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DERES LEVERANDØR AF GRØNNE LØSNINGER ReTec
JENZ FLISHUGGERE OG SØNDERDELERE

Vi leverer kvalitetsprodukter og totalløsninger indenfor flishugning, sønderdeling, neddeling, 
shredding, komprimering, makulering samt komposterings og sigtesystemer

Vi forhandler JENZ flishuggere 

HEM 35: ca. 120 m3 i timen 

HEM 25 D: ca. 70 m3 i timen 

HEM 25 Z: ca. 70 m3 i timen 

HEM 18 Z: ca. 40 m3 i timen 

HEM 12 Z: ca. 15 m3 i timen 

HEM 12 M: ca. 15 m3 i timen

40 års erfaring har bragt JENZ blandt de førende på det europæiske marked. Vi tilbyder et bredt 
program med stærke maskiner til konkurrencedygtige priser.

ReTec DK-6070 Christiansfeld Tlf. 7456 8106 Fax 7456 8581

Kvalitetsplanter

Hedeselskabet
Planteskolen

Brøndlundgård 
Tlf. 74 87 16 00 
Fax 74 87 15 43

Løsning 
Tlf. 75 65 12 11 
Fax 75 65 05 75

H E D E S E L S K A B E T



INDHOLD SKOVEN 4/2000

178 Skovens Dag
Søndag den 7. maj er der 
Skovens Dag over hele landet.
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180 Uddannelser
Forsøg med at skabe sammen
hæng mellem uddannelserne til 
skov- og landskabsingeniør og 
forstkandidat. (Foto af Skov
skolen).

181 Kort nyt
Vildtudbyttet 1998/99, biomasse
kedler kortlægges.
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182 Allemands(u)ret
Debatindlæg om adgangsregler. 
Der kan være behov for at moder
nisere reglerne, bl.a, om større 
grupper og bynære skove.

184 Ønsker til friluftslivet
Befolkningen ønsker først og frem
mest mere og smukkere natur.

186 Friluftsliv ■ kort nyt
Naturrådet om folks ønsker til 
adgang i det åbne land. Jæger
forbundets syn på øget adgang.
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187 Vildtvenlig skovdrift
Et rigere dyreliv kan skabes ved 
større variation i træarter, etage
ring og arealanvendelse. Vildtven
lig skovdrift skabes bedst i samar
bejde mellem jægere og skovejere 
(billedet).

190 Såning på
stormfaldsarealer
Såning er en mulig løsning på 
etablering af kultur på stormfalds
arealer. Der er mange problemer - 
mus, spirehvile, sarte planter og 
spild af frø.

194 Gentilplantning 
på heden

Erfaringer fra 1981 stormen om 
kulturanlæg. Bl.a. om zonering, 
realistisk træartsvalg, prioritering 
mellem kulturtyper og fremtidig 
skovstruktur.

197 Fortidsminder
Skaderne på fortidsminder efter 
stormen er begrænsede. Skov
ejere rådgives om oprydning.

198 Certificering - nyt
Skovforeningen ud af dansk FSC- 
gruppe. PEFC: arbejdsgrupper, 
godkendelser af nationale syste
mer, status for en række lande.

ses

1

sæ?.

197 Skov-info
Nyt Skov-info om nøglebiotoper, 
inkl. et flot billedkatalog. (Foto af 
“Svenskebøgene", urørt skov 
siden 1927).

200 Råvildt og
skovdyrkning
En stor bestand af råvildt kan 
umuliggøre naturnær skovdyrk
ning. De foretrækker nogle arter af 
træer og urter frem for andre og 
forskyder artsblandingen.

204 Hold hunden i snor
Friluftsrådet har startet en kam
pagne for at holde hunden i snor 
og opsamle hundens efterladen
skaber.

206 Skovejeres syn
Skovejeres syn på problemerne 
med hunde i skov. Det er svært at 
få skovgæster til at holde hunden i 
snor, og vildtet skræmmes ofte.

