd
ning for overlevelsen må skyldes plant
ningens kvalitet. De øvrige faktorer, som 
påvirker planternes vækst og overlevel
se, kan nemlig stort set udelukkes. 
Hverken tørke, næringsstofmangel eller 
skadedyr vurderes at have haft nævne
værdig indflydelse på planteafgangen i 
de første år efter plantning. Nedbøren 
første vækstsæson var som nævnt 
exceptionel høj, planterne blev gødsket 
efter plantning, og der var ikke tegn på 
insekt- eller svampeangreb.

Problemet med plantning i ubearbej
det jord vurderes at være, at den afgra- 
vede tørv var for lille til, at planten kan 
trædes ordentligt fast og få den livsvig
tige kontakt mellem rødder og jord.

Jordbearbejdningen betyder ikke 
kun, at det er lettere at plante i mineral
jorden, den betyder også, at planten 
kan trædes bedre til. Den løsning af 
mineraljorden, som foretages med jord
boret og med gravemaskinen betyder 
sikkert, at jorden fordeler sig tæt om 
planterne.

Konklusion
Planteafgangen må tillægges stor vægt 
i bedømmelsen af de forskellige meto
der, for det er dyrt at efterbedre, og 
resultatet af efterbedring er ofte ringe. 
På den baggrund må plantning uden 
jordbearbejdning frarådes, når der er 
tale om plantning af træarter, som erfa
ringsmæssigt har høj planteafgang 
(f.eks. bøg og douglasgran).

Ønsker man at plante sådanne 
træarter, må der foretages en jordbear
bejdning og allerbedst en jordbearbejd

ning, hvor mineraljorden også løsnes 
(som jordboret). I den sammenhæng 
bør det nævnes, at grubning kunne 
have været foretaget med skovsneglen. 
Det havde formentlig resulteret i en 
endnu bedre plantning, men samtidig i 
flere rodskader.

Hvis det er let at manøvrere i bevoks
ningen, kan Loft ploven anbefales og 
for så vidt også Kulla kultivatoren, hvis 
den bliver stabiliseret. Begge metoder 
er billige og giver en forholdsvis lav 
planteafgang.

Litteratur
Suadicani, K., 2002: Site preparation and 
planting in a shelterwood of Picea abies. 
Scandinavian Journal of Forest Research. In 
print.

Erkendtlighed
Tak til Klosterhedens Statsskovdistrikt og til 
den tidligere Vestjyllands Maskinstation som 
stillede bevoksning, mandskab og maskiner 
til rådighed. Undersøgelsen er finansieret af 
Landbrugsministeriet og Miljøministeriet 
under forskningsprogrammet »Jordbrugeren 
som Arealforvalter«.
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DE DANSKE SKOVES 
SUNDHED I 2001-2002

Af Iben M. Thomsen,
Skov & Landskab

De danske skoves sund
hed var meget tilfreds
stillende i både 2001 og 
2002. De mest udbredte 
træarter har en god 
sundhedstilstand, og 
den positive tendens 
har nu varet i 5 år.

Eg er blevet markant 
bedre i forhold til 1999, 
selvom enkelte træer 
stadig går ud.

Dette er de vigtigste 
resultater af den årlige 
overvågning af 
skovsundheden.

I 2001 overgik det formelle ansvar for 
overvågningen af skovsundhed til Skov 
& Landskab (FSL) fra Skov- og 
Naturstyrelsen. Fra 2002 blev en ny 
medarbejder ansvarlig for databehand- 
Iing, og det blev besluttet at publicere 
resultaterne elektronisk i stedet for i en 
trykt rapport.

Disse omvæltninger gjorde, at rap
porten om skovsundhed 2001 blev for
sinket. Denne artikel omhandler derfor 
skovenes sundhed i både 2001 og 
2002, mens rapporterne for begge år 
kan ses på SkovWeb hjemmesiden 
(http://data.fsl.dk/).

Undersøgelsen af nåle-/bladtab er 
en del af den langsigtede europæiske 
overvågning af skovsundhed, som fore
går i 27 europæiske lande samt i USA 
og Canada. De internationale resultater 
beskrives i to årlige rapporter, som 
også kan ses via internettet 
(http://www.icp-forests.org/RepEx.htm - 
http://www.icp-forests.org/RepTecl.htm).

Overvågningsmetode
Skovenes sundhed overvåges hvert år 
ved bedømmelse af træernes nåle- eller 
bladtab på faste prøveflader fordelt 
over hele landet.

I 2002 blev nåle-/bladtabet bedømt 
på i alt 1200 træer fordelt på 50 punkter
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Figur 1. Fordeling af de overvågede træer hos bøg (a), eg (b) og rødgran (c) til tab
sklasser for blad-/nåletab i perioden 1989-2002. Kun træer i tabsklasse 2-4 (oran
ge, rød og violet) regnes som skadede. Det er markant, at særligt mange træer fin
des i den bedste klasse (<10% bladtab) i 2002, samt at sundheden er forbedret 
konstant siden 1998.
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90 91 92 93 94 95 96 97 Andet nal98

Fyr
Sitkagran 

Rødgran

Figur 2 Udviklingen af det gennemsnitlige bladtab for de fire vigtigste løvtræarter 
(a) og nåletab hos rødgran, sitkagran og andre nåletræarter (b) i Danmark i perio
den 1989-2002. Hver træart er vist med sin egen farve - 2002 er helt til højre.

ikke de samme træer der måles fra år 
til år, hvilket har betydning ved sam
menligning af forskellige års resultater.

Resultater af 
overvågningen
Danmark
Resultaterne af overvågningen af 
skovsundhed opgøres som det gen
nemsnitlige nåle-/bladtab udtrykt i pro
cent af fuld nålefylde/beløvning. Træer 
med 0-25% nåle-/b!adtab betragtes 
som ikke-skadede, mens træer med 
over 25% nåle-/b!adtab betragtes som 
skadede.

For at vurdere langsigtede og gradvi
se ændringer i luftforureningsniveau, kli
ma eller driftsmetoder må nåle-/bladta- 
bet vurderes over en længere periode.

Figur 1 viser fordelingen af eg, bøg 
og rødgran til de forskellige klasser 
siden overvågningens start, og figur 2 
viser tilsvarende resultater for 8 forskel
lige træarter.

Der er især i 2002 en lille andel af 
skadede træer i sammenligning med 
midten af 1990’erne. Nedgangen i 
antallet af skadede træer skyldes sand
synligvis fordelagtige klimatiske forhold, 
samt at der ikke har været væsentlige 
angreb af skadedyr.

Europa
Som nævnt er den danske overvågning 
af skovsundhed en del af et større euro
pæisk samarbejde, hvilket giver mulig
hed for at sammenligne udviklingen af 
nåle-/bladtabet i de forskellige områder 
af Europa. Det sker i figur 3.

For Europa som helhed har de fleste 
træarter oplevet en svag stigning i det 
gennemsnitlige nåle-/bladtab i de sene
ste år. Det bør dog bemærkes, at denne 
udvikling bygger på to serier af måle
punkter, nemlig CST88, der har løbet 
siden 1989 og CST94, som har løbet 
siden 1994. CST94 repræsenterer dog 
46 % af alle punkter.

(24 træer pr. punkt). De enkelte træer 
bedømmes visuelt i forhold til et imagi
nært fuldt beløvet referencetræ med 
samme alder på den pågældende loka
litet. Nåle-/bladtabet registreres på en 
procentskala med spring på 5 procent. 
100% svarer til, at træet er dødt, og 0% 
til at træet er fuldt beløvet.

Hertil kommer generelle vurderinger 
af sundhedstilstanden fra statsskovdi
strikterne og de hertil knyttede 
skovlovskredse.

Overvågningen af nåle-/bladtab 
giver på en relativt nem og billig måde 
et indtryk af skovenes generelle tilstand. 
Nåle-/bladtab er et symptom, der kan 
have mange årsager, som f.eks. svam
pe- og insektangreb, klimapåvirkninger, 
næringsstofstatus, jordbundsforhold, 
skovdrift og luftforurening.

Ofte er det også komplicerede 
årsagssammenhænge, der har indfly
delse på sundhedstilstanden. De kom
plekse årsagssammenhænge søges 
afdækket med en mere intensiv over
vågning af økosystemet.

Ansvarlige institutioner
Undersøgelsen af nåle-/bladtab (level I 
programmet) og det intensive overvåg
ningsprogram (level II programmet) er 
en del af et fælleseuropæisk program til 
skovovervågning, og det finansieres 
derfor delvist af EU. De øvrige omkost
ninger afholdes af Skov & Landskab via 
finanslovsmidlerne og bidrag fra andre 
institutioner, som er involveret i projekter 
omkring den intensive overvågning.

Siden 1989 har Skov & Landskab 
(FSL) stået for den praktiske gennem
førelse af hele level I og dele af level II 
programmerne. Danmarks M Ijøunder- 
søgelser, Forskningscenter Risø og 
Københavns Universitet gennemfører 
de øvrige dele af level II undersøgelser
ne.

Danmark har 8 punkter i den intensi
ve overvågning af skovsundhed. De 
omfatter både unge og gamle bevoks
ninger af bøg, eg og rødgran. I disse 
bevoksninger registreres udover nåle- 
/bladtab en lang række andre forhold, 
f.eks. klima, jordbund, tilvækst, strøfald, 
atmosfærisk nedfald af luftforurening, 
og den kemiske sammensætning af 
nåle, blade og jordvæske.

Skovstatistik
Det lille antal bevoksninger i den hidtidi
ge overvågning af skovsundhed bety
der, at resultatet ikke altid giver et dæk
kende billede for hele landet.

Med indførelsen af den nye skovsta
tistik - somi bygger på stikprøveunder
søgelser i et 2 x 2 km net - vil der i frem
tiden være et større datagrundlag for at 
vurdere skovsundheden i Danmark.

Der vil nemlig blive bedømt sundhed 
på udvalgte prøvetræer i de bevoksnin
ger, som indgår i skovstatistikken, og 
det sikrer en landsdækkende, repræ
sentativ stikprøve hvert år. Dog er det
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■Danmark 
•CST94 kurve

CST88 kurve 
■Alle EU træer

Fipur 3. Det gennemsnitlige bladtab for bøg (a), eg (b) og rødgran (c) siden over
vågningens start i 1989. Udviklingen for Danmark (blå) bygger på samtlige over
vågningspunkter, dvs. både EU punkter og nationale punkter De europæiske udvik
lingskurver (grøn, rød) bygger på to forskellige tidsserier, som udgør en mindre del 
af samtlige punkter. CST94 repræsenterer dog 46 % af alle punkter.

De enkelte træarter
I det følgende omtales udviklingen for 
de enkelte træarter.

Bøg
Se figur 1a, 2a og 3a.

Bøgens sundhed i 2001 var bedre 
end på noget andet tidspunkt siden 
overvågningens start. Det skyldes, at 
bevoksningerne i de seneste år har

været forskånede for tørke og kraftig 
oldensætning.

I 2002 satte bøgen olden, og det 
påvirkede løvfylden. Sundheden var 
dog næsten uændret i forhold til 2001 
og må derfor betragtes som tilfredsstil
lende.

Udviklingen i bøg har vist en lang
som forbedring af sundheden fra 1989 
til 1994. Herefter skete der en markant

forværring i 1995, hvilket blev forklaret 
med en kombination af tørke og 
oldensætning. Siden 1995 er der igen 
sket en konstant forbedring af bøgens 
sundhed, bortset fra 1998 som var et 
meget stort oldenår.

Bøgens sundhed i hele Europa var 
også dårligst i 1995, hvorefter der skete 
en forbedring i de følgende år. Fra ca. 
1999 er der imidlertid sket en langsom 
stigning i bladtabet, modsat Danmark 
hvor bøg er forblevet på samme niveau 
eller bedre (figur 3a).

I årene 1989-1991 samt i 1995-96 
var sundheden af bøg dårligere i Dan
mark end for Europa som gennemsnit. 
Fra 1999 og frem har sundheden af 
danske bøge derimod været markant 
bedre end i resten af Europa.

Eg
Se figur 1 b, 2a og 3b.

Egens sundhed var glimrende i 
2001, men blev kraftigt forbedret i 2002. 
Faktisk må egenes sundhed betegnes 
som den markant bedste siden over
vågningens start.

En del skovdistrikter melder stadig 
om enkelte ege, som dør af angreb af 
honningsvamp, som fulgte efter de kraf
tige afløvninger i 1996-97. Langt de 
fleste ege har imidlertid overvundet 
den dårlige tilstand og har forøget 
deres kronefylde som tegn på god 
vitalitet.

Forskellen i sundhedsudvikling mel
lem Danmark og Europa som helhed er 
meget markant i eg. Bladtabet i eg har i 
Europa ligget nogenlunde konstant mel
lem 20% og 25%. Dog har der på langt 
sigt været en svag forringelse af sund
heden, hvilket tilskrives den såkaldte 
egedød (”oak decline”).

Egene i Danmark har derimod ople
vet et kraftigt udsving i bladtabet. I de 
fleste af årene fra 1989-1999 har blad
tabet ligget markant over gennemsnittet 
for hele Europa. Nu ligger det gennem
snitlige danske bladtab for eg imidlertid 
langt under det europæiske (figur 3b).

Rødgran
Se figur 1c, 2b og 3c.

Rødgranens sundhed var stabil i 
2001 og blev forbedret i 2002. Rødgran 
udviser et jævnt stigende nåletab i åre
ne 1989-1994, hvorefter der sker en for
bedring frem til 2002.

Det gennemsnitlige nåletab for 
rødgran i hele Europa har ligget på det 
samme og højere niveau i perioden 
1989-2002 og adskiller sig derved fra 
udviklingen i Danmark (fig. 3c). Kun i 
1994 når de danske rødgraner op på 
samme gennemsnitlige nåletab.

Dette gælder dog kun, når man ser 
på den længste tidsserie fra 1989. Den 
nyere serie giver et lidt andet billede, 
måske fordi de rødgranbevoksninger, 
som indgår i CST94, er yngre,

Under alle omstændigheder er den 
nuværende sundhedstilstand for
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rødgran i Danmark langt bedre end 
resten af Europa. Selv stormen i 1999 
har endnu ikke sat sig væsentlige spor i 
den generelle sundhed.
Øvrige træarter
Se figur 2a og b.

For de øvrige træarter oplevede Dan
mark - ligesom resten af Europa - en 
svag forværring af sundheden i de 
seneste år (1999-2001),

Imidlertid vendte billedet i Danmark i 
2002, og sundheden blev forbedret for 
arter som ask, sitkagran og andre nåle
træer. For alle træarterne er nåle-/blad- 
tabet på et lavere niveau end i midten 
af 1990’erne.

Konklusion
De danske skoves generelle sundheds
tilstand har aldrig været bedre siden

overvågningen start. Sundheden var 
yderst tilfredsstillende i både 2001 og 
2002, og langt bedre end i de fleste 
øvrige europæiske lande.

Den langsigtede overvågning har 
gennem årene vist sin berettigelse som 
et redskab til at holde øje med udviklin
gen og som udgangspunkt for diskus
sion af årsager.

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

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

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

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

MASKINER TIL JULETRÆER

i

TEK

Afskærmet sprøjter - Stabfræser 
Gødningsnedlægger til rækkegødskning 

Slagleklipper - Juletræsfælder 
2-hjulede traktorer 
4-hjulede traktorer 
Larvefodstraktorer 

Portaltraktorer 
-Og meget mere

Nymarksvej 19, Skovsgårde - 5471 Søndersø 
Tlf 70 220 420 - Fax 70 220 450 

E-mail: jutek@jutek.nu - www.jutek.nu □ TEK
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Luftfoto af Jernbjerggården ved Slagelse hvor Have & Landskab '03 afholdes.

Den store udstilling for 
den grønne sektor 21.- 
23. maj.

Have & Landskab 03 afholdes d. 21,- 
23. maj 2003 på Selandia-CEU i Slagel
se, Jernbjerggården - en velholdt herre
gård med smukke omgivelser, park, 
skov, landbrug, anlægshaver, alléer, mv.

Udstillingen foregår udendørs ad en 
ca. 2 km rute. Der er specialområder for 
skolegårde, golf og fritid, planter og 
beplantningsudstyr, belægninger og 
inventar, kirkegårde, maskiner og red
skaber, organisationer og forskning mv. 
Desuden har skovudstyr sit eget områ
de. Samlet dækker udstillingen ca. 20 
ha.

Foruden fremvisning af de nyeste 
produkter er formålet med Have & 
Landskab 03 at formidle en række 
aktuelle emner på særlige temastande.

Temastande
Miljøvenlig drift og anlæg 
Fra og med den 1. januar 2003 er det 
slut med anvendelsen af pesticider på 
offentlige arealer i Danmark.

I de senere år har der været et 
omfattende forsknings- og udviklingsar
bejde for at finde miljøvenlige og økono
misk holdbare alternativer. Forskningen 
har været koncentreret om belægninger 
og intensivt udnyttede græsarealer 
såsom fodbold- og golfbaner. Disse 
resultater vises på en temastand.

Grønne Skolegårde 
Et andet tema er Grønne Skolegårde - 
Børns Uderum. Her vil Danske Anlægs
gartnere indrette et temaområde udfor
met som en skolegård. Der vises for
slag til grønne uderum omkring skoler, 
fritidshjem mv. med planter, belægnin
ger, vand, inventar mv.

Skolernes udearealer adskiller sig fra 
haver og parker på flere måder. Der er 
et stort pres på arealerne, da mange 
børn opholder sig på området hele året 
ofte i stort antal. Der er en stor alders
spredning blandt brugerne, hvor store 
og små børn har forskellige behov. Det 
stiller krav til udformningen af arealet og 
valg af materialer.

Golf og fritid
Der er en særlig sektion for golf- og fri
tidsudstillere samt et tema om "natur og 
golf”. Danske Anlægsgartnere vil her i 
samarbejde med Danmarks Golf Union 
se på golfbanernes beplantning og et 
større naturhensyn.

Udearealet indrettes som et mini golf

hul med teested, fairway, green og 
rough. Formålet er at fortælle omverde
nen om golf generelt - f.eks. design, 
krav til spillearealer og banepleje.

På mange eksisterende golfbaner er 
beplantninger og især træer en vigtig 
del af banen. Ved plantning af større 
områder bør der primært plantes 
småplanter i stedet for store træer (flere 
meter høje). Er det fra starten nødven
digt med større træer, så kan der fint 
suppleres med få strategisk placerede 
store træer imellem småplanterne.

