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HOMAX

GLYPHOMAX er et
moderne færdigformuleret
glyphosatprodukt. Skal ikke
tilsættes additiver.

GLYPHOMAX*
er 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!

■ INFORMATION:
For yderligere information
kontakt venligst:

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

w.

Salgsansvarlig agronom Peter Krarup
Telefon direkte: 4528 0810 / Mobil: 2165 1696
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Dow AgroSciences
Dow AgroSciences Danmark A/S
Sorgenfrivej 15,
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 4528 0800
www.dowagro.dk
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132 Kort nyt
133 Stigende hugst globalt, privat vand

102 Afgræsning
Skovkvæg afgræsser Frøslev Mose se forsiden.

værksskov v. Odense, klima i vinteren
2003-4.

104 Dårlig økonomi
134 Angreb af stribet vedborer

Skovbrugets dårlige økonomi har
været i aviserne - kommentar fra
Skovforeningen.

Ny viden om insekt der kan skade
tømmer i skoven. Billen flyver når
temperaturen kommer over 15 grader
efter 1. april. Effekter som er skovet
for mindre end 8 uger siden kan angri
bes hvis de er udtørret.

138 Kort nyt
139 Ny kædesav fra Stihi (MS361), ny sav
kæde med færre vibrationer. Klima
statistik januar 2004.

106 Markedssituationen
Beskrivelse af råtræmarkedet i ind- og
udland februar 2004. Prisen på uafkortet tømmer er stabil, og afsætningen
af korttømmer er god. Afsætningen af
bøg er stabil, men på et lavt niveau.
Der er generelt stor aktivitet i udlan
det på træmarkedet.

111 DM i træklatring 2004
112 VM i træklatring 2003
Årets DM afholdes 24. april - og beret
ning fra sidste års VM.

v\

118 Nyt fra forskningen
Fra årets Skov- & Landskabskonferen
cen. Om klippemetoder i nobilis, orga
nisk gødning, ønsker til bynære sko
ve, billige kulturer i hedeplantager
med foderplanter, proveniensvalg i
nobilis, udvalg af træer til naturligt
forfald, nedbrydning af træ. Billeder
ne viser lupin og eg udsået i St. Hjøllund samt Brøndbyskoven, hvor skov
gæsterne ikke ønsker for mange bor
de og bænke.

w

iv
113 Skolerne går udendørs
116 Hjælp børnene ud i skoven
Skoven i Skolen har været med til at
indføre et nyt begreb i skoleverdenen:
Udeskole. Alle skolefag kan bruges
aktivt i skoven. Opfordring til at etab
lere en skoleskov i din skov.

124 Tyndingsfri drift af sitka
Nekrolog over afdeling 18 på Løven
holm. Der kan opnås en betydelig
værdiproduktion ved tyndingsfri drift
i sitkagran - i dette tilfælde 122.000
kr/ha. Vedkvaliteten var høj. Der
opgøres fordele og ulemper ved tyn
dingsfri drift.

130 Certificering
Debat om certificering - svar på ind
læg fra 2/04.

132 Bøger til salg
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På et bestyrelsesmøde i PEFC Dan
mark den 3. marts blev der valgt ny
formand og næstformand. Der skete
ikke andre ændringer i bestyrelsen
som nu består af:
Formand: Niels Peter Dalsgaard
Jensen, Dansk Skovforening
Næstformand: Palle Thomsen,
Trælasthandlerunionen
Morten Bjørner, Dansk Træforening
Bo Jung, Danske Skov- og Landskabs
ingeniører
Christian Kofod, Træets Arbejdsgivere
Jens Zøfting-Larsen, Hedeselskabet
Niels Hoick, Junckers Industrier
Per Hilbert, Skovdyrkerforeningerne
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
Observatører:
Christian Lundmark, Skov- og
Naturstyrelsen
Forskningscentret for Skov- og
Landskab
Peter Bruun Madsen, Århus Kom
munes Skove

Junckers Industrier
Den 4. marts kom der en afklaring på
den økonomiske situation for
Junckers Industrier A/S. Junckers har

været i betalingsstandsning siden 12.
november 2003 da det ikke var
muligt at indfrie et forfaldent lån på
93 mio. kr.
Axcel har indgået en aftale med
bestyrelsen og tilsynet for F. Junckers
Industrier A/S, der indebærer, at Axcel
overtager virksomheden. Aftalen støt
tes af selskabets store aktionærer,
ATP, LD og Bankinvest. Den endelige
godkendelse vil ske på en ekstraordi
nær generalforsamling, der ventes
afholdt inden udgangen af marts.
Aftalen indebærer, at aktiekapita
len nedskrives til nul, og at selskabet
afnoteres fra Københavns Fonds
børs. Der gennemføres en kapitalfor
højelse på 100 mio. kr., som sammen
med selskabets likvide beholdning
skal bruges til at sikre Junckers frem
tidige drift.
De nuværende aktionærer invite
res til at investere op til 25 mio. kr. af
den samlede kapitalforhøjelse. Som
en betingelse for aftalen akkorderer
de finansielle kreditorer en del af
bankgælden og stiller ansvarlige lån
til rådighed for selskabet, ligesom
der gennemføres akkordering med
selskabets øvrige kreditorer.
Kilderwww. axcel. dk,
www.junckers. dk

Grenbo Skovservice ophører
Efter mange års problemer med en dårlig ryg, og for
at undgå en rygoperation, vil jeg hermed gøre opmærksom
på, at jeg har solgt mine maskiner til Svend Larsen.
Samtidig vil jeg sige tak til kunder og forretnings
forbindelser, og til Dansk Skoventreprenør
Forening for mange gode år i de danske skove.
Der findes heldigvis lyse punkter i skoven, det
handler som regel om tid.

fir
fir
fif

fir

Med venlig hilsen

Grenbo skovservice
v. Bjarne Olsen
BOLS FORSTPLANTESKOLE
TILBYDER
Kraftige 2/1 og 3/0 Ambrolauri, Tlugi (egen frøimport) 12-20 cm.
Indhent gode tilbud på Nobilis.
Proveniens C.F. Flensborg og Overgaard.
Planter til nicheproduktion bl.a. Cryptomeria, Hønsebenstræ
og øvrige løv- og nåletræer.

TLF. 75 76 00 43 - Fax 75 76 02 04

Forbudt
for voksne
Den kommende skovlov vil åbne for byggeri af børnehaver og spejderhytter i
skov - men ikke for byggeri til det voksne friluftsliv, fx jagthytter.
Ikke fordi noget taler imod byggeri til de voksne - men fordi der er gået
politisk drilleri i sagen.
I 2002 var hele Skovrådet, herunder Danmarks Naturfredningsforening og
Friluftsrådet, ellers enige om at skovlovens regler under visse betingelser
burde lempes også på dette punkt. Argumenterne er nemlig gode:
• Byggeri til det voksne friluftsliv kunne sagtens etableres inden for de sam
me rammer som kommer til at gælde for skovbørnehaver og spejderhytter.
• Byggeri til det voksne friluftsliv rummer de mest lovende muligheder for
nye og nødvendige indtægter til skovene, og regeringen ønsker netop at
dansk skovbrug skal være økonomisk bæredygtigt (hvad det ikke er
længere).
• Skovloven har længe tilladt byggeri af nødvendige driftsbygninger, og rege
ringen anerkender at jagt er en nødvendig del af skovdriftens økonomi.
Altså burde jagthytter være tilladt på linje med andre driftsmæssigt nød
vendige bygninger.
• I alle andre sammenhænge er politikere og organisationer enige om at
moderne skovdrift netop indebærer større hensyn til og samarbejde med
friluftslivet.
Men i 2003 vendte Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet på en
tallerken, og Folketingets opposition fulgte trop:
Nej til jagthytter og andet voksenbyggeri - med kun ét argument: Glide
bane-skrækken. Altså at hvis man åbner for fornuftigt byggeri, risikerer man
at der senere også kommer uønsket byggeri.
Det er et tyndt argument: Glidebane-risikoen kan stoppes effektivt med kla
re regler for hvor meget og hvor stort byggeri man vil acceptere i skove af en
given størrelse. Der kan umuligt være nogen øget risiko for uønsket byggeri
blot fordi det acceptable byggeri bliver brugt af voksne i stedet for børn.
Forklaringen på den pludselige massive modstand imod byggeri til det
voksne friluftsliv skal da heller ikke findes i logikken, men i politisk taktik:
Nogle organisationer og Folketingets opposition har fundet en sag at drille
regeringen med. Og Regeringen er sårbar for drilleri om byggeri i skov efter
en følelsesladet debat om parcelhuse i skov i foråret 2002.
Derfor afstår Regeringen fra konfrontation på dette punkt. Selv om alle sag
lige argumenter taler for en åbning for byggeri for det voksne friluftsliv, har
Regeringen ikke taget muligheden med i dens forslag til skovlov.
Det var så dén økonomiske håndsrækning til skovbruget der ikke blev til
noget. Vi venter stadig på et udspil fra Regering og Folketing til hvordan
skovbrugets økonomiske bæredygtighed kan genoprettes.
Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard
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Skovkvæg i
højmosen

•t \

Forsiden af dette nummer viser Skov
kvæg i Frøslev Mose. Kvæget forhin
drer mosen i at gro til med træer og
buske. Derfor kan man opleve et fan
tastisk naturområde med en lyng,
der i modsætning til mange andre
steder i landet blomstrer og lyser
så det er en lyst, for nu at bruge
Skovfoged Ivan Lunds ord.
Skovkvæget er udviklet af Åbenrå
statsskovdistrikt på basis af 8 for
skellige kvægracer. Ivan Lund mener
at de er det bedste redskab til denne
naturpleje. - Vi kan ikke komme ind
med vore maskiner, jordbunden er
for blød selv i de hårdeste vintre.
Der er i perioder op til 60 dyr i
mosen. Skovkoen er avlet frem til at
få mindre kalve end normalt, så den
kan kælve i det fri og ved egen kraft.
Dyrene har dog en åben stald til
rådighed når vejret bliver for hårdt,
ligesom de får tilskudsfoder.
Frøslev Mose ligger langs den
dansk-tyske grænse vest for Padborg.
Distriktet har 331 ha, og sammen
med Jardelund Mose på den tyske
side udgør moseområdet ca. 500 ha.
1 1985 blev 310 ha af Frøslev Mose
fredet med det formål: ”at genskabe
og derefter bevare områdets karakter
af højmose med omkringliggende
åbne arealer og egekrat. Fredningen
tilsigter i øvrigt en beskyttelse af det
til mosen tilknyttede dyre- og plante
liv”.
Skovdistriktet har afmærket en
vandrerute gennem mosen. Af hen
syn til dyrelivet må hunde ikke med
tages i mosen, og i fuglenes yngletid
må man ikke færdes uden for stierne.
Læs mere i driftsplanen på distriktets
hjemmeside, www.skovognatur.dk/
Aabenraa/
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Foto og dele af teksten: Nordisk
Naturfoto u. Erik Petersen

mLK

Vedligehold af
hække og hegn
Helt rent snit
fra 0-150 mm 0
; 7-*

LRS 2001
Grensav

www.spearhead.dk

Spearhead »>
VpcfprNebel
Nphpl ■ ■
HK-findO
FtftvpH
Vester
DK-6040
Egtved
Tlf. 7555 3644 ■ Fax 7555 4243
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Specialist i vedligehol
af grønne områder
'AV,
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Et meget enkelt grenføresystem,
efterlader et perfekt snit op til 150 mm 0.
Meget høj kapacitet
- fremkørselshastighed op til 6 km/t.

Dine bygninger kan bruges bedre!
Invitation til seminar om
lejeboliger samt ændret brug af land- og skovbrugets bygninger
Onsdag den 5. maj 2004 fra kl. 9.30 - 15.45
Axelborg, (Axelborg-salen), Vesterbrogade 4 A, 1620 København V.

I samarbejde med Nykredit inviterer Dansk Skovforen
ing, Danske Godser og Herregårde og Tolvmandssektionen foreningernes medlemmer til et seminar med
følgende program:

Effektiv administration af udlejningsejendomme

vi adm. direktør Jesper Friisberg, DATE A AS
• Præsentation af DATEA AS
• Udviklingen i administrationskonceptet
• Tilbud til foreningernes medlemmer

Morgenkaffe fra kl. 9.30, og kl. 10 velkomst

vi godsejer Niels luel Reventlow, Hverringe Gods
mødeleder)

Finansiering

Byggeudviklingsprojekter i forbindelse
med lejeboliger på landet

Udlejning af boliger på landet

vi direktør Ina Thorndahl og afdelingsdirektør Ole Emil
Malmstrøm, Kuben Ejendomsadministration A/S
•
•
•
•
•
•
•

Fremgangsmåder i udviklingsprojekter
Styring af udviklingsprojekter
Det forretningsmæssige grundlag;
udgangspunkt og målsætning
Muligheder og barrierer
Skitsering og valg af løsningsmuligheder
Sikkerhed og risiko
Realisering og risiko

vi landbrugskundechef Henning Friis Sørensen, Nykredit

vi juridisk direktør Lars Langkjær, Ejendoms foreningen
Danmark
•

De særlige regler om udlejning af boliger
på landet
• Hvilke regler styrer lejefastsættelsen i dag; og et
blik ind i fremtidens lovgivning
• Hvordan er reglerne for udlejning af boliger, der
tidligere har været brugt som driftsbygninger
• Et samlet overblik over nuværende lovgivning

Afslutning

vi Niels luel Reventlow
Nyt liv i gamle huse

vi arkitekt MAA Merete Lind Mikkelsen
•
•

Planlægning og udførsel af bygningskonvertering
Eksempler på indpasning af nye funktioner i
tomme huse

Tilmeldingsfrist Onsdag den 21. april 2004.
Deltagerantallet er begrænset til maks. 3 personer pr.
medlem. "Først til mølle"- princippet vil blive benyttet i
forbindelse med tilmeldingerne.

Imelding ti! seminaret "Dine bygninger kan bruges bedre"
onsdag den 5. maj 2004
Axelborg, Vesterbrogade 4 A, 1620 København V.
Antal deltagere (maks. 3 pr. medlem):
Navn(e): ___________________________

Tilmeldt via (sæt venligst kryds)
Dansk Skovforening
Danske Godser og Herregårde
Tolvmandssektionen

Adresse (skriv venligst også ejendommens navn):

Telefonnummer
(kontaktperson): .

Fax-nummer:____

LU

Tilmeldingen skal være Dansk Skovforening,
Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C.
i hænde senest onsdag den 21. april 2004.
Tilmelding kan ske pr. post, pr. fax 33 24 02 42,
pr. mail info@skovforeningen.dk eller via Skov
foreningens hjemmeside www.skovforeningen.dk.
De vil efter indsendelse af tilmeldingen modtage
bekræftelse på deltagelse i seminaret.
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Fokus på dårlig økonomi
Skovbrugets dårlige økono
mi kom for alvor i fokus
gennem en serie artikler i
Jyllandsposten først i marts.

Skovens folk har vidst det længe:
Skovbrugets økonomi er dårlig, og
det får konsekvenser for skovene. Nu
er Jyllandspostens læsere og mange
andre også klar over det.

2. marts
Det startede 2. marts med en artikel
på forsiden med overskriften "Rovdrift
på danske skove". Og forsiden af
erhvervssektionen havde et stort
billede af 50.000 m3 grantømmer. Det
stammer fra stormfaldet i 1999 og
ligger ved Viskum Skov Savværk.
Avisen skriver at den økonomiske
krise betyder at de danske skove
"bliver misligholdt og udsat for
rovdrift". Direktør Jan Søndergaard,
Dansk Skovforening, siger at de dan
ske skovejere taber 1 million kr om
dagen. "Det betyder naturligvis at
idealerne om at drive skoven skån
somt skubbes helt til side. Og der tages
ikke så meget hensyn til naturen."
Han siger at økonomien har tvunget
mange til at fyre de fleste skovfogeder
og skovarbejdere. Det er beklageligt
fordi det er dem der kender naturen i
skoven - i stedet kommer nu en
entreprenør uden lokalkendskab.
Skovrider Jimmi Enevoldsen,
Frijsenborg Skovbrug, siger at det er
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umuligt at føre naturnær skovdrift
når økonomien er presset. "Det bliver i
stadigt højere grad kampagneskov
brug hvor man hvert fjerde år rykker
ud og fælder med hård hånd.”
Avisen nævner flere årsager til den
dårlige økonomi. Østeuropæiske sav
værker har billigt træ og lønninger
på 1/10 af den danske - samtidig med
at de efterhånden anskaffer den nye
ste teknologi. Der er lavkonjunktur i
byggebranchen i hele Europa - og
der er stadig store lagre fra storm
faldet i 1999.
Et andet problem er at skovene
bliver brandbeskattet, tilføjer Jan
Søndergaard: "Uanset hvor store
tabene er, skal vi betale jordskat af
hver eneste hektar vi ejer. Vi vil gerne
betale skat - når vi tjener penge. Men
det er urimeligt at vi skal betale når
vi taber."
Han bakkes op af afdelingsleder
Thomas Færgeman fra Danmarks
Naturfredningsforening:
"Det er trist at den økonomiske
krise presser nogle skovejere til at
fælde gamle, spændende løvtræbe
voksninger og plante nåletræer i
stedet. Samtidig er det problematisk
at man fyrer skovfogederne, der har
fungeret som lokale naturvejledere.
Regeringen bør overveje at lempe
beskatningen på skovbruget, så skov
ejerne igen får økonomisk luft til at
drive skovene bæredygtigt".
Handelsskovrider Poul Ravnsbæk,
Skov- og Naturstyrelsen, fortæller at
markedet var blevet helt smadret
hvis alt stormfaldstræ var blevet

solgt på én gang i 1999. Derfor lagde
man 300.000 m3 på lager, og det blev
aftalt at det hele skulle være skåret
op inden sommeren 2004. Men der
ligger stadig 150.000 m3 til en værdi
af 50 mio. kr, og træindustrien har nu
fået et års udsættelse.
Savværkets direktør, Kim Thisted,
fortæller at træet bevares friskt ved
oversprøjtning med vand. Men han
kan ikke nøjes med at opskære storm
faldslageret, for så skal han afvise de
faste leverandører som har hårdt
brug for at sælge træ.