207 Kort nyt
Frimærker med natur (træer), hun
deskov ved Næstved.

208 Folder om hund 
i skoven
Instruktiv folder fra Københavns 
statsskovdistrikt.

209 Dækrodsplanter
Kulturetablering med dækrods
planter kan give både bedre 
vækst og bedre økonomi.

212 Afbrænding
Ny bekendtgørelse om afbrænd
ing af hugstaffald i skov.

213 Debat - klima
Debat om rødgranens plads, kli
mastatistik februar.

214 Månedens profil
En brunjord udviklet i smelte
vandssand.

*
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215 Massive træelementer

Ny metode til at bygge træhuse 
giver mulighed for at afsætte 
meget træ.

Tillæg om international 
skovpolitik:
“Skoven som global udfordring". 
Sammen med dette hæfte af Sko
ven følger et tillæg på 32 sider 
med artikler om international skov
politik og dansk bistand på skov
området.
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FAGPRESSENS MEL i 1

Kontrolleret oplag for perioden 
1/7 1998 - 30/6 1999: 4828.
Medlem af Dansk Fagpresse.

Tryk: Litotryk, Svendborg.

Udvalg for 
Danmarks natur
Regeringen nedsatte den 22. mars et 
udvalg med tidligere industriminister 
Nils Wilhjelm som formand. Wilhjelm- 
udvalget skal udarbejde grundlaget for 
en national handlingsplan for natur.

“Vi har i de senere år øget integratio
nen af natur- og miljøhensyn i jordbru
get", siger fødevareminister Ritt Bjerre- 
gaard. "Regeringen arbejder for at 
fremme bæredygtige former for produk
tion, hvor hensyn til natur, miljø og soci
ale forhold er i god balance. Udvalget 
skal give os et bud på, hvordan indsat
sen på naturområdet kan målrettes og 
prioriteres bedre.”

"Vi er nødt til at sætte os mål for de 
kommende års indsats for at beskytte 
Danmarks natur”, siger miljø- og energi
minister Svend Auken."Naturen er en 
vigtig del af danskernes velfærd, og jeg 
ser beskyttelse af den biologiske mang
foldighed som et nødvendigt led i en 
bæredygtig udvikling.”

“Jeg er glad for, at Nils Wilhjelm har 
påtaget sig opgaven som formand for 
det nye udvalg”, siger Svend Auken. 
"Med sin store politiske erfaring og sit

førstehåndskendskab til skovbrug og 
jordbrug kan Nils Wilhjelm sikre, at 
udvalgets arbejde bliver målrettet mod 
integration af naturhensyn i landbrug og 
fiskeri.”

OECD har ved sin sidste evaluering 
af dansk miljøpolitik anbefalet, at der 
udarbejdes en national handlingsplan 
for naturbeskyttelse og biodiversitet. De 
seneste opgørelser over den biologiske 
mangfoldighed viser, at 30% af Dan
marks vilde planter og dyr er truede.

Udvalgets arbejde bliver en del af 
grundlaget for regeringens Bæredygtig
hedsplan, der præsenteres på et FN- 
topmøde i 2002, hvor verdens regerin
ger følger op på 10 års arbejde i køl
vandet på topmødet i Rio i 1992.

Wilhjelm-udvalget får ca. 30 medlem
mer fra jordbrugs- og fiskerierhvervene, 
natur- og friluftsorganisationer, forsk
ningsinstitutioner, berørte ministerier 
m.v. Dansk Skovforening har 1 plads. 
Udvalget betjenes af et sekretariat i 
Skov- og Naturstyrelsen. En rapport 
skal foreligge medio 2001.