Plante-temadag
På Have & Landskab afholdes en plan
te-temadag den 21. maj 2003. Temada
gen vil omfatte alt fra allétræer, hæk
planter og frugttræer, til prydbuske og - 
træer, stauder og stedsegrønne planter. 
Da udstillingen blev holdt i Slagelse i 
1995 blev der plantet 100 forskellige 
slags bunddækkende stauder, og nu 
kan man se hvordan de har udviklet sig.

Praktiske oplysninger
Udstillingen henvender sig primært til 
grønne fagfolk og beslutningstagere 
inden for stat, amter og kommuner, pri
vate anlægsgartnere, landskabsarkitek
ter, kirkegårde, gartneri, skovbrug, 
landbrug, vejvæsenet, golfklubber, 
entreprenører, arkitekter, skolevæsenet, 
idrætsforeninger og boligselskaber.

Have & Landskab ’03 er den 6, i

rækken, og ud fra de foregående udstil
linger kan der i år ventes 160-170 
udstillere og 8-10.000 besøgende.

Have & Landskab finder sted ons
dag den 21. til fredag den 23. maj 2003 
på Selandia-CEU i vedSlagelse (Jern
bjerggården, C.A. Olesensvej). Der er 
åbent kl, 9-17. Pris: 60 kr. Tilkørsel: 
Afkørsel 39 på motorvejen, følg vej 22 
mod Kalundborg 4 km, drej til højre ad 
Elmedalsvej.

Arrangørerne er Have & Landskabs
rådet samt Skov & Landskab (FSL).

Læs mere på www.hl-03.dk

Skovmand Lars Winther 
Manuelle opgaver i skoven 
klares professionelt til 
særdeles rimelige priser. 
Også totalløsninger.
20 års erfaring
Jylland (øst).Tlf.: 4015 3694

SKOVPLANTER?
Få råd hos din Plantemægler®? 

www.forstplant.dk
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På EGA ved Billund vises udstyr til pleje af golfbaner.

EGA
Kun tre måneder efter Have & Land
skab afholdes en ny messe for det 
grønne område. EGA er messen for 
entreprenørbranchen og viser maskiner 
til gravning og jordflytning, samt udstyr 
til vedligeholdelse af parker, veje og 
grønne anlæg.

EGA afholdes på Flyveplads Vandel 
ved Billund i dagene 13.-16. august. 
Der er foreløbig 155 udstillere som får 
73.000 m2 til rådighed. Arrangører er 
Maskinleverandørerne og Messecenter 
Herning.

Som et særligt tema er valgt golfba
ner og græspleje i samarbejde med 
Danish Greenkeepers Association. I 
den forbindelse er der nyanlagt 25.000

m2 fairway-græs og 3.000 m2 green
græs, som løbende vedligeholdes frem 
til udstillingens start. Der vil også blive 
vist nye plejemetoder såsom dybdesli- 
cing samt luftning af greens og fairway.

De besøgende på EGA ventes at 
være entreprenører, anlægsgartnere, 
kloakmestre, vognmænd, maskinstatio
ner samt ansatte i den offentlige sektor. 
Læs mere på www.ega.dk

Euroforest
I det østlige Frankrig afholdes en stor 
skovmesse i dagene 13.-15, juni. Det 
foregår i Saint-Bonnet-de-Joux som lig
ger mellem Dijon og Lyon, tæt på 
Macon.

Messen afholdes for tredje gang og 
arrangeres af foreningen af producenter 
og importører af skovmaskiner. Der ven
tes over 250 udstillere og 20.000 
besøgende.

Maskinerne fremvises i en privat 
skov på 120 ha, og de besøgende går 
rundt på en 4 km rundstrækning.

Forbilledet for arrangørerne er Elmia 
Wood messerne. Men der er et stykke 
vej endnu hvis man skal bedømme efter 
hjemmesiden www.euroforest2003.com 
(prøv at lave en udskrift af en af siderne).

Interzum
Interzum messen i Koln er en af de vig
tigste messer for møbelindustrien hvor 
man ser maskiner og udstyr til produk
tionen. Messen afholdes 23.-27. maj.

I 2001 kom der 62.000 besøgende, 
heraf over 60% udlændinge, og der var 
1793 udstillere.

Blandt tendenserne for to år siden 
blev det fremhævet at ”træ er fortsat det 
vigtigste materiale. Trendsætterne er 
lyse typer af bøg, ahorn, el og fyr. Eg 
gør comeback, især de meget lyse, af- 
blegede versioner. For gulve vender 
man tilbage til de typiske mørke typer af 
kirsebær og wengé og træ med kraftige 
tegninger, bl.a. fra rødder."

Læs mere på www.interzum.de

SkogsElmia Baltic
Årets store skovmesse i nærheden af 
Danmark er SkogsElmia Baltic ved Jon- 
koping i Sydsverige den 11 .-14. juni.

Arrangørerne har givet oplysninger 
om nogle af de nyheder der vises. Den 
mest interessante for danske forhold er 
Vimek som kommer med en skovnings
maskine til mekaniseret udrensning.

Den bygger på udkørselsmaskinen 
Vimek 606 hvor vognen er erstattet med 
to store hjul. Maskinen er meget 
manøvredygtig, idet hjulene både sty
res på normal vis, og desuden kan hele 
akslen drejes. Dermed kan maskinen 
"vende på en femøre” og nærmest køre 
sidelæns. Maskinen har en kran med et 
nyudviklet klippehoved.

Af andre nyheder kan nævnes en ny 
udkørselsmaskine fra Vimek, en række 
nye skovmaskiner fra Caterpillar som 
satser på at blive en af de store på ver
densmarkedet, og en ny skovningsma
skine fra finske Sampo Rosenlew, 
særligt henvendt til Rusland og Balti
kum, Maskiner til høst af energitræ ven
tes der også at være stor interesse for.

Følg også med på hjemmesiden 
www.elmia.se/skogselmia

?
> ■

r Kift ,IS JKiø
Den ny udrensningsmaskine fra Vimek

Gren- og stenknuse
Se www.interforst.dk - Tlf. 64 79 10 75
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DER ER STADIG BRUG

28 store ege er solgt til 
restaurering af en ame
rikansk skonnert fra 
1885.

De fleste af disse ege 
kommer fra statsskove
ne. De fældes ved udtyn
ding i bevoksninger som 
oprindelig var tiltænkt 
den danske flåde.

Det er en forårsdag af den slags man 
drømmer om. Høj, blå himmel. Skarpt 
sollys gennem trækronerne ned på 
skovbunden. Rigtigt forår er det nu ikke, 
for temperaturen er lige under fryse
punktet, så det er stadig sæson for 
skovningsarbejde.

Lidt væk fra vejen står et meget stort 
egetræ hvor topkapperen, Rasmus 
Faurschou Madsen fra Henrik Ravn 
Træpleje, er i fuld gang. Motorsaven går 
hurtigt gennem grenen som falder ned 
på jorden med et ordentligt brag.

At grenen giver lyd fra sig når den 
falder ned er ikke overraskende. Den 
har en længde på 8 m, og diameteren

Skov- og Naturstyrelsens direktør Hans 
Henrik Christensen fortæller om den 
historiske baggrund for flådeegene.

■
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på det tykkeste sted er over 20 cm. Og 
ikke mindst falder den fra en højde af 
omkring 20 m.

For det er store egetræer der fældes 
denne formiddag ude i Ryget Skov ved 
Farum Sø, lige nord for København. To 
kævler ligger ude ved,vejen, topkappe
ren er i gang med det tredje, og det 
fjerde står og har allerede fået det 
meste af toppen skåret af. Det skal fæl
des om et øjeblik.

Opvisning
Der er mange tilskuere til fældningen af 
disse ege. Journalister og fotografer fra 
de store morgenaviser, og fra TV-Avi- 
sen. Det er ikke så tit der bliver fældet 
egetræer fra 1793 og med en højde på 
hvert fald 35 m. De skæres op i planker 
som bruges ved restaureringen af en 
amerikansk skonnert fra 1885.

Topkapperen har nu reduceret kro
nen tilstrækkeligt. Nu går skovløber 
Henrik Jørgensen hen til det andet træ 
som er klar til at blive fældet.

Han starter med forhugget. Egen er 
omkring 130 cm lige over jorden, så 
selvom sværdet er ekstra langt tager 
det lidt tid at skære den trekantede 
klods ud.

Han går nu i gang med fældesnittet.

Det meste af kronen skæres af før fæld
ning for at undgå fældeskader

\

:
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Fotograferne går hele tiden rundt om 
træet og tager billeder.

Da Henrik Jørgensen er halvt igen
nem bliver pressen gennet væk. Han 
går nu i gang med sidste del af fælde
snittet. Skovløber Tage Rønne hjælper til 
og sætter kiler i.

Der skal bankes lidt, for der er lidt 
baghæld, men til sidst giver træet sig. 
Det maser sig ned gennem undersko
ven af bøgetræer på 20 meters højde 
og knækker grene til alle sider, og nogle 
af egens grene klemmer sig fast i en 
tvege på en stor bøg.

Til sidst lægger egen sig ned på 
skovbunden. I de næste fem sekunder 
fortsætter det med at drysse grene og 
kviste ned på jorden, inden det bliver 
helt stille.

Forsamlingen kommer hen og ser på 
stødet. Det er lige efter bogen. Fælde
snittet er korrekt savet, selv om sværdet 
er kommet ind fra to sider.

Flere går hen og kigger på kævlen. 
Alleryderst findes en smal lys stribe af 
træ - det er splinten som ikke har 
nogen særlig værdi - og kernen udgør 
næsten hele stammen.

En historisk katastrofe
Disse ege stammer fra 1793. Det var en

snes år efter von Langen var kommet ti! 
landet. Han havde indført ordnet skov
brug i de nordsjællandske statsskove i 
et forsøg på at genrejse træproduktio
nen.

Skovene var voldsomt forhugget, og 
et af de vigtigste produkter dengang 
var tømmer til skibe og huse. Derfor 
lavede man egekulturer mange steder i 
statsskovene.

Egene var 14 år da en af de store 
katastrofer i dansk historie indtraf.
Under Napoleonskrigene var Danmark 
kommet i klemme mellem de krigsføren
de parter. Frankrig forlangte at de neu
trale lande (bl.a. Danmark) skulle 
spærre farvande og havne for englæn
dernes handel. Englænderne frygtede 
til gengæld at Frankrig kunne få kontrol 
over den meget store danske flåde.

Derfor ankrede den engelske flåde 
op uden for København og bombede 
byen fra 2. til 5. september 1807. Store 
dele af byen blev ødelagt, og 2000 civi
le blev dræbt. Et af historiens første 
eksempler på et terrorbombardement.

Danmark overgav sig, og den engel
ske flåde forlod Holmen med 17 linjeski
be, 15 fregatter, 38 mindre fartøjer og 
92 handelsskibe. Inden da havde de 
ødelagt ufærdige skibe på værftet.

Skovningen følges tæt af pressen, bl.a. TV-avlsens fotograf.
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Skovløber Henrik Jørgensen ved egetræet - bemærk den meget smalle splint i forhold til kerne.

Dermed blev det klart for alle at der 
skulle gøres noget for at skaffe egetræ. 
Sidst i oktober 1807 blev der udstedt 
forbud mod eksport af egetræ, og alt 
egetræ der var anvendeligt til skibe 
blev beslaglagt.

Disse ege blev i de kommende år 
brugt til en mindre flåde af kanonbåde. 
Der var ikke råd til at genskabe den 
flåde der var røvet. Et stort linjeskib 
krævede således 1500 fuldvoksne ege
træer, svarende til egene fra 40 ha vel
drevet skov.

Admiralitetet sikrede sig et stort antal 
ege på roden i private skove. De blev 
mærket og betalt, men mange fik lov at 
blive stående i en del år. I de følgende 
årtier plantede også mange private 
skovejere eg for at sikre flåden, og alle 
disse træer har fået betegnelsen "flåde
ege”.

I midten af det 20. århundrede var 
disse træer blevet så store at de kunne 
bruges til et linjeskib. Men i mellemtiden 
var Admiralitetet blevet til Søværnet, og 
da statsskovene skrev til Forsvarsmini
steriet og fortalte at de bestilte varer var 
klar til afhentning måtte man beklage at 
det var for sent.

Det har dog ikke været spildt ulejlig
hed at pleje egetræerne. Gennem åre
ne er de fleste blevet anvendt til møbler.
I de nordsjællandske statsskove har 
man holdt igen med fældningen, og det

skønnes at der i dag er 15.000 ege på 
et par hundrede år tilbage.

Det er hensigten at disse træer skal 
bevares så længe som muligt. Det sker 
af hensyn til det rige plante- og dyreliv 
der er knyttet til disse skove, og af hen
syn til skovgæsternes oplevelse af de 
meget store træer.

Af og til fælder man dog nogle af 
træerne når der er et godt formål, som 
fx restaurering af et historisk fartøj. Der 
er altid tale om en udtynding hvor man 
fjerner de - økonomisk set - mest vær
difulde træer, men lader de krogede og 
vanrisede blive tilbage. Bevoksningen 
er stadig intakt efter fældningen, så der 
stadig er store egetræer at se på.

130 m3

Ordren på egetræet er kommet til Hans 
Larsen’s Savværk og Trælast i Ølstykke. 
Der skal bruges 28 kævler. De 24 kom
mer fra Københavns statsskovdistrikt - 
disse fire fra Ryget Skov, 2 fra Haresko
ven, 2 fra Nørreskoven, og resten fra 
Tokkekøb Hegn. De sidste 4 kævler var 
indkøbt af savværket før de fik ordren 
og lå på lager.

De 24 kævler fra statsskovene reg
ner man med vil udgøre 130 m3. Tøm
merhandler Bent Willy Nielsen fra 
savværket oplyser at der er aftalt en 
gennemsnitspris på 3200 kr/m3 for hele 
partiet.

De udvalgte træer skulle holde 
mindst 90 cm i brysthøjde, og der skulle 
være mindst 8 m op til den første større 
gren. Kævlerne fra Ryget er omkring 12 
m lange, og dermed bliver der 6-7 m3 i 
hver kævle.

Amerikanerne har været med til at 
udvælge træerne - og de er også med 
ved starten af opskæringen.

Opskæring
Skovningen blev foretaget i sidste uge 
af februar, og allerede ugen efter kom 
de under saven. Plankerne skal være 
spejlskåret - det betyder at alle snit går 
ind mod marven, så plankerne bliver 
mere formstabile.

Hans Larsen’s Savværk bruger en 
bloksav med en lang vandret liggende 
klinge til denne særlige opgave. Kæv
len spændes fast på en vogn så snittet 
kan lægges præcist som ønsket, og 
trækkes derpå langsomt gennem sa
ven. Det tager to dage at opskære 3 
kævler, fordi arbejdet skal gøres om
hyggeligt.

Plankerne skæres med en tykkelse 
på 80 mm. Når de er tørret er de 
omkring 75 mm. Til sidst bliver de høv
let ned til den endelige tykkelse på ca. 
70 mm.

Alt dette er lidt ude i fremtiden, for 
Hans Larsen skal kun stå for plan
keskæringen. Plankerne pakkes i con-

128 SKOVEN 3 2003



ANVENDELSE AF TRÆ

tainere og sendes til Århus hvor de skal 
gasses. Det er et krav fra de amerikan
ske sundhedsmyndigheder for at undgå 
indførsel af den europæiske egebarkbil
le som kan sprede egevisnesyge.

Når de er kommet til værftet skal 
plankerne lufttørre et halvt år. Derefter 
bliver de renskåret og høvlet og er så til 
efteråret klar til at blive monteret på ski
bet, hvor de skal bruges til klædningen.

Restaureringen 
af ’’Coronet”
De danske ege skal bruges til at restau
rere skonnerten "Coronet” (på ameri
kansk "schooner yacht"). Den betegnes 
som den bedst bevarede skonnert fra 
Victoria-tiden, og den eneste amerikan
ske skonnert af sin art, størrelse og 
alder som er så velbevaret. Der kan 
blandt andet fremhæves mange 
træskærerarbejder, fint snedkerarbejde, 
udsmykninger og tapet i kahytterne.

Skibet er bygget i 1885 i New York. 
Det er 133 fod langt og 24 fod bredt, og 
de to master bærer et sejlareal på 8.300 
kvadratfod.

Det har en plads i USA’s søfartshisto- 
rie fordi det var det første amerikanske 
skib som rundede Kap Horn. Det har 
været to gange rundt om Jorden, og det 
vandt den tredje transatlantiske kapsejl
ads i 1887.

Målet med restaureringen er at gen
skabe skibet som det så ud sidst i 1800 
tallet. Det skal være i stand til at sejle
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Coronet som den så ud midt i 1890'erne.

og iøvrigt fungere som et flydende mus
eum. Budgettet lyder på 7-9 mio. dol
lars.

Arbejdet foretages på International 
Yacht Restoration School i Newport, 
Rhode Island. Skolen tilbyder bl.a. en 
toårig uddannelse i restaurering af klas

siske skibe til studerende fra hele ver
den.

På skolens hjemmeside www.iyrs.org 
kan man læse meget mere om Coronet. 
Man kan også se en række historiske 
billeder og fotos fra skibets indre.

sf

Skibets indre er meget velbevaret. I den største af salonerne 
er der anvendt mahogni til paneler og klaveret.

I stævnen fornemmer man de store dimensioner af træ der 
blev brugt.
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Nødvendig kedelstørrelse baseret på årligt olieforbrug

Prisforskel

Fyringsoliepris

Træpillepris

-Dimensionerende varmetab 

-75% af dimensionerende varmetab

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Figur 1. Besparelse i brændselsomkostninger ved skift til 
træpiller for årene 1995 til 2002. Baseret på gennemsnitlige 
årlige priser på fyringsolie og træpiller. /EMD, DFF og dk-TEK- 
NIK/

o
1.000 2.000 3.000 4.000

[Liter årligt olieforbrug]
6.000

Figur 2. Bestemmelse af nødvendig kedelstørrelse på bag
grund af det årlige olieforbrug. Baseret på moderne installati
on med 75% årsnyttevirkning. /Teknologisk institut/

Af projektleder Jeppe Bjerg, 
dk-Teknik Energi & Miljø

Håndbogen samler fag
lig viden om træpiller og 
træpillefyring. Der er 
desuden en vejviser til 
virksomheder på det 
danske træpillemarked.