3. marts
Næste dag fortalte avisen at et stigen
de antal danskere køber skov i Øst
europa hvor fin skov koster omkring
5.000 kr/ha, mens danske skove kan
koste over 100.000 kr/ha.
Direktør Carsten Thygesen, Hede
selskabet, fortæller at danske inve
storer via selskabet har købt omkring
20.000 ha skov i Letland. Hedeselska
bet har selv købt 2.000 ha.
Jens Kr. Poulsen, formand for Dan
ske Skoves Handelsudvalg, mener at
konkurrencen østfra begynder at
klinge af om 5-10 år - men mange har
ikke råd til at vente så længe. De er
tvunget til at sælge nu til lave priser
for at kunne betale regningene. Og
mulighederne for at fyre folk er stort
set opbrugt for der er ikke flere til
bage at fyre.
Han tilføjer at de danske savværker
rammes. De lukker ét efter ét, så de
danske skovejere må eksportere
rundtræ til opskæring i udlandet.
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4. marts
Næste dag havde avisen talt med
Henrik Thorlacius-Ussing som er
adm. direktør for Rold Skov Savværk
og Lindenborg Gods samt formand
for Træets Arbejdsgiverforening. Han
mente at de danske skove skal drives
som industri. "Skovejerne har i højere
grad set sig selv som naturforvaltere
end som virksomhedsledere".
Branchen er blevet ramt af globali
seringen, og den udvikling kan ikke
skrues tilbage. Vi må indrette vores
omkostninger efter at vi skal konkur
rere med lønninger i Baltikum på
1/10 af de danske.
Han mener der er betydeligt poten
tiale i at nedbringe omkostningerne til
administration. Man kan ikke bruge så
meget tid på en detaljeret vurdering af
hvilke træer der skal fældes.

Ritzaus Bureau
Artiklerne har også vakt interesse hos
Ritzaus Bureau som sender nyhedste
legrammer ud til alle danske aviser.
Den 2. marts siger næstformanden
i Dansk Skovforening, Lars Møller
Nielsen, at hvis det skal batte noget
ser han ikke andre løsninger end at
fjerne ejendomsskatten - som koster
de private skove 60 mio. kr om året.
"Det er trist for skovbruget som
erhverv, og det er trist at politikerne
ikke har forstået det. Vi er ikke ude at
bede om tilskud, men vi finder det
fuldstændig hen i vejret, at man skal
ud og hugge træ for at betale sin
ejendomsskat. Vi vil gerne have de
samme konkurrenceforhold som de
andre lande, og her er ejendomsskat
ten en af anstødsstenene."
Senere lavede Ritzau et nyt tele
gram, baseret på artiklen "Rovdrift
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på danske skove", og den blev om
befolkning der har haft mulighed for
morgenen den 3. marts lagt på net- at vide hvordan det står til i skovene,
aviserne for de tre store dagblade. Så
sf
det er et bredt udsnit af den danske

Rovdrift på skovene?
Af direktør Jan Søndergaard, Dansk Skovforening. Offentliggjort på Skov
foreningens hjemmeside 3. marts 2004.
Med overskriften "Rovdrift på skovene" satte Jyllandsposten skovbrugets
økonomi på dagsordenen tirsdag den 2. marts og onsdag den 3. marts.
I flere artikler blev beskrevet hvordan skovbrugets katastrofale økono
mi giver ringere og ringere mulighed for skovejerne og deres ansatte til at
tage naturhensyn i hverdagen. Der er hverken personale, tid eller penge
til at give naturens mange enkelte elementer den samme opmærksomhed
som tidligere. Derfor er skovenes katastrofale økonomi ikke kun et pro
blem for skovejerne, men for hele samfundet.
Det er netop det budskab som Skovforeningen i de seneste år har for
søgt at formidle tii omverdenen og ikke mindst til politikerne. At fremstil
lingen så kan se brutal ud når avisen vælger en overskrift som ’’Rovdrift
på skovene” - det er vilkårene når man udtaler sig til pressen.
Nogle skovejere er bekymrede for om denne presseomtale vil kunne
fremprovokere nye restriktioner i skovdriften når nu vi selv peger på pro
blemer for naturen. Men det tror vi ikke vil ske.
Politikerne forstår godt at de problemer vi påpeger ikke kan løses med
regler: Det er kvaliteten i det daglige arbejde, i alle de små detaljer, der
daler. Årsagerne er pengemangel, travlhed samt tabt viden og erfaring
efter at personalet er sparet væk.
De problemer som skovenes økonomi medfører for naturen kan hver
ken løses med påbud eller forbud. De kan kun løses gennem en bedre øko
nomi for skovene.
Danmarks Naturfredningsforening siger det samme i Jyllandspostens
artikel - og tak for det.
Politikerne ved også godt at det hænger sådan sammen. Om de vil gøre
noget ved det, afhænger af om de vurderer at deres vælgere mener at der
bør gøres noget ved det.
Derfor er Skovforeningen glad for at pressen skriver om skovenes kata
strofale økonomi og om de negative konsekvenser for naturen. Også selv
om aviserne vælger at give det brutale overskrifter.
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Markedssituationen
februar 2004
Af sekretær i Danske Skoves
Handelsudvalg, Frank Poll

Priserne på uafkortet tøm
mer er stabil, og afsætnin
gen af korttømmer er god.
Der er god efterspørgsel på
emballagetræ og på energi
træ.

Afsætningen af bøg er
stabil, men på et lavt
niveau. Egemarkedet er i
god balance. Efterspørgslen
på ask er begrænset, mens
der kan afsættes mere ær
end der udbydes.
Der er generelt stor aktivi
tet i udlandet på træmarke
det.

Denne beretning er sidst opdateret
16/02-2004.

Økonomi og konjunkturer
generelt
2004 spås til at blive et relativt
stærkt vækstår. USA er igen udnævnt
til at være lokomotivet, som skal
trække væksten i gang i resten af den
industrialiserede verden.
Inflationen er faldet dramatisk i

Der har været relativt god aktivitet i boligbyggeriet i 2003, især af almene boliger. (Arkivfoto af ældreboliger i massivtræ,
se Skoven 10/02).
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Den amerikanske økonomi lider af
enorme underskud på betalingsba-

—4— Vejl. priser, løbende priser
—4—Vejl. priser, faste priser
4 Prisstat. løbende priser, omssetningsvægtet
—Prisstat. faste priser, omssetningsvægtet
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Figur 1. Prisudvikling for rødgrantømmer siden 1972 - løbende priser (blå) og
faste priser på 2000 niveau (rød).
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både USA og Europa. Det er en
væsentlig årsag til at renten fortsat er
på et meget lavt niveau. Det lave ren
teniveau i både USA og Europa for
ventes at fortsætte det meste af året
og måske endda vare ved indtil 2005.
Danmark havde i 2003 den svage
ste vækst i 10 år, men et opsving for
ventes. Opsvinget i udlandet vil ska
be gode rammer for eksporterhver
vene, og generelt er de danske virk
somheder godt rustet til fremgang i
produktiviteten. Desuden tegner det
til at privatforbruget vil øges mar
kant i den kommende tid - til glæde
for det hjemlige marked.
Til gengæld medfører virksomhe
dernes rationaliseringer en drama
tisk stigning i arbejdsløsheden, som
ved årsskiftet var 6,1% fuldtidsledige.
Den danske økonomi klarer sig
fortsat relativt godt sammenlignet
med andre europæiske lande. Der er
fortsat et komfortabelt overskud på
handelsbalancen samt overskud på
statens regnskab. Fiaskoen omkring
EU-forfatningstraktaten indebærer
desuden, at der næppe kommer en
ØMU-afstemning i denne regerings
periode.
Der har været relativt god aktivitet
i boligbyggeriet i 2003, især almene
boliger. Omfanget af reparation og
vedligeholdelse har ligget på et sta
bilt niveau siden de store stormska
der i 1999. Renteniveauet samt de
fortsatte stigninger på ejendomsmar
kedet vil bidrage til en fortsat god
aktivitet i boligbyggeriet i år.
Rentefald - og deraf afledte kon
verteringer af realkreditlån - har
erfaringsvist en meget positiv påvirk
ning på byggeaktiviteten. Besparel
ser på lån i private ejerboliger bliver
ofte anvendt til større renovering og
vedligeholdelse.
Erhvervsbyggeriet er derimod i
krise med en tilbagegang i 2003 på
10%. Nedgangen har været størst for
kontorbyggeriet - idet markedet er
præget af en lav udnyttelse i eksiste
rende faciliteter. Erhvervsbyggeriet
forventes ikke at blive væsentlig bed
re i 2004.
Byggesektoren er en vigtig indika
tor for efterspørgslen på træ, dels på
ordinært bygningstømmer, men også
på den efterfølgende indretning af
boligen mht. køkken, gulve, møbler
osv. Desuden har danske bygherrer
en vis tradition for at agere især på
det tyske marked.

Figur 2. Prisudvikling for fire effekter af korttømmer af rødgran siden 1991 i
løbende priser.
lancen, og der er behov for dagligt at
tilføre 1,5 mia. USD for at finansiere
dette underskud. Dette er en væsent
lig årsag til at kursen på dollar er fal
det over 30% i de sidste to år.
Den kinesiske valuta er bundet til
dollaren, hvorfor kinesisk yuan er fal
det tilsvarende i forhold til euro. Det
samme gælder for den japanske yen.
Reelt er euro således styrket bety
deligt i de vigtigste eksportvalutaer.
Det giver anledning til stor bekym
ring i eurozonen da konkurrenceev
nen hos europæiske virksomheder
hæmmes stærkt. Den stærke euro
betyder bl.a. at dansk industri har
svært ved at konkurrere på prisen i
forhold til udenlandske konkurrenter.
Den globale handel påvirkes også
af fragtrater. En kraftig stigning i kine

sisk efterspørgsel på international ski
bsfart samt en stigning i antallet af
skrottede skibe har medført store
stigninger i udgiften til fragt. Det giver
betydelige konkurrencemæssige
påvirkninger på forskellige markeder.

Konjunkturbarometeret
Konjunkturbarometeret har i løbet af
efteråret og vinteren vist et stigende
udbud af alle effekter af nåletræ.
Samme tendens gælder udbuddet af
kævler for de gængse arter af løv.
Udbuddet nærmer sig en normalsitu
ation for årstiden - den eneste undta
gelse er finerkævler i bøg.
Konjunkturbarometeret viser en
god efterspørgsel på korttømmer og
emballagetræ - en efterspørgsel som
er svagt større end udbuddet. Der er
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Figur 3. Prisudvikling for bøgekævler siden 1980 - løbende priser (blå) og faste
priser på 2000 niveau (rød).
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Figur 4. Prisudvikling for egekævler siden 1980 - løbende priser (blå) og faste
priser på 2000 niveau (rød).
derimod fortsat en svag efterspørg
sel på uafkortet tømmer - især store
dimensioner. Årsagen er, at der fort
sat er betydelige vandlagre fra stor
men i 1999.
Efterspørgslen på eg og ær er fort
sat høj og situationen er ifølge kon
junkturbarometeret blevet bedre i
løbet af efterår/vinter. Efterspørgslen
på bøg er derimod fortsat meget lav
med en yderligere forværring efter
nytår. Efterspørgslen på ask er bedre
end bøg, men dog mindre end
udbuddet.

Nåletræ - Danmark
Vandlagrene fra stormen i 1999 rum
mer 130 - 140.000 m3. Lagrene præger
stadig markedet for friskskovet træ,
idet savværkerne er forpligtede til at
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oparbejde træet inden 1. august
2005.
Afviklingen af vandlagrene med
fører et stabilt prisniveau på uafkor
tet tømmer. Ifølge Skovforeningens
prisstatistik er der kun en lille variati
on i de indberettede priser for uafkor
tet rødgran, og niveauet har i løbet af
det sidste halve år har været relativt
uændret. For rødgran B, 21-25 cm, er
gennemsnitsprisen 285-290 kr/m3.
Tømmer i små dimensioner har
været bedre efterspurgt med små
prisstigninger til følge. Der forventes
stabile priser på uafkortede effekter
af rødgran, men efterspørgslen kan
lokalt være meget begrænset. Flere
steder i landet er det derfor et godt
alternativ udelukkende at aflægge
korttømmer.

Markedet for andre naletræarter,
f.eks. ædelgran og sitkagran, er gene
relt ringere end for rødgran. Savvær
kernes første valg er som regel
rødgran, og så længe der et stort
udbud heraf vil efterspørgslen på
andre arter af nål være lav. Efter
spørgslen på de røde træarter af god
tømmerkvalitet synes imidlertid at
være lidt i bedring.
I mange mellemaldrende granbe
voksninger er der stadig et stort
efterslæb i tyndingerne efter stor
men. Det gælder ligeledes de storm
ramte områder i Sønderjylland, hvor
efterfølgende udtørringsskader i
randbevoksninger medfører et akut
skovningsbehov inden risikoen for
billeangreb bliver alt for stor.
Afsætningen af korttømmer er
generelt god. Emballageværkerne
anvender en stigende andel af kort
tømmer, og der kan eksporteres sto
re mængder til både Tyskland og Sve
rige. Generelt forventes dog ikke sti
gende priser på korttømmer i løbet
af foråret.
Afsætningen af emballagetræ er
fortsat god. Skovbruget kan ikke
fuldt ud møde efterspørgslen, idet
aflægningen af emballagetræ hænger
nøje sammen med afsætningen af
langtømmer.
Afsætningen af cellulosetræ er
reduceret betydeligt i forbindelse
med udbygningen af energiprodukti
on baseret på biomasse. For at opret
holde eksporten har de danske
aktører på cellulosemarkedet øget
prisen henover vinteren.
Der er god efterspørgsel på flis og
energitræ over hele landet. Forbru
get af energitræ er stigende, men
konkurrencen om markedsandele
blandt de betydende aktører på flis
markedet - samt muligheden for at
importere flis til de fleste danske
havne - indebærer, at prisniveauet i
visse tilfælde har været faldende.

Nåletræ - nabolande
Produktionen på de store skandinavi
ske savværker er på et fortsat højt
niveau. I år 2003 var den samlede
produktion i den træmekaniske indu
stri på rekordniveau i både Sverige
og Finland. Hugstniveauet er ligele
des højt - formodentlig er man i beg
ge lande ved at nå grænsen for den
maksimale bæredygtige hugst.
1 løbet af de seneste par år har de
skandinaviske træindustrier foreta
get store investeringer i de baltiske
lande. Kapaciteten i den træmekani
ske industri er udbygget betydeligt
og modsvarer efterhånden det poten-
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Løvtræ - Danmark
Den aktuelle afsætning af bøg til dan
ske savværker er på et relativt stabilt
- men volumenmæssigt lavt - niveau.
Priserne på bøgekævler er meget
lave, men priserne har i følge prissta
tistikken været stabil i efteråret og
vinteren. Der er størst vanskelighed
ved afsætningen af mindre dimensio
ner.
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—±—Prisstat løbende priser, omsætningsveegtet
—Prisstat. faste priser, omsætningsveegtet
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Figur 5. Prisudvikling for askekævler siden 1980 - løbende priser (blå) og faste
priser på 2000 niveau (rød).
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tielle hugstniveau - især i Estland og
Letland. Eksporten af råtræ fra Balti
kum er således blevet reduceret, og i
visse tilfælde foregår der nu en nettoeksport af råtræ fra Sverige til Balti
kum.
Incitamentet for de skandinaviske
industrier til at investere i Baltikum
har til en vis grad været at sikre råva
rer til cellulosefabrikkerne i Skandi
navien i form af dels cellulosetræ,
dels restaffald fra savværkerne.
Industriens kapacitetsforøgelse er
således til en vis grad gjort afhængig
af import af tømmer fra Rusland til
Baltikum. De skandinaviske celluloseog papirfabrikker er ligeledes stærkt
afhængige af import af træfibre fra
Rusland. Dette gælder især for den
finske industri nær grænsen til
Rusland.
Generelt set er der et overudbud
af trælast på det europæiske marked.
Det skyldes en høj kapacitetsudnyt
telse på savværkerne - også i
Centraleuropa. En anden begrundel
se er eksport af trælast fra Europa er
besværliggjort af valutaudviklingen,
og afsætningen bliver i højere grad
koncentreret i Europa.
Færdigvarelagrene er generelt på
et højt niveau - så samlet set er der
ikke tiltro til væsentlige prisstignin
ger henover foråret. Situationen
påvirker selvfølgelig prisniveauet for
råtræ.
Grantømmer er i Sverige handlet
til svagt stigende priser i efteråret og
begyndelsen af vinteren. Savværker
nes store efterspørgsel kan muligvis
medføre yderligere stigninger, men
overudbuddet af færdigvarer nedto
ner imidlertid forventningerne til
prisudviklingen.
På det tyske marked faldt prisen
på grantømmer 2-3 euro pr. m3 efter
nytår. Årsagen er hovedsagelig over
udbud af færdigvarer.
Prisen på industritræ i det nordty
ske område er steget betydeligt det
seneste halve år, idet den nye cellulo
sefabrik i Stendal skal kontrahere
store mængder råtræ. Fabrikken skal
efter planen anvende mere end 2
mio. m3 råtræ om året.