Kilde:Pressemeddelelse fra 
Fødevare- og Miljøministeriet 22.3.00, 
se fx på www.mem.dk (nyheder) hvor 

kommissoriet også kan læses

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

Landbruget Skoven Entreprenør
• Landskabsplantning og • Pleje af vandløb •Vandløbs

dyreliv • Fortidsminder vedligeholdelse
• Pleje afvandhuller • Pulikumsfaciliteter • Gravning afvandhuller
• Fortidsminder

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

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

M

il
AMU-Center
Vest- og Sydsjælland

Træn dine evner - det lønner sig
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JA TAK 
TIL GODE RÅD

I løbet af dette år får dansk skovbrug et nyt dokument at tage stilling til: Et sæt 
frivillige operationelle retningslinier for bæredygtig skovdrift.

De danske retningslinier vil blive brugt både som driftsforskrifter for stats
skovene og til målretning af tilskudsordninger til private skove. Desuden vil 
PEFC Danmark viderebearbejde de foreslåede retningslinier til kriterier for en 
frivillig PEFC-certificeringsordning for danske skove.

Retningslinierne vil komme til at udgøre en del af Danmarks komimende natio
nale skovprogram - som skrives i medfør af Lissabon-resolutionerne fra 1998. 
Heri lovede over 30 europæiske regeringer sig selv og hinanden at drive deres 
skove bæredygtigt.

Skov- og Naturstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe der skal foreslå formule
ringen af de operationelle retningslinier. Skovforeningen deltager i arbejdet.

Vi nærer en dyb skepsis overfor detaljerede opskrifter på god skovdrift. Lokale 
praktiske problemer kan ikke løses med teoretiske forskrifter skrevet af myndig
heder og interesseorganisationer.

Men myndigheder og interesseorganisationer kan gøre gavn ved at give 
skovejerne og deres ansatte det bedst mulige beslutningsgrundlag for deres 
handlinger i skovene. Det sker bedst ved at stille velargumenterede råd, trovær
dige erfaringer og nye ideer (der ikke gør sig ud for at være andet end ideer) til 
rådighed.

Sådan et beslutningsgrundlag - gerne formuleret som operationelle retnings
linier - kan bruges af skovbruget og gavne skovene. Så længe det er driftsfor
skrifter for statsskovene og frivillige retningslinier for de private skove, så er det i 
orden.

Dét er hvad Skovforeningen vil tilstræbe i Skov- og Naturstyrelsens arbejds
gruppe. Og vi vil i forlængelse heraf imødegå dårligt underbyggede påstande 
og modeluner i retningslinierne - og anvisninger som erhvervet er økonomisk 
eller praktisk udelukket fra at efterleve.

Vi møder ofte den indvending at operationelle retningslinier før eller siden 
ender som paragraffer i en lov. Bag denne indvending ligger en frygt for at myn
digheder og interesseorganisationer søger at regulere stadig flere detaljer i den 
praktiske skovdrift - og den frygt forstår vi.

Men frivillige retningslinier for skovdriften behøver ikke at øge risikoen for 
indskrænker i handlefriheden:

Retningslinierne bliver et sæt af råd og ideer som bliver afprøvet i praksis af 
skovejere der selv kan vælge og vrage.Denne praktiske afprøvning vil både 
gøre det muligt at gode råd og ideer kan finde vej til praksis ved frivillighedens 
hjælp og give de bedst tænkelige muligheder for at forhindre at de dårlige 
ender som paragraffer i en lov.

Gustav Berner / Jan Søndergaard
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SKOVENS DAG
2000

Søndag d. 7. maj er det 
igen tid for den helt sto
re skovtur. 65 steder i 
landet inviterer private, 
kommunale og statseje
de skove familien Dan
mark til Skovens Dag.

En lille børnebog for
tæller om årets tema: 
Skovrejsning.

13 private skove, 22 kommunale skove, 
25 statsskove samt Skovskolen og 
Forskningscentret for Skov & Landskab 
deltager i Skovens Dag 2000.

Det er i år 6. gang Skovens Dag 
afholdes i Danmark. Skovens Dag er et 
samarbejde mellem Dansk Skovfore
ning og Skov- og Naturstyrelsen. Sidste 
år besøgte 24.000 mennesker de 54 
Skovens Dag-arrangementer.