En ny håndbog samler aktuel viden om 
anvendelse af træpiller til fyring. Hånd
bogen henvender sig til såvel fagfolk i 
de over 1.000 danske virksomheder, 
der beskæftiger sig med træpiller, som 
til de mange forbrugere med interesse i 
træpiller. Håndbogen findes på trykt 
form og på internettet.

Håndbogens indhold
Til håndbogen er der indsamlet og 
bearbejdet materiale fra videncentre, 
myndigheder og branchens aktører. 
Den giver overblik over en lang række 
emner om træpiller, blandt andet:
• Dansk energipolitik for træpiller
• Markedet for træpiller
• Råvarer til træpiller
• Produktion af træpiller
• Brændselskvalitet

• Distributionssystemer
• Forbrændings- og fyringsteknik
• Planlægning og drift af små og større 

anlæg - mindre anlæg, blokvarme
centraler, fjernvarmeværker og kraft
varmeværker

• Aske og askehåndtering
• Sikkerhed, arbejdsmiljø
• Energi- og miljøforhold ved fyring
• Lovgivning
• Referenceanlæg

Nogle udpluk af håndbogens ind
hold:

Forbrug af træpiller 
Forbruget af træpiller i 2001 er skønnet 
til 300.000 tons. Heraf bruges forment
lig over 160.000 tons i mindre private 
fyr, 112.000 tons i fjernvarmeværker, 
mens insitutioner og eksport omfatter 
ca. 30.000 tons. Senere undersøgelser 
viser at forbruget måske var 350.000 
tons.

Det danske marked for træpiller er 
det næststørste i Europa, kun overgået 
af Sverige med 700.000 tons.

Produktion
Den samlede produktionskapacitet her
hjemme i 2001 skønnes til 330.000- 
400.000 tons, mens produktionen var 
på 190.000 tons. Størst var HP Briketter 
med 110.000 tons, mens Dangrønt lave
de 45.000 tons og Bodilsen 25.000 
tons.

I løbet af 2003 indvies E2’s anlæg 
hos Junckers med en kapacitet på 
180.000 tons.

Import
Importen var i 2001 170.000 tons. Heraf 
kom 65.000 tons fra Estland, 35.000 
tons fra Letland, 25.000 tons fra Sverige 
og 20.000 tons fra Litauen.

Effekt af skiftende brændselspriser 
Priserne på træpiller har i en årrække 
været ret stabil, og besparelsen har lig
get på godt 2.000 kr pr. 1000 liter olie. 
De stigende oliepriser førte i 2000 til at 
besparelsen kom om på 4.000 kr, og i 
den periode skete en rigtig stor omstil
ling til træpillefyring. Se figur 1.

Siden er træpilleprisen steget og oli
eprisen faldet. Derfor var besparelsen i 
2002 reduceret til 2.400 kr, altså niveau
et før 1999. Imidlertid er der ikke læn
gere tilskud til mindre træpilleanlæg, så 
der etableres sandsynligvis ikke så 
mange nye anlæg som før.

Korrekt valg af kedelstørrelse 
Det er vigtigt, at der vælges den rigtige 
størrelse anlæg til kundens varmebe
hov. I håndbogen er beskrevet flere 
enkle metoder til at understøtte dette 
valg. En af dem er baseret på kendskab 
til husets årlige olieforbrug. Ud fra dette 
kan den nødvendige kedeleffekt på 
træpillekedlen aflæses af figur 2.

NY HÅNDBOG 
OM TRÆPILLER

w^

[k
r. 

pr
. 1

00
0 

I o
lie

æ
kv

iv
al

en
t]

130 SKOVEN 3 2003



FYRING MED TRÆ

Vejviser til branchen
I håndbogen findes vejvisere til den 
danske træpillebranches virksomheder 
og produkter. Der er udarbejdet adres
selister over en række danske virksom
heder:
• Leverandører af træpiller
• Leverandører af træpille- og brikette

ringsanlæg
• Stoker- og kedelleverandører
• Installatører af træpilleanlæg
• Rådgivere
• Myndigheder

Vejviseren er opdelt i regioner så det 
er muligt at finde en leverandør tæt på 
kunden. På internetudgaven er det 
muligt for kunder at klikke sig direkte 
ind på leverandørens hjemmeside.

Hvis din virksomhed ønsker at blive 
optaget i vejviseren kan du kontakte 
Jeppe Bjerg på 39 555 859 eller 
bjerg@dk-teknik.dk.
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Den nye håndbog findes på nettet eller i 
trykt form i et stort ringbind.

Sådan får du håndbogen
Træpillehåndbogen er udarbejdet i et 
samarbejde mellem dk-Teknik Energi & 
Miljø, Teknologisk Institut og Forsk
ningscentret for Skov & Landskab med 
input fra flere af markedets aktører. Den 
er finansieret af Energistyrelsen, dk-Tek- 
nik Energi & Miljø samt gennem annon
cetegning.

Håndbogen er på 183 sider i A4 for
mat og med et stort antal fine illustratio
ner og fotos i farver. Den kan enten 
købes i ringbindsform eller downloades 
gratis fra internettet på www.dk- 
teknik.dk eller pellets.dk-teknik.dk. Hvis 
man kun har brug for få sider er det 
nemmest at hente den på internettet, 
men har man brug for større dele af 
håndbogen er papirudgaven med far
vetryk nok mest praktisk.

Ringbindsudgaven koster 500 kr. 
ekskl. moms og forsendelse. Den kan 
rekvireres ved henvendelse til Tine 
Hardbo Larsen på telefon 39 555 931 
eller via mail til thl@dk-teknik.dk.

HJORTHEDE fj| SKOVPLANTER

PLANTESKOLE a s LÆPLANTER

Tukærvej 12, Hjorthede LANDSKABSPLANTER
8850 B jerringbro
Tlf. 8668 6488 - Fax 8668 6440

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

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

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

grene på 30 mm.

Undgå belastningsskador!

TP: FLISHUGGER
DANSK KVALITETSPRODUKT - DRIFTSIKKER 
BETJENINGS- OG SERVICEVENLIG 
TP FLISHUGGER programmet omfatter følgende:

Model Maks trædiameter

Have • TP 100V* 100 mm

Park • TP 150 PH* 150 mm
TP 200 PH* 200 mm
TP 250 PH 250 mm

Skov • TP 760 VH 180 mm
TP 270 270 mm
TP 280 280 mm

*  kan også leveres med egen motor på trailer.

UN@)ANA as

Ølholm Bygade 70 - DK-7160 Tørring Tlf. +45 75 80 52 00 
Fax +45 75 80 54 11 ■ e-mail: tp@linddana.dk ■ www.linddana.dk

STØRSTE SORTIMENT 
BEDSTE PRISER 

www.forstplant.dk

sikker levering

Trætob
PLANTESKOLE

masur®ved og 
masurbirk sælges

www.traetop.dk
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EGEVISNESYGE
- DEN FAGLIGE VURDERING 

AF EGEFLISSAGEN
Af Iben M. Thomsen 1), Hans 
Peter Ravn1), Susanne Har
ding 2), Claus Rasmussen 3) & 
Jørgen Søgaard 4)

Plantedirektoratet ned
satte i september 2002 
en ekspertgruppe, der 
har bistået direktoratet 
med at udarbejde en 
analyse af, om kravene 
for import af egetræflis 
er tilstrækkelige til at 
sikre mod indførsel af 
egevisnesyge fra Nord
amerika.

I sagen om import af 
egeflis fra USA har der 
været mange indlæg, 
meninger og misfor
ståelser. Ekspertgrup
pen giver her den fag
lige baggrund for grup
pens vurderinger og 
anbefalinger, lige som 
Plantedirektoratet 
omtaler en række faktu
elle forhold i sagen.

I sommeren 2002 ankom 3 store skibe 
med træflis fra USA til Grenå Havn. I ait 
75.000 tons blev læsset af i flisbjerget 
på havnekajen.

Egeflis må ifølge de gældende 
bestemmelser om plantesundhed ind-

1: Skov & Landskab (FSL)
2: Institut for Økologi (Den Kongelige Veteri

nær- og Landbohøjskole)
3: Skov- og Naturstyrelsen 
4: Plantedirektoratet (under Fødevaremini

steriet)

føres i EU. hvis det er fremstillet af 
afbarket træ (se boks 1).

Indførslen har vakt bekymring og 
givet anledning til stor medieomtale og 
diskussion. Plantedirektoratet nedsatte 
derfor i september 2002 en arbejds
gruppe for generelt at vurdere risikoen 
for introduktion af svampen Cerato- 
cystis fagacearum ved import af egeflis.

Forud for dette arbejde bidrog grup
pens medlemmer med en vurdering af 
risikoen forbundet med den konkrete 
import.

Den importerede egeflis
Plantedirektoratet inspicerede de tre 
skibsladninger flis fra USA, hvoraf kun 
den første var oplyst at være ren ege
flis. De øvrige to bestod ifølge de med
følgende plantesundhedscertifikater fra 
USA af blandet løvtræflis.

Certifikaterne viste, at alle tre flisim
porter overholdt de gældende indfør
selsbestemmelser for egeflis, og at fli
sen havde sin oprindelse i staten Virgi
nia på den amerikanske østkyst. Her er 
egevisnesyge kun meget sporadisk til 
stede. Den amerikanske eksportør oply
ste, at flisen havde været lagret i ret 
lang tid i USA.

Store dele af flisen blev varm under 
transporten (38 AS blev målt inde i stak
ken ved losningen i Danmark), og andre 
svampe var aktive og udbredte i flisen. 
Plantedirektoratet udtog derpå 1200 
prøver og foretog laboratoriemæssig 
dyrkning af egeflisstykker.

Disse undersøgelser viste ikke 
nogen tilstedeværelse af egevisnesyge 
svampen i egeflisen. Derfor vurderede 
ekspertgruppen, at der var minimal risi
ko for, at C. fagacearum var til stede i 
flisen.

Ekspertgruppen drøftede, om lasten 
eventuelt havde indeholdt amerikanske 
vektorer, som var fløjet ud af lastrumme
ne med svampesporer på sig (vektor: 
Insekt som kan overføre en sygdom, 
red.). Desuden blev det overvejet, om 
danske vektorer allerede kunne have 
opsøgt flisen. I givet fald ville skaden 
allerede være sket ved åbningen af ski
bets luger og losningen af flisen.

Der blev dog ikke fundet hverken 
levende eller døde biller i hjørner i ski

bets lastrum, ved gummipakningerne 
ved lugerne og andre steder, hvor man 
måtte forvente, at biller ville samle sig. 
Sandsynligheden for, at spredningen 
allerede var sket, blev betragtet som 
ringe.

Nåletræ i flisen
Efterfølgende blev det konstateret, at 
der for i hvert fald det tredje partis ved
kommende ikke var tale om ren løvflis, 
men også en mindre fraktion nåleflis. 
Importen var således ulovlig, fordi nåle
træsflis ikke må indføres fra USA, med 
mindre det er tørret eller gasset med et 
middel, som er virksomt mod fyrreved- 
nematoder. Tilstedeværelse af nåletræ 
var ikke angivet på det medfølgende 
plantesundhedscertifikat fra USA.

(Fyrrevednematoden er en rundorm 
som kan forårsage store skader på fyr
rearter, Se Skoven 1/03 og 6-7/00, red.).

For en sikkerheds skyld i forhold til 
både egevisnesyge og fyrrevednemato- 
de aftalte Plantedirektoratet en hand
lingsplan med importøren. Planen gjaldt 
en sikker bortskaffelse ved afbrænding 
på godkendte danske kraftvarme- og 
varmeværker.

Importøren og modtagerne blev pål
agt en række restriktioner:

1) Flisen skal transporteres i over
dækkede lastbiler (foto 1).

2) Flisen må kun bruges til afbrænd
ing hos godkendte modtagere og må 
ikke videresælges til anden brug.

3) Al flisen skal være bortskaffet 
inden den 1. april 2003 (hvor eventuelle 
danske vektorer bliver aktive).

Plantedirektoratet kontrollerer løben
de, at vilkårene overholdes.

Smitteveje
Egevisnesyge spredes mest effektivt via 
rodsystemet i egebevoksninger. Svam
pens sporer føres med vandtransport i 
karrene fra syge til raske træer via rod
sammenvoksninger.

Spredning over længere afstande 
sker især med glansbiller (Nitidulidae). 
Disse insekter opsøger en slags svam
pepuder, som C. fagacearum danner 
under barken på nyligt døde rødege. 
(Cease & Juzwik 2001.) Billerne spiser 
af puderne og får herved svampesporer
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Foto 7. Transport af den importerede egeflis i lukkede lastbiler blev pålagt af Plantedirektoratet for en sikkerheds skyld, selvom 
det blev vurderet, at risikoen for, at denne flis indeholdt egevisnesygesvampen, var lille. Foto T Skøtt, Bionergi.

på sig. Da billerne også holder af at 
slikke saften fra friske sår på stammer 
og grene, overfører de herved svampen 
til raske træer, f.eks. via beskæringssår 
eller fældeskader.

Det oplyses, at insektspredning af 
svampen i USA kun finder sted i maj- 
juni (Fred A. Baker, pers. com.).

Der findes også amerikanske bark- 
billearter (Pseudopityopterus spp.), 
som opsøger syge egetræer for at 
ægge æg og raske træer for at lave 
ernæringsgnav i kviste, på lime med 
elmebarkbillers levevis. Imidlertid tyder 
undersøgelser på, at disse egebarkbil
ler er ineffektive vektorer i USA.

Den europæiske egebarkbille Scoly- 
tus intricatus, som er almindeligt 
udbredt i Danmark, vurderes derimod at 
kunne blive en mere effektiv spreder af 
egevisnesygen (Schopf et al. 1984).

Endvidere er der både i Danmark og 
i det øvrige Europa adskillige arter af 
glansbiller, som man ved tiltrækkes af 
de kemiske stoffer, som afgives fra 
sporepuder af C. fagacearum. Glansbil
ler må derfor med stor sandsynlighed 
antages at kunne blive smittebærere af 
svampen.

I Europa er der stor frygt for, at den 
amerikanske svamp indslæbes. Og i 
Amerika frygter man, at den euro-

Boks 1. Importregler for heltræ og flis af eg
Import af frisk egetræ fra Nordamerika udgør naturligvis en potentiel risiko for 
indførsel af svampen til Europa. Egetræ fra Nordamerika er derfor underlagt 
plantesundhedsmæssige importkrav, og C. fagacearum har siden etableringen 
af det fælles plantesundhedsdirektiv i 1977 været klassificeret som en karan
tæneskadegører i EU.

Bekendtgørelsen om ind- og udførsel af planter, som Plantedirektoratet admi
nistrerer, indeholder en generel regel om, at egeved skal være afbarket og enten 
tørret, varmebehandlet eller skåret på fire sider, så den runde overflade er væk. 
Disse forholdsregler hindrer med stor sikkerhed indslæbning af både svamp og 
vektorer.

Finérkævler
er undtaget fra dette krav, da de kun kan bruges, hvis barken bliver siddende 
på. Til gengæld er importen fra USA underlagt andre strenge restriktioner, bl.a. 
en methylbromid gasning af kævlerne og mærkning af de enkelte kævler 

Sendinger af hvidegekævler samt egekævler fra Canada kan dog undtages 
fra methylbromid gasning, hvis de kun afskibes i vinterhalvåret med en destina
tion, som ligger nord for den 45. breddegrad. Til gengæld skal kævlerne anbrin
ges i vandlager, og bark og resttræ fra forarbejdning skal omgående lilintetgøres 
på stedet.

Der foregår omfattende kontrol med friske, uafbarkede egefinérkævler fra 
USA og Canada, herunder af oprindelse, egetype, mærkning og behandling. 
Hvis blot en enkelt kævle ikke overholder reglerne, afvises hele sendingen.

Flis
Egeflis falder under en anden regel, som blev introduceret i EU’s lovgivning i 
1988. Direktivet kræver således, at flisen er fremstillet af afbarket træ ellerer 
tørret eller gasset.
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Foto 2. Rødeg med egevisnesyge, kro
nen visner hurtigt. Foto F.A. Baker, USA.

pæiske egebarkbille dukker op. Begge 
dele kunne give anledning til, at syg
dommen udvikler sig til en katastrofe, 
som man oplevede det med elmesygen 
(se boks 2).

Værter og symptomer
Rødege (f.eks. Quercus rubra) angribes 
stærkt af sygdommen og dør hurtigt.

Hvidege, hvortil stilkeg og vintereg 
hører, er mere modstandsdygtige. De 
europæiske hvidege (Q. robur og Q. 
petraea) synes dog ifølge smitteforsøg 
at være mere modtagelige end ameri
kanske hvidege (Pinon 1998).

Rødege får udbredte visnesympto- 
mer i kronen, typisk fra toppen og ned, 
og der kan ses svage brunlige misfarv
ninger i veddet. Sporepuder under bar
ken dannes 4-10 måneder efter visne- 
symptomerne, f.eks. i september sam
me år hvis træet visnede i juni, men i 
maj året efter hvis træet visnede i juli.
Se foto 2 og 3.

Amerikanske hvidege får mere be
grænsede visnesyrriptomer, men tydeli
gere misfarvning i veddet, og der dan
nes yderst sjældent sporepuder. 
Stødskud fra syge ege visner også, hvil
ket er et problem for regenerationen af 
eg i USA. Se foto 4 og 5,

Svampens overlevelse
Som sagt må egeflis indføres i EU, hvis 
det er fremstillet af afbarket træ. Eks
pertgruppen vurderer dog, at afbark- 
ning i sig selv ikke fjerner svampen, 
som sidder i veddet. Det er heller ikke 
dokumenteret, at flisning i sig selv 
dræber svampen.

C. fagacearum klarer sig dog ikke

i m

Foto 3. Sporepude dannet under bar
ken af rødeg. Det tykke område i midten 
får barken til at revne, mens sporer dan
nes på det omgivende grå areal. Foto 
F.A. Baker, USA.

særligt godt i konkurrencen med sapro- 
fytiske svampe, når først egetræet er 
dødt. Under naturlige forhold forsvinder 
svampen ofte fra det døde træ efter få 
måneder, men den kan dog isoleres fra 
kævler og savskåret træ i op til 6 måne
der efter fældning (Englerth et al 1956).

Svampen er også ret sårbar overfor 
høje temperaturer og dræbes ved eks
ponering for blot 37 QC i 48 timer (Lewis 
1985).

Flisstakke vil ofte blive varme som 
følge af mikrobiel omsætning f.eks. 
skimmelsvampes aktivitet. Temperatu
ren i en flisstak vil dog variere som følge 
af varierende fugtighed. Det yderste lag 
vil have lavere temperatur.