Figur 6. Prisudvikling for ærkævler siden 1985 - løbende priser (bla) og faste priser på 2000 niveau (rød).
Enkelte opkøbere har taget initia
tiv til en prisreduktion omkring
nytåret begrundet med udviklingen i
dollarkursen. Skovforeningen er
imidlertid bekendt med flere eksem
pler på, at skovejere har annulleret
leveringsaftaler med disse opkøbere
netop pga. prisfald, som for nogle
dimensioner har været helt op til
20%.
Generelt forventes det, at prisni
veauet kan (- og skal) holdes på mini
mum det nuværende niveau henover
vinteren. Der vil dog i et stykke tid
fremover fortsat være en begrænset
efterspørgsel, så skovningerne skal
tilpasses markedet.
Eksportmarkederne levner ikke
umiddelbar grund til at tro på højere
priser på råtræet. Markederne er vel-

forsynede med bøg samtidig med at
eksporten er hårdt ramt af valutaud
viklingen. Savværkernes eksport af
plankevarer er berørt i samme
omfang, hvilket giver yderligere
negativ påvirkning på det hjemlige
råtræmarked.
Det er desuden et paradoks, at det
aktuelt lave hugstniveau i Danmark
gør det sværere for eksportfirmaerne
at finde bøgepartier af tilstrækkelig
kvalitet og volumen.
Der arbejdes med at finde nye eks
portmarkeder for dansk bøg bl.a. i
Mellemøsten. Der skal dog næppe
forventes markant højere priser som
følge af eksport til disse markeder,
da den videre forarbejdning mest fo
kuserer på varer af lav kvalitet/pris.
På egemarkedet er der generelt

SKOVEN 3 2004

109

RÅTRÆHANDEL )

god balance mellem udbud og efter
spørgsel. Prisniveauet svarer som
udgangspunkt til de gamle vejleden
de priser. Der kan være en begrundet
frygt for, at det europæiske marked
for eg kan blive mættet, eftersom fle
re udenlandske savværker har øget
oparbejdningen af egetræ. Der er
fortsat et svagt marked for kævler af
ringere kvalitet samt gulvtræ.
Afsætningen af ask forløber stille
til et relativt stabilt prisniveau.
Efterspørgslen i Danmark er begræn
set og generelt mindre end skovenes
udbud. Der været en mindre eksport
af blandede askepartier til Tyskland i
begyndelsen af vinteren til et prisni
veau, som ikke er væsentligt forskel
ligt fra danske priser.
For ær kan der generelt fortsat
afsættes betydeligt større mængder
end der udbydes.
1 midten af januar genoptog
Junckers indkøbet af råtræ efter afta
le med Tilsynet for Junckers Industri
er A/S i betalingsstandsning.
Junckers er i foråret køber til gulvtræ
i bøg, eg, ask og ahorn. Der efterspørges desuden piank i eg og ask.
Leverancerne afregnes på ugebasis.
Desværre har omstruktureringen
af Junckers bevirket, at en af
hovedsavene er nedlagt og at pro
duktionen vil fortsætte på det nyeste
anlæg. Denne omlægning medfører,
at den maksimale dimension på
råtræet fremover er 40 cm.
Brændemarkedet er i vinter lige så
godt som sidste år. Nogle steder er
efterspørgslen større end det lokale
udbud.

Løvtræ - udlandet
Aktiviteten på det tyske bøgemarked
er fortsat høj i forhold til markeds
situationen. I Tyskland afholdes
typisk en række auktioner over råtræ
i løbet af skovningssæsonen. De fore
løbige meldinger vidner om forskelli
ge tendenser i prisudviklingen i for
hold til sidste år. 1 nogle tilfælde er
prisniveauet hævet 5-8%, i andre
tilfælde er gennemsnitspriserne bety
deligt lavere.
Der er tendens til at det tyske mar
ked for bøg er mere trægt i de sydli
ge egne af landet, hvorimod der på
det seneste er svagt positive tegn på
en stigende efterspørgsel i den nord
lige og østlige del af landet. Prisni
veauet er dog svagt vigende ifølge
statsskovbruget i nordøstlige delsta
ter.
Det franske råtræmarked er efter
hånden stabiliseret efter de sidste
par års vejrmæssige ekstremer med
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storm, tørke og skovbrande. Marke
det for bøg har været sammenligne
ligt med resten af Vesteuropa, men
senest har der været et rimeligt mar
ked for hvid bøg i meget store dimen
sioner - en vare som er relativt svær
at finde i hvert fald i Danmark.
Ligesom i Danmark oplever både
Centraleuropa og Sverige et godt
marked for egekævler. De svenske
opkøbere er imidlertid blevet mere
opmærksomme på at handle billigt i
de østeuropæiske lande, hvilket
reducerer efterspørgslen i bl.a. Dan
mark. Det svenske gulvtræ-marked er
stoppet noget op, hvilket bevirker en
vanskelig afsætning af eg i små
dimensioner og dårlig kvalitet.

Vedskov

Ifølge statistik fra den nordameri
kanske udenrigshandel er der sket et
betydeligt fald i eksporten af løvtræ
fra USA i 2003. Den negative udvik
ling i eksporten gælder både på det
asiatiske marked og i flere af de euro
pæiske lande. Det var ellers frygtet,
at amerikansk løvtræ skulle vinde
betydelige markedsandele som følge
af udviklingen i dollarkursen. ■

Hvem får flest kvalitetsplanter
og færrest anslagsproblemer?
Spørg en FORSTPLANT-kunde!

Træsalg

Maskinskovning og køb af nåletræ
Entreprenørarbejde tilbydes:
Maskinskovning:
Udkørsel:
Kvas rydning:
Oprilning til plantning:
Rod- og grenknusning el.
knusning af juletræer:
Plantning:
Sprøjtning:
Flishugger:
Fældebunkelægning
Reparation af vej:

5 stk. Timberjack i alle størrelser
3 stk. Silvatec - Timberjack
Gummiged med kvasgrab
Gummiged med opriller
Ahwi 580 med 300 hk traktor
Maskinelt eller manuelt
Tågesprøjtning
Selvkørende
Gravemaskine

Køb og salg af nåletræ:
Langtømmer
Korttømmer
Emballagetræ
Kassetræ
Brænde også af løvtræ
Cellolusetræ

Special effekter:

Flagstænger
Pæle og rafter
Lærk og douglas
Troldhede træ

Skovfoged-rådgivning kan tilbydes
Høje priser gives - Kvalitet i højsædet

Vedskov - Træsalg og skovservice
v/Peter Laursen
Vedskovvej 6, 8883 Gjern, Tlf. 8687 5126 - 2323 1098
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DM i træklatring 2004

'

Årets DM afholdes i Køben
havn d. 24. april.
Dansk Træplejeforening holder igen i
år Danmarksmesterskab i trækla
tring. Det foregår i Søndermarken,
tæt på Københavns Zoo, lørdag den
24. april.
Konkurrencen holdes i to klasser,
A og B, hvor B-klassen er for dem der
er med første gang. Kvindelige delta
gere er velkomne i begge klasser.
Der er flotte præmier, og de tre
bedste fra A-klassen skal repræsente
re Danmark ved Europamesterskabet
i Maastricht, Holland d. 12. juni. End
videre skal danmarksmesteren
repræsentere Danmark ved Verdens
mesterskabet i USA senere på som
meren.
Det er alle tiders mulighed for at få
en god og lærerig dag sammen med
andre danske træklatrere - også som
tilskuer.

Om konkurrencen
DM i træklatring 2004 bliver afholdt i
Søndermarken, Frederiksberg (ved
sportsplænens toilet) lørdag d. 24/4
2004 med start kl. 8.00.
Fredag d. 23/4 vil der være gen-

Å

A
Redningsdisciplinen ved DM 2003.
nemgang af banen, regler for konkur
rencen (gældende regler fra 1TCC ISA) og sikkerhedstjek henholdsvis
kl. 15 og kl. 16. Sikkerhedstjek inde
bærer fremvisning af alt det udstyr
man ønsker at benytte sig af til kon
kurrencen.
Deltagergebyret er på 150 kr. Der
vil være forplejning til hjælpere og
klatrere.
Er du interesseret i at deltage så
kontakt:
Lars Nørholm, tlf. 26 22 11 50,

e-mail: lars@noerholm.dk
eller Steffen Holm-Hansen,
tlf. 40 51 24 80, e-mail:
steffenholmhansen@hotmail.com
Vi har også brug for hjælpere,
erfarne og uerfarne. Har det din
interesse, kontakt Tage Rønne,
tlf. 21 21 97 26.
Med håb om en god dag og et
stort fremmøde.
Træklatringsudvalget, Dansk Træ
plejeforening www.dansk-traeplejeforening.dk ■

SANINGSKULTUR - er det en god idé?
Sy

Huis suaret er ”ja” så kan vi leuere
frøet, og en del ’’know how”.
hA

;.A

/

Men ’’rettidig omhu” er også her
vigtigt. F. eks. skal mange arter
forspires inden såning. Bøg i 2-4
måneder og avnbøg i 1 år.
Hvis du overvejer muligheden, så ring
for en uforpligtende snak om mulig
heder og begrænsninger.

Med venlig hilsen

Niels Arp-Hansen
skovfrøhandler og forstkandidat

Levinsen Skovfrø A/S
Nørre Herlewej 4, 3540 Lynge
tel. 48187527
mail: levinsen@treeseed.com
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VM i træklatring 2003
Af Rasmus Faurschou Madsen,
Dansk Mester i Træklatring 2003

I april 2003 vandt jeg det danske
mesterskab i træklatring. Derfor skul
le jeg i starten af august 2003 forsva
re Danmark ved verdensmesterska
bet i træklatring i Montreal, Canada.
Konkurrencen foregik over tre
dage. Den første dag var der grejtjek,
dvs. at alle deltagere fik gennemset
deres klatreudstyr for at se om det
kunne opfylde de gældende sikker
hedskrav. Jeg fik selv kasseret en
enkelt ting, men ellers gik det som
det skulle.
Resten af dagen blev brugt til
træning i de forskellige discipliner,
samt naturligvis til at hilse på de
andre deltagere. Allerede her fik jeg
et indtryk af niveauet, og af hvor
mange dygtige klatrere der findes
rundt om i verden.

Anden dag gik vi i gang med selve
konkurrencen som består af de sam
me 5 discipliner som ved DM: Red
ning, Hurtigklatring, Arbejdsklatring,
Footlock og Kasteline. De fleste klat
rere var fantastisk dygtige, så der var
hård konkurrence. Dagen gik godt for
mig, specielt arbejdsklatringen, hvor
jeg blev placeret i den bedste halv
del.
Det smittede af på mig at konkur
rere mod verdens bedste klatrere.
Jeg fik virkelig lyst til at yde mit bed
ste, og jeg blev løbende inspireret af
at se hvordan de andre løste opga
verne.
På tredjedagen blev finalen afvik
let. De 5 bedste klatrere fra gårsda
gens konkurrencer dystede om at bli
ve verdensmester.
Finalen eller ’’Masters” er en sam
mensmeltning af alle discipliner, så
det kræver stor ro, overblik og tek
nisk snilde at få det hele til at gå op i
en højere enhed.
Her kunne man virkelig se flotte
detaljer og teknikker, flere af dem
havde jeg aldrig set før. Specielt Ber
nd Strasser fra Tyskland var fanta
stisk elegant. Han fik selv de længste

Forst Flowmatic 500 Skovgødningsspreder

og meste komplicerede spring til at
se legende lette ud, når han arbejde
de sig rundt i træet.
Alle 5 finalister var enormt dygti
ge, men der var ingen tvivl om at
Bernd Strasser havde fortjent titlen
som verdensmester, som han vandt
for fjerde gang.
Konkurrencen som helhed var et
utroligt godt arrangement, alt gik
som planlagt. Hjælpere og dommere
gjorde et godt og professionelt arbej
de. 1 denne afdeling var Danmark
også flot repræsenteret ved Tage
Rønne, som var en af de dommere
der dømte finalen.
Der var endvidere en god og
afslappet stemning deltagerne imel
lem. Alle bakkede hinanden op med
tilråb, og i pauserne blev der givet
masser af gode råd.
For mig har konkurrencen været
en fantastisk oplevelse og en stor
mulighed for at se de nyeste klatreteknikker udført af verdens bedste
klatrere. Den oplevelse kunne jeg
godt unde alle danske træklatrere.
Alle vil blive inspireret og kan tage
ny og brugbar viden med hjem til det
daglige arbejde med træpleje. ■

ØNSKER DU LANDETS
BEDST EGNEDE PLANTER TIL
NETOP DIN PLANTNING?
SPØRG PLANTEMÆGLERNE®
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Jens Houkjær
Tlf. 76 82 90 90

'2
FORST Flowmatic 500

\

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

Professionelle
bruger maskiner fra:

BOVLUND!
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Mobil 40 45 44 80
Fax 76 82 90 91
jh@forstplant.dk
www.forstplant.dk
Staksrodevej 39
7150 Barrit

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

Bent Hansen
Tlf. 87 52 20 00

Mobil 40 40 98 91
Fax 87 52 20 01
nbh@forstplant.dk
www.forstplant.dk
Porskcervej 49, Agri
8420 Knebel
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(undervisning

Skolerne
går udendørs
Af projektkoordinator
Malene Bendix

Skoven i Skolen har været
med til at indføre et nyt
begreb i skoledebatten:
Udeskole.
Alle skolefag kan bruges
aktivt ude i skoven. Teore
tisk viden afprøves i praksis.
Børn bevæger sig for lidt i
dag - det behov kan opfyl
des ude i skoven.

'■'-E-erf
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Udeskole er en skoleform hvor lære
re og elever regelmæssigt flytter
undervisningen ud i naturen og de
nære omgivelser - f.eks. én gang om
ugen året rundt.
Ude-dagen er faglig, og de aktivite
ter der bliver gennemført udendørs,
tænkes sammen med aktiviteterne på
inde-dagene til en hel undervisning.
Eleverne afprøver den teoretiske
viden og de færdigheder de får
indendørs ved at arbejde konkret
med den i uderummet.
Eleverne bruger fagene aktivt. De
måler, beregner, saver og slår knob
for at bygge en bivuak til at overleve
i. De læser og tæller og sammenlig
ner og iagttager for at finde ud af
hvad det var for et kryb der røg i
faldfælden i nat.
Drivkraften er nødvendighed og
nysgerrighed. Og alle fag kan inddra
ges - enten enkeltvist, så man arbej-
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Skoven kan tilbyde et klasseværelse
til undervisning ude i naturen - her
gælder det træernes vækst fra frø til
stort træ.

,
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der koncentreret med f.eks. dansk i
skoven - eller i tværfaglige forløb.

To klasseværelser
Udeskolen har mindst to klasse
værelser:
- Et klasseværelse inde, der er ind
rettet til fortælling, undersøgelse og
bearbejdning. Her findes elevernes
samlinger, kunstværker, noter, lup
per, opslagsbøger osv.
- Et grønt klasseværelse ude. Det
er et fast naturområde som eleverne
kender og følger over året - f.eks. en
skoleskov.

Gammel vin på nye flasker
Ideen med at undervise børn i natu
ren er ikke ny. Den har eksisteret på
fri- og folkeskoler, i spejderbevægel
sen, blandt naturvejledere og mange
andre steder i masser af år.
Det nye er at behovet for udeskole
pludselig er blevet tvingende stort.
Vores børn er tykke, motorisk uud
viklede og bange for kropslige udfor
dringer. De er ikke vant til at være i
naturen og forstår ikke dens kræfter.
Der er behov for at vende en
udvikling der er foregået på ganske
kort tid. For bare 10 - 15 år siden
brugte børn en del tid ude i virkelig
heden, men i dag lever og leger de i
højere grad foran skærme.

10 gode grunde til at undervise børn i
naturen og de nære omgivelser
1) Bedre faglighed
Alle fag kan flyttes ud i naturen. For eleverne er det tit lettere og mere moti
verende at tage udgangspunkt i noget konkret og virkeligt når de skal lære.
Mange børn på 7 - 11 år har svært ved at forstå ting de ikke sanser konkret.
2) Bedre læring
Koncentration og evnen til at fastholde opmærksomheden er to basale ele
menter i det at lære. Erfaringer fra Norge og fra den svenske undersøgelse
”Ute på dagis” viser at begge egenskaber er bedre udviklet hos børn der
undervises regelmæssigt i naturen. I naturen er elevernes undren og nys
gerrighed ofte drivkraften for læring.
3) Undervisningsdifferentiering
1 skoven kan undervisningen tilpasses enhver elevs niveau og interesser.
Udforskning af naturen og de nære omgivelser er aldrig en afgrænset opga
ve. Eleverne kan blive ved at grave dybere, og svar kan søges på mange pla
ner. Ved at bruge naturen som læringsrum, får man en enkel og dynamisk
differentiering af undervisningen.
4) Bedre forståelse af naturen, naturfag og miljø
Elever der regelmæssigt iagttager, undersøger og arbejder i naturen, får en
grundlæggende viden om natur og miljø der bygger på deres egne erfarin
ger. Nogle af eleverne vil måske også udvikle øget ansvarlighed overfor
natur og miljø.
5) Bedre sundhed
En undersøgelse af en naturklasse på Rødkilde Skole viser at eleverne
bevæger sig dobbelt så meget på en skoledag i skoven som på en skoledag
i skolen. Udeundervisning kan være med til at give eleverne gode motionsog friluftsvaner der kan lægge grunden til en sund krop hele livet.