Børnebog 
om skovrejsning
Årets tema er skovrejsning, og i den 
anledning har Skov- og Naturstyrelsen 
og Skovforeningen udarbejdet et lille 
hæfte. I stedet for de almindelige folde
re og pjecer, er det lavet som en børne
bog. Hæftet uddeles gratis til Skovens 
Dag, så deltagerne kan tage det med 
hjem.

Hæftet hedder Vores nye skov og 
indeholder tegninger, som man kan gå 
på opdagelse i. Der er en kort børne- 
tekst, hvor en pige (Emma) og en ræv 
taler om, hvad der sker på billederne. 
Desuden er der en lille boks med oplys
ninger til den voksne - emner som de 
kan snakke med barnet om i relation til 
tegningerne.

Hæftet er udarbejdet af Skovforenin
gen og Skov- og Naturstyrelsen sam
men med forfatteren Thorstein Thomsen 
og tegner Bettina B. Reimer.

Målgruppen er primært børn, som 
kan læse bogen med deres forældre 
eller bedsteforældre. Hæftet er lavet, så 
det kan læses mange gange og stadig 
være spændende. Ideen er, at både

børn og voksne, foruden at hygge sig 
sammen, skal lære noget om skov.

Hæftet vil blive omtalt i et senere 
nummer af Skoven.

Mere information om Skovens Dag 
findes på internettet under www. sko
vensdag.dk. Erfaringer fra Skovens Dag 
1999 er omtalt i Skoven 6-7/99.
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Fra hjemmesiden for Skovens Dag 2000.
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Arrangementer 
på Skovens Dag 2000
Listen angiver mødested og tidspunkt 
for arrangementet. På Skovens Dags 
hjemmeside www.skovensdag.dk kan 
du for hvert arrangement bl.a. finde 
kontaktperson, program og kort over 
mødestedet.

1. Astrup Skov
På vestligste bivej ti! Skibsbyvej (vejen fører mod 
syd). Se efter skilt: "Skovens Dag". Kl. 10-12

2. Kajholm Skov
Hundelevvej. (250 m fra Lønstrupvej og 
Hundelevvej vejkryds). Se efter skilt: “Skovens 
Dag”. Kl. 12 - 14 og 14 - 16

3. Blokhus Plantage
Hunetorpvej, ca. 500 m syd for Hune. Kl. 10-16

9 13

61 55 52
54 53

41 50 ‘lu«

4. Drastrup Skov
I Skalborg er der indkørsel fra Hobrovej (180) mod 
Frejlev og Drastrup. I Drastrup drejes til venstre 
ad Drastrup Hedevej, efter ca. 2 km indkørsel til 
Skovens Dag på venstre hånd. Der er opsat skil
te. Kl. 10 - 16