Endelig hindrer flisning at der dan
nes sporepuder, og flisning er derfor en 
virksom forholdsregel mod insektspred
ning under amerikanske forhold.

Disse faktorer gør, at flisning af 
angrebne egetræer (incl. bark) i USA 
betragtes som en tilstrækkelig bekæm
pelse.

Mange af de svampe, som normalt 
udkonkurrerer C. fagacearum, vil typisk 
sidde i eller udenpå barken. Disse kon
kurrenter fjernes derfor ved en afbark- 
ning, hvilket er til gunst for C. fagacear- 
ums overlevelse. I ren vedflis er den 
biologiske omsætning langsommere 
end i flis, som indeholder bark, grene 
og kviste. Sporepuder, som er dannet 
inden flisning, vil formentlig delvist ryge 
af ved afbarkningen, men eventuelle 
rester vil ryge med ved flisning.

Disse faktorer taler for en chance for, 
at svampen kan overleve i flisen, selv
om der ikke vides noget om bestandig
hed af sporer og mycelium i afbarket

Boks 2. Egevisnesyge 
og elmesyge har fæl
les træk
Egevisnesyge forårsages af svam
pen Ceratocystis fagacearum. Syg
dommen har været kendt i det nor
døstlige USA siden starten af 
1940’erne, men er aldrig fundet i 
Europa.

Karantæneregler har eksisteret i 
mange år for at hindre en inds
læbning af C. fagacearum. Svampen 
er beslægtet med Ophiostoma ulmi, 
som forårsager elmesyge. I USA for
løber egevisnesygen dog mindre 
aggressivt end elmesyge, og spred
ningen af svampen er ikke så effek
tiv.

Biologien hos de to svampearter 
minder om hinanden, idet de begge 
lever i vedkarrene hos deres værter 
og giver visnesymptomer. Elmesy
gen kom formentlig fra Asien til Hol
land omkring 1920, I Europa mødte 
svampen Ophiostoma ulmieIme- 
barkbillerne, der blev effektive vekto
rer for svampen, og herefter blev 
den spredt til USA. De amerikanske 
elme var langt mere modtagelige 
end de europæiske.

Efter ca. 40 år opstod der en ny 
aggressiv art, O. novo-ulmi, på beg
ge kontinenter. Det er denne art, 
som har hærget de danske elme. På 
samme måde kunne egevisnesyge 
måske ændre karakter, hvis den blev 
udsat for nye omgivelser eller mødte 
en ny vektor.

flis. Endvidere ved man heller ikke 
noget om muligheden for dannelse af 
nye sporer fra mycelium i veddet.

Strengere regler 
anbefales
Ekspertgruppen har vurderet, at risiko
en for at få C. fagacearum til Europa 
med egeflis lavet af afbarket træ er lille, 
men med den foreliggende viden dog 
tilstede.

Risikoen afhænger dog af karakteren 
af det konkrete parti, som evt. indføres, 
samt af den konkrete situation hvad 
angår blandt andet flisens oprindelse 
og indførselstidspunkt. I værste fald 
kunne man forestille sig, at et flisparti 
blev lavet af rødege med visnesyge, 
sejlet direkte til Europa uden lagring, 
måske medbragte amerikanske smitte
bærere og ankom i forsommeren, hvor 
europæiske vektorer er mest aktive og 
smitterisikoen størst.

I betragtning af de mulige konse
kvenser og erfaringerne med elmesyge 
er selv en lille risiko ikke acceptabel.
Det er derfor ekspertgruppens anbefa-
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Foto 5. Misfarvning af veddet hos en 
amerikansk hvideqeart. Foto FA. Baker 
USA.

Foto 4. Fivideg med egevisnesyge, dele af kronen visner, men træet overlever som 
regel. Foto F.A. Baker, USA.

ling, at Plantedirektoratet bør skærpe 
indførselsbestemmelserne for egeflis, 
så de indeholder den samme sikker
hed, som gælder for egetræ generelt. 
Udvalget for Planter og Plantesundhed, 
som er rådgivende for Fødevareministe
ren og Plantedirektoratet, har støttet 
ekspertgruppens vurdering.

Plantedirektoratet har på denne bag
grund i februar 2003 rettet henvendelse 
til Kommissionen (EU) med et forslag 
om hurtigst muligt at skærpe bestem
melserne for indførsel af egetræflis fra 
Nordamerika.

I perioden indtil der foreligger en 
ændring af EU-reglerne, agter Fødeva
reministeriet på grundlag af ekspert
gruppens dokumentation af risikoen at 
afvise eventuelle importer af ubehandlet 
egetræflis fra USA med hjemmel i den 
såkaldte nødklausul i plantesundheds
direktivet.
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Konklusion
Ekspertgruppen vurderede altså for 
det første, at den konkrete flisimport 
ikke udgjorde nogen væsentlig fare, 
selvom det ikke kunne bevises, at 
svampen ikke var til stede. Den mini
male risiko kunne håndteres ved de 
pålæg, som Plantedirektoratet 
udstedte. Den bedste løsning ville 
under alle omstændigheder være at 
brænde flisen af i flisfyringsanlæg.

Dernæst vurderede gruppen, at 
den generelle import af egeflis under 
de nuværende bestemmelser 
udgjorde en risiko, dvs. at fremtidige 
sendinger af egeflis fra USA kunne 
indeholde svampen og udgøre en 
reel fare.

Desværre er konklusionen om, at 
regler om egetiis ikke var tilstrækkeli
ge til at hindre indslæbning af ege
visnesyge, blevet fortolket som om, 
den importerede flis var en trussel 
mod danske ege.

Vi har i denne artikel forsøgt at 
skelne skarpt mellem de to forskelli
ge situationer. Sat på spidsen var 
det måske heldigt, at vi fik en anled
ning til at opdage, at bestemmelser
ne ikke var gode nok, så de kan bli
ve lavet om, inden der kom en lad
ning rigtig smittefarlig egeflis. For 
alle kan blive enige om, at egevisne
syge skal forhindres i at komme til 
Danmark.
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Den store flagspætte er i de senere årtier gået frem uden for skovene og mærkeligt nok tilbage indenfor skovene. Arten er 
stærkt afhængig af dødt ved for at trives. Foto: Poul Reib.

Af Hans Meltofte *)

En del af skovens fug
learter går tilbage, fordi 
der mangler hule træer.

Skovens fugleliv vil 
være mere varieret hvis 
man får skove med flere 
gamle træer, flere træar
ter og flere størrelses
klasser på samme areal.

De store fugle vil have 
gavn af refugier i alle 
større danske skove.

*) Formand for fredningsudvalget i Dansk 
Ornitologisk Forening. Hans Meltofte er dr. 
scient, og arbejder til daglig i Danmarks 
Miljøundersøgelser, afdelingen for Arktisk 
Miljø.

I Skoven nr. 6-7/02, side 302, var der en 
fin lille artikel med en helt igennem fair 
fremstilling af indholdet vedr. skovfugle i 
min artikel "Miljøets sande tilstand - i 
fugleperspektiv” i Fugle & Natur nr. 2 
samme år.

Af artiklen fremgik det glædelige, at 
de fleste sangfugle i skov og krat har 
stabile bestande eller er i fremgang. 
Årsagen er formentlig, at der bliver sta
dig flere træer og buske i det danske 
landskab - ikke mindst i mange villa
kvarterer - og at de fleste vintre har 
været milde i mange år.

Men nogle arter, som vi har tilstræk
keligt med data til at analysere for, går 
frem udenfor skovene og tilbage i sko
vene. Det gælder påfaldende nok hulru- 
gerne stor flagspætte og musvit, lige
som andre hulrugere såsom broget flue
snapper, sumpmejse og spætmejse går 
tilbage generelt.

Mellemflagspætten uddøde her i lan
det allerede for omkring 50 år siden, for
mentlig på grund af mangelen på tilstræk
keligt store skove med rigtig gamle træer.

Hvordan får man 
flere fugle?
Det er en herlig ting, at mange sangfug
le har stabile bestande eller går frem,

men det kunne måske blive væsentligt 
bedre - i det mindste i udvalgte skove? 
Nu foreligger der to mere grundige 
undersøgelser af, hvad der skal til for at 
få fuglene til at trives. Resultaterne er i 
og for sig ganske forudsigelige, men 
det er da altid rart at få sine vurderinger 
dokumenteret.

Intentionen er jo, at skovene i fremti
den skal være mere alsidige, og at der 
skal lægges mere vægt på biologisk 
mangfoldighed, dvs. en rigdom på dyr 
og planter til glæde for os alle. Men 
hvad skal der til, for at skovene bliver 
rigere på liv?

Et svar kan fås i en undersøgelse af 
Bent Otto Poulsen fra 1998 og -99. Han 
undersøgte 14 kvadrater på hver 1 km2 
skov forskellige steder i Danmark. De 
10 var dominerede af løvtræer og de 4 
af nåletræer.

Fuglene blev optalt ved 12 tilfældigt fordelte 
punkttællinger å 7,5 min. i hvert område, 
suppleret med en gennemgang af området 
for yderligere arter. Tællingerne fandt sted 
mellem kl. 5 og 8 om morgenen i perioden 
19. maj til 20. juni, og alle sete og hørte fugle 
blev registreret.

Træernes artssammensætning, tæthed og 
alder (stammediameter) blev tillige under
søgt omkring hvert optællingspunkt.

136 SKOVEN 3 2003



SKOVENS DYRELIV

I de fleste undersøgte kvadrater blev 
der fundet mellem 30 og 40 fuglearter. 
Det er væsentligt mindre end de 78 
arter, der potentielt kunne findes i dansk 
skov, men sammenlagt blev 68 arter 
fundet i et eller flere kvadrater. Generelt 
var der flest arter i løvskovene.

Gamle træer
Jo flere gamle træer, der var, jo flere 
arter og jo større tætheder af fugle var 
der også. Det hænger givetvis sammen 
med, at gamle træer er ensbetydende 
med mere dødt ved, men gamle træer 
er også vigtige redepladser for både 
store fugle samt for spætter og andre 
hulrugere.

Gamle døde træer er således typiske 
for de meget fuglerige ’urskove’, der fin
des i det østlige Polen. Og i Sverige er 
det påvist, at der er 2-3 gange så man
ge hulrugere i urørte ’naturskove' som i 
forstligt drevne skove.

Store træer foretrækkes af spætter
ne, og spættehuller udgør en tredjedel 
af de redehuller, der er til rådighed for 
de andre hulrugere. Gamle træer er 
også ensbetydende med mere åben 
plads mellem træerne, hvilket foretræk
kes af flere arter.

Dødt ved
En anden ny dansk undersøgelse 
bekræfter, at det primært er adgangen 
til fouragering i dødt ved, der giver flere 
hulrugere i naturskove. Således fandt 
Jens Bursell næsten fem gange så 
mange hulrugere om vinteren i to natur
skove sammenlignet med to forstligt 
drevne skove på Sjælland.

Den største forskel viste sig for de 
arter, der fouragerer i dødt ved - så 
opsætning af redekasser løser altså 
ikke hele problemet.

Flere træarter
Et andet resultat af Poulsens under
søgelse var at jo mere blandede 
bevoksningerne var, jo flere fugle var 
der også. Mange forskellige arter af 
træer og buske giver f.eks. flere forskel
lige insekter, som fuglene lever af, og 
flere typer redepladser.

Især er det et problem at bævreasp 
og birk betragtes som ’ukrudt’ i skov
bruget, idet disse træarter er vigtige 
redetræer for spætter. Også elletræer, 
som er vigtige redetræer f.eks. for lille 
flagspætte, er der blevet færre af på 
grund af dræning af skovene.

Mere variation
Poulsen fandt også at jo mere varieret 
struktur (mange aldersklasser mellem 
hinanden), skovene havde, jo flere fugle 
var der. Især er underskoven vigtig for 
mange arter.

Konklusion
Alt i alt kunne tre variable - antal gamle 
træer, antal træarter og antal størrelses
klasser - i kombination forklare 80-90%

af variationen både i antal fuglearter og 
antal individer.

Plads til flere arter og 
individer
Alene i Bialowieza-skoven i det østlige 
Polen blev der fundet 78 skovfuglearter 
i løbet af en 10-årig periode. Der er 
ingen tvivl om, at der vil kunne yngle 
næsten lige så mange i de fleste dan
ske skove, hvis de fik lov til at udvikle 
sig naturligt.

Den stærkt fragmenterede struktur af 
de danske skove (mange små skove) er 
dog et problem, og her vil den planlag
te forøgelse af skovdækket hjælpe. Men 
det skal også være mere blandede sko
ve med flere arter løv- og nåletræer og 
mange aldersklasser mellem hinanden. 
Der skal også være en større variation i 
form af våde og tørre partier, egentlige 
vådområder, lysninger, mange flere 
ældede træer, døde træer, stubbe og 
væltede træer.

Fred og ro
til de store fugle
Undersøgelsen kommer ikke ind på de 
største fuglearters behov for fredelige 
ynglesteder. Som DOF’s biolog, Knud

N. Flensted, har påvist (Fugle og Natur 
årgang 21, nr. 4, side 17-19, 2001), er 
der en påfaldende mangel på ynglende 
ørne, glenter og fiskehejrer i de stats
ejede skove, hvor der er mere liberale 
adgangsbestemmelser end i de private 
skove.

En mulig løsning på problemet kunne 
være oprettelsen af fredelige enklaver - 
refugier - i alle større danske skove, 
hvor de mest forstyrrelsesfølsomme 
arter kan yngle i fred. Her kunne også 
hjortevildt, grævlinge og andre forstyr
relsesfølsomme arter finde fred og ro, 
når det blev 'for hedt’ i resten af skoven. 
Sådanne refugier er netop også fore
slået af Danmarks Jægerforbund.

Litteratur
Bursell, J. 2002: Winter abundance of hole

nesting birds in natural and managed 
woods of Zealand (Denmark). - Acta 
Ormthologica 37: 67-74.

Poulsen, B.O. 2002: Avian richness and 
abundance in temperate Danish forests: 
tree variables important to birds and their 
conservation. - Biodiversity and Conser
vation 11:1551-1566.
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SORTSPÆTTER I SIGTE

Af journalist Jan Skriver, Nibe

Sortspætten laver gerne 
redehuller i bøgetræer, 
men aldrig i helt friske 
træer. Spætten gør gavn 
ved at spise et stort 
antal insekter.

Skovens folk bør lade 
redetræer stå, for de 
bruges ofte flere år. Og 
derefter rykker mange 
andre arter af dyr og 
fugle ind.

Der findes nu 250 yng- 
lende par fordelt over 
det meste af landet.

v-V"
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*

m

Med sin bue skyder Hans Christensen .............. så han kan kravle op til redehullet
en pil op i bøgetræet........ som i gennemsnit sidder ni meter oppe

og lige under de første grene.

Hans Christensen sigter med sin bue 
mod bøgens mellemste etage. Pilen 
afskydes og bærer sin snor sikkert over 
en solid sidegren.

Han hejser en rebstige op i træet, så 
han kan kravle op og få kontakt med de 
unge sortspætter, der skal have ring på. 
Spættehullet sidder godt syv meter 
oppe på den nøgne del af stammen.

Hans Christensen er uddannet lærer 
og bor i Tønder. Han er samtidig ring
mærker og ekspert i sortspætten, og 
han har fulgt sortspættens indvandring 
fra Nordtyskland til Sønderjylland.

Han har bogstaveligt talt mands
opdækket Sønderjyllands sortspætter, 
så han kender vanerne hos den impo
nerende spætte, der netop i disse 
forårsdage lader sig høre særligt højlydt 
og ofte i de danske skove. Bestanden 
menes at tælle op imod 250 par, flest i 
Nordsjælland, Bornholm, Midtjylland, 
Djursland, Rold Skov-området og en 
håndfuld sønderjyske lokaliteter.

Ringmærker fugle
Den seneste snes år har Hans Christen
sen ringmærket flere end 300 unger og

næsten 100 voksne sortspætter med 
metalringe i Sønderjylland og Sydsles
vig. Arbejdet er udført for Zoologisk 
Museum i København og Vogelwarte 
Helgoland i Tyskland

Desuden har han sat farvede ringe af 
plastik på godt 160 af fuglene. Farverin- 
gene gør det muligt at kende hver 
enkelt fugl, så han kan følge spætternes 
færden året igennem.

Når sortspætterne ankommer til 
deres huller for at overnatte, ruge eller 
fodre kan Hans Christensen ved hjælp 
af en kikkert se, hvilken spætte der er 
tale om. Stort set samtlige farveringe er 
aflæst i felten.

Spættens indvandring
- Det er ret enestående, at jeg har kun
net følge en bestand af spætter, før den 
så at sige vandrede ind i en landsdel. 
For jeg ringmærkede og holdt øje med 
de nordtyske sortspætter i årene før 
arten i 1985 blev kendt som ynglefugl i 
Sønderjylland, siger Hans Christensen.

I det midtjyske blev sortspætten i 
1979 konstateret ynglende ved Silke
borg. Man ved ikke om disse fugle er

kommet fra den sjællandske bestand, 
der indvandrede fra Skåne i 1950'erne, 
eller fra de nordtyske skove.

- Det er nærliggende at tro, at sort
spætter er fløjet fra Nordtyskland og har 
bosat sig i Silkeborg-skovene, før de 
tog Sønderjylland i brug. Jeg har ring
mærket tre sortspætter nær Flensborg. 
De er alle aflæst som ynglefugle ved 
Silkeborg, siger Hans Christensen.

Han har en teori om, at orkanen i 
1967 har været med til at bane vej for 
sortspættens indvandring op gennem 
Jylland.

- Stormfald er sandsynligvis en fordel 
for arten, fordi der kommer et rigere in
sektliv i det mere varierede skovbillede, 
som stormene efterlader. Det er også 
gunstigt for sortspætten, at skovdriften 
de senere år er gået i retning af at ska
be en mere stabil skov, som også tager 
hensyn til dyre- og planteliv, siger Hans 
Christensen.

Redehul
Alle detaljer omkring sortspætten 
bliver bogført, når ringmærkeren er i 
skoven. Brik efter brik er blevet til et
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Hans Christensen har ringmærket 300 unger og 100 voksne sortspætter de seneste 
20 år.

detaljeret billede af den allikestore 
spættes liv.

I gennemsnit sidder sortspættens 
redehul ni meter oppe. I 95 procent af 
tilfældene er det hakket ud i en bøg, der 
i gennemsnit er 110 år. Den kan dog 
også lave redehul i store ædelgraner.