Forskning
Der er lavet en del forskning om
undervisning udendørs. De viser at
udeskole og naturklasser har positiv
effekt på de nævnte børneproblemer.
For tiden kommer der rapporter
om ’’Naturklassen på Rødkilde Sko
le”. Det er et projekt hvor to lærere
fra Rødkilde skole tog en klasse med
ud i Hareskoven nord for København
hver torsdag i tre år. Naturklassen
blev fulgt af et forskerhold fra Køben
havns Universitet og Danmarks
Pædagogiske Universitet.
Man påviste bl.a. at eleverne
bevægede sig dobbelt så meget på en
skoledag i skoven, som på en skole
dag i skolen - hvilket ikke kan undre.
Elevernes sproglige udvikling blev
også påvirket positivt af arbejdet i
skoven.
1 Norge er udeskole udbredt over
hele landet, og på alle skoler findes
en eller flere naturklasser.
Den norske forskning koncentre
rer sig om udeskolens didaktik altså hvordan man kan bruge ude
skolen i undervisningen. Det kan ske
ved at se på hvordan undervisning
udendørs påvirker de forskellige fag.
For tiden kommer et væld af nye
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6) Bedre motorik
Når man færdes i naturen er der bevægelse i uvejsomt terræn, løb, balance
gang, klatring og arbejde med bål, kniv og økse. Det er med til at træne og
udvikle elevernes motoriske færdigheder og mod.
7) Læring ad flere kanaler
I naturen har eleverne mulighed for at udforske og styrke flere sider af sig
selv. De lærer gennem flere kanaler - med “hånd og ånd” som Grundtvig
formulerede det - med ”de mange intelligenser” som Howard Gardener
senere udtrykte det. Eller ved at arbejde med ”det hele menneske” som det
er formuleret i det norske læreplanværk L97.
8) Bedre social forståelse
I naturen brydes den typiske klasse ofte op i mindre grupper der arbejder
selvstændigt i landskabet. Her er plads til alle - og ofte brug for mange fle
re forskellige evner end i den traditionelle undervisning. Det giver eleverne
større forståelse og respekt for hinandens evner, og det er et fint redskab
hvis man vil arbejde med klassens sociale struktur og undgå mobning.
9) Bedre forankring i lokalområdet
Udeundervisning bygger på elevernes udforskning af natur, kultur og
erhverv i de nære omgivelser. Eleverne forankrer sig i deres eget område
ved at lære steder og mennesker at kende.
10) Flere direkte oplevelser
I en tid hvor skærmoplevelser kan dominere børns liv, er det vigtigt at fast
holde børn og unge i den virkelige, stormomsuste, vidunderligt smukke
verden - og alt det man kan gøre i den.

( UNDERVISNING

spændende resultater frem, der viser
at udeskole er en vigtig ny vej for
moderne børn.
Læs på næste side 10 gode grunde
til at børn skal undervises i naturen. ■

Billederne på disse sider (bortset fra
foto af Henning Bagger) stammer fra
Skovdagen på Skjoldenæsholm. Skov
dagen blev afholdt i marts 2002 for
elever fra Ringsted Kommune.

Nysgerrighed er drivkraften når børn undervises udendørs. (Foto: Henning Bag
ger, Scanpix/Nordfoto. Børnene på billederne er fra naturklassen på Bavneskolen i Nimtofte).
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Robinia pse. ‘nyersegii’
Vil du vide mere?
Spørg FORSTPLANT!
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Igeba TF 160 "Jumbo" \!\ Umu ^ li
Verdens bedste tågesprøjte
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GF-Dansk Skovbrug

C0ntan2 GK PROFOG

svævemiddel til brug som tåge-dannende stof
indenfor landbrug, gartneri og filmindustri.
COntan2 GK Desinfektion

Desinfektionsmiddel til brug i hele fødevare
industrien.
IGEBA
er en tysk kvalitetssprøjte der er perfekt til alle
desinfektions- & sprøjteopgaver.

CONTAN2/GARTNER-KEMI A/S
har eneforhandling i Skandinavien af

GK-Desinfektion mod salmonella DT 104
og andre skadevoldere.

COntanZ
GARTNER-KEMI A/S

Grønttorvet 45, 2500 Valby, Tlf. 36 46 12 25, Fax 36 44 11 35
E-mail: co2@contan2.dk, Web: www.contan2.dk

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

TIE: 54 70 77 84
Arbejder du i skoven, med jagt, miljø eller er du under uddannelse indenfor et af
disse fag, har du mulighed for at blive
medlem af et anderledes forsikringsselskab.
Vi tegner alle familiens forsikringer og tegner du din bilforsikring i Dansk
Skovbrug, er det dig selv, der får glæde af
et evt. overskud.
Ring til GF-Dansk Skovbrug og få et godt
forsikringstilbud.
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Hjælp børnene ud i skoven
Inviter en skole til at etable
re en skoleskov i din skov.
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I statsskovene oplever man en sti
gende interesse for skoleskove altså små skovområder på 3 - 5 hek
tar som skoler kan bruge som faste
udendørs klasseværelser. Interessen
vokser i takt med at Skoven i Skolen
og ideen om udeskole bliver indført
på skoler landet over. Allerede nu
har næsten 50 skoler lånt skoleskove
af statsskovdistrikter.
Alle statens skovdistrikter har
slået sig op som ’’invitationsskove”
på Skoven i Skolen's hjemmeside
www.skoven-i-skolen.dk. Dansk Skov
forening opfordrer sammen med
Skoven i Skolen de private skovejere
til også at lade sig tegne som invita
tionsskove på hjemmesiden.
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Når eleverne færdes i naturen trænes de bl.a. i bevægelse i uvejsomt terræn og
arbejde med sav og økse. Det er med til at træne og udvikle deres motoriske fær
digheder og mod.

Fordele for skovejeren
Der er flere fordele forbundet med at
etablere en skoleskov:
- Skoleaktiviteterne samles på et
begrænset område. De kan styres
bort fra områder der skal være ufor
styrrede.
- Skovejeren har klare skriftlige
aftaler med skolen, og der er navn
givne personer at kontakte, hvis pro
blemer skulle opstå.
- Skoleskove er en enkel og over
skuelig måde at vise åbenhed, der
har stor betydning for børn i lokal
området. Det skaber goodwill i lokal
befolkningen.
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Gratis
Dansk Skovforening og Skoven i Sko
len opfordrer til at skovejerne åbner
for skoleskove uden betaling.
Det er også i skovejerens egen
interesse at børnene lærer skoven og
naturen at kende.
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Matematik kan også indlæres i skoven. Når eleverne har fældet et træ skal de
måle det op og beregne rumfanget.

Etabler en skoleskov
Det er let at etablere en invitations
skov. Der er to muligheder:
1) Gå ind på www.skoven-i-skolen.dk > Danmark Rundt > Skolesko
ve. I højre side findes et udkast til en
kontrakt om at oprette en skoleskov.
Lige herunder er der adgang til en
vejledning til skovene om hvordan
man bærer sig ad med at lave en
skoleskov.
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2) Ring til Skoven i Skolen på tlf.:
33 24 42 66 og tilmeld din skov.

Læs mere om udeskole
Skoven i Skolen har skrevet en vej
ledning til lærere om hvordan man
etablerer udeskole. Se på hjemmesi
den www.skoven-i-skolen.dk > Søg >
udeskole > Vejledning om udeskole
og naturklasser

Der er også skrevet en kronik som
samler en række gode argumenter
for hvorfor børn skal undervises
ude: www.skoven-i-skolen.dk > Søg >
udeskole > Slip dem ud
Vejledning om at oprette en skole
skov findes på www.skoven-i-skolen.dk
> Danmark Rundt > SkoleSkove (se
nederst til højre). ■

( UNDERVISNING

k

Skærmbillede af kortet over skolesko
ve på hjemmesiden (www.skoven-iskolen.dk > Danmark Rundt > Skole
Skove). De røde prikker er invitations
skove - og det er hovedsageligt stats
skovdistrikter der er dér nu. De gule
prikker er etablerede skoleskove.
Under kortet findes en liste over samt
lige skoleskove, og man kan se en
kort beskrivelse af hvert område.
Hvis en skovejer melder sig til som
invitationsskov, vil han få en rød prik
på skoleskovskortet. Så kan skoler i
området se at her er en mulighed for
at få en skoleskov. Når skovejeren har
lavet en aftale med en skole, ændres
den røde prik til en gul prik som tegn
på at skoleskoven er i brug.

G

SfcoVth^i Skolfh
_

SkoleSkove

0

De røde prikker er • invitationsskove
□g de gule prikker er skoleskove. Klik på en prik hvis du
vil læse mere
Kategorier:
SkoleSkove
• Beseig Træet
• Kontaktlærere
• Naturklasser
• Kontaktfolk
• Tur i Skoven
• Udstyr
Kurser
• Alle kategorier

Vis udsnit:

r

>

4

1
Prik på kortet
Du kan ti 11 mel de dig
Skoleskove.

Kontraktudkast:
0 Skoleskov
kontrakt
Skoleskov
kontrakt

Få ryddet op i skoven
- effektivt og hurtigt

SKOVPLANTER?
Få råd hos din Plantemægler®!
www.forstplant.dk

Fordele ved grenknusning:
AKKERUP PLANTESKOLE

• Klargøres til ny kultur
• Mere arbejdsvenlig skov
uden ranker, også en fordel
for jagtfolket
• Det knuste materiale hæmmer ukrudt og virker
som gødning

5683 HAARBY
TLF. 6473 1058 - FAX 6473 3158
mail@akkerup.dk
www.akkerup.dk

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

• Grenknuseren klarer alt arbejdet i én arbejdsgang.
• Kapacitet: 4-7 timer pr. ha
• Vi har 3 FAE grenknusere - og vi kommer over hele landet.

Knud Daugaard-Hansen
Skanderborgvej 31, Tingstedholm, 8751 Gedved
Tlf. 7486 7018 - fax 7486 7000
Mobil 4018 2198 - 2427 2435
e-mail: daugaard-hansen@get2net.dk
www.daugaard-hansen.dk

m

JJ Skovservice 1
v/Jens Johansen • Vadet 2 • DK 4660 St. Heddinge
tlf. +45 56 50 32 02 ■ fax +45 56 50 32 03
mobil +45 20 45 82 02

Alle skoventreprenøropgaver udføres

^tf#

Besog os på www.jjskovservice.dk
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Nyt fra
forskningen
Skov & Landskabskonfe
rencen bragte nyt om billige
kulturer i hedeplantager,
brug af organisk gødning,
nedbrydning af dødt ved,
provenienser i nobilis, klip
pemetoder i nobilis, ønsker
til bynære skove.

fattet af redaktionen. Artiklen om
tyndingsfri drift i sitkagran senere i
dette nummer er baseret på en
poster ved konferencen.

Klippemetoder i nobilis
v/ Finn Vanman Jørgensen, Skov &
Landskab

Den 12. udgave af Skov & Landskabs
konferencen blev afholdt den 28.
januar i Landbohøjskolen på Frede
riksberg. Den var flyttet fra sidste års
centrale placering på Fyn for at mar
kere fusionen af Skovskolen, For
skningscentret for Skov & Landskab,
Danida Skovfrøcenter og dele af Land
bohøjskolens Institut for Økonomi,
Skov & Landskab. De er blevet til
Center for Skov, Landskab og Planlæg
ning - i daglig tale Skov & Landskab.
Den geografiske placering var dog
nok medvirkende til at der var færre
deltagere - kun 258 mod 312 sidste
år. Det var primært jyder der blev
væk, og næste år går man tilbage til
Nyborg. Placeringen er ikke begrun
det i økonomi - ifølge centerdirektør
Niels Elers Koch giver konferencen
underskud begge steder.
Der var 100 deltagere til skovbrugs
sessionen (96 sidste år), og 51 til ses
sionen for pyntegrønt og jagt (40 til
pyntegrønt sidste år). De to sessio
ner havde ret få deltagere fra praksis,
og især få fra det private skovbrug.
Det kan fortolkes på flere måder.
Der er færre ansatte i praktisk skov
brug, de der er tilbage har mere
travlt - og indlæggene om skovbrug
var præget af skovpolitik og inde
holdt ikke ret meget som kan anven
des direkte i praksis.
I denne artikel præsenteres sam
mendrag af en del af indlæggene, for
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Tre steder i landet er der anlagt for
søg for at måle udbyttet ved tre
meget forskellige klippemetoder i
nobilis. Formålet var især at finde
en metode der giver øget produktion
på skørtet.
Resultaterne viste at ingen af de
tre undersøgte metoder var optima
le. Der gives dog anvisninger til brug
for valg af klippestrategi:
Kransgrene bør fortsat klippes i 4.5. krans, evt. i 6. krans i gamle
bevoksninger hvor det ikke er renta
belt at klippe hvert andet år.
Der bør klippes således at der hol
des et smalt skørt med produktive
grene i hele stammens længde. Dette
sikres ved at foretage saneringsklip
helst hvert 2. år, men aldrig med
mere end 3 års mellemrum.
Plejeklip foretages ved afklipning
af salgbare grene så langt inde ved
stammen, at der aldrig efterlades mere
end 1 kryds på grenens hovedakse.
Samtidig skal antallet af stabgrene
i hver krans begrænses til 2, højst 3,
for at sikre tilstrækkeligt med plads
og lys til grenudvikling. Dette gøres
ved at afklippe overskydende kransstabbe helt inde ved stammen.
Antallet af efterladte stabbe
afhænger af hvor mange vækstkrafti
ge mellemgrene der er på stammestykket over og under den pågæl
dende krans.

Organisk gødning til
juletræer
v/ Lars Bo Pedersen og Claus Jerram Christensen, Skov & Landskab
Juletræer af nordmannsgran skal ofte
gødes for at få en god vækst og farve.
Hvis man bruger kunstgødning er der
risiko for udvaskning af kvælstof,
hvorimod organisk gødning frigiver
næringsstofferne langsommere, så
træerne kan nå at udnytte dem.
Dette emne er undersøgt i en skov
kultur på Thy statsskovdistrikt. Der
indgik svinegylle, Biogran slam, Binadan hønsemøg og Animix (en delvist
plantebaseret gødning) i doseringer
på 38 og 75 kg N/ha/år. Hertil kom
mer en ubehandlet parcel som kon
trol, samt en standard med NPK 233-7 i en dosering på 75 kg N/ha/år.
Det viste sig at udvaskningen fra
kontrollen og fra de organiske gød
ninger var næsten ens - ca. 6 kg
N/ha/år - mens der blev udvasket 21
kg fra kunstgødningen.
For alle behandlinger falder udvask
ningen med bevoksningens alder. 1
kulturens 6. år var udvaskningen fra
Binadan og gylle faldet til under 3,
hhv. 2 kg, mens der blev udvasket
over 15 kg fra kunstgødningen.
Der er kun moderate forskelle mel
lem gødningerne for juletrækvalitet
og nålekemi. Responset fra de organi
ske gødninger svarer helt til kunst
gødningen, og statistik set er der
ingen af behandlingerne som adskil
ler sig fra kontrollen.
Træernes farve og vitalitet er bed
re i de gødskede parceller. Især synes
Binadan at give en god farve sam
menlignet med kontrollen, kunstgød
ningen og de øvrige organiske gød
ninger. Ingen af de organiske gødnin
ger giver skader ved udbringning
primo april sammenlignet med såvel
kontrol som kunstgødning.
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Ønsker til bynære skove

-v

v/ Jette Hansen-Møller, Liv Oustrup
og Julie J. Skoven, Skov & Landskab
Der har været lavet flere store under
søgelser af befolkningens ønsker til
skovene, baseret på spørgeskemaer
til et stort antal mennesker (v. Niels
Elers Koch og Frank Søndergård
Jensen). De har bl.a. vist at man
ønsker variation i skovens udform
ning og træartsvalg, mulighed for at
se dyr samt oplevelse af ensomhed
og stilhed.
En ny undersøgelse har set på
skovens følelsesmæssige og sym
bolske betydning. Det er sket ved
personlige interviews med 9 perso
ner som bor tæt på Brøndbyskoven.
Denne metode giver mulighed for
at få begrundelser for svarene. Til
gengæld er der så få personer at de
ikke er udtryk for alle danskeres
holdninger, og de udtaler sig ud fra
én bestemt bynær skov. Denne under
søgelse kan derfor ikke stå alene, men
skal ses i sammenhæng med andre
undersøgelser.
Brøndbyskoven er på 85 ha og
ligger i Storkøbenhavn. Den er af
grænset af to motorveje og er i øvrigt
omgivet af beboede områder på alle
sider. Skoven er plantet i 1950'erne af
kommunen med henblik på friluftsliv.
Den rummer store ensartede bevoks
ninger, få lysninger og lange lige veje.
Der er enkelte vandhuller samt en
festplads med borde og bænke.
Resultater
De adspurgte kommer i skoven til
fods eller på cykel, som regel alene
og ofte flere gange om ugen. Formå
let er at motionere, opleve naturen
og stresse af. Årstidernes skiften og
smådyrs og fugles aktiviteter er
meget nærværende for dem. De lokkes især af skiftene ved løvspring,
løvfald og snefald, og skoven
besøges næsten uanset vejrlig, blot
for at følge forandringerne.
Skoven bruges til afslapning i
ensomhed. Det gælder selvom den
har en beskeden størrelse, bruges
intensivt og man hele tiden hører en
summen fra de store veje. Skoven er
et sted hvor ens personlige ressour
cer kan lades op, enten ved at gå en
rask tur og lægge dagligdagens pro
blemer fra sig, eller blot ved at sidde
på en bænk.
Lydene fra fugle og blade der ras
ler i vinden opleves som tilpasset det
menneskelige øre i modsætning til de
menneskeskabte lyde på arbejde og i
byen. Tilsvarende slapper øjnene
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Brøndbyskoven ved København ligner en produktionsskov med store ensartede
bevoksninger domineret af én træart, typisk bøg, eg og rødgran. Alligevel opfat
tes den som natur af de lokale.