5. Skal Skoven
Hestepladsen, ved restaurationen Skalpavillonen. 
Kl. 11-14

6. Hostemark Skov
Hjortevej 3, ved træladen (ved den store lade). Kl. 9

7. Tved Klitplantage
Tved Kirke. Kl. 10 - 16

8. Stettrup Plantage
P-pladsen ved Støttrupvej. Kl. 10 - 12.30

9. Undallslund
Undallslund rasteplads, Skivevej. Kl. 10-12

10. Hjermind krat 
og Bjerring Egeskov
P-pladsen i skoven nord for Skovvænget/Skov- 
vejen. Kl. 10-15

22. Boller Nederskov
ved Boller Slot. Kl. 10-16

23. Barrittykke
Barritskov Avlsgaard, Barritskovvej 34, 7150 Bar
rit. Kl 10-17

24. Skalstrup Skov
Ved Skovgaard. Kl. 10 - 16

25. Ikast Byskov
Skelhøjvej ved Skelhøj Plantage. Kl. 10-16

26. Egvad Kommuneplantage
"Englændergravene” på Østermarksvej i Tarm. Kl. 
10-16

27. Nørhede Plantage
Nørhede Plantage, Nørhedevej. Kl. 10- 16

28. Hedeagergård
Gårdbutikken, Lynevej 9, Ølgod. Kl. 10 og kl. 14

29. Nørre Nebel Skov
Kollevej ved Skoleskoven. Kl. 10-16

11. Alheden: Ulvedal Stendal - og 
Havredal plantager
Der er skiltning fra alle P-pladser ved skoven. Kør 
f.eks. ad Stendalsvej, en sidevej til Ulvedalsvej 
ved Skræ. Kl. 10 - 16

12. Bidstrup Gods
Bidstrup Hovedgaard, Bidstrupvej 1. 8870 Langå. 
Kl. 10.30

13. Skovene ved Fussingø Slot
Fussingø Slot, Vasevej 7, Randers. Kl. 10 - 16

14. Randers Sønderskov
Lykkeshøjvej ved indkørsel til rideskolen. Kl. 10 -12.30

15. Georgsminde Skov
Ved for ejendommen “Georgsminde”. Kl. 10-12

16. Løvenholm Skovdistrikt
'Stadsborg’ - indkørsel fra hovedvej A16 50 m vest 
for Østenfjeldvej (kilometerpæl 29,8). Kl. 13-16

17. Grenaa Plantage
Grenaa Idrætscenter. Kl 10

18. True Skov
Kl. 10 - 16

30. Tapsøre Statsskov
Ødisvej mellem Taps og Ødis, ved krydset 
Ødisvej-Vadsbrovej. Kl. 11 16

31. Hønning Plantage - Hønning Dam
Parkering ved Mosevej ved Hønning Dam. Tur fra 
10 -12.

32. Rhedersborg
Nørre Hostrupvej. Kl. 13-15

33. Bolderslevskov
Nygårdsvej - Bollerslev Skovvej. Kl. 10-12

34. Naturskolen Skovlyst
Årup Skovvej. Kl. 11 - 16

35. Sønderskoven på Als
Egetoftevej (Skovvej) ved Borgmester Andersens 
vej. Kl. 10- 16

36. Skoven ved Elsbjerg
P-pladsen ved Danfoss Museet, GI. Fabriksvej 7. 
Kl. 13.30-15.30

37. Æbelø
Skovvandring, Tilmelding til Suzette Frydensberg, 
tlf. 64 86 11 82. Kl. 9 - ca. 13.30

19. Gellerup Skov
Den nordvestlige indgang til Gellerup Skov på 
Louisevej, Kl. 10 - 13

20. Silkeborg Dyrehave
P-pladsen på Kastaniehøjvej ved hovedindgan
gen. Kl. 9

21. Ringive Plantage
P-pladsen ved Stilbjerg Sande7. Stilbjerg, 7323 
Give. Kl. 10 - 13

38. Nyborg Kommunes Skove
Fynsvej ved 28,9 km-pæl. Kl. 13.30

39. Sollerup Skov
Sollerup. Sollerupvei, en sidevej mod øst fra 
Odense-landevejen ca. 5 km. nord for Faaborg, 
Kl. 13- 16