Det ovale indgangshul, der måler 12 
gange 8 centimeter, leder ind til et rede
hul, som er omkring 30-40 centimeter 
dybt.

Det er blevet påstået, at sortspæt
tens redehul gerne vender mod nor
døst, fordi det giver mest læ for de her
skende vinde her i landet. Hans Chri
stensen kan dog ikke se nogen kurs i 
sortspættens valg af verdenshjørne til 
sin indgang. Måske bortset fra at der 
skal være frit udsyn og overblik i hullets 
retning.

Derimod er det en kendsgerning, at 
sortspættens redehul stort set altid sid
der lige under de første grene på 
bøgen. Det er lige så sikkert, at hvert 
par sortspætter har fra 3 til 10 adresser 
at krybe ind i.

- Et par sortspætter svækker måske i 
gennemsnit en håndfuld træer, men det 
er værd at bemærke, at sortspætten 
aldrig hakker i et 100 procent friskt 
bøgetræ. Den begynder altid, hvor 
træet har en lille svaghed, som på læn
gere sigt alligevel vil svække træet, 
siger Hans Christensen.

Pleje af sortspætten
Han påpeger, at man måske kan gøre 
bøgebevoksninger mere sortspætteven
lige og på den måde forebygge, at fug
lene flakker omkring i alle skovens 
bøgebevoksninger.

- Skovens folk bør lade sortspættens 
træer stå, for halvdelen af redehullerne 
bliver genbrugt i flere år. Huller i dødt 
træ bliver oftest kun benyttet én gang.

- Jeg har samarbejdet med blandt 
andet Gråsten Skovdistrikt om at mærke 
sortspættens træer, så de bliver beva
ret. Det er en service for både fugle og 
skovfolk. Et samarbejde mellem skov
folk og spættefolk kunne måske føre til 
at der blev lavet kort, hvor alle de vig
tigste spættetræer er plottet ind, siger 
Hans Christensen. Han har gode erfa
ringer med disse skovkort både fra det 
private og det statslige skovbrug nord 
og syd for den dansk-tyske grænse.

- Generelt er der i skovbruget stor 
forståelse for sortspætten, selv om dens 
huller umiddelbart kan virke voldsom
me. Laver man et samlet regnestykke, 
vil fuglene være en fordel for skoven, 
fordi de æder en lang række af de in
sektarter, for eksempel barkbiller, som 
kan være skadelige set med forstfolks 
øjne, siger Hans Christensen.

En finsk undersøgelse viser, at en 
sortspætte kan sætte 1.000 myrer eller 
900 barkbiller til livs i et måltid.

En anden form for pleje til fordel for 
spætten er at rydde underskoven i en 
radius af 10 meter omkring redetræet.

Der må helst ikke rage grene op i 
nærheden af redehullet.

Andre beboere
Et sortspættehul står næsten aldrig 
ubrugt. Der er altid et andet dyr klar til 
indflytning.

- Jeg har stødt på 19 forskellige 
beboere i sortspættens gamle huller - 
fra flagermus, egern og skovmår over 
bier og gedehamse til natugler, stære 
og flagspætter.

- Flere gange har jeg oplevet, at et 
par hulduer rugede nederst i et hul, 
mens en sortspætte overnattede højere 
oppe i hulheden. Der er næppe tvivl 
om, at det er sortspættens fortjeneste, 
at hulduen er blevet mere almindelig i 
de danske skove.

- Sortspætten er nok også årsagen til 
at perleuglen er blevet dansk ynglefugl. 
Denne lille ugle yngler næsten udeluk
kende i sortspættehuller, fortæller Hans 
Christensen.

Breder sig
Sortspætten er en standfugl, der er tro
fast over for sit sted. Men når et skov
område er besat af faste par, må over
skuddet af unge spætter finde nye ter
ræner. På den måde er sortspætten 
vandret nordpå i Jylland, hvor der i dag 
yngler op imod 150 par sortspætter. 
Allerede som et-årig kan en sortspætte 
stifte familie.

Hans Christensen har fundet ud af, 
at sortspætterne i gennemsnit lægger 
æg 18. april. I slutningen af maj er der 
afgang for ungerne.

- Sortspætte-unger tilbringer 28 dage 
i redehullet, og det er lang tid. Det hæn
ger sammen med, at de skal have tid til 
at udvikle deres klatrefod. Efter godt to

uger er de fire skarpe kløer i stand til at 
bringe ungerne op til redehullet, så de 
selv kan kravle op og modtage maden 
fra deres forældre. Sortspætte-unger er 
i stand til at klatre på en lodret stamme, 
før de kan flyve, siger Hans Christen
sen.

Sortspætte
Dryocopus martius
45-57 cm, langt den største euro
pæiske spætteart. Fjerdragten er 
sort. Hos hannen er hele issen rød, 
hos hunnen og unge hanner er der 
kun rødt på den bageste del af 
issen.

Den har mange stemmer, hyp
pigst er et langtrukkent kli-æ og et 
vidtlydende kly-kly-kly. Desuden 
trommer den på tørre grene, ofte 
kraftigere og i længere tid end andre 
spætter.

Sortspætten foretrækker ældre, 
ikke for tætte skove som er domine
ret af nåletræer, men med ældre løv
træer hvor reden anlægges.

Sortspætten søger føde under 
barken på træer og i myretuer hvor 
fuglen kan lave mange dybe huller. 
Den finder også føde i træstubbe i 
form af billelarver og herkulesmyrer.

Sortspætten ses bedst i februar
marts når kurmageriet foregår og 
hannen bruger stemmen. I april-maj 
høres ofte det allikelignende skrig 
når han og hun afløser hinanden på 
reden.

Kilde:Politikens store fuglebog
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Unge sortspætter kommer først ud af redehullet når deres fire 
klatretæer er stærke nok.

Cirka 250 par sortspætter yngler i de danske skove. Den sto
re spætte indvandrede fra Skåne til Nordsjælland i 1950’erne, 
og i 1979 begyndte den at yngle ved Silkeborg.

De fleste sortspætter bliver kun 3-4 
år. Hans Christensen har dog engang 
aflæst en af sine spætter, som da var 
blevet 14 år.

Indavl
De store linier i udforskningen af sort
spætterne er efterhånden trukket op.
Nu venter en række detaljer på at blive 
afklaret.

- Jeg kan se, at sortspætter ret ofte 
danner par med nært beslægtede indi
vider. Det er tilsyneladende ikke sjæl
dent, at for eksempel to halvsøskende 
fra hver sin årgang stifter familie. Jeg 
håber at kunne påvise, hvordan et nært 
slægtskab mellem partnere påvirker 
produktionen af unger, siger Hans Chri
stensen.

Som eksempel nævner han et gan
ske særligt ynglepar i nærheden af 
Flensborg. Her ynglede en hun i tre år 
lige efter bogen. Så flyttede en af hen
des sønner hjem og blev sortspættem
anden i redehullet.

Mor og søn fik tre unger. Hvordan 
den type afkom vil påvirke udviklingen

af bestanden, vil Hans Christensen for
søge at finde et svar på.

Kontakt
Hans Christensen kan kontaktes på adres
sen: Tved 107 C, 6270 Tønder. Tlf. 74 72 
54 79. E-mail: sphansc@worldonline.dk

Han svarer gerne på spørgsmål om 
sortspætter eller hører fra skovfolk i det 
sydlige Jylland, der kan fortælle om 
ynglepar.

Fotos. Jan Skriver.

Specialist i vedligehold 
af grønne områder i \

LRS 2001 
Grensav

www.spearhead.dk

Spearhead »»
VpQfpr Mphpl • DK-finAH Føh/pHVester Nebel ■ DK-6040 Egtved 

Tlf. 7555 3644 ■ Fax 7555 4243

Vedligehold af 
hække og hegn

Helt rent snit 
fra 0-150 mm 0

Et meget enkelt grenføresystem, 
efterlader et perfekt snit op til 150 mm 0.

Meget høj kapacitet 
- fremkørselshastighed op til 6 km/t.
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Der foregår en del produktudvikling inden for trægulve, især 
rettet mod gør-det-selv markedet. Et eksempel er de såkaldte 
click-gulve som er lamelgulve der kan lægges uden lim. Bille
det viser Woodloc fra Kåhrs.

Mindre salg af (nogle typer) trægulve
I den seneste halve snes år er der solgt mange trægulve her
hjemme, men i det seneste års tid er markedet blevet presset.

Der er flere årsager. Der opføres færre kontorbyggerier, og 
i parcelhusene er man begyndt at spare. Der er også kommet 
meget billige gulve på markedet fra Østeuropa og Asien. Bil- 
ka har således haft slagtilbud på 189 kr/m2,

Kvaliteten af disse gulve er svingende, og de er ofte ikke 
egnet til det danske klima med store udsving i luftfugtighed. 
Kunderne bliver skuffede når gulvet ikke holder, og det kan 
give trægulve som helhed et dårligt ry, -

Omsætningen af trægulve i Danmark kan skønnes til 3,5 
mio. m2, og i de seneste fem år er salget steget med 0,5 mio. 
m2. Med en gennemsnitspris på 300 kr/m2 er omsætningen i 
detailleddet over 1 milliard kr exkl. moms.

Af de 3,5 mio. m2 skønnes der at være 0,7 mio. m2 i massi
ve plankegulve og parket. De kommer fra især Junckers, men 
også Hønning Parket Fabrik og Trip Trap.

Lamelgulve udgør 1,8 mio. m2. De er opbygget af et tyndt 
slidlag oven på billigt massivtræ eller spånplader og kommer 
fra Tarkett-Sommer, Kåhrs, Timberman m.fl.

Endelig sælges der 1,0 mio. m2 i fyrretræsgulve, både lag
delte og som planker fra byggemarkeder og trælasthandlere. 
Dette marked er konkurrencepræget med mange importører.

Afmatningen i markedet ventes at medføre at en del impor
tører falder fra. Til gengæld siger Tarkett at lagdelte gulve vin
der terræn på markedet fordi de er mere formstabile.

Hos Junckers er man ikke enige i at lagdelte trægulve har 
vundet frem på bekostning af de massive gulve. De siger at 
de oplever en stærk efterspørgsel hos kvalitetsbevidste dan
ske forbrugere, og at der er stigende salg til store bolig- og 
kontorprojekter.

Kilde Erhvervsbladet 19.2.03

/

Velkommen til 
SkogsElmia Baltic den 

11.-14. juni
Skovejere, entreprenører, skovfogeder og skovarbej
dere har forskellige mål med at besøge SkogsElmia 
Baltic. Men på ét punkt er de rørende enige: Messe
besøget er et vigtigt og værdsat pusterum i en ellers 
hård hverdag. Mødet mied kolleger, leverandører og 
til tider det uventede gør tilværelsen lysere.

Det er ikke underligt at 86% af de besøgende på 
SkogsElmia 99 angav at de kommer igen i 2003.

Velkommen til skovene syd for Jcinkoping, Sverige, 
den 11 .-14. juni.

SkogsElmia
Baltic

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

—Elmia www.elmia.se/sko6selmia
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IKKE-KEMISKE METODER
MOD ANGREB AF
SNUDEBILLER

Af Paul Christensen, 
PC-Consult

Angreb af snudebiller 
kan afværges med en 
plastickrave eller et 
paprør som sættes på 
planten i forbindelse 
med plantningen. Der 
kræves dog jordbear
bejdning før plantning.

Smøring med plastic
maling er også effektiv.

Alle tre metoder er for
mentlig væsentligt dyre
re end rodhalssprøjtning 
med pesticider.

i?**!

r
f-

W- ( -
* ft •;

m

Foto 1. Hylostop er et teflonbelagt Foto 2. Snåppskyddet er en plastickra-
paprør som sættes omkring rodhalsen. ve som sættes omkring rodhalsen.

Inden for de offentligt ejede skovarealer 
er det efter 1. januar 2003 ikke mere til
ladt at anvende bl.a. insekticider. Der vil 
således ikke være mulighed for i stats
skovene at benytte den traditionelle 
rodhalssprøjtning med syntetiske pyre- 
throider som beskyttelse mod angreb af 
nåletræsnudebillen (Hylobius abietis). 
Der bliver derfor et stort behov for at fin
de ikke-kemiske metoder til beskyttelse 
mod snudebiller.

I Sverige bliver permethrin forbudt 
med udgangen af 2003, og for tiden er 
der ikke andre insekticider godkendt til 
formålet i Sverige. Et kommende forbud 
mod permethrin har været kendt i en 
del år, og derfor har man i Sverige i en 
årrække arbejdet med at udvikle andre 
metoder. (Se også Skoven 1/03).

En del af disse metoder blev 
afprøvet i Danmark i 1991-92, og de 
mest relevante i dag er blevet afprøvet 
ved to forsøg i statsskovene.

Det ene forsøg ligger i Haderslev 
statsskovdistrikt, Stursbøl Plantage. Der 
blev plantet rødgran, og da der i dette 
forsøg var en del angreb af snudebiller,

er det primært dette forsøg der omtales.
Det andet forsøg ligger på Lindet 

statsskovdistrikt, Lindet skov. Dette for
søg omfatter rødgran og douglasgran, 
og da der var ret få billeangreb omtales 
dette forsøg kun ret kortfattet.

Begge forsøg er anlagt på grovsandet jord 
efter rødgran som væltede i december 1999. 
Kvaset er ryddet og skubbet sammen i ran
ker i efteråret 2000. Der var lidt vegetation 
på arealet, mest bølget bunke. I Stursbøl er 
der jordbearbejdet med Loft-plov; i Lindet er 
der ikke jordbearbejdet.

Forsøget i Stursbøl, afd. 763a er plantet 
8/5-2001, og behandlingen foregik samme 
dag. Der er anvendt 2/1 rødgran 15-30 cm.

Forsøget i Lindet, afd. 66a er plantet 9/5 
2001 med 1/1 rødgran over 15 cm, og 2/1 
douglasgran 15-30 cm.

Behandlinger
I forsøgene indgår udover en ubehand
let parcel følgende behandlinger:

Standard
Gori 920 LX (235 g/l permethrin) 1,0% 
v.st.

Gori 890 acrylmaling 
Et lag maling påført lige efter udplant
ningen skulle i teorien kunne afholde 
snudebillerne fra at gnave. I forsøgene 
blev anvendt en hvid farve, der dække
de godt. Påsmurt med radiatorpensel.

Farven synede meget kraftigt på 
planterne, så planterne var nemme at 
finde. Det var svært at nå ind til “stam
men” med penslen på de små planter, 
der ofte var plantet ganske dybt.

Hylobex
Et østrigsk produkt af naturlig oprindel
se, der sprøjtes på rodhalsen. Det er en 
brungrøn, lidt tyktflydende væske, der 
ikke lugter ubehageligt.

Midlet anvendes ufortyndet og ud
sprøjtes med tryksprøjte uden dyse- og 
ventilfilter. Sprøjten giver dermed kun 
en enkelt samlet sprøjtestråle ud af 
dysen, hvilket ikke er nogen ulempe, 
når blot dysen holdet tæt nok på plan
ten.

Midlet klistrer meget og kan kun 
renses af med sprit. Rengøringen var 
meget vanskelig og besværlig, og i
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Figur 1. Andel af planter med gnav år 1 og år 2 i forsøget i Stursbøl, opgjort i okto
ber 2002 efter 2. vækstsæson.
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Figur 2. Samlet planteafgang efter to vækstsæsoner i forsøget i Stursbøl, opgjort i 
oktober 2002 efter 2. vækstsæson.

praksis var det nødvendigt at udskifte 
sprøjten.

Fiylostop
Et kraftigt papirrør, hvor der på den 
øverste del af røret er et lag teflon. 
Teflonlaget sidder meget løst og får 
snudebillerne til at glide ned, hvis de 
forsøger at klatre forbi laget. Teflonlaget 
må ikke berøres under håndtering eller 
plantning, for ellers gnides en del af 
laget af. Se foto 1.

Rørene blev påsat planterne inden 
udplantning ved at stikke planten igen
nem en lille tragt, hvorover der først var 
sat et af papirrørene. Tragten blev bun
det løst på et tyndt løvtræ, så den sad i 
en passende arbejdshøjde. Granplan
terne var lidt for små til papirrørene.

Det var nemt at stikke planter igen
nem tragten; men hele processen er 
ganske tidsforbrugende. Påsætning af 
rørene tager skønsvist lige så lang tid 
som selve udplantningen. Plantningen 
skal udføres omhyggeligt, så røret plan
tes med i jorden, men ikke kommer til at 
sidde for dybt.

Latex
Et lag latex påsprøjtet lige efter udplant
ningen på rodhalsen skulle i teorien 
kunne afholde snudebillerne fra at gna
ve.

Latex er en hvid væske, lidt tykkere 
end vand. Den var let at udsprøjte, men 
giver kun et tyndt lag på “stammerne"; 
overskydende væske løber af. Midlet 
tørrer hurtigt ind i spande og sprøjte. 
Sprøjten kunne ikke rengøres tilstrække
ligt, men måtte udskiftes.

Snappskyddet
Et lille polyethylen-rør, der kan åbnes og 
lukkes omkring plantens rodhals inden 
udplantningen. På røret sidder en udad- 
bøjet krave, som forhindrer snudebiller
ne i at komime ind til planten. Se foto 2.

Påsætningen er ikke så tidsforbru
gende som ved Hylostop. Det var ret let 
at sætte plastrørene på de ret små bar
rodsplanter, der indgik i forsøgene. 
Plantningen skal udføres omhyggeligt, 
så de ret små plastrør kommer lidt, men 
ikke for dybt ned i jorden.

Ved meget store og tykke eller meget 
grenede planter er det ikke muligt at 
lukke rørene helt omkring planten. I dis
se tilfælde kan snudebillerne derfor 
komme ind til stammen.

På Lindet fandt man også denne 
metode noget tidsrøvende. Røret kan let 
gå op når planten trædes til. Det er 
svært at sætte mindre barrodsplanter i 
korrekt dybde.

Opgørelse
I oktober 2001 samt oktober 2002 blev 
gnavet af snudebiller opgjort på hver 
enkelt plante efter skalaen 0-3, hvor 0 = 
intet gnav og 3 = dødeligt gnav i tørre 
år (næsten ringning).

For hver plante bedømte man samti

dig vitaliteten efter en skala fra 0-10, 
hvor 0 = helt uskadt, og 10 = helt død, 
bl.a. ud fra nålemisfarvning, nålefald o. 
lign.