S

Beboerne omkring Brøndbyskoven ønsker et begrænset plejeniveau i skoven, og
der skal kun være få bænke, borde og affaldskurve. Dermed kan man bevare
illusionen om skov og natur.
mere af ved at kigge på forandringerne
i hele sceneriet eller følge et dyr, end
når man færdes andre steder.
De vigtigste forudsætninger for at
man kan få sådanne oplevelser er at
træerne er så høje og skoven er så
stor at man kan glemme at der findes
andet end skov i verden.
De adspurgte føler at skove tilbyder
mange flere oplevelser end parker, og
de opfattes som mere naturlige. Det
skyldes at blade og grene får lov at
blive liggende, og at der er flere dyr
at se på.
Anbefalinger
Ud fra denne undersøgelse kan der
laves anbefalinger om anlæg og pleje

af bynære skove hvis man vil give de
besøgende bedre oplevelser:
- Skoven skal have en størrelse og
tæthed så den kan tilbyde ople
velsen af at der ikke findes andet i
verden end skov.
- Der skal være variation både
hvad angår træart og alder. Der
ved kan skoven tilbyde oplevel
ser af årstidernes skiften, inde
holde et varieret dyreliv, samt sti
mulere fantasien.
- Plejeniveauet og faciliteter som
bænke og borde, affaldskurve og
belysning holdes på et minimum
for at opretholde illusionen om
skov og natur i modsætning til
parker.
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Gyvel kommer hurtigt op og kan
beskytte bøgene mod bid. Foto: T.
Lynge Madsen.

Lupin er udsået sammen med bøg som vildtplante. Foto: T. Lynge Madsen.

Vildt - billige kulturer i
hedeplantager

Der er gennemført systematiske
faldtællinger i hele plantagen, og de
viser at der står omkring 8 styk kron
vildt og 23 styk råvildt pr. 100 ha.
Med den meget grovsandede jord i
plantagen er der tale om en temmelig
stor bestand.

v/ Palle Madsen 1), Torben Lynge
Madsen 2), og Carsten Ri is Olesen 3)
1) Skov & Landskab, 2) St. Hjøllund
Plantage, 3) Danmarks Miljøunder
søgelser (DMU, Kalø)
Hede- og klitplantager stilles for
tiden over for flere til dels modstri
dende krav: Omkostningerne til kul
turanlæg skal ned, der skal være
mere løvtræ for at give en stabil
skov, og der skal være gode vilkår for
hjortevildtet.
I St. Hjøllund Plantage startede
man i 2002 nogle forsøg der skal vise
om disse hensyn kan opfyldes på én
gang. Man laver billige kulturer uden
hegn og med brug af såning. Desuden
indbringes nogle hjælpearter som er
attraktive for vildtet og som kan
beskytte mod frost, græs mv. I Skoven
8/03, side 343-347, blev der bragt de
første resultater, og på konferencen
kom den sidste opdatering.
Hovedtræarterne er eg, bøg, douglas, lærk, rødgran, ær og spidsløn.
Hjælpearterne - som gavner vildtet er røn, gyvel, lupin samt birk bredsået på sne.
Der er desuden anlagt vildtagre.
Dels traditionelle vildtagre med urter
og græs, dels med såede træer og
buske: hvidtjørn, ask, rød kornel, sur
bær, dunet gedeblad og hybenrose.
Buskene skal tilbyde føde i den sidste
halvdel af vinteren hvor de traditio
nelle vildtagre er visnet ned. Desuden
er der i denne vinter fodret med roer.
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Resultater
Man har nu resultater fra efterår
2002 og forår 2003 - se tabellen. De
viser:
- Der er etableret et passende antal
planter - af hovedtræarterne ca.
10.000 pr. ha og af hjælpearterne
ca. 45.000 pr. ha.

- Fremspiringen er meget sving
ende. Af hovedtræarterne er der
spiret fra godt 30% til under 10%,
og af hjælpearterne fra godt 20%
til under 1%. Som årsag til den
lave fremspiring af bøgen angives
at halvdelen af partiet var råd
dent ved levering.
- Vildtet har bidt flere arter stærkt.
Blandt hovedtræarterne er det
især gået ud over eg, mens de
ikke har rørt nåletræerne. Efter
kun en vækstsæson er nåletræer
ne stadig meget små, og det må
forventes at de bides mere i de
kommende år. Blandt hjælpear-

Fremspiring efter såning og bidskader i forsøgene i St. Hjøllund Plantage. Såning
i foråret 2002, optælling i oktober-november 2002 og marts 2003. Tallene viser
gennemsnit.

Træart

Såtæthed Fremspiring
planter/ha

Hovedtræarter
Eg
Bøg
Douglas, lærk, rødgran
Ær
Spidsløn
Hjælpearter
Birk
Røn *)
Gyvel
Lupin

Bidskader, %
efterår 2002 forår 2003

14.500
27.000
18.000
3.500
5.000

4.700
1.900
2.800
600
200

36
18
0
5
13

52
29
0
32
-

675.000
458.000
177.000
165.000

700
7.000
39.500
6.500

36
44
46
26

44
77
-

*) de fleste ikke tilstrækkelig forbehandlet før såning.
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5A Hjøllund Plantage rummer 8 stk kronvildt og 23 stk råvildt pr. 100 ha, så der
er bud efter de såede planter. Foto: T. Lynge Madsen.
terne er det især gået ud over
gyvel.
- Der er mange bidskader allerede
første efterår, og der er endnu
flere efter den første vinter. Stort

Proveniensvalg i nobilis
v/ Ulrik Bråuner Nielsen, Skov &
Landskab
Siden 1930’erne har Danmark været
selvforsynende med nobilis frø, og
allerede i midten af 1960'erne blev
der lavet de første proveniensforsøg.
I 1987 blev der lavet en ny serie med
29 danske frøkilder, og man har også
undersøgt importer fra det naturlige
udbredelsesområde. Disse forsøg
danner baggrund for anbefalinger for
proveniensvalg.

set alle hovedtræarter er dog sta
dig i god vækst - og hvad egene
angår viser optællinger at 99,9%
har overlevet!

Linå Vesterskov, F545 (del af kåringen)
Bidstrup Jylland, F535 Staurby, F443
Klosterheden Hornet.
3. Lokaliteter hvor lange grene giver
problemer og hvor der ønskes grønt af
høj kvalitet. Blandt de 10 provenienser
med de korteste grene er der 4 som
ligger blandt de 10 bedste hvad
angår NPR pris. Provenienserne er
sorteret efter de korteste grene: F681
Mølleskoven, F402 Overgård, F587
Ulborg Fejsø, FP623 C.E. Flensborg.
FP623 og F681 har højest NPR.

Debat om gyvel
Gyvel var taget med i forsøget, fordi
den er eftertragtet af vildtet. Desuden
er den stedsegrøn, så den giver en vis
beskyttelse mod frost om vinteren,
men den slipper så meget lys igen
nem at selv eg og ask kan komme op.
Ulempen ved gyvel er dens evne
til at sprede sig og vanskeligheden
ved at udrydde den hvis den breder
sig. Der var en del debat på konferen
cen om fornuften i at indbringe en art
som er svær at udrydde. Distriktet vil
le derfor overveje om gyvel kunne
erstattes af andre arter - men man
har ikke for tiden bedre bud. Det
kræver i hvert fald gødskning og kalk
ning på disse magre hedelokaliteter.
Distriktet mener i øvrigt at langt
de fleste gyvel vil forsvinde af sig
selv når de blivende træarter vokser
op. Der er mange eksempler på at de
kun tåler lidt skygge.
Konklusion
Indtil videre konkluderes det fortsat
at det må være muligt at anlægge kul
turer til omkring 10.000 kr/ha - uden
omkostninger til vildtagre.

F404 Linå Vesterskov afd. 16e - som
er en del af kåringen, F443 Klosterhe
den Hornet afd. 468b, F545 Bidstrup
Jylland, afd. 118, 119a & 182 - som
kun er en del af kåringen (6, 4, 22),
F587 Ulborg Fejsø afd. 514 (8, 5, 5),
FP623 C.E. Flensborg (10, 1, 8), F681
Mølleskoven (11, 3, 1), F459 Frijsen
borg Cl. Dyrehave afd. 404a (12, 6, 16).
Tallene i parentes angiver rang i
afprøvningen for hhv. juletræsegnethed, netto-på-rod pris og grenlængde.
Provenienser med lange grene er til
delt lavest rang.
Især F404 (del af kåringen), F443
og F545 (del af kåringen) hører til
de hurtige provenienser, dvs på de
bedre jorde har de øget andel af for
lange grene.

7. Lokale dyrkningserfaringer. Valget
af proveniens bør tage udgangspunkt
i lokale erfaringer. Man kan gennem
gå sine bevoksninger og overveje
hvilke egenskaber man vil forbedre.
Derpå kan man i serien fra 1987 vur
dere om der er provenienser som
kan forbedre de kritiske egenskaber
på ens egen lokalitet.

4. Begrænset klippekapacitet. Hvis det
er svært at skaffe mandskab kan man
lægge vægten på provenienser med
et højt udbytte pr. kg: FP623 C.E.
Flensborg, F404 (del af kåringen) Linå
Vesterskov, F681 Mølleskoven, F545
(del af kåringen) Bidstrup Jylland,
F587 Ulborg Fejsø.

2. Lokaliteter uden problemer med
lange grene og med fokus på mange
kg, men samtidig en kvalitet i bedste
halvdel. Her kan man kombinere en
god netto på rod pris (NPR) med høj
produktion i kg: F404 (del af kåringen)

5. Juletræproduktion. Der findes næppe Nye frøplantager baseret på afprøvede
plustræer. Inden for 2-4 år kommer
en nobilis som giver lige så mange
der frø på markedet fra genetisk tyn
juletræer som nordmannsgran. Men
dede frøplantager. De kan blive et
man kan vælge en proveniens som
supplement til dagens frøkilder.
kombinerer et rimeligt juletræudbytte
og en god kvalitet af grønt:

Amerikanske provenienser. Afprøv
ningerne viser at dansk materiale er
at foretrække.
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HraæHIS
//u/s man uil udvælge træer til naturligt forfald anbefales at vælge træer med
synlige svampeangreb og træarter som er naturligt hjemmehørende.

Udvalg af træer til naturligt
forfald
v/Jakob Heilmann-Clausen,
Skov & Landskab
I visse bevoksninger efterlades enkelte
træer til naturligt forfald, fordi det
giver levemuligheder for mange
sjældne planter og dyr. Skovejeren
vil foretrække at udvælge de økono
misk mindst værdifulde træer, og det
passer ganske godt med de biologi
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ske ønsker. Det har ført til en række
anbefalinger:
- Træer med synlige svampean
greb giver den største artsrig
dom. Om muligt udvælges træer
angrebet af flere forskellige svam
pearter.
- Vælg trægrupper frem for enkelt
træer, ikke mindst af hensyn til
foryngelsen. Man kan udvælge
ydre og indre skovrande, samt

skrænter, sumpede parter og
vandløb. Disse træer har ofte ringe
værdi, og det kan være besværligt
at skove dem. Til gengæld er der
stor variation i fugtighed og tem
peratur, og det kan give basis for
mange arter af vedlevende orga
nismer.
- Størrelsen på det enkelte træ er
af mindre betydning end den
samlede mængde af ved der
efterlades til naturligt forfald. Det
er en fordel med en stabil tilgang
af dødt ved, og hele naturligt
døde træer bør prioriteres.
- Der må gerne være forskelle i det
lokale skovklima. Nogle svampe
og insekter findes kun i ved på
åbne solbeskinnede steder, mens
der er mange mosser som kræver
fugtighed og et stabilt fugtigt
skovmiljø.
- De mest truede arter er knyttet
til løvtræ, og de har ikke meget
gavn af en forsømt rødgranbe
voksning. Det anbefales at lægge
vægten på træarter som er almin
delige og naturligt hjemmehøren
de på stedet. Svampe spreder sig
ikke særlig let over større afstan
de - selv om de har sporer.
Stop for brændesankning?
Mange steder foregår der brænde
sankning hvor næsten alt dødt ved
fjernes. Det vil dog ikke være nogen
større fordel for artsrigdommen at
udlægge sankefri zoner hvor kun de
store stammer blev fjernet. Sankefri
zoner vil kun give få muligheder for
de svampe som angriber gamle
levende træer og dermed åbner op
for rødlistede arter.
En bedre løsning er at fortsætte
den nuværende tradition for sank
ning, men udvælge et vist antal træer
til naturlig aldring og efterfølgende
nedbrydning i skovbunden. Det kan
være træer som i forvejen kun kan
sælges til brænde. Denne strategi er
allerede sat i værk i dele af statsskov
ene, men det kræver en holdnings
ændring i forhold til hvad der ser
"ordentligt" ud.
Smitte af sunde træer
Man har tidligere ment at forfaldne
bøgetræer med tøndersvamp kunne
smitte yngre sunde bøge og dermed
forringe vedproduktionen. Under
søgelser har dog vist at der stort set
ikke findes tøndersvamp i bøgebe
voksninger under 135 år - medmin
dre træerne er særligt svækkede. (Se
også Skoven 9/01).

( SKOV & LANDSKABSKONFERENCEN 2004

Nedbrydning af træ
v/Jakob Heilmann-Clausen,
Skov & Landskab
Træ skal ikke ligge ret længe i skoven
før svampe og andre organismer
starter nedbrydningen. De fleste
forestiller sig vel at der er tale om
angreb udefra på træstammen - men
selv en nyfældet A-kævle rummer
kimen til sin egen nedbrydning.
For det meste er der tale om
svampe som har levet et skjult liv i
det levende træ, uden at give nogen
synlige symptomer. Nogle er helt inak
tive så længe træet lever, mens andre
formentlig lever et mere aktivt liv i
træets celler som såkaldte endofytter.
Endofytternes betydning for
levende træer er stort set ukendt.
De udnytter sukker og andre
næringsstoffer i træets celler, men
det er usikkert om de yder noget til
gengæld. Der er dog undersøgelser
som tyder på at endofytter i blade
kan beskytte mod insektangreb, og
det er sandsynligt at endofytter i
bark og ved yder en vis beskyttelse
mod angreb af skadelige svampe.
Når træet er dødt - fx efter det er
fældet - udtørres veddet langsomt, og
de hvilende svampe og endofytter bli
ver aktive. Disse svampe kan betegnes
som primære nedbrydere - sammen
med Tøndersvamp og andre svampe
som kan angribe levende træer. Pri
mære nedbrydere er alle afhængige af
at etablere sig i levende træer og dan
ner store og vidtstrakte mycelier.
Efter nogle år indvandrer de
sekundære nedbrydere, der er tilknyt
tet ved som er delvist nedbrudt.
Sjældne arter
Der findes ikke meget dødt ved i de
danske skove. Derfor er mange af de
sekundære nedbrydere sjældne og
optaget på rødlisten.
I danske bøgeskove er der mar
kant færre rødlistede arter på rod
væltede træer sammenlignet med
træer der er knækket på grund af
svampeangreb - fx tøndersvamp. Det
skyldes at et rodvæltet træ sjældent
har råd af betydning. Den primære
nedbrydning domineres her af arter
der var hvilende mens træet levede,
og de skaber åbenbart et ugunstigt
miljø for de sjældne arter.
Træer der er knækket et stykke
oppe ad stammen er ofte angrebet af
tøndersvamp, som kan give grobund
for flere sjældne arter. Størst artsrig
dom ses i træer som er knækket nær
basis. De er angrebet af mindre hyp
pige svampearter som forårsager
kerneråd i stammens nederste del.
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Effekter der har ligget for længe i skoven bliver hurtigt angrebet af svampe. De
fleste af disse svampe har været til stede i det levende træ. De aktiveres når ved
det udtørres og når ned på et vandindhold som tillader svampevækst.

NOrOMN
- 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.

UOrOMH

NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

Pindstrup
DK-8550 Ryomgård
Tlf. 89 74 74 74
Fax 89 74 75 76
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Tyndingsfri drift
af sitkagran
- en nekrolog
over afdeling 18

I 1962 blev der på Løvenholm tilplan
tet 4,1 ha tidligere landbrugsjord
med sitkagran. Planteafstanden var
1,5 m x 1,5 m.
Bevoksningen forblev utyndet gen
nem hele omdriften indtil afdrift i
efteråret 2003 ved en alder på 45 år.
På det tidspunkt var de levende
træers vedmasse 712 m3/ha (tabel 1).
Bevoksningen er blevet kendt som
afdeling 18. Mange forstfolk, både
danske og udenlandske, har set afde
ling 18 på en af de utallige ekskursio
ner i området.
Boksen giver en generel oversigt
over fordele og ulemper ved tyndingsfri drift af sitkagran.

Vedmassefaktorer
Diameterfordeling
Ved afdrift var der ca. 450 træer pr.
ha med DBH > 25 cm (figur 1). Heraf
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Prøveflade

1

1

2

3

Årstal
Areal (m2)
Alder (år fra frø)

1985
612,5
26

2003
612,5
45

2003
712,5
45

2003
450,0
45

N levende (/ha)
N døde (/ha)
N total (/ha)

3429
1682
5110

1388
3331
4718

1811
3663
5474

1022
1667
2689

Hioo (m)
Hg (m)
Dg levende (cm)
Dg døde (cm)

18,5
15,4
13,5
5,8

30,3
26,5
22,2
8,8

30,5
25,2
19,9
9,4

29,9
25,6
24,7
12,9

G levende (m2/ha)
G døde (m2/ha)
G total (m2/ha)

49,07
4,38
53,45

53,52
20,28
73,80

56,40
25,53
81,93

48,90
21,87
70,78

V levende (m3/ha)

425,1

723,9

753,9

628,0

1985

2003
400

400

Stamtal pr. ha

En af de mest kendte dan
ske sitkabevoksninger i tyn
dingsfri drift blev afdrevet i
efteråret 2003. Nettoudbyt
tet var 122.000 kr pr. ha.
Afdriften blev fremskyndet
på grund af øget dødelig
hed blandt de store træer.
Det anbefales at kontrol
lere utyndede bevoksninger
for store, døde træer én
gang om året.