40. Hallind Skov
Ved den gamle smedie på hjørnet af Christians- 
mindevej og Hestehavevej. Kl. 10 og kl. 13

41. Hennetved Haver
De hvide låger på Hennetvedvej 1 km syd-øst for 
Lindelse. Kl. 10 - 12.30

42. Strandparken, Lunden og Knudskov
P-pladsen ved Søbad Venedig, Kalundborgvej 56. 
Kl. 10-12

43. Lindholt Skov
Lindholtvej 4, 4440 Mørkøv - en sidevej til Benne- 
bovej, 3 km syd for skovvejen (vej nr. 23). Kl. 10

44. Tølløse Skov
Ved det gamle skovfogedsted midt i skoven, 
Dyrehavevej 39. Kl. 10-12

45. Store og Lille Bøgeskov
Fredskovsminde, Kr. Flinterupvej 31,4180 Sorø.
Kl. 10

46. Bakkely Skov
Ved Bakkelygård, Slagelse Landevej 128, 4241 
Vemmelev. Kl. 10 og kl, 13

47. Korsør Skov
Ved “Sommerlyst", Korsør Lystskov 20. Kl. 10-16

48. Kristiansholms Plantage
P-pladsen ved Bisseruplejren. Kl. 10-13

49. Storevængeskoven
1. sving i skoven, 300 m efter Petersmindevej 11 
(det gule skovfogedhus), 4250 Fuglebjerg. Kl. 10-12

50. Hyrdehøjskov ved Roskilde
For enden af vejen Hyrdehøj (sidevej til Hol- 
bækvejen). Kl, 10-17

51. Ullerup Skov
Torupvejen, 3390 Hundested. Kl. 10-15

52. Dageløkke Skov
Der er indgang fra Dageløkkevej, forbi Kongsle- 
vgård til P-området sydvest for Havestien. Eller 
tag bus 353 til Enghaven. Fra P-området er der 
vejvisere. Kl. 10 - 16

53. Forskningscentret for 
Skov & Landskab
Hørsholm Kongevej 11 i Hørsholm. Kl. 15

54. Arboretet
Arboretet, Kirkegårdsvej 3A, Hørsholm, ved flag
stangen. Start kl. 13

55. Gribskov
Skovskolen i Nødebo, Nødebovej 77, 3480 Fre
densborg. Kl. 10-16

56. Vestskoven ved Kridtbjerg
Hjørnet af Ballerupvej og Slaggevej i Vestskoven. 
Bus 143. Kl. 10 - 16

57. “Valbyskoven”
Valbyparken. Den runde plads mellem Rosenha
ven og Temahaverne. Kl. 14-16

58. Kongelunden
Omkring landskabstræet nord for Frieslandsvej.
Kl. 10 - 16

59. Brøndbyskoven
Brøndby Naturskole, Voldgaden 21D. Kl. 10 - 14

60. Langebæk Skov
Petersværft. Kl. 10 - 12

61. Udby Skov
Mosehældgård, Trehøjevej 10, Stege. Kl. 10 og Kl. 
13

62. Klinkeskoven
Den offentlige sti (skilt) ved Kragenæsvej i Krage
næs. 13 til ca. 16

63. Almindingen
Hareløkkerne, ved travbanen. Kl. 10-15

64. Hasle Lystskov
Hvide hus, Fælledvej. Kl. 10-12

65. Pedersker og Høker Plantager
Ølenevej - ved Varperne. Kl. 9-11
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UDDANNELSER

SAMMENHÆNG 
MELLEM UDDANNELSER
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Som en forsøgsordning kan der nu hvert år optages op til 4 skov- og landskabsin
geniører fra Skovskolen på Landbohøjskolens kandidatuddannelser

Af centerlederne Henrik 
Studsgaard, Per Holten 
Andersen og Niels Elers 
Koch, Skov & Landskab

Der gøres forsøg med at 
skabe sammenhæng 
mellem uddannelserne 
til skov- og landskabsin
geniør og forstkandidat.

Til sommer holder det nye Center for 
Skov, Landskab og Planlægning (Skov 
& Landskab, se omtale i Skoven 2/00) 
danmarkspremiere på at skabe sam
menhæng mellem de forskellige niveau
er i uddannelsessystemet inden for et 
sektorområde.

Hidtil har EUD-skovbrugere under 
visse forudsætninger kunnet spare ca.
2 år i overgangen mellem uddannelser
ne til EUD-skovbruger og skov- og land
skabsingeniør. Som noget nyt har Skov 
& Landskab nu taget initiativ til et forsøg 
med direkte optag af færdige skov- og 
landskabsingeniører på Den Kgl. Veteri
nær- og Landbohøjskoles kandidatud
dannelser.