Resultaterne fremgår af tabel 1 og 
figur 1-2.

Generelt var planterne både i 2001 
og 2002 sunde og grønne og i pæn 
vækst, lokaliteten taget i betragtning.

Der var både i 2001 og 2002 et kraf
tigt angreb af snudebiller i forsøget i 
Stursbøl. Gnavet var så tilpas kraftigt, at 
forsøget giver god mulighed for at vur
dere, om der er forskel mellem de for
skellige behandlinger. Snudebilleangre
bet var værst, hvor der var et græsdæk

ke og mindre, hvor jorden var blottet.
I første vækstsæson gav alle be

handlingerne undtagen Latex en mere 
eller mindre effektiv afværgning af snu
debilleangrebet. Hylobex gav i sig selv 
meget kraftige skader og stor dødelig
hed på de behandlede planter.

I anden vækstsæson var der stadig 
en tendens til beskyttende virkning ved 
de fleste af behandlingerne; det var 
dog kun Gori 920, der med sikkerhed 
beskyttede planterne. Dødeligheden 
var ved de fleste af behandlingerne 
forøget igennem anden vækstsæson. 
Kun ved Gori 920, Hylostop og Snåpp- 
skyddet var den stadig yderst beske-
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den (0-2%). Ved Hylobex var efter 
andet år så meget som 34% af planter
ne døde.

Efter anden vækstsæson viste det 
sig tydeligt, hvor vigtigt det er at beskyt
te planterne mod snudebiller i de to 
første år hvor planterne også svækkes 
af en række andre faktorer. Selv om 
dødeligheden hos de ubehandlede 
planter ikke var stor det første år, steg 
den kraftiqt i anden vækstsæson til 
19%.

Ved en korrelationsanalyse er det 
undersøgt, om der var en sammen
hæng mellem gnavets styrke og de 
opståede skader. Hverken i 2001 eller 
2002 blev der fundet en sådan sam
menhæng.

Det må således konkluderes, at snu
debilleangrebet langt fra var den væs
entligste årsag til de forekommende 
skader og planteafgang. Blandt disse 
andre årsager var skader fra Hylobex 
nok det vigtigste, men græs, tørke, 
udplantning mv. kan også have betyd
ning.

Resultater fra Stursbøl
Gori 920
gav en god beskyttelse mod gnav igen
nem de første to vækstsæsoner. En del 
planter var dog begnavet p.g.a. det 
meget kraftige angreb. På trods af et 
vist gnav var sundheden god, og plan- 
teafgangen var 0%.

Hvid maling
gav en rimelig god beskyttelse mod 
gnav i den første vækstsæson. Kun ret 
få planter var det første år begnavet 
igennem malingen eller oven for malin
gen. Efter anden sæson var malingen 
delvis skallet af, og der var kommet 
meget snudebillegnav, også oppe i 
planterne. Den samlede planteafgang 
var dog kun 6%.

Hylobex
gav en stor dødelighed på behandlede, 
tyndere stammer. I stedet er der ofte 
skudt et nyt skud frem fra begravede 
sidegrene under behandlingsstedet. De 
tykkere, overlevende stammer havde 
ofte fået et forholdsvis kraftigt gnav.

I anden vækstsæson var der ikke 
kommet særlig meget gnav på de nye 
planter, der var vokset frem fra de lave, 
begravede sidegrene; de var for tynde 
til rigtigt at appellere til snudebillerne. 
Den akkumulerede dødelighed var efter 
anden sæson steget til 34%.

Hyl ostop
gav en god beskyttelse, hvis røret var 
plantet med ned i jorden. I nogle tilfæl
de havde et græsstrå lagt sig som en 
bro over røret, og så kunne der optræ
de kraftigt gnav på planten. Efter anden 
vækstsæson sad rørene stadig på 
plads; men papiret var blevet meget 
mørt. Den samlede planteafganq var 
kun 2%.

Tabel 1. Snudebillegnav, skade og akkumuleret planteafgang i rødgran i Stursbøl- 
forsøget. Opgjort oktober 2002 efter to vækstsæsoner.

Behandlinger Gnav 0-3;
3 = dødelig

Skade 0-10: 
10 = død

%
døde

1. Ubehandlet 1,1 2,8 19
2. Standard. Gori 920 1,0% v.st. permethrin 0,6* 0,6** 0***
3. Gori hvid acrylmaling smøring 0,9 1,6 6*
4. Hylobex rodhalssprø|tnmg 0,7 4,4 34
5. Hylostop rør af teflonbehandlet papir 0,8 1,1* 2**
6. Latex rodhalssprøjtning 1,1 1,6 11
7. Snåppskyddet plastrør med krave 1,0 0,6** r*

Sikkerhed for forskel fra ubehandlet: * = over 95%
** - over 99% 

*** = over 99,9%

Latex
gav en dårlig beskyttelse mod snudebil
ler, sikkert fordi latex-laget blev for tyndt 
med den benyttede påsprøjtning. I Sve
rige arbejdes forsøgsmæssigt med en 
væsentlig tykkere latex-formulering, der 
ikke kan sprøjtes ud; men kun bruges til 
overbrusning af planterne centralt i 
planteskolerne.

Efter anden vækstsæson kunne 
latex-laget ikke mere erkendes, og 
planterne var stærkt begnavede på 
niveau med de ubehandlede. Dødelig
heden var nu på 11%.

Snåppskyddet
gav en god beskyttelse mod snudebiller 
igennem første vækstsæson, hvis der 
ikke var “broer” op over kraven. Græs
strå eller for lav plantning af røret kunne 
give adgang for billerne.

Efter anden vækstsæson var der 
kommet en del gnav på planterne; dels 
p.g.a. “græsbroer", dels fordi røret i 
nogle tilfælde gabte p.g.a. planternes 
tykkelsesvækst. Den samlede planteaf
gang var dog stadig kun 1%.

Resultater fra Lindet
Der var i 2001 et forholdsvis svagt 
angreb af snudebiller i Lindet. Forsøget 
giver derfor ikke rigtig god mulighed for 
at vurdere, om der er forskel mellem de 
forskellige behandlinger.

I 2002 var der et jævnt kraftigt snu
debilleangreb i forsøget, og det giver 
god mulighed for at vurdere, om der er 
forskel mellem de forskellige behandlin
gers 2.-års effekt.

Der var i 2001 en tydelig tendens til, 
at Gori 920, hvid maling, Hylostop og 
Snåppskyddet gav en effektiv afværg- 
ning af snudebilleangreb - i hvert fald 
på rødgran. Douglasgran var angrebet 
lidt af snudebiller næsten uanset 
behandling; kun Snåppskyddet havde 
helt afværget gnav.

I 2002 viste der sig en ganske over
bevisende effekt efter anden 
vækstsæson af Gori 920, hvid maling,

Hylostop og Snåppskyddet. Disse 
metoder havde på både rødgran og 
douglasgran givet en ganske tilfredsstil
lende 2.-års beskyttelse mod snudebil
legnav.

Efter andet år var planter behandlet 
med Hylobex og latex angrebet af snu
debiller i samme grad som de ube
handlede planter.

Den hvide maling var det andet år 
begyndt at skalle af; men havde som 
nævnt givet en udmærket virkning alli
gevel.

Både Hylostop og Snåppskyddet 
sad pænt på plads efter anden 
vækstsæson, og hvor der var gnav ved 
disse metoder, var det i forbindelse 
med “græsbroer”.

Én behandling, Hylobex, gav i sig 
selv kraftige skader og forøget dødelig
hed på både rødgran og douglasgran.

Beskyttelse år 3
Af gode grunde kan der ikke siges 
noget om hvordan planterne beskyttes i 
det tredje år. Det må dog ventes at 
ingen af metoderne har nogen særlig 
effekt. Dels er planterne på nogle lokali
teter vokset over risiko for billeangreb, 
dels er de beskyttende midler mere 
eller mindre nedbrudt.

Konklusion
Det er praktisk muligt at afværge 
angreb af snudebiller med Snåppskyd
det (plastickrave), Hylostop (paprør) og 
plasticmaling. Metoderne vil dog med
føre en væsentlig meromkostning i for
hold til rodhalssprøjtning med pestici
der.

Snåppskyddet og Hylostop kræver at 
man ved en form for jordbearbejdning 
kan afholde især græsset fra at invade
re arealet. I modsat fald kan billerne 
vandre ind til planten via græsstrå.

Projektet er finansieret af Produktudvik- 
lingsordningen for skovbrug og træin
dustri samt Hedeselskabet.
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De italienske Metalmec ramper kan i 
standardudførelsen bære 12,2 tons pr. 
par.

Nye læsseramper
- Alt for mange maskiner bliver kørt op 
på trailere ved hjælp af noget usikkert 
og hjemmelavet udstyr, som ikke over
holder de foreskrevne sikkerhedskrav 
og er for tunge at arbejde med, siger 
direktør Lau Toxværd, Interforst.

- Der er ingen grund til at udsætte 
sig selv og andre for risikoen for at få et 
redskab ned over sig, fordi kørerampen 
ikke er sikker. I stedet bør man vælge 
en professionel rampe, som er fremstil
let til formålet, og hvor man kan få en 
garanti for brudstyrken,

Derfor tilbyder Interforst nu en serie 
italienske ramper af fabrikatet Metal
mec, som i standardudgaven kan bære 
op til 12,2 tons pr. par. På forespørgsel 
kan der leveres ramper med endnu 
større bæreevne. De nye ramper dæk
ker dermed de fleste behov for læsning 
af tunge maskiner og redskaber, så de 
kan fragtes på lastbil eller trailer.

Ramperne er konstrueret i aluminium 
og fås i flere varianter. Standardrampen 
fås i længder fra 1,5 til 5,5 meter. Den 
kan fås med eller uden kant alt efter, 
hvad den skal bruges til. Kørebunden 
har aluminiumsribber, der gør den 
skridsikker. Ramperne er derfor altid 
køresikre med god friktion mellem ram
pe og dæk.

Andre modeller har gummibelæg
ning til maskiner med metalhjul eller 
metallarvefødder, ligesom ramperne 
også fås i en særlig let konstruktion. Er 
der særlige ønsker, kan der bygges 
specialramper til bestemte formål.

Stigningen på et par ramper må iføl
ge reglerne ikke overstige 30 % svaren
de til 16 grader. Længden af ramperne 
skal afpasses efter læssehøjden efter 
formlen

Længde = Læssehøjde / Stigningen i 
procent x 100

(og stigningen må som nævnt højst 
være 30). Eksempel: Hvis læssehøjden 
er 60 cm, skal ramperne have en læng
de på mindst 60 / 30 x 100 = 200 cm.

Interforst har i flere år markedsført de 
amerikanske Five Star aluminiumsram
per på hele det europæiske marked. De 
kan bære op til 3 tons pr. par. Med ind
førelsen af Metalmec ramperne kan 
Interforst nu opfylde langt de fleste 
behov.

Yderligere information om ramperne 
kan findes på Interforsts hjemmeside 
www.interforst.dk eller på hjemmesiden 
for datterselskabet Five Star Europe, 
www.fivestar-europe.dk

Kilde: Pressemeddelelse 14.2.03

Kold og tør vinter
De tre vintermåneder - december, janu
ar og februar - fik en middeltemperatur 
på -0,3 gr. Det er næsten 1 grad under 
det normale. Det er den koldeste vinter 
siden 1995-96 (hvor det også var isvin
ter).

Nedbøren blev kun 91 mm - det er 
57% af normalen. Især februar var tør.

Der var usædvanlig meget østenvind 
i december og i februar.

Den kolde februar har gjort at pol
lensæsonen er startet ret sent. Først 
den 10. marts begyndte ellen at blom
stre, og det er den seneste start på pol
lensæsonen siden 1987. Tendensen 
gennem de sidste 15 år har ellers været 
at pollensæsonen er startet stadigt 
tidligere.

Det daglige pollental kan bl.a. følges 
på www.dmi.dk - se under Vejr og hav.

Kilde:www. dmi.dk 10.3.03 og 11.3.03

GF-Dansk Skovbrug
Mediemimerne i Forsikringsklubben GF- 
Dansk Skovbrug får igen i år penge til
bage på deres bilforsikring. I år betaler 
GF-Dansk Skovbrug således 19,29% af 
præmien tilbage til medlemmerne. På 
landsplan betaler GF-Forsikring 70 mio. 
kr tilbage, og det er den største tilbage
betaling i selskabets historie, siger 
Andreas Fjelrad Andersen der er for
mand for Forsikringsklubben.

GF-Forsikring har bilforsikring med 
overskudsdeling, hvilket betyder at 
medlemmerne får udbetalt et eventuelt 
overskud på skaderegnskabet. Men det 
har hidtil også betydet, at hvis der var 
underskud måtte mediemimerne betale 
et ekstra beløb. Det er dog sjældent 
sket i GF-Dansk Skovbrug.

Efter en del kritik har GF-Forsikring 
nu besluttet, at det skal være slut med 
efteropkrævninger. Det betyder, at den 
præmie, der opkræves aldrig kan blive 
dyrere, den kan kun blive billigere.

- Vi forventer, at vi vil få flere nye 
medlemmer med den nye garanti. Men 
vi vil også fremover lægge vægt på 
skaderesultatet, og vi optager kun med
lemmer, som vi er sikre på kører godt 
og fornuftigt.

GF-Forsikring er det eneste forsik
ringsselskab i Danmark, der deler over
skuddet ud til medlemmerne. Selska
bets præmier er samtidig blandt de 
laveste i landet.

Pressemeddelelse marts 2003

Brdr. Svanebjerg
EU *

Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter 
Renholdelse og stabklipning af juletræer

nc
Desuden udfører vi juletræsnetning, rabat-klipning m.m. 

Leestrup • 4733 Tappernøje • tlf. 36 72 53 77 • fax 56 72 57 02 
Forhandling af anlægsrør til overkørsler
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ANBEFALINGER OM
BEKÆMPELSE AF 

KÆMPE BJØRNEKLO
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Kæmpe Bjørneklo kan danne tætte krat som udelukker alle andre planter, og den 
spreder sig effektivt over store arealer.

Notat fra Miljøstyrelsen

Kæmpe Bjørneklo kan i 
et vist omfang bekæm
pes med pesticider på 
offentligt ejede arealer.

Staten har aftalt med kommuner og 
amter at anvendelse af pesticider 
ophører på offentligt ejede arealer med 
udgangen af 2002.

I november 2002 blev parterne dog 
enige om at lempe aftalen, således at 
pesticider kan anvendes på offentlige 
arealer til at bekæmpe Kæmpe Bjørne
klo. Den 18. februar 2003 udsendte 
Miljøstyrelsen en anbefaling om hvor
dan planten bekæmpes indtil videre, og 
denne anbefaling gengives her.

Hele aftalen vil blive vurderet i foråret 
2003, og derfor bliver adgangen til at 
anvende pesticider tidsbegrænset til 
dette arbejde er afsluttet.

Effektiv bekæmpelse 
vigtig
Kæmpe Bjørneklo er optaget på Skov- 
og Naturstyrelsens liste over landskabs
ukrudt i Danmark, idet den udkonkur
rerer andre planter. Hertil kommer, at 
plantens saft er giftig for mennesker.
Det er derfor vigtigt at foretage en effek
tiv bekæmpelse.

En indsats mod Bjørneklo er kun 
effektiv, hvis man gennemfører en 
bekæmpelse i hele amtet/kommunen 
samt i arealer, der støder op til i nabo
kommunen/naboamtet. En effektiv 
bekæmpelse kræver også, at en ind
sats gennemføres i flere år i træk.

Indsatsen kan bestå af en kombinati
on af metoder og bør kun i visse tilfælde 
omfatte anvendelse af pesticider. Gene
relt vil indsatsen være størst det første 
år og derefter aftage de følgende år.

Effektiv bekæmpelse kræver dels, at 
planterne slås ihjel inden blomstring og 
frøsætning, dels at man de følgende år

fjerner kimplanter, der stammer fra de 
frø, der ligger i jorden (frøbanken). 
Frøene kan overleve i jorden i op til 10
år.

Uanset valg af metode skal man 
være opmærksom på, at plantens saft 
kan give smertefulde vabler og udslet. 
Alle der foretager bekæmpelse skal 
tage passende forholdsregler for at 
undgå kontakt med plantens saft.

Kun pesticider godkendt til formålet, 
dvs. godkendt til brug på udyrkede are
aler eller specifikt til brug mod Kæmpe 
Bjørneklo, kan lovligt anvendes. De 
godkendte anvendelsesområder frem
går af etiketten til midlerne.

Metoder
Flere metoder er egnede til at bekæm
pe Kæmpe Bjørneklo. Hvilken metode 
der er mest effektiv i en given bestand 
afhænger af et samspil mellem de res
sourcer, som er til rådighed, bestan
dens størrelse samt de fysiske forhold

på stedet, herunder terrænforhold, jord
bundstype og voksestedets tilgænge
lighed.

De egnede metoder er:

Flodstikning
Planter graves op eller rodstikkes. Ved 
rodstikning skæres roden over, f.eks. 
med en spade, lige under vækstpunk
tet. Derved dør planten.

Slåning
Planterne slås (med le eller fingerklip
per) flere gange igennem vækstsæso
nen. Første gang bør være før blom
string således, at planten ikke kan nå at 
sætte frø. Planterne dør først efter at 
være blevet slået gentagne gange, evt. 
først efter et par år.

Græsning
Græsning af et areal med Kæmpe Bjør
neklo bør indledes så tidligt på året som 
muligt, inden planterne er blevet for sto-
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Anbefalinger til at bekæmpe Kæmpe Bjørneklo. R= Rodstikning. S= Slåning, finger
klipper. G= Græsning. P= Pesticid

Voksested Bestandsstørrelse

Enkelte planter Små bestande Store bestande

Mose R R, S S, G
Eng R G, R G, S
Søbred R G, R S, G
Langs bane R R, S, P P, S
Langs vej R R, S, P P, s
Langs vandløb R R. S S, G
Skrænter R S, R S
Skovbryn R S, R S
Losseplads R S, P P
Industrigrund R S, P P
Ha ve/park R S, R S, P
Brakmark R R.S1, (P)2 R, S1, (P)2

' Hvis man ønsker at slå græsset i maj og juni skal, skal græsset slås hele 
vækstsæsonen.