Tabel 1. Stamtal (TV), højde (Hg og Hl00), bevoksningsdiameter (Dg), grund
flade (G) og vedmasse (V) på en prøveflade i efterår 1985 og tre prøveflader i
efterår 2003. Bemærk den store variation inden for bevoksningen. Arealvejet
gennemsnit for levende træers vedmasse (totalmasse) var i efteråret 2003 på
712 m3/ha.

Stamtal pr. ha

Af Anders Lomholt &
Jens Peter Skovsgaard, Skov &
Landskab, KVL

-400

-400
10

20

30

Brysthøjdediameter [cm]

40

10

20

30

40

Brysthøjdediameter [cm]

Figur 1. Diameterfordeling for afdeling 18 efterår 1985 og efterår 2003, Levende
træer: søjler over x-aksen. Døde træer: søjler under x-aksen.
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Figur 2. Arlig højdetilvækst 1962 - 2003. De små figurer viser 27 udvalgte træers højdetilvækst (ih) som funktion af det
enkelte træs højde (h) i 12 forskellige år fra alder 3 år til 44 år (de sidste 4 år er dog kun vist to træer). Fire træer er speci
elt afmærket. De viser, at det sociale hierarki i en utyndet bevoksning af sitkagran grundlægges tidligt og forbliver stort set
uændret gennem hele omdriften.
X-akse: træets højde (h, meter), bemærk forskellig skala. Y-akse: træets højdetilvækst (ih, meter). T = alder fra frø.

var ca. 115 træer pr. ha tykkere end
30 cm.
Tilvækst
Højdevæksten svarer til bonitet 1 1,5.

De første ca. 5 år efter plantning
tiltog forskellene i højdetilvækst til
ca. 80 cm (figur 2). De træer, som
sakkede bagud, døde eller forblev
små. På det tidspunkt blev det sene
re mønster for selvtynding grundlagt.

Senere var både højdetilvæksten
og variationen i træernes højdetil
vækst ret konstant. Derimod øgedes
forskellene i diametertilvækst (ikke
vist). Det bidrog til yderligere uddif
ferentiering.
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1985
Afstand [m]
20

15

10

Afstand [m]

25

2003
Afstand [m]

\-S

••
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Afstand [m]

••

/t.

r
Foto 1. Det er enkelt at foretage skovning af utyndet sitkagran. For at lette sorte=
ring af effekterne foregik skovningen af afdeling 18 i to omgange. Først blev der
foretaget en “tyndingskugst”, som fjernede døde træer (ikke vist). Umiddelbart
herefter blev der foretaget almindelig renafdrift som vist på fotografiet.

Selvtynding
Selvtynding forekom især blandt de
mindste træer i bevoksningen, men
kort før afdrift var der tiltagende
dødelighed blandt de store træer
(figur 1). Det skyldes måske tørke
stress (der var ingen angreb af
micans).
Træernes rumlige fordeling
De største af de overlevende træer
fordelte sig nogenlunde regelmæssigt
over arealet (figur 3).
Der var tydelig konkurrence mel
lem store træer, når de stod tæt. Her
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døde de små træer. Mange af de min
dre træer overlevede, når der ikke
var et stort træ i nærheden.
Der var 16% tveger, formodentlig
på grund af vildtbid.

Alarmtegn for foryngelse
Det er almindeligvis de mindste
træer, som bukker under for konkur
rencen i en utyndet bevoksning af
sitkagran. Man kan derfor frygte, at
bevoksningen er på vej til at gå i
opløsning, hvis nogle af de store
træer dør.
De store træer betyder meget for

Figur 3. Træernes rumlige fordeling
(prøveflade 1). Sort prik: dødt træ.
Rød prik: død tvege, Grøn boble:
levende træ. Rød boble: Levende
tvege. De levende træers vedmasse
er proportional med signaturens
diameter.

bevoksningens stabilitet. Dernæst
udgør de den mest værdifulde del af
tømmerproduktionen. Såfremt
bevoksningens stabilitet svækkes, vil
det kunne resultere i yderligere vær
ditab.
Hvis der forekommer øget dødelig
hed blandt store træer i utyndet
sitkagran, bør bevoksningen forynges for at undgå tab af værdifuldt
tømmer. Man bør derfor jævnligt
kontrollere mellemaldrende og gamle

Fordele og ulemper ved
tyndingsfri drift

8

Fordelene ved tyndingsfri drift af
sitkagran er bl.a. følgende:
• Sitkagrans evne til selvtynding.
• Utyndet sitkagran er meget sta
bil i stormvejr.
• Utyndet sitkagran angribes ikke
af barkbiller.
• Der er ingen udgiftskrævende
tyndinger.
• Der er minimal rådudvikling.
• Administrationen er enkel.

n
Jv i! V*-«
a ♦

bevoksninger for store, døde træer,
for eksempel én gang hvert år.

li

g

Ulemperne ved tyndingsfri drift af
sitkagran er bl.a. følgende:
• Der er ingen tyndingsindtægter.
• På grund af stormfaldsrisikoen
bliver det med tiden tiltagende
vanskeligt at sadle om og vælge
en anden driftsform i den enkel
te bevoksning.
• Det kan være vanskeligt at afpas
se foryngelsestidspunktet, hvis
der forekommer øget dødelig
hed blandt de store træer. Det
kan for eksempel give problemer
med hugstfølgen, hvis bagvedlig
gende nåletræsbevoksninger
eksponeres.
Den væsentligste fordel ved tyn
dingsfri drift af sitkagran er måske,
at man samtidig kan opnå både høj
stabilitet og høj værdiproduktion i
grandyrkningen. Fordele og ulem
per bør altid afvejes nøje, inden
man træffer beslutning om tynd
ingsfri drift af sitkagran.
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Foto 2, Afdrift af afdeling 18 ved en alder på 45 år resulterede i 668 m3 fastmasse
pr. ha. Der blev aflagt ialt 374 m3 uafkortet tømmer pr. ha. Det er mere, end man
almindeligvis opnår ved afdrift afen tilsvarende, men almindeligt tyndet sitkabevoksning. Det uafkortede tømmer var særdeles finkvistet og med lille afsmalning.

Tabel 2. Sortimentsudfald og nettoudbytte ved afdrift af afdeling 18 i efteråret
2003 (kfm betyder kubikmeter fastmasse).

Hugstud bytte
Kerneråd og micans
Der var stort set ingen angreb af råd
eller micans. Mod vest, op til en D-»B
hugget rødgranbevoksning, var der
råd i de yderste rækker samt pletvis
forekomst af micans.
Sortimentsfordeling
Sortimentsudfaldet bekræfter
sitkagrans evne til uddifferentiering:
61% af den aflagte vedmasse var af
tømmerkvalitet (tabel 2).
Der blev aflagt 374 m3 uafkortet
tømmer pr. ha (handelsmasse). Det
er mere, end man almindeligvis
opnår ved afdrift af en tilsvarende,
men almindeligt tyndet sitkabevoksning. 62% af de uafkortede tømmer*

m

i

Stokantal

kfm

Hugst
kfm/stok

kfm/ha

Uafk. tømmer
11-15 cm
16-20 cm
21-25 cm
26-30 cm
31- cm

300
1216
869
236
53

72
513
617
248
84

0,24
0,42
0,71
1,05
1,59

18
125
150
60
21

Uafkortet ialt

2674

1534

0,57

374

92.188

Effekt

Netto
kr/ha

Korttømmer
Kassetræ
Spånpladetræ
Afkortet ialt

137
202
867
1206

33
49
212
294

30.192

Total

2740

668

122.380
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stokke var tykkere end 21 cm på mid
ten og med en gennemsnitlig kubikmasse på 0,82 ml
Tømmerkvalitet
Det uafkortede tømmer var særdeles
finkvistet og med lille afsmalning.
Hele partiet blev afsat som 70A/30B.

SjvgV .'i. *i

Økonomi
Afdriften gav netto 122.000 kr pr. ha.
Det bekræfter, at der ved tyndingsfri
drift af sitkagran kan opnås en bety
delig værdiproduktion. Ved en kalku
lationsrente på 2,5 % og en kulturom
kostning på 25.000 kr pr. ha er jord
værdien 30.000 kr pr. ha.

Fremtiden for afd. 18
Afdeling 18, som nu er blevet til afde
ling 635, planlægges genkultiveret
med sitkagran i 2004. Fremtiden må
vise, om også næste generation for
bliver utyndet. ■
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Fotografier

Foto 1 og 2: Anders Lomholt. Foto 3 og
4: Flemming Rune.
Foto 3. Afdeling 18 i sine velmagtsdage, fotograferet 1. maj 1997 ved alder 38 år.
I denne bevoksning er planteafstanden 1,5 x 1,5 m. Tømmeret er derfor meget
finkvistet, men dimensionsudviklingen forsinkes i forhold til det ønskelige. Dren
gen på billedet er 1,05 m høj.
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På grund af indtrufne
omstændigheder passes min
forretning indtil videre af
statsaut. ejendomsmægler,
cand.agro,
Erling Bøndergaard fra
Landbrugsmæglerne I/S
ved Tiist, Århus, tlf. 8624 4000.

Statsaut. ejendomsmægler

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

Forhandling af anlægsrør til overkørsler
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Foto 4. Det anbefales at kontrollere
utyndet sitkagran for store døde træer
én gang om året. Her ses trækronerne
ved alder 38 år i Løvenholm afd. 18.
På det tidspunkt stod de store træer
med sunde kroner, mens der forekom
selvtynding i normalt omfang blandt
de små træer.
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Vortebirk med speciel struktur,
vejer ca. 930 kg/m3.
Salgsprisen er op til 50 kr./kg.
Årlig tilvækst over 100.000 kr./ha!
ALLE KLONER MED MASURVED ER I
EN ENSARTET OG VELDEFINERET
KVALITET.

t

Trætop
PLANTESKOLE
Østerhovedvej 37 • 7323 Give
75 73 57 55 / 23 30 97 55
www.traetop.dk / svend@traetop.dk

//LU/
AHWI GRENKNUSERE og RODFRÆSERE
Effektive - også i juletræskulturer
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Grenknuser type FM500-2000
•
•
•
•

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

M tOO

Rodfræser type RFL700-2000
• Effektiv ved omlægning til ny kultur eller
tilbage til landbrugsjord
• Sønderdeler stubbe op til 30 cm i én
arbejdsgang
• Arbejdsdybde op til 30 cm i én arbejdsgang

400 UK.
For nærmere oplysninger kontakt:

Wirtgen A/S • Taulov Kirkevej 28 • 7000 Fredericia
Tlf. 75 56 33 22 • Fax 75 56 46 33 • e-mail: wirtgen@wirtgen.dk
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Der er i dag over 1200 virksomheder i Europa og en enkelt i Japan med et Chain-of-Custody-certifikat, og der er over
10.000 som har lov til at anvende PEFC logoet.

Debat om certificering
Om baggrunden for at
vælge PEFC i Danmark, og
udbudet af produkter med
PEFC logo.
Indkøbschef Thomas Skau Toftgaard,
Spekva A/S skrev i Skoven 2/0, side
94, et debatindlæg om certificering '‘Kunden har altid ret”. Det har affødt
to reaktioner:

Derfor PEFC i Danmark
Af Niels Peter Dalsgård
Jensen, Salten Langsø
Skovdistrikt
TST slutter sit indlæg med at udtryk
ke et håb om at hans indlæg kunne
medvirke til en mere nuanceret
debat, som ikke kun tager udgangs
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punkt i skovens ønsker, men i højere
grad i kundens ønsker og krav.
Jeg vil så indlede mit indlæg med
at udtrykke et håb om at mit indlæg
vil kunne være med til at give TST et
mere nuanceret billede af certifice
ringsproblematikken i Danmark.

Skovpolitik uden
om Folketinget
Skovbruget har drøftet certificering i
efterhånden ganske mange år. Den
helt overordnede problemstilling var
fra starten at de grønne organisatio
ner forsøgte at gennemføre en kraftig
stramning af miljøkravene til skov
bruget gennem en certificering (FSC).
Samtidig var der ingen af skovbru
gets kunder (den primære træindu
stri) som på nogen måde udviste
interesse (direkte forespurgt) for at
købe og/eller stille krav om at de
danske skove skulle certificeres.

Gik man videre til slutforbrugeren
i Danmark var det tydeligt at dan
skerne udelukkende fokuserede på
prisen frem for miljøet. Det skete
eksempelvis ved at købte billigt
importeret trykimprægneret træ
uden sikkerhed for hvilke imprægne
ringsstoffer, der var anvendt.
De få træforarbejdende virksom
heder som dengang stillede krav om
certificering gjorde det tydeligvis
ikke alene ud fra en meget miljøbe
vidst holdning. De opfattede deri
mod et krav om certificering som en
konkurrenceparameter, som kunne
give dem et kortvarigt forspring på
markedet. Interessen for certifice
ring kunne også skyldes at de var
udsat for et markant pres fra
NGO'er, som mente at de gav udtryk
for slutforbrugerens holdninger.
Desuden var der en markant sam
menblanding af miljøproblematik-

(""dIbAT - CERTIFICERING

ken i de tropiske skove og i de tem
pererede skove.
Det var således meget svært for de
danske skovejere at opfatte den dan
ske FSC gruppes initiativ som andet
end et forsøg på at føre skovpolitik
uden om Folketinget.
Samtidig med at de danske skoves
kunder ikke var interesseret i at
arbejde med certificering foregik der
en indædt kamp mellem FSC og de
private skovejerorganisationer og
større virksomheder i de nordiske
lande. De var gået i gang med at
udvikle deres egne systemer til doku
mentation for en bæredygtig skov
drift.

Valg af PEFC i Danmark
Danmark er en lille aktør på det
internationale træmarked. Det var
naturligt at vente og se, hvilket certi
ficeringssystem, der blev det tonean
givende på det europæiske marked
for ikke at spilde penge på et forkert
certificeringssystem i et skovbrug
med en nødlidende økonomi.
Da de nordiske lande sammen
med en del øvrige europæiske lande
stiftede PEFC i 1999 valgte skovbru
get v/Dansk Skovforening at satse
primært på en dansk PEFC certifice
ring for ”at være fremme i skoene”.
Skovforeningen har dog hele tiden
også fulgt med i FSC gruppens arbej
de som observatør.
I dag er knap 7.500 ha skov PEFC
certificeret i Danmark. Disse skoveje
re har valgt at blive certificeret for at
kunne dokumentere overfor det
omgivende samfund at de produce
rer træet miljørigtigt og i overens
stemmelse med de europæiske ret
ningslinier for bæredygtigt skov
brug*. Dette for at kunne være på
forkant med en udvikling, hvor der
på et tidspunkt bliver stillet krav til
skovbruget om at kunne levere en
certificeret vare.
Til TST skal jeg sige - dette tids
punkt har vi endnu ikke nået. De dan
ske skovejere møder endnu ikke kra
vet fra deres kunder om at kunne
levere certificeret træ, men tidspunk
tet hvor det kunne ske, er nok rykket
nærmere.

Økonomi
Jeg nærer ingen illusion om, at vi får
dækket vores meromkostninger i for
bindelse med certificeringen i form
af en merpris. Men når det bliver et
krav vil det formodentlig blive et

*

Helsinki kriterierne og Lissabon-resolutionen

krav på lige fod med længde- og dia
meterkrav.
Det er svært ikke at have en vis
forståelse for, at et erhverv i alvorlig
økonomisk krise - fordi markedet er
præget af de lave produktionsom
kostninger i Østeuropa - ikke vil bru
ge penge på at lade sig certificere når
erhvervets primære kunder ikke stil
ler krav herom.

Små forskelle
Når talen falder på FSC eller PEFC
har det en tendens til at blive en
skelnen imellem de rigtige miljøbe
vidste og de andre som kun er mil
jøbevidste på skrømt. Efter at FSC
har ændret deres kriterier så de er
blevet mere realistiske i forhold til
dansk skovbrug er der ganske lille
forskel mellem de to certificeringssy
stemer.
Det var derfor efterhånden på tide
at FSC opgav den principielle mod
stand imod PEFC og gik med til en
gensidig anerkendelse. Det ville gav
ne markedet og certificeringstanken.

Der er masser af
PEFC-træ
Af Tanja Blindbæk Olsen,
sekretariatet for PEFC
Danmark
Det giver stof til eftertanke når ind
købschef Thomas Skan Toftgaard
(TST), Spekva A/S, skriver han har
valgt FSC af to grunde:
1. Han ønsker en synlig mærk
ningsordning
2. Han ønsker en global mærk
ningsordning
Der findes nemlig et alternativ som
lever op til disse krav: PEFC (Pro
gramme for Endorsement of Forest
Certification Schemes - tidligere Pan
European Forest Certification).