Baggrund
Baggrunden er et politisk ønske om at 
skabe større sammenhæng mellem de 
forskellige uddannelsesniveauer, så de 
studerende, der ønsker at videreuddan
ne sig, får godskrevet (merit for) den 
hidtidige studieindsats i det omfang, 
det er relevant.

Politikerne ønsker også, at man styr
ker de erhvervsrettede mellemlange 
videregående uddannelser, dels ved at 
kvaliteten på uddannelserne sikres og

*) Center for Skov, Landskab og Planlæg
ning er et tæt samarbejde mellem Forsk
ningscentret for Skov & Landskab, Institut 
for Økonomi, Skov og Landskab på Den 
kgl. Veterinær- og Landbohøjskole samt 
Skovskolen. Se nærmere i Skoven 2/00.

videreudvikles, dels ved at de gennem
føres på et niveau, der berettiger til en 
titel som professionsbachelor. I naturlig 
forlængelse heraf ønsker politikerne 
også, at der skabes adgang for denne 
bachelorgruppe til universiteternes kan
didatuddannelser.

Der arbejdes i øjeblikket med en 
revision af uddannelsen til skov- og 
landskabsingeniør netop for at sikre 
niveaumæssig sammenlignelighed til 
diplomingeniøruddannelserne på 
Ingeniørhøjskolerne.

Samtidig har skovbrugsstudiet ved 
KVL netop gennemgået en ansigtsløft
ning, som dels indebærer et større 
skovbrugsfagligt indhold på bachelor
uddannelsen (de første 3 år), dels giver 
de studerende større valgfrihed, så de 
bedre kan målrette studiet efter interes
ser og fremtidsudsigter. I forlængelse 
heraf vil KVL som den første forsknings- 
/ uddannelsesinstitution herhjemme 
give en mindre gruppe mulighed for 
direkte overgang fra en mellemlang 
videregående uddannelse til en kandi
datuddannelse på universitetsniveau.

Det skal nævnes, at et bachelorstu
die på KVL især er karakteriseret af et 
stort indhold af grundfag. Skov- og 
landskabsingeniøruddannelsen er som 
nævnt erhvervsrettet og svarer i indhold 
ikke til en KVL-bachelor.

Overgangsmuligheden medfører 
derfor ikke at skov- og landskabsinge
niørerne får formel meritoverførsel for 
KVL-bachelordelen. Derimod bliver der 
netop som en 5 årig forsøgsordning 
adgang til kandidatoverbygningen, og 
hvis den bestås retten til betegnelsen 
cand.silv.

Forsøgsordningens
indhold
I den 5-årige forsøgsperiode er det 
hvert år muligt for op til 4 færdiguddan
nede skov- og landskabsingeniører - fra 
og med studieåret 2000/2001 - at søge 
optagelse på to af KVLs kandidatud
dannelser: Skov- og naturressourcer 
samt landskabsforvaltning. For de stu
derende, der optages på skov- og 
naturressourcer, vil der være mulighed 
for at følge den særlige fagsammensæt-
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ning ’’Land Use in Developing Countri
es” og derved kvalificere sig til arbejde i 
udviklingslande.

Der er ansøgningsfrist den 1. jun 
(nydimitterede skov- og landskabsin
geniører må eftersende eksamensbe
vis). Herefter vil et af KVL’s studienævn 
nedsat optagelsesudvalg gennemgå de 
indkomne motiverede ansøgninger, 
CV’er og eksamensbeviser med henblik 
på at gennemføre samtaler med 
udvalgte ansøgere primo juli. Svaret vil 
foreligge medio juli.

De enkelte ansøgere vil blive vurde
ret individuelt, bl.a. med vægt på føl
gende egenskaber: motivation, læseka- 
pacitet, evne til selvstudie, opnåede 
eksamensresultater, emne og resultat 
for hovedopgave, erhvervserfaring, 
anden studierelevant uddannelse samt 
international arbejds- og/eller studie
erfaring. Det skal af ansøgningen klart 
fremgå, hvilken af de to kandidatuddan
nelser, man søger ind på.