2 P.t. er det Ikke tilladt at anvende pesticider på brakmarker. Ændrede regler vil 
muligvis blive indført vedr. selektiv bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo på brak
marker. De ændrede regler vil være at finde i Fødevareministeriets bekendt
gørelse om hektarstøtte og forventes at træde i kraft i løbet af februar 2003.

re. Får bruges ofte til at bekæmpe 
Kæmpe Bjørneklo, men også køer og 
heste kan æde planterne eller trampe 
mindre bestande ned.

De fleste planter dør efter at være 
udsat for græsning igennem en sæson.

Pesticidanvendelse 
Ved brug af pesticider bør man kun 
påføre pesticidet direkte på Kæmpe 
Bjørneklo planterne. Derved sikres, at 
de øvrige planter på voksestedet får 
mulighed for at dække jorden, og det 
bliver sværere for Bjørnekloen at etable
re sig.

Anbefalingerne
Skemaet indeholder anbefalinger til, 
hvilke metoder der kan anvendes til at 
bekæmpe forskellige bestandsstørrel
ser af Kæmpe Bjørneklo.

Anbefalingerne er vejledende. Der 
kan derfor forekomme situationer, hvor 
andre metoder end de, der er anbefalet 
i skemaet, kan være de mest hensigts
mæssige.

Uanset hvilke metoder man anven
der, bør man, hvis planten har nået at 
blomstre og frøene er under modning, 
fjerne skærmene, da frøene kan efter- 
modne på skærmen.

Kemiske midler
I princippet kan der anvendes flere 
kemiske bekæmpelsesmidler mod 
Kæmpe Bjørneklo. I praksis anbefa
les glyphosat - det er nemt i brug, 
billigt, effektivt, og det har været 
anvendt gennem mange år.

Et af handelsprodukterne er 
Roundup Bio, Det må generelt ikke 
anvendes nærmere end 2 m fra 
vandmiljøer (søer, vandløb mv.).

Kæmpe Bjørneklo må dog 
bekæmpes nærmere end 2 m fra 
vandmiljøet ved pensling eller med 
håndholdt sprøjte. Pas på ikke at 
ramme græs eller anden vegetation 
der ikke skal bekæmpes, og sørg for 
at midlet ikke kommer ud i vandet.

Glyphosat har i september 2000 
fået fornyet godkendelsen hos Mil
jøstyrelsen, bl.a. med afstandskrav til 
vandmiljøet. Midlet skal have fornyet 
godkendelsen i 2010.

Kilde:PC-Consult

Læs mere
Denne artikel kan også læses på Miljøstyrel
sens hjemmeside
http://www. mst.dk/kemi/03100000.htm 

På Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside 
kan læses en brochure 
http://www.sns.dk/publikat/2001/bjoerneklo.htm 
- som også kan fås gratis i Miljøbutikken, tlf. 
33 95 40 00. Læs også mere på 
http://www.sns.dk/natur/groen/c01.htm#

FORSTPLANT 
Udsøgte planter!

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

Valmet8950 med FAE knuser 2,17 m 
Kvasskubning
Udslæbning og indtrækning af træer 
Udkørsel af træ 
Grøfterensning 
Spadehavning afspor 
Hegnsklipning og hegnssætning 
Meri fræsning
Manuel skovarbejde udføres

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

Arbejde udføres i hele landet
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DYRKNING AF 
HJEMMEHØRENDE 

TRÆARTER
I TROPERNE

Af Ove Faurby *)

Plantager i tropiske lan
de består kun af ret få 
’’internationale” træar
ter. Kun én af disse - 
teak - er blandt de vær
difulde arter med farvet 
ved som bl.a. bruges til 
møbler.

En lille plantage i 
Nicaragua viser at hjem
mehørende arter kan 
dyrkes med godt resul
tat.

Kulørt træ fra troperne handles internati
onalt til priser, som man kun kan drøm
me om i europæisk skovbrug. Træarter
ne er efterspurgt bl.a. til møbler, gulve, 
havemøbler og lystfartøjer.

Bag nogle få kendte handelsnavne 
gemmer sig et væld af træarter, som fin
des under forskellige vækstforhold og 
skovsystemer. Grunden synes derfor 
lagt for, at plantagebrug i troperne skul
le være et festfyrværkeri af træarter i 
forskellige kombinationer og dyrknings
modeller.

Men hidtil har langt størstedelen af 
de forstlige plantager, der anlægges i 
troperne, kun brugt en håndfuld "inter
nationale træarter”. Blandt de mest 
populære arter er der kun én repræsen
tant for de værdifulde kulørte arter 
(teak, Tectona grandis).

Mest eksoter
Nicaragua, hvor denne artikel tager sit 
udgangspunkt, er nok et ekstremt tilfæl

*) Ove Faurby er forstkandidat bosiddende i 
Nicaragua. Han er tilknyttet instituttet ”Nit- 
lapån” ved det Centralamerikanske Uni
versitet i Managua.

de af fokusering på eksotiske træarter. 
En opgørelse fra 1993 viste, at 97% af 
løvtræplantagerne bestod af fire impor
terede træarter: Eucalyptus camaldu- 
lensis, Azadirachta indica (neem), Leu- 
caena leucocephala og Tectona gran
dis (teak).

Den lokale natur er ellers ikke fattig 
på udbud af træ i alle farver, herunder 
mærkevarer som mahogni (Swietenia 
spp.), palisander (Dalbergia spp.) og 
Honduras-ceder / cigarkasse-ceder 
(Cedrela odorata).

Indtil for 20-30 år siden drømte ingen 
om at plante lokale arter af den simple 
grund, at der var tale om en overmåde 
rigelig ressource. Derfor var det natur
ligt. at de første plantager eksperimen
terede med noget, man ikke havde i for
vejen. Følgelig var der heller ingen, der 
brugte tid på at undersøge de hjemme
hørende arters dyrkning og tilvækstra
ter.

Med tiden har det lokale træmarked 
ændret sig til gunst for de hjemme
hørende arter, men plantageaktiviteten 
har ikke rigtig fulgt trop. I det omfang, 
der plantes lokale arter, sker det hoved
sageligt i subsidierede plantager i til
knytning til landbrug - hvor hverken 
donor eller ejer har klare forventninger 
til det økonomiske udbytte. Det be
grænsede kommercielle plantagebrug 
holder sig derimod stadig til en hånd
fuld udlændinge.

Ringe viden og 
dårlige erfaringer
Når en investor vægrer sig ved at plan
te arter som Pithecelobium saman eller 
Dalbergia retusa: skyldes det forment
lig, at det er næsten umuligt at opdrive 
viden om disse arter. Det kan være 
svært nok at finde ud af, hvad man kan 
få for det endelige produkt, og der er 
absolut ingen mulighed for at få at vide, 
hvor meget træ, man vil kunne sælge, 
og om hvor mange år.

Hvis man kigger sig om i landskabet 
og i eksisterende plantager, vil man nor
malt finde en samling skæve og vidtfor- 
grenede individer. De vil næppe finde

plads på et verdensmarked forvænt 
med ranke naturskovskævler.

Dertil kommer, at mange lokale arter 
har ry for at være ’’langsomme”.

Overfor dette hav af usikkerhed står 
så teak og Gmelina arborea. Kloden 
rundt kan man se dem stå ranke og 
sunde, og man har adgang til tilvækst
tabeller tilpasset forskellige jordbunds
forhold.

Hvis den, trods alt, stigende interes
se for at bruge hjemmehørende træarter 
skal kunne omsættes til skovbrug i 
større skala, er det derfor tvingende 
nødvendigt at skaffe viden om disses 
vækst og dyrkning.

Plantagen i Las Colinas
Det er ikke så let at lave en skovdyrk
ningsmodel, når det typiske materiale er 
spredte selvsåninger og små mislykke
de plantager, hvis anlægstidspunkt kan 
være uvist. For Nicaragua er det gan
ske enestående, at der findes en plan
tage, hvor der i 1984-85 blev plantet 
syv lokale og tre eksotiske træarter i 
større målestok.

Desværre har plantagen lidt en 
omskiftelig tilværelse. I sit korte liv har 
den skiftet ejere og administration flere 
gange, og kun få af de nye ejere inter
esserer sig for skovdrift. Desuden er det 
en del år siden, statens forstlige for
søgsafdeling blev nedlagt og følgelig 
holdt op med at følge træernes vækst.

Der står dog stadig et pænt antal 
træer, som sammen med forskellige vid
nesbyrd og gamle måledata kan fortæl
le os noget om flere af arterne.

I tabellen ses de arter, hvor vores 
undersøgelse har kunnet tilføje ny 
viden. Der er stor forskel på, hvor man
ge målinger, der ligger bag de forskelli
ge data. Kun for de tre førstnævnte 
arters vedkommende var muligt at finde 
sammenhængende bevoksninger.

God tilvækst
Generelt er de observerede tilvækstra- 
ter ganske lovende. Der skal naturligvis 
tages højde for, at der er tale om en 
meget god jordbund, men det tæller
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Foto 1. Typisk bevoksning af Dalbergia retusa, med overvejende krumme stammer.
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Foto 2 (til venstre). Stød af Dalbergia 
retusa. Efter 18 år udgør den attraktive 
mørke kerne stadig kun en forsvinden
de del af massen.

Foto 3 (til højre). Selvsået Cedrela odo- 
rata i lysning i plantage af Dalbergia 
retusa.
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Tabel. Vækstdata for træer i “Las Colinas" i Nicaragua, målt maj 2002.”

Artsnavn Alder

år

Bevoks
nings
højde

m

DBH

cm

Stamtal

antal/a

Stående
ved

masse
m3/ha

Potentielt
salgbar

masse21

%

Anslået
tilvækst-

potentiale3’
m3/ha/år

Enterolobium cyclocarpum 17 20 38 400 545 24 % 40-45
Dalbergia retusa * 18 13 19 730 144 13 % 10-15
Pithecelobium saman 18 13 29 240 118 19 % 15-20
Albizzia guachapele 17 17 39 Spredte træer
Bombacopsis quiriatum 18 12 22 700 170 27% 10-15
Swietema humilis ** 17 9 15 Spredte træer
Gmelina arborea (eksot) 17 22 1240 Stævningsskov 30-50

” Tabellen viser data for de relativt mest vellykkede behandlinger.
21 Andel af den stående masse, som findes i velformede stammer med en højde op til første alvorlige fejl på min. 280 cm.
Der tages ikke stilling til, om den aktuelle diameter er salgbar.
3> Det lave tal giver et bud på den reelle produktion til dato, det høje tal er et moderat bud på tilvæksten over en længere periode 
(f.eks. 30 år) med en konsistent hugstmodel.
Handelsnavne: * "Cocobolo”, hører til gruppen af "palisander”, ** mahogni ("Mexican Mahogany", "Pacific-coast Mahogany").
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Foto 4. Typisk, ret åben, bevoksning af Pithecelobium saman: Der er mange tveger, 
og næsten alle træer hælder i vindretningen.
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Foto 5. Enterolobium cyclocarpum som den ser ud, når den får lov at brede sig.

også med i billedet, at jorden var 
udpint, og at man brugte et forhånden
værende frømateriale.

Enterolobium cyclocarpum er under 
disse betingelser fuldt ud konkurrence
dygtig med de mest produktive arter. I 
modsætning til de fleste andre sprintere 
er der tale om en art med et attraktivt - 
mørkt - ved, som behandlet med omhu 
har omfattende anvendelsesmulighe
der.

Arterne Pithecelobium saman, Bom- 
bacopsis quinatum, og Dalbergia 
retusa vokser langsommere, men hand
les også til bedre priser. Specielt D. 
retusa handles til meget høje priser og 
skulle med den her målte vækst kunne 
blive en ganske god forretning.

Stadig i god vækst
Mange af de tropiske arter, som anses 
for hurtigt voksende, har den ulempe, at 
deres vækst kulminerer meget tidligt.

Teak har for eksempel sin bedste 
vækst i alderen 2-10 år. Men den når 
ikke i denne periode salgbare dimensi
oner og de attraktive vedegenskaber, 
der betinger den høje pris. En teak
plantage har således en vækstfase på 
10 år og en modningsfase på 30-50 år, 
hvor der kun lægges lidt til den stående 
masse.

For arterne E. cyclcarpum, P. saman 
og D. retusa råder vi over tilstrækkelige 
data til at vurdere, at væksten på de 17- 
18 år gamle træer ikke har kulmineret. 
Hvor plantagen er behandlet nogenlun
de fornuftigt, ligger den aktuelle løben
de tilvækst over det højeste tal for ’’an
slået tilvækstpotentiale” i tabellen. Arter
ne kan således både vokse og modnes 
samtidig, og det vil formentlig føre til en 
samlet større produktion over en hel 
omdrift end det gælder for teak.

Jo tættere jo bedre!
Mens tilvæksten er ganske lovende, så 
er kvaliteten i Las Colinas ikke konkur
rencedygtig. Der er mange deforme 
træer, hvoraf det vil være svært at 
skære blot et enkelt bræt. I en veldre
vet skov burde omkring halvdelen af 
vedmassen findes i relativt fejlfrie stam
mer, mens andelen i Las Colinas ligger 
fra 27% og nedefter.

Som udgangspunkt er der tale om 
besværlige træarter, som kun sjældent 
ses med høje, rette stammer. De gror 
typisk i det åbne land og er vant til at 
kunne brede sig ud til alle sider. For
ventningerne bør derfor ikke sættes alt 
for højt.

Men gennemgår man plantagen, kan 
man i de tætteste områder finde indivi
der med høje, ranke stammer. De 
pæneste træer er sjældent de største, 
de er nærmere en smule undertrykte.

Det viser sig også, at de tætteste 
bevoksninger generelt har de sundeste 
træer. Samtidig er der kun få tilfælde, 
hvor øget tæthed har nedsat tykkelses
væksten væsentligt.
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De mest åbne bevoksninger er deri
mod ofte et miserabelt syn. Slyngplan
ter og selvsåede træer tager langsomt 
kontrollen. I de 10-15 meter høje 
bevoksninger er lianer et stort problem, 
de både bøjer, knækker og dræber 
træer.

En anden 
dyrkningsmodel
Iagttagelser som disse tyder på, at 
mange hjemmehørende træarter i Nica
ragua har brug for en anden skovdyrk
ningsmodel, end den man kender fra 
de "internationale arter”. Den klassiske 
plantemodel i troperne er en monokultur 
med 1000-1500 planter pr, hektar, hvor 
der gennemføres tidlige udhugninger 
for at opnå en forceret diametertilvækst.

De her omtalte arter skal derimod 
plantes i større antal og holdes i tæt 
bestand de første 10-15 år. Generelt ser 
det ud til at være en god idé at anvende 
hjælpetræarter, som har en lidt hurtige
re højdevækst end hovedtræarten. 
Hjælpearterne bør desuden have en 
naturlig tendens til ret vækst.

En anden vigtig funktion for hjælpe
træerne kan være at skaffe tidlige ind
tægter. De fleste af de omtalte arter får 
først værdi, når de har udviklet en farvet 
kerne, hvilket meget vel kan tage 30 år.

Når den ønskede bulhøjde - f.eks.
6-8 meter - er nået, er det tid til at åbne 
bevoksningen og give plads for de 
pæneste træer. Da træerne stadig er i 
god vækst, forventes de at kunne 
udnytte det øgede vækstrum til en kraf
tigere diametertilvækst. Man skal dog 
være forsigtig med forcerede udtyndin
ger, og altid følge indgreb op med 
nedskæring af lianer.

En sådan skovdyrkningsmodel, sam
men med et forbedret genetisk materia
le, må forventes at kunne øge andelen 
af salgbart ved til et tilfredsstillende 
niveau. Dermed kan en række hidtil 
oversete træarter blive interessante for 
det kommercielle skovbrug i troperne.

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

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

Alle skoventreprenøropgaver udføres

Besøg os på www.jjskovservice.dk

Nokka skovmaskiner
m

Se www.interforst.dk - Tlf. 64 79 10 75

Træ købes
Til brændeproduktion forår.

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

O.K. Jensen
Tlf. 8696 8138 Fax. 8696 8311

NCTOMN
- 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.

NOrOMN
NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

Pindstrup 
DK-8550 Ryomgård 

Tlf. 89 74 74 74 
Fax 89 74 75 76
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Af Steffen Holm-Hansen, 
deltager i B-DM 2002

Om DM i træklatring
2002.

Den 14-15 maj 2002 var jeg til mit første 
DM i træklatring. Jeg var lige blevet 
færdig som EUD-Skovbruger og havde 
klatret et halvt års tid.

For mig var det en stor ting at skulle 
deltage i et dansk klatremesterskab.
Jeg kendte - eller havde hørt en del - 
om nogle af de gode klatrere. Så jeg 
vidste, at der nok ville gå nogle år, før 
jeg kunne blive lige så hurtig som dem.

Derfor syntes jeg også, at det var 
rart, at der netop fra år 2002 ville blive 
afholdt to mesterskaber årligt - et for de 
rutinerede (A-DM), og et for nybegyn
dere (B-DM). Begge mesterskaber bli
ver afholdt samme weekend.

Jeg stillede derfor op til B-DM sam
men med 8 andre nybegyndere fra hele 
landet. De var alle ansat ved det offent
lige eller i det private. Vi konkurrerede i 
5 discipliner: Footlock, Hurtig klatring, 
Redning, Kasteline og Arbejdsklatring. 
Alle disciplinerne har forbindelse med

arbejdet og er aktuelle for en professio
nel træplejer.

Det var en lærerig dag, alle delte 
gerne ud af nye tips, tricks og knob 
(hvis man går op i træklatring er fx gli- 
deknuder en videnskab for sig selv).

Jeg havde en god dag, alt fungere
de optimalt og oddsene var på min 
side. Så da dagen var færdig stod jeg 
øverst på "skamlen”. - Det var SKØNT!!!

Man kan kun stille op til B-DM første 
gang man er med, så næste gang skal 
jeg konkurrere med ”de STORE dren
ge”...

Hvis man beskæftiger sig med 
træklatring til hverdag - ikke nødven
digvis hver eneste dag - og synes det 
er spændende, så er et DM (ligemeget 
om det er et A eller B) en fremragende 
mulighed for at prøve sig selv og sine 
teknikker af.

Da vi ikke er så mange træklatrere i 
DK, er der altid en god, hyggelig og 
afslappet atmosfære til mesterskaber
ne.

Som publikum får man et godt ind
blik i hvad træpleje går ud på og hvilke 
teknikker en træplejer benytter for at 
klatre rundt i træet, så nænsomt som 
muligt...

Billederne er fra sidste års DM og viser 
arbejdsklatring og redning.