Synlig mærkning
TST skriver at PEFC ikke har en slutmærkning af produktet. Det er en
sandhed med modifikationer. PEFC
mærket vinder frem - ikke kun på det
europæiske marked, men også i Asi
en.
Der er i dag over 1.200 virksomhe
der i Europa og en enkelt i Japan
med et Chain-of-Custody-certifikat,
og der er over 10.000 som har lov til
at anvende PEFC logoet. (Chain-ofCustody certifikat betyder at det
certificerede træ kan spores gennem
hele trækæden, så slutprodukterne
kan mærkes med PEFC logoet. Red.).
Men for at kunne mærke slutpro

duktet, skal der være træ til rådighed
på markedet. PEFC blev først stiftet i
1999, og herefter har de enkelte lan
de skullet udvikle standarder for
skovdriften som kunne leve op til de
europæiske regeringers bæredygtig
hedskrav. Først derefter har det
været muligt at at levere træ der kan
mærkes med PEFC logoet.
De seneste år er det gået rigtig
stærkt. Over 52 millioner ha skov er
nu PEFC-certificeret. Så nu er der for
alvor træ at producere af. Og arealet
stiger støt.
I butikker i Frankrig, Tyskland og
Italien kan man finde PEFC mærkede
produkter på de samme hylder som
FSC-mærkede produkter. Udbudet er
ikke så stort endnu, men det er der.
Selv i Danmark kan man finde
PEFC. Tag fx forbi havnen i Fredericia
og se hvor mange af de træprodukter
der importeres fra Sverige og Finland
som har PEFC-mærke på.

Global mærkning
TSTs andet krav om at mærkningsord
ningen skal være global, kan PEFC også
opfylde. 1 oktober 2003 blev betydnin
gen af forkortelsen PEFC ændret for at
vise at PEFC nu dækker globalt. Inden
for det næste år kan vi forvente at
både Australien og Chile har ordninger
godkendt under PEFC-paraplyen med
ret til at bruge PEFC-mærket.

Ikke en protest mod FSC
Det er heller ikke rigtigt at miljøorga
nisationerne generelt ser PEFC som
en protest mod FSC og ikke som en
seriøs og troværdig skovcertifice
ringsordning. I flere og flere lande er
miljøorganisationerne gået ind i
PEFC-arbejdet og har været med til
at sætte dagsordenen.
Et rigtig godt eksempel er PEFC i
Frankrig. 1 maj 2004 afholder den
førende franske miljøorganisation
sammen med PEFC Frankrig og det
internationale PEFC et seminar hen
vendt til alle miljøorganisationer
med interesse i PEFC.
Certificeringsdebatten er ikke den
samme som for 5 år siden. At
fortsætte tanken om at der kun skal
være plads til ét certificeringssystem
med monopol (FSC) er ikke i læng
den en holdbar løsning for nogen
parter.
En gensidig anerkendelse af skov
certificeringssystemer vil derimod
kunne sikre en tilpas konkurrence
mellem systemerne og lette vejen til
en verdensomspændende ordning. 1
sidste ende vil det føre en rimelig
pris for alle - også forbrugerne. ■
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Bøger sælges

Stigende hugst globalt

1. Plantepatologi (for Landbrugere, Havebrugere og Skovbrugere).
Den samlede hugst i hele verden ven
E. Rostrup. Nordiske 1902. Læderryg. Lidt slidt. 634 s.......................... 150 kr
tes at stige fra i dag 1,40 milliarder m3
2. Skovtræernes Sygdomme. C. Ferdinandsen og C.A. Jørgensen.
til 1,63 mia. m3 i 2010. Det svarer til
Gyl. 1938/39. Heftet. Lidt flosset i kanter. 570 s....................................... 150 16% eller 1,5% om året. Det fremgår
3. Dansk Forstzoologi. J.E.V. Boas. Nordiske 1896/98. l.udgv.
af en analyse fra det store finske kon
Halvl. Slidt. 441 s....................................................... ............................... 150sulentfirma Jaakko Poyry.
4. Lærebog i Zoologien. J.E.V. Boas. Gyl. 1920. 5.udgv. Halvl. 3 bind.
Nordamerikas andel af den globale
Slidt. 725 s.................................................................................................. 75hugst vil falde fra 42% i dag til 38%.
5. Dyrerigets Naturhistorie. J.E.V. Boas. Gyl. 1915. 7.opl.. Shirt.. 253 s........40 Vesteuropas andel vil fortsat ligge på
6. Dyreriget (En Haand- og Lærebog). Chr.F. Lutken.
17% - og da den globale hugst som
Gyl. 1893. Halvl.. 650 s............................................................................. 100 nævnt
stiger med 16%, så vil Vesteu
7. Træer og Buske (Diagnoser til dansk Frilands-Trævækst). O.G.Petersen.
ropas hugst også stige målt i m3. Der
Nordisk 1916. Halvlæder. 517 s................................................................ 100 ventes en stigning i hugsten i Østeu
8. Træer og Buske i Danmarks Skove (En botanisk,forstlig og
ropa og Rusland.
kulturhistorisk Skildring af de i vore Skove voksende Træer og Buske).
På globalt plan vil halvdelen af
B.
Møller. Hagerup 1916. Halvl. 315 s.................................... .........150 den forøgede hugst komme fra plan
9. Nytteplanter. K.Gram, H. J. Jessen, A. Mentz. Gyl. 1927.
tager med hurtigtvoksende træer (fx
Halvshirt. Slidt. 503 s................................................................................. 50 10.
Alverdens Planter. H.C.D.de Wit og K.B.Boedijn (Dansk red. T.Bocher,V. eucalyptus og radiatafyr).
Mikkelsen,O. Høst). Hassing 1965/67. 3 bind. Shirting. 1050 s............... 200 KildeHust Forest 3/2003
11. Tidsskrift for Skovbrug. Udg. af P.E. Muller, l.og 2. Bind, 1876/77.
Halvl. 686 s................................................................................................ 100 12.
Skov-Kulturer i Jyllands Hedeegne. C. Dalgas. Aarhus 1890.
3 hefter. I alt 108 s....................................................................................... 75 13. Grundsåtze und Regeln fur den Zweckmåssigen Betrieb der Forsten.
C.
D.F.Reventlow 1827. Kbh. og Berlin 1934. Halvl. Slidt. 156 s......75 14.
Forestry in Denmark (a Guide to our Visitors). A.S. Sabroe.
Kbh. 1954. Heftet. Med Carl Mar: Møllers bonitetskurver for
Bøg, Eg, Rødgran i farve. 118s...................................................................40 15. Om Forandringen af Danmarks Plantevækst i de sidste to
Aarhundreder. M.T. Lange. Lunds 1859. Læderryg, afslidt. 98 s............... 40 16.
Hvad nytte er Skoven til? A. Howard Grøn. Kbh. 1933. Halvshirt. 224 s.......... 40 Privat vandværksskov
17.
Skovene om København. Sv.Fleuron. Nordisk 1926. Heftet.
Staten
har lavet aftaler med flere
Ryg rep.m.tape. 187 s................................................................................. 20 kommunalt ejede vandværker om at
18.Hasselskoven (en skov- og landbrugskulturhistorisk studie fra Syd
sjælland i 1600-1700). Holger Munk. H. Munk 1969. Heftet. 249 s............75 give tilskud til skovrejsning der
19. Stævningsskovene. E. Worsøe. Da. Naturfredningsforen. 1979.
beskytter kildeområder mod forure
Heftet. 114 s................................................................................................ 40 ning. Nu har det første private vand
20. Borris Hede. S. Rosendahl/L.Ragn Jensen. Skjern 1978. Heftet. 126 s.....40 - værk gjort noget tilsvarende.
21. Sikker Hansen og dyrene. Hans Hvass. Schultz 1956. Heftet. 59 s........... 20 Det er Næsby Vandværk som
22. Marselisborg Skovene (Historie og begivenheder gennem
hvert år vil bruge 300.000 kr til skov
århundreder). Bernhardt Jensen og Peder Jensen. Århus 1974.
rejsning ved Kirkendrup vest for
Karton. Stort format. 207s........................................................................... 50 Odense. Vandværket har syv borin
23. Marselis-SIægten, blade af dens historie. Poul Harris.
ger i området, og heraf ligger de fire
Centrum 1980. Heftet. 239 s....................................................................... 50 nu i nyplantet skov.
24. Berømte Danske Træer (66 stk). H.V.Qvistorff. DR 1995. Kart.
Næsby Vandværk mener at man
Stort Format. 95 s...................................................................................... 100 har
det bedste drikkevand i Odense
25. Lægeboger med tilknytning til Henrik Harpestreng. Poul Hauberg.
Kommune og i rigelige mængder. For
Da. Farmaci-Historisk Selskab 1982. Heft.. Kræver kendskab t.
målet med skovrejsningen er at sikre
1200-tals dansk. 362 s................................................................................ 75 forsyningen med rent vand fremover.
26. Traktordrift i Lantbruk och Skogsbruk. Gosta Sjoqvist. På uppdrag
Skov- og Naturstyrelsen ejer jor
av Volvo. Goteborg 1946. Et lille hefte. 42 s............................................... 40 27. Traktorredskapen ////.(Landbrug). Volvo1946.To små hefter, i alt 99 s......40 den og står for driften, men vandvær
28. Men morsomt har det været.Fl. Juncker. Gyl.1983.Heftet.423 s................ 30 ket får en tinglyst deklaration om at
29. En gård skifter hænder. Fl. Juncker. Gyl. 1984. Shirting. 183 s................. 30der ikke i fremtiden må bruges pesti
30. Humus, Dynamisk økologi (fra fattig hede til frodig løvskov).
cider på arealet.
Fl.Juncker. Gyl. 1985. Shirting. 230 s......................................................... 30 En anden stor skovrejsning ved
31. Træk fra Glemmebogen (1968 og de sidste 25 års økonomiske
Odense er Elmelund fra Bolbro og
forvirring). Fl. Juncker. Gyl. 1986. Shirting. 264 s.......................................30 vestpå. Her har Odense Vandselskab
32. Hedens Grannelund (statens plantageanlæg på de jyske heder 1788-1863).
- der ejes af kommunen - indgået en
Jørgen Nielsen. PKristensen 1988. Karton. 188 s...................................... 50 lignende aftale og betalt for køb af
33. Det flyvende korps ( og andre som plantede læ).H.S. Knudsen.
jord.
Borgmesteren og miljørådman
FfL 1983. Hft..l46 s...................................................................................... 40den i Odense kommune har også talt
34. Stenene og det danske Landskab. K. Milthers.Hagerup 1941.Hft..
varmt for skovrejsning, men indtil nu
4 farvetavler. 58s..........................................................................................30 er der ikke kommet kommunale pen
35. Verdens sande tilstand. Bjørn Lomborg. Centrum 1998. Heftet. 322 s....100 Henvendelse til Ernst Riisgaard Pedersen: TIL: 47 17 65 79, Fax 47 10 10 79 eller ge til skovrejsning.
Kilde: Fyens Stiftstidende 31.10.03
peddersens@post.tele.dk
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Egen kontrolleret
frøhøst fra udvalgte
| områder:

Sidst i februar blev der lidt vinterstemning på grund af en række små lokale sne
byger. Temperaturen var dog som regel over nul om dagen så det smeltede hur
tigt igen. Her fra Rude Skov nord for København på den sidste dag i februar.

Varm, våd og
solrig vinter
De tre vintermåneder under ét blev
1,3 grad varmere end normalen. Det
var især december der trak op, mens
januar blev en anelse koldere.
Der kom 49 mm mere nedbør end
der plejer - 23% mere - og det var
især januar der gav meget nedbør.
Der kom 30 soltimer mere end der
plejer, og her var det februar der
udmærkede sig ved meget solskin.

Dec Norm
Temperatur °C
Nedbør mm
Soltimer

3,9
72
50

1,6
66
43

Vinteren gav ikke noget særlig dra
matisk vejr. Kun meget lokalt var der
stormvejr den 5.-6. december 2003 i
det nordlige Sjælland - og det samme
gælder snefald der nogle steder var
kraftigt.
Vinterens laveste temperatur blev
-18,3 gr. i Midtjylland natten til den
30. januar. Den højeste blev 11,5 gr.
den 3. februar om aftenen nær Ran
ders under et udtalt varmefrembrud.
Kilde:www. dmi. dk - 1.3.04

Jan

Norm

Feb

Norm

Vinter

Norm

-0,4
98
35

0
57
43

2
40
100

0
38
69

1,8
210
185

0,5
161
155

|hh

Ambrolauri
Tlugi
Borshomi Nedzvi
Bredal FP1100

Bredal Planteskole A/S
Siem Skovvej 7 ■ Siem
DK-9575 Terndrup
Tit. +45 9833 5160
Fax +45 9833 5111
E-mail: bredai@bredal.as

www.bredal.as

TRÆ KOBIS
Bøgetræ til brændeproduktion købes
Andre løvsorter kan også have interesse
Store som små partier
Kontakt Poul Erik Gade på gades.beslagsmedie@mail.dk
eller på tlf.: 86 52 22 60 (mellem 7.00 og 8.00) eller på tlf.: 21 42 14 79

Tænker De på Allétræer
- Vi har et stort udvalg
i alle arter
y^og størrelser!

KLØVNING
Få mere ud af kævlerne til brænde
Kløvning af stammer i op til
0 95 cm og 3 mtr's. længde

Strandgaard Kløvning
40539732
www.strandgaardsbraende.dk
\

Bols Forstplanteskole
Løvetvej 3 0 . 8 7 4 0 Brædstrup
Telefon 75 76 00 43 Telefax 75 76 02 04
E-mail: bolsfrst@post10.tele.dk
Hjemmeside: www.bolsforst.dk
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Angreb af
stribet vedborer
Af Hans Peter Ravn & Iben M.
Thomsen, Skov & Landskab

Stribet vedborer flyver, når
temperaturen kommer over
15°C efter 1. april. Angrebet
kan godt vare mere end 14
dage.
Effekter, som er skovet for
mindre end 8 uger siden,
kan angribes hvis de er
udtørret hurtigere end nor
malt.
Der er mulighed for var
sling via elektroniske medi
er eller e-mail.

Sværmning og angreb af stribet ved
borer i 2002 adskilte sig tilsyneladen
de fra det normale og forventede
mønster. For det første var der op til
en måneds forskel i sværmningstidspunkt mellem de enkelte distrikter,
idet der blev indberettet angreb i
både april og maj. Desuden indløb
der meldinger om, at relativt frisk
træ blev angrebet.
Dette gav anledning et projekt
bevilget af Produktudviklingsordnin
gen for skovbruget og træindustrien.
Hensigten var at klarlægge om de
hidtidige anbefalinger til at undgå
angreb af stribet vedborer skulle
ændres, samt om muligt at forbedre
varsling af angreb.
De vigtigste resultater af projektet
rapporteres i denne artikel. Interes
serede kan rekvirere den bagved lig
gende rapport i elektronisk form.

Insektet
Stribet vedborer, Trypodendron line-
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bl.a. rødgran, Abies-, Pinus- og Larixarter.
Hunnen finder egnet ynglemateriale og starter indboringen. Hannerne
lokkes til af et feromon, der udskilles
af de borende hunner. Ofte følger
gangsystemet årringene, og det lig
ger placeret 5 cm nede i splintved
det. Hunnerne medbringer en
blåsplintsvamp, der er larvernes
fødegrundlag (ambrosia).
Omkring 1. juli begynder det nye
hold biller at forlade stammerne, idet
stribet vedborer overvintrer i jord
bunden.

Flyvetidspunkt
►5?

Stribet vedborer er en barkbille (3
mm), som kan gøre skade i skoven
ved at angribe vinterskovet tøm
mer, der ligger i skoven i billernes
flyveperiode. Gangsystemerne kan
gå 5-10 cm ind i veddet og forårsa
ge kassation af en stor del af det
opskårne træ.
Billerne foretrækker træ af en
helt bestemt friskhed. Det skyldes,
at de medbringer en blåsplints
vamp, som de poder i gangsyste
merne - idet den anvendes som
foder for larverne.
Når den ny generation forlader
stammerne søger de ned i skovbun
den ikke langt fra hvor de kom ud.
Dette medfører, at vedborerne ofte
opformeres på råtræpladser ved
savværker.
Figur fra Ratzeburg 1839.

atum (syn: Xyloterus lineatus), er en
vedlevende barkbille-art. Den angri
ber et bredt udvalg af nåletræarter,

Tidligere nordiske undersøgelser har
vist, at flyveaktiviteten begynder, når
lufttemperaturen kommer op på 15°C
(Annila et al. 1972, Bejer 1982, Ravn
og Bejer 1984), hvilket i Danmark
normalt sker i midten af april. En
kold periode på dette tidspunkt i
foråret kan dog forskyde flyvningen
til helt hen i juni (Ravn og Bejer
1984).
De nye undersøgelser har bekræf
tet denne opfattelse. Sværmning af
stribet vedborer starter med stor sik
kerhed efter 1. april, når den gen
nemsnitlige maksimaltemperatur
kommer over 15°C (figur 1).

Tidsrum
De ovenfor omtalte undersøgelser
konkluderede også, at flyvningsakti
viteten var koncentreret til en 14dages periode, men i et vist omfang
kan strække sig over 1-2 måneder.
Danske erfaringer er, at 80-90% af
populationen flyver indenfor en peri
ode på 14 dage, selvom der også fin
des dokumentation for en længere
flyveperiode (figur 2).
Det er derfor blevet en gængs
opfattelse, at angrebet varer højest
14 dage i april. Et bedre bud er nok,
at sværmning kan strække sig over en
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Undersøgelser har vist, at de kraftig
ste angreb sker på stammer fældet i
efteråret (Christiansen & Saether
1968). 1 almindelighed bliver stam
//>^\
mer fældet om vinteren angrebet i
løbet af den første måned efter flyv
ningens start (Annila et al. 1972,
/
\^AABejer
./ AA
AA A
1982).
Derfor anbefales det, at vintersko
vet træ er ude af skoven inden 1.
april. Dette holder stadig stik, hvis
’’vinterskovet” betegner træ fældet i
oktober-februar.