Der vil såvel forud for som under stu
diet blive givet vejledning til de aktuelle 
kandidater om hvilke discipliner det vil 
være hensigtsmæssigt at gennemføre 
et selvstudie i.

Forsøget vil blive fulgt løbende og 
evalueret senest efter 5 år.

Det er håbet, at denne nye ordning 
vil kunne blive til glæde for de skov- og 
landskabsingeniører, der ønsker at 
fortsætte deres studier inden for skov- 
og landskabsområdet. Samtidig vil dis
se mere praktisk orienterede studeren
de forhåbentlig være et godt supple
ment til studiem Ijøet på KVLs kandidat
uddannelser.

Tilsvarende overvejes i øjeblikket, 
hvorledes og under hvilke forudsætnin
ger, der kan gives merit fra skovbrugs
studiet til skov- og landskabsingeniør
studiet for de studerende, der måtte 
ønske et studieskifte til en mere 
erhvervsrettet uddannelse.

Nærmere oplysninger
om ansøgning, tidsfrister mv. kan fås ved at 
gå ind på Skov & Landskabs hjemmeside 
www.skovoglandskab.dk eller ved henven
delse på de respektive institutioners studie
kontorer (KVL: 35 28 20 51, studmat@kvl.dk 
- Skovskolen 48 40 10 20).

Vildtudbyttet 1998/99
For nylig offentliggjorde DMU de nyeste 
tal for vildtudbyttet. Udviklingen i antal
let af nedlagte dyr over en årrække kan 
tages som udtryk for hvordan dyrelivet 
trives herhjemme: Jægerne nedlægger 
de dyr der ikke omkommer som følge af 
sult, sygdomme, rovdyr osv.

Tabellen viser antallet af nedlagte dyr 
for de arter der forekommer i og 
omkring skoven:

1996/97 1997/98 1998/99

Krondyr 3,500 3,300 3,300
Dådyr 4,300 4,100 3,800
Sika 700 700 500
Rådyr 109,600 101,200 101,400
Hare 136,100 113,300 105,600
Ræv 43,900 42,500 44,700
Agerhøne 72,700 65,100 57,200
Fasan 728,400 705,100 741,800
Ringdue 275,700 287,900 239,500
Gråand 634,500 643,300 669,700
Fiskehejre 1,900 2,200 1,700
Skovsneppe 28,300 21,900 24,700
Krage 77,900 81,000 75,400
Husskade 42,500 43,200 43,000
Råge 99,100 84,100 92,000
Skarv 3,700 4,300 3,600

Statistikken kan læses på 
http://vildtudbytte.dmu.dk, hvor man 
også kan få udarbejdet diagrammer 
over udbyttet over en periode på op til 
60 år samt udbyttets fordeling på amter.

Biomassekedler
kortlægges
Indenfor EU er vilkårene for at anvende 
biobrændsler i energiforsyningen meget 
forskellige. Nu er fire lande gået sam
men om at kortlægge de tekniske og 
økonomiske forhold omkring fjernvarm
eværker og andre kedelanlæg, der fyrer 
med træflis.

Et af formålene er at undersøge hvor
dan landenes energipolitik påvirker 
anvendelsen af biobrændsler. Man vil 
også udnytte regionale erfaringer med 
henblik på at opfylde EU Kommissio
nens mål om en tredobling af energi fra 
biomasse i Europa inden år 2010.

De indsamlede oplysninger skal ind
gå i en fælles europæisk database. 
Denne skal med tiden skal udbygges 
med nøgletal, der viser de eksisterende 
vilkår i forskellige europæiske lande, 
f.eks. om energiafgifter, dimensionering, 
anlægsinvestering, forbrugerpriser osv.

I Danmark skal Teknologisk Institut, 
Energi, indsamle data for ca. 15