DM I TRÆKLATRING 
2003
bliver afholdt på Dyrehavsbakken 
(nord for København). Mødested ved 
hovedindgangen lørdag d. 26. april 
2003, start kl. 8.

Der afholdes både B-DM for 
begyndere og A-DM. Afhængigt af 
deltagerantallet vil B-DM muligvis 
foregå søndag d. 27. april.

Der er flotte præmier. De tre bed
ste klatrere ved A-DM skal repræ
sentere Danmark ved Europamester
skabet senere på året.

Fredag d. 25. er der gennemgang 
af banen, af regler for konkurrencen 
(de gældende regler fra ITCC - ISA) 
og sikkerhedstjek henholdsvis kl. 15 
og 16. I forbindelse med sikkerheds
tjek skal man fremvise alt det udstyr 
man ønsker at benytte sig af til kon
kurrencen.

Nærmere oplysninger og tilmel
ding hos Lars Nørholm, tlf. 48 28 04 
60, e-post lars@noerholm.dk eller 
Steffen Holm-Hansen, tlf. 40 51 24 80, 
e-post steffenholmhansen@hotmail.com. 
Deltagergebyr: 150 kr. Tilmelding 
senest mandag d. 14. april.

Der er også brug for hjælpere - 
med eller uden erfaring. Kontakt 
Tage Rønne, tlf. 21 21 97 26. Der vil 
være forplejning til hjælpere og klat
rere. Tilskuere er velkomne.

Træklatringsudvalget under 
Dansk Træplejeforening

en god forretning

Trætob
PLANTESKOLE

masur®ved og 
masurbirk sælges

www.traetop.dk

JIFFY-
Dækrodsplanter? 

Spørg FORSTPLANT!
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Røg fra løvtræ er gavnligt
Her gik man og troede at røg og rygning var ondskaben selv. 
Men et hold forskere i kemisk miljøvidenskab på Chalmers 
Tekniske Højskole i Gøteborg har fundet ud af at under visse 
omstændigheder kan rygning af mad indeholde stoffer som 
er positive og beskyttende for mennesker.

Røg fra løvtræ - som bruges i rygning af fisk og visse 
kødprodukter - består for en stor del af stoffer som er effektive 
antioxidanter.

Forskerne har dels undersøgt røg fra flis, som filtreres ved 
jævn og lav temperatur (ca. 400°C), dels traditionel rygning i 
storskala. Resultatet viser at røgen har et højt indhold af over 
ti forskellige dimetoxifenoler som er stærke antioxidanter. Anti- 
oxidanterne optages når fisken eller kødet spises og giver en 
beskyttende effekt på kroppens celler på samme måde som 
E-vitamin.

Effekten på mennesket ligner biokemisk den beskyttelses
effekt som røgen har på levnedsmidler og fedtsyrerne i dem.

De samme antioxidanter findes også i røgen fra fyring med 
løvtræ, og det påvirker luftvejene når vi indånder dem. For
skerne har tidligere vist at røg fra birkeved indeholder store 
mængder dimetoxifenoler, fx når det afbrændes i kakkelovn 
eller åben pejs. Det kan ifølge forskerne have en positiv effekt 
på helbredet fordi indåndingsluften til forskel fra mad ikke 
indeholder vitaminer og andre antioxidanter.

Det er de fænoliske antioxidanter (dimetoxifenoler) der 
giver levnedsmidlerne den gode røgsmag og giver røgen en 
behagelig duft. Den mest velkendte dimetoxifenol er vanilje, 
og de øvrige giver også forskellige gode dufte. Der er for
mentlig tale om at vores lugt- og smagsorganer gennem man
ge generationer har udviklet sig sådan at vi tiltrækkes af 
sundhedsgavnlige stoffer.

Der er forskel på røgen fra løvtræer og fra nåletræer. Løv
træerne indeholder nemlig en fenolgruppe med stærkere anti- 
oxiderende egenskaber end fenolerne fra nåletræer.

Antioxidanterne stammer fra lignin som udgør 30-50% af 
veddet, og under forbrændingen omdannes ligninen til feno
ler. Blade indeholder kun omkring 10% lignin, og det er årsa
gen til at rygning af blade (såsom tobak) ikke er særlig gavn-
igt.

Men men men ...
Det er langt fra i alle tilfælde af rygning at det sunde sejrer.
Ved høje temperaturer mindskes indholdet af antioxidanter, 
og i stedet øges andelen af sundhedsskadelige stoffer i 
røgen. Det er især indholdet af aromatiske kulstofforbindelser 
der er farlige, og ved ufuldstændig forbrænding ved høje 
temperaturer er andelen af disse stoffer ofte høj.

De aromatiske kulstofforbindelser opfatter vi somi mindre 
gode eller direkte ubehagelige,

Ved hjemmerygning er det derfor meget vigtigt at undgå 
alt for høje temperaturer. Indholdet af polycykliske aromatiske 
kulstoffer (PAH) er meget lavt i flammefri filtreret røg fra flis, 
men betydelig højere i røg fra ved som brænder med flamme.

Konklusion: Spis røget fisk
Den foreløbige konklusion er at røget fisk antagelig er en spe
cielt sund delikatesse idet den både indeholder fiskefedtsyrer 
og fænoliske antioxidanter. De flerumættede fedtsyrer i fed 
fisk er de mest gavnlige (fordi de modvirker forkalkning). Dis
se fedtsyrer er særligt følsomme over for oxidation (iltning) og 
er derfor vigtige at beskytte med antioxidanter.

Kilder:www.trae.dk og Skoven 6-7/00

Kilder:
Jennica Kjållstrand, Maria Olsson og Gøran Petersson: Antioxidanter i 
vedrøyk beskytter mat og mennesker. Norsk Ved nr. 4 2002

Jennica Kjållstrand og Gdran Petersson: Phenolic Antioxidants in 
Wood Smoke. The Science of the Total Environment 277 (2001) 69- 
75.

Læs mere på instituttets hjemmeside 
http://www.kmv.chalmers.Se/Svenska/Miljoinfo/PressinfoA/edeldning/i 
ndex.htm

• Køb af træ på roden L
• Maskinskovning J

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

• Oprilning Skovgade 20
7300 Jelling

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

• Knusning Fax 76 80 14 00

Q3 FORSIKRING
-værd at vælge

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

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

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

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

Til det høje græs
www.skoerpingmotor.dk

Bjælkeklippere 
fpres 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
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JANUAR 2003 BØGER TIL SALG
Januar har givet en nedbør lidt under 
normalen, mest i Nordøstsjælland.

Temperaturen har som helhed været 
en anelse over normalen. Det var meget 
koldt (-4,4) i de to første uger og meget 
mildt (+4,3) i de to næste uger.

De laveste temperaturer har været 
nede mellem 12 og 21 frostgrader over
alt, lavest i Midtjylland den 7. Kyststatio
nerne har dog kun målt ned til 6-10 
frostgrader. De højeste temperaturer har 
været 7-9 grader.

Februar har været meget tør med en 
nedbør på 12 mm - under 1/3 af norma
len (38 mm). Det meste kom som sne.

Temperaturen har i snit været -1,2 
gr., og det er godt 1 grad under norma
len (0,0 gr.). Det har været koldt hele 
måneden - 26,6 dage ud af 28 har der 
været frost. Det blev koldest i uge 7 
med et snit på -2,4 gr.

De laveste temperaturer kom ned på 
10-13 frostgrader i det indre af landet, 
lavest -13 gr. den 18. i Skrydstrup.

Nedbør,mm

Amt

Januar

Målt Normal

Februar

Målt
Nordjyllands 31 54 13
Viborg 51 60 16
Århus 46 53 11
Vejle 54 66 11
Ringkøbing 53 66 18
Ribe 49 68 18
Sønderjyllands 54 66 15
Fyns 43 52 6
Vestsjællands 45 46 5
Nordøstsjælland 60 46 7
Storstrøms 43 46 3
Bornholms 41 51 12
Landsgennemsnit 48 57 12

Temperatur°C

Januar

Målt Normal

Februar

Målt
Middel 0,2 0,0 -1,2
Absolut min. -15,4 -8,5
Absolut max. 8,3 6,4
Antal frostdøgn 14,2 19,0 26,6
Antal graddage 520 497 510

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 12 17 3
Styrke 8 
(hård kuling) 0 3 0
Styrke 10 
(storm) 0 0 0
Hyppigste
vindretninger SV S SØ

1. Skoven og dens dyrkning. H.A.Henriksen.
Dansk Skovforening 1988. Kart., som ny. 663 s.................................................................... 225 kr

2. Skovtræernes Sygdomme. C.Ferdinandsen og C.A.Jørgensen.
Gyldendal 1938-39. Shirt. 570 s.............................................................................................  350 -

3. Dansk Forstzoologi. J.E.V. Boas. Gyldendal 1924. Halvlæder. 761 s................................... 400 -
4. Forstbotamk. O.G.Petersen. Gyldendal 1920. Heftet. 470 s.................................................  200 -
5. Geographiske Billeder fra Heden. E.Dalgas. Det Danske Hedeselskab

1867. Halvi., 125 s.+ 3 kort.....................................................................................................100 -
6. Statsskovvæsnet. F.OIdenburg. Gyldendal 1863. Lærredsryg. Et debatindlæg. 94 s. . 50 -
7. De Buttlarske og Biermannske Kulturmetoder samt nogle Bemærkninger 

angaaende Ege- og Bøge-Skovene paa Spessartbjergene. F. Beermann 
(Jagtjunker og forstkandidat). Kbh. 1849. Halvlæder, 1 Lithographi
af planteredskaber. Ryg let beskadiget. 47 s......................................................................... 100 -

8. Vilde Fugle i sagn og tro. Poul Lorenzen/Johs.Larsen. Gad 1960. Heftet. 200 s..................100 -
9. Jagt og Vildt i dansk Folketro 1. Poul Lorenzen. Woels 1930.

Heftet, ej opskåret. 164 s........................................................................................................100 -
10. Jagt, Jæger og skovfolk i gamle Dage. Poul Lorenzen.

Skovhistorisk Selskab 1962. Heftet, ej opskåret 120 s............................................................ 75 -
11. Byggematerialer (Metaller, Træ, Natursten, Lervarer, Mørtler, Beton, Kunststen,

Glas), 1. udg. E.Suenson(ing.). Bluhmes 1911, Shirting. 506 s., heraf træ 80 s...................100 -
12. Byggematerialer, bd. 2, 2. udgave. E. Suenson. Gjellerup 1922.

Halvshirt. 230 s., heraf træ 178 s........................................................................................... 125-
13. Die holzzerstorenden Insekten Mitteleuropas. J.P.Vité. Gottingen 1952-53.

I 2 bind med et Textband samt et Tafelband med 113 farvetryk, 53
stregtegninger og 62 autotypier. Shirting med smudsomslag , Ialt 230 s.............................. 250 -

14. Fra Mark og Skov, Billeder af Insekternes Liv. Vilh. Bergsøe.
Nordisk 1915. Halvlæder(slidt) i 2 bind. 1160 s..................................................................... 100 -

15. Folk og Flora, Dansk Etnobotanik. V.J. Brøndegaard.
R&B 1978-80. Shirt..4 bind. Ialt 1460 s................................................................................ 2500 -

16. Folk og Fauna, Dansk Etnozoologi. V.J. Brøndegaard
R&B 1985-86.Shirt..3 bind. Ialt I04(! s.................................................................................. 1400 -

17. Nordsjællands Skove Gennem 200 Ar, Den Gram-Langenske Forstordning.
E.Laumann Jørgensen og PChr. Nielsen. Rhodos ca. 1964. Stort format.
Karton. 175 s...........................................................................................................................100 -

18. Kulturskoven. Bo Fritzbøger. Gyldendal 1994. Karton 439 s................................................. 275 -

Henv. til Ernst Riisgaard Pedersen, Tlf. 47 17 65 79, Fax 47 10 10 79 eller 
Peddersens@post.tele.dk. Flere bøger på www.skovdyrkerforeningen.dk 
- vælg Dyrkningsaktuelt - Litteratur.
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SkOVSpil (Model »s«)
• Trækkraft 3-9 tons
• Dødemandsbremse
• Wire m/ endekrog
• Båndbremse
• Fjernbetjening muligt

Skovspil
• Trækkraft 2,8-6,5 tons
• Palbremse
• Wire m/ endekrog

Stort
udstyrsprogram

Fransgard
Telf. 98 63 21 22 www.fransgard.dk Fax 98 63 18 65
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Nyt anlæg på Nørlund 
Savværk
I løbet af marts tager Nørlund Savværk i 
Rold Skov et nyt anlæg I brug. I en ny 
toetages bygning på 1000 m2 er der 
installeret et fuldautomatisk anlæg til 
sortering og pakning. En samlet inve
stering på 10 mio. kr.

Anlægget kan sortere og pakke alt 
skåret træ, så det er klar til forsendelse, 
og der kræves kun tre mand til at styre 
det. Anlægget kan også håndtere 
opskæringer direkte efter kundens spe
cifikationer.

Selve anlægget er tre år gammelt og 
stammer fra det netop lukkede Palsgård 
Savværk ved Nørre Snede.

Direktør Kent Eriksson siger at pro
blemet for de danske savværker ikke er 
øget konkurrence fra Østeuropa, men at 
der i mange år ikke er moderniseret og 
foretaget de nødvendige rationaliserin
ger. Hvis ikke Nørlund havde foretaget 
den store investering ville de nok også 
på et tidspunkt være nødt til at lukke 
savværket.

Nørlund Savværk får 15% af deres 
råtræ fra fondens egne skove som omfat
ter 1435 ha i Rold Skov og Tingskoven i 
Hanherred på 630 ha. Resten kommer fra 
andre skove primært i Jylland.
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Danske savværker er nødt til at modernisere og rationalisere hvis de skal overleve 
på længere sigt, mener direktøren for Nørlundfonden som ejer Nørlund Savværk. 
(Foto fra Norlands hjemmeside).

Fonden meddelte sidste år at man 
på sigt agtede at sælge Tingskoven, 
fordi den ligger nord for Limfjorden, ret 
langt fra fondens øvrige aktiviteter. Sko
ven ventes at indbringe 30 mio. kr, og 
disse penge skal bruges til investerin
ger i savværket.

Tingskoven er dog ikke solgt endnu.

Den giver et lille overskud, især som føl
ge af indtægter fra jagtleje (skoven rum
mer en fast bestand af kronvildt og en 
del rådyr). Fonden er derfor parat til at 
vente på den rigtige køber.

KildeiNordjyske Stiftstidende 15.2.03 
og www. noerlund. dk

Skoven giver livsmod
Omkring jul lavede Morsø Folkeblad en 
større reportage fra det gamle savværk 
i Sindbjerg som ligger op til Morsø Søn
der Herreds Plantage. Det er arbejds
plads for en halv snes mand som ikke 
kan klare sig på en almindelig arbejds
plads - måske fordi de en gang har 
været ude for en ulykke.

De får nyt livsmod ved at arbejde i 
skoven med mange forskellige opgaver: 
Uge op til jul bliver der skåret klippe
grønt og fældet juletræer. Der fældes 
træer med motorsav, og nogle skæres 
op til brænde.

Større stammer af gran og lærk 
skæres op på en lille båndsav, og der 
fremstilles borde, bænke og lege- og 
gyngestativer som i mange år har været 
solgt til private, grundejerforeninger og 
institutioner over hele Jylland.

Det seneste produkt er et læskur på 
ca. 10 m2 som er kvadratisk i grund
plan. Væggene går halvt op på siderne, 
og der er bænke hele vejen rundt. I 
midten kan der tændes bål, og røgen 
kommer ud gennem et røghul i toppen.

Huset kan skilles ad i to dele og kan 
løftes op på en lastvogn. De regner 
med at det kan bruges af institutioner 
som skal have et sted hvor børnene kan 
stå i tørvejr.

Der lægges vægt på at de ansatte er 
med i hele processen, lige fra træet bli
ver fældet til det bliver solgt som bræn
de eller bålhus.

Kommunen har haft denne beskytte

de arbejdsplads i en snes år. Ifølge den 
daglige leder, Holger Søndergaard, er 
en af de vigtige opgaver for ham at 
snakke med folk og motivere dem for at 
arbejde, så de begynder at tro på sig 
selv.

For alle aktiviteter gælder at de ikke 
må konkurrere med private erhverv.

Hedeselskabets skovfoged har det 
overordnede opsyn med skovarbejdet

Skovdriften giver ikke penge
Morsø Sønder Herreds Plantage er med 
360 ha den største skov på Mors. Den 
er et aktieselskab som er stiftet i 1891, 
men det er mange år siden de 250 eje

re har fået udbytte af skovdriften.
Den største indtægt kommer fra 

grusgravning, og skovdriften kan dårligt 
hvile i sig selv. Formanden for bestyrel
sen, Martin Klausen, beklager især de 
"tårnhøje ejendomsskatter”, som senest 
var på 95.000 kr eller en fjerdedel af 
omsætningen.

Formanden roser til gengæld 
beskæftigelsesholdet som gør det 
’’usædvanlig godt". Han siger at ’’hvis 
ikke de havde været der havde det ikke 
set så pænt ud i skoven. Det er deres 
fortjeneste at så mange får lyst til at gå 
tur i skoven”.

KildeiMorsø Folkeblad 28.12.02

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

ENTREPRENØR

JOHAfTPEDERSEN

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

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

ANBÆKVEJ 10
8450 HAMMEL - 86 96 29 10
BILTLF. 40 41 62 44
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Knusning af hugstaffald Maskinplantning med en af 
vore 3 skovplantemaskiner..

- jordbearbejdning og 
plantning i én arbejdsgang

mW, A =•'
A

- med kort vej fra planteskole 
til udplantning

Her en maskinplantet 
nåletræskultur i skov

Skovrejsning med 2-rk 
markplantemaskine...

Salgsklare rødgran 2/1 s 
Buderupholm F. 523

Eg 2/0 fra Det Peder- 
gårdske F.96i

Skovrejsnmgsprojekt med 
både løv og nål

Vi har mange års erfaring 
i plantning af skov og læhegn

Æt F > i Planter til: Skovplantning, juletræs- og pyntegrøntkulturer, læ- og
landskabsplantninger.

Vi tilbyder: Maskinplantning i skov og på mark, grenknusning, 
rodfræsning, reolpløjning, anlægsopgaver m.m.

Ring efter vores plantekatalog eller et uforbindende 
tilbud på telefon 866 444 66

AARESTRUP PLANTESKOLE
Aarestrupvej 162 • 7470 Karup • Tlf. 866 444 66
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