Friskskovet træ
25-feb 04-mar 11-mar 18-mar 25-mar 01-apr D8-apr 1 S-apr 22-apr 29-apr 06-maj 13-maj 20-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun
Dato for angreb

Gns max temp 2002 Gns max temp 2003 i Angreb 2002

• Angreb 2003

Temperatur

8
S

Antal biller

Figur 1. Angreb af vedborer i forhold til temperatur.
De to kurver viser den gennemsnitlige maksimumstemperatur for hele landet
på ugebasis for hhv. 2002 (rød) og 2003 (blå). Hver prik angiver altså et gen
nemsnit for én uge og er placeret ud for en dato midt i ugen.
De røde trekanter (2002) og blå cirkler (2003) angiver tidspunkter for registre
ret angreb af stribet vedborer. Prikkerne for angreb er sat mest muligt læsbart ud
for datoer (x-akse) og skal altså ikke aflæses på y-aksen. Bemærk at så snart de
to grænser 1. april (sort streg) og 15°C (grøn streg) er passeret, bliver der obser
veret angreb.

:

'

Mill
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Figur 2. Fangst af stribet vedborer dag for dag (blå søjler) sammenlignet med
temperatur (rød kurve).
Et eksempel på at sværmningen strækker sig over mere end 14 dage, her fak
tisk 2'A måned. Bemærk at der tilsyneladende er to toppe med særligt mange bil
ler, den ene i de to sidste uger af april og den anden i begyndelsen af juni. Dette
minder om en todelt angrebsperiode. Data fra Rold Skov 1983 (Ravn & Bejer,
1984).

periode på 2lA måned, men at angreb
ofte er koncentreret inden for 2 uger.
Imidlertid kan sværmningen falde i
to perioder, hvis der kommer en kul
deperiode lige efter den første gang,
temperaturen kommer op på de
krævede 15°C (fig. 2 og 3).

Angreb af stribet vedborer kan
forekomme fra april til juni, og selv
om man har haft et angreb i april,
kan man også få et angreb i maj eller
juni. Endelig er der ofte en mindre
flyvning i sensommeren, som kun har
lokal betydning.

Tidligere undersøgelser har også
vist, at træer fældet i foråret eller tid
lig sommer kan blive angrebet
(Annila 1975, Loyttyniemi &Uusvaara 1977). Herhjemme har det imid
lertid altid været erfaringen, at træ
fældet for mindre end to måneder
siden ikke blev angrebet af stribet
vedborer i foråret.
Derfor var det overraskende, at
2002 bød på indboringer i ret frisk
skovet træ, dvs. træ fældet ned til ca.
2 uger før angreb. Mulige forklaringer
kunne dog som regel findes i vejret
og træets tilstand.
I to tilfælde var det angrebne træ
skovet i stormfaldsrande, hvor
træernes sundhed var ringe. Andre
gange, hvor træernes sundhed var
god, var vejret på skovningstids
punktet meget tørt og varmt. Stam
merne blev dog kørt hurtigt ud fra
skovningspladsen og blev angrebet
på oplagringspladsen ved fast vej.
Det blev flere gange bemærket, at
ved punktvist afrevet bark på frisk
skovet træ var der borehuller i blot
tet ved, men ikke på områder med
bark. Dette kunne f.eks. være i spore
ne efter skovningsmaskinens valser.
Hvis man plotter antal dage mel
lem skovning og angreb i forhold til
skovningstidspunkt og temperatur
(fig. 4), er der en rimelig sammen
hæng. Jo senere træet skoves og jo
varmere det er, des kortere tid kan
træet ligge, før det kan angribes af
stribet vedborer.
Træ skovet fra marts og frem bør
være ude af skoven inden 4 uger og
gerne hurtigere, hvis det er varmt. I
øvrigt bør man i almindelighed und
gå, at der ligger skovet nåletræ i sko
ven fra 1. april til 1. juli.

Varsling af sværmning
På grund af den stærke sammen
hæng med dato og temperatur er der
mulighed for at varsle starten på stri
bet vedborers sværmning.
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Antal dage mellem skovning og angreb

Varslingen kan både ske ved, at
det enkelte distrikt holder øje med
den maksimale dagstemperatur efter
1. april, og ved at der sendes et var
sel ud fra centralt hold. F.eks. kan
man bruge DMIs hjemmeside, hvor
man hver aften kan se dagens maksi
04 ap"
ib-;- .
mumstemperatur på www.dmi.dk >
Vejr og Hav > Målinger: Vejrobserva
tioner > Max/Min temp.
♦ \ / ♦
♦ 11-apr
Pludselige temperaturfald kan
udskyde flyvning, som i 2003, hvor
■ r ”:3'det var varmt op til 1. april, men
omslag i vejret udskød angrebet 14
20
dage. Endvidere vil sværmning og
dermed angreb starte indenfor 1-2
14-apr 29-apr
14-maj 29-maj 13-jun
28-jun
13-jul
28-jul
12-aug 27-aug
dage,
når dagens maksimumstempe
Dato for angreb
ratur rammer de 15°C.
♦ Angreb af stribet vedborer —G ns max temp 2002
Dette betyder, at en varsling fra
centralt hold skal ske via de elektro
Figur 3. Sammenhæng mellem temperaturstigning i foraret og angreb af vedborer. niske medier, dvs. Internettet og eDen blå kurve markerer temperaturens udvikling i løbet af foråret 2002, og de
mail. F.eks. kan man tilmelde sig en
røde punkter markerer angreb. Punkterne er sat, så man på x-aksen kan aflæse
mailing liste og få tilsendt besked
tidspunkt for angreb, og på y-aksen antal dage mellem skovning og angreb.
direkte, eller skovrelatede hjemmesi
der kan opdatere varsling dagligt i
De to cirkler viser de to hovedperioder for sværmning af stribet vedborer i
den kritiske periode.
foråret 2002, mens enkelte angreb falder udenfor. Pilene angiver den tempera
Skov & Landskab (FSL) vil i samar
turstigning, som det antages udløste flyvning og angreb. For angrebene i maj er
det formentlig den kraftige varme i begyndelsen af maj, som er af størst virkning. bejde med Skov- og Naturstyrelsen
og Dansk Skovforening afprøve en
sådan varsling i 2004. Man kan tilmel
de sig varsling af stribet vedborer
per e-mail ved at sende en mail til
imt@kvl.dk, så snart denne artikel
læses, dvs. inden 1. april.
Det må dog påpeges, at der kan
være praktiske problemer med at få
effekterne hurtigt nok ud af skoven,
hvis man venter til sidste varsling
om sværmning udsendes. I stedet
bør systemet bruges til at holde sig
orienteret om udviklingen og frem
skynde afhentning af skovet træ, når
temperaturen nærmer sig den kriti
ske grænse.
25-dec 08-jan 22-jan 05-feb 19-feb 05-mar 19-mar 02-apr 16-apr 30-apr 14-maj 28-maj 11-jun 25-jun 09-jul

23-jul

Dato for skovning

Figur 4. Sammenhæng mellem dato for skovning og antal dage før træet bliver
angrebet (sort linje). De blå prikker markerer angreb, og skovningsdato kan
aflæses på x-aksen og antal dage mellem skovning og angreb aflæses på yaksen.
Den røde kurve viser temperaturens udvikling. Den grønne linie indrammer
angreb på træ, der havde ligget kortere tid end de 8 uger - 56 dage - som nor
malt regnes for nødvendig lagringstid, før effekterne er egnet ynglemateriale.
Bemærk at kun træ skovet efter ca. 20. februar blev angrebet hurtigere end for
ventet.
Den sorte linie illustrerer tendensen til, at jo senere på foråret træet skoves,
des hurtigere angribes det. Træ skovet omkring starten af maj (cirkel), hvor det
blev meget varmt (> 20°C), blev angrebet efter ca. 2 uger.
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Konklusion
Ud fra de samlede oplysninger kan
det konkluderes:
• 1. april er skæringsdato for, hvor
når angreb af stribet vedborer tid
ligst indtræffer.
• Temperaturen skal op på mindst
15°C, og den gennemsnitlige mak
simumstemperatur er en god indi
kator.
• Sværmning af stribet vedborer kan
forekomme fra april til juni og kan
vare op til 2'A måned. Ofte flyver
hovedparten af billerne dog i løbet
af en 2-ugers periode.
• En længerevarende periode med
køligt vejr efter den første varme
kan få stribet vedborers flyvning
til at falde i to dele.
• Effekter, som er skovet for mindre
end 8 uger siden, kan angribes,
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hvis særlige omstændigheder har
betydet en hurtigere udtørring
end normalt.
• Vinterskovet (oktober-februar)
træ skal være ude af skoven
senest 1. april. Forårsskovet
(marts-juni) træ bør være ude af
skoven inden 4 uger og gerne hur
tigere, hvis det er varmt.
• Angrebet træ skal være ude af sko
ven inden 1. juli, så næste års
population fjernes,
De vigtigste oplysninger mht. stri
bet vedborer er således stadig kor
rekte:
- at 15°C er temperaturgrænsen for
første flyvning,
- at 1. april er skæringsdato for at
fjerne vinterskovet træ, samt
- at angrebet træ skal være ude af
skoven inden 1. juli.
Det nye er, at man ikke kan vide
sig sikker med hensyn til angreb
senere på foråret. Derfor bør man
overholde den generelle anbefaling
om at få træet ud løbende i april-juni,
hvilket også giver en beskyttelse
mod andre vedlevende insekter og
barkbiller, f.eks. typografen. ■

”Dine venner i skoven ,
Ny 10 tons skovvogn med 6,5 kran til Dig der stiller høje krav!

ii
Farma 10-65 D med 500-hjul

Farma Skovvognsprogram
8 modeller af komplette skovvogne. Fra den lille 6 tons for Dig med det mindre behov til
vores 12 tons veludrustede proff. vogn med drev og 6,5 mtr kran med delvis el. styring.
Priser fra 43.400 for kpl. vogn med kran.
8 modeller kran til traktor-og/eller vognmontering fra 3,2 til 6,5 mtr rækkevidde.
Pris fra 25.400.

NIAB Traktorprocessor 5-15B,
Traktorprocessor 5-15C
Helautomat

FREMGANG

NIAB er den komplette løsning for dig som
er skovejer- eller skoventreprenør. Den
får din kapacitet til at stige væsentlig for
en rimelig investering. Den mindsker tab, og
forkert hugst undgåes lettere. De farligste
og tungeste arbejdsmomenter kan du også
undgå med en NIAB.
Alle priser ex. moms.
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Ny kædesav fra Stihi
MS 361 har færre vibratio
ner, nyudviklet motor og
lettere start.
Stihi lancerer nu en ny motorsav MS 361 - som er dimensioneret til
mellemsvær brug i det professionelle
skovbrug og parkvæsen. På grund af
en god balance mellem ydelse og
vægt og kompakt konstruktion er
den også velegnet til udtynding og
opskæring, brændearbejde m.v.

Lavt vibrationsniveau
Med den nye sav er der gjort flere
ting for at reducere vibrationerne i
forhold til andre save.
Motoren er gummiophængt, og
overgangen mellem motorhus og
håndtag er udført i et særligt absor
berende materiale. Den nye RSC 3/8”
kæde er ligeledes med til at sænke
vibrationerne (se senere).

Stærk motor
MS 361 har en nyudviklet motor med
et cylindervolumen på 59 cm3 og en
ydelse på 4,6 HK. Den har en betyde
lig sejtræksevne og sætter fuld gas
på kæden, så snart gashåndtaget
trykkes i bund. Vægten af saven er
kun 5,6 kg.
Motoren er udstyret med Stihl’s
såkaldte ElastoStart, som betyder, at
motoren er nem at starte, og man
oplever intet kickback. Et tændings
system styret af mikroprocessorer
sørger for, at motoren præsterer det
maksimale under alle forhold.
Brændstoffet forbrændes optimalt,
og der er færre forurenende stoffer i
udstødningsgassen.
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Saven har Stihl’s QuickStop Super
kædebremse-system der stopper sav
kæden, så snart brugeren slipper
gassen.
MS 361 kan leveres med opvarmet
håndtag (modellen MS 361 W), som
enhver med erfaring fra vinterskov
ning vil glæde sig over.
Pressemeddelelse februar 2004

Ny savkæde med
færre vibrationer
Stihi lancerer nu en ny savkæde - RSC
- som medfører færre vibrationer.
Lovgivningen sætter mere snævre
grænser for, hvor meget en kædesav
må vibrere, og brugerne bliver også
mere kritiske med, hvad de vil byde
fingrene. Et af midlerne til at få færre
vibrationer er en savkæde med godt
anlæg i sværdet og et roligt snit, når
den er i kontakt med træet.
Et skridt på vejen er en ny savkæ
de fra Stihi, kaldet RSC - en forkortel
se for Rapid Super Comfort. Da pro
blemet især mærkes hos professio
nelle skovarbejdere, som arbejder
meget med saven, sælges den ny
kæde i første omgang til MS 361. Den
kan dog anvendes på alle save, som
anvender 3/8 ” kæder.
Prismæssigt ligger RSC-kæden på
samme niveau som Stihl’s traditionel
le højeffektkæde RS h RS.
Afprøvninger viser, at med RSC
skal man bruge færre kræfter på at få
saven til at arbejde sig ned i træet,
og at der er en øget effekt på skære
evnen under hele savearbejdet.
Kæden har en høj grad af sikkerhed

Den ny savkæde mindsker savens
vibrationer yderligere.

på grund af minimalt slinger og lav
tilbøjelighed til at få saven til at slå
tilbage.
Med en standard tandhøjde på
10,1 mm kan RSC bære mange opfilninger, før den skal skiftes ud.
Pressemeddelelse februar 2004
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Maskiner til juletræer
Markedets bredeste udvalg

- 2 hjulede traktorer fra 5,5 - 13 hk.
- Larvefodstraktorer.
- Podaltraktorer fra 20 - 90 hk.
-Afskærmede sprøjter.
- Stabklipper/bundklipper.
- Gødningsnedlægger.
- Juletræsfælder.
- Netmaskiner.
- Mekanisk renholdelse.
- Og meget mere..

Kontakt os for et
uforpligtende tilbud.

JUTEK EASY-TRAC Portaltraktor
med 20 hk
dieselmotor,
træk på
alle hjul,
affjedret
3 lifte,
hydraulisk
sæde,
sporjusterbar
vidde
og
af
masser
UdstyrsMuligheder

Januar har givet 98 mm nedbør, 41
mm mere end normalen. Kun uge 1
og 4 var næsten uden regn.
Temperaturen blev i snit -0,4 gr.
mod en normal på 0,0. Uge 1, 4 og 5
var noget koldere end normalt. Der
er målt frost i alle uger og på alle sta
tioner, i uge 5 ned til mellem 10 og 18
gr næsten overalt.
Februar gav 39 mm nedbør, sva
rende til normalen som er 38 mm.
Måneden blev ret mild med et gen
nemsnit 2 grader over normalen. Det
var primært uge 6 der trak op med
4,8 gr. over normalen, mens uge 9 var
kold med 1,3 gr. under; de øvrige
uger var tæt på det normale. Der var
frost overalt i landet i alle uger, bort
set fra uge 6. Det blev ned til 3-8 gr.
frost i uge 7 og 8.
Antallet af soltimer var næsten en
halv gang højere end det plejer (69
timer).

Nedbør.mm

Januar Februar

Amt

Målt

Normal

Målt

Nordjyllands
Viborg
Arhus
Vejle
Ringkøbing
Ribe
Sønderjyllands
Fyns
Vestsjællands
Nordøstsjælland
Storstrøms
Bornholms

88
102
84
95
118
131
122
96
67
72
81
83

54
60
5.3
66
66
68
66
52
46
46
46
51

24
35
.31
43
47
53
58
41
29
28
38
31

57

39

Landsgennemsnit 98

Januar
Tlf. 70 220 420 - Fax. 70 220 450
Www.jutek.nu - Jutek@jutek.nu

Februar

Temperatur°C

Målt Normal

Målt

Middel
Absolut min.
Absolut max.
Antal soltimer
Antal frostdøgn
Antal graddage

-0,4
-11,9
6,4
35
22,4

2,1
-5,3
9,9
100
18,4
433

0,0

43
19,0

Planter til: Pyntegrønt & juletræer, skov, læ & vildt.
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Peter Schjøtt’s Planteskole
7361 Ejstrupholm
Tlf. 75 77 25 52 • Fax. 75 77 31 34
E-mail: p.s@planteskole.dk

Se fremtidens fordele på www.planteskole.dk

Vindstyrke hyppighed, % , større
end eller lig
Målt 1Normal

Målt

Styrke 6
(hård vind)

9

17

8

Styrke 8
(hård kuling)

0

3

0

Styrke 10
(storm)

0

0

0

S,SØ

S

sv,v

Hyppigste
vindretninger
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MS 361
Professionel motorsav for den krævende bruger med ekstremt lave vibrationer.
Udstyret med STIHL's IntelliTech - optimal forbrænding ved alle omdrejningstal, jævn tomgang samt
hurtig acceleration. Nyt afvibreringssystem, som sammen med den nye 3/8” kæde sætter ny standard
i denne klasse, når det gælder lave vibrationer. Avanceret motorteknik med krumtaphus i magnesium,
todelt krumtap og 4-kanals skylleteknik, der giver en bedre brændstofudnyttelse og mindsker udslip
pet af skadelige stoffer i udstødningen. Omstilbar til sommer/vinterdrift.

Kampagnepris inkl. rygsæk og termoflaske
Cylinder volumen

Effekt

Vibration forrest / bagerst

Vægt

59 cm3

4,6 hk

2,9 / 3,6 m/s2

5,6 kg

www.stihl.dk eller Tel. 3686 0500 oplyser nærmeste forhandler

Alle priser er incl, moms og gældende t.o.m. 30.04.04. Forbehold for trykfejl samt ændringer i tekniske specifikationer.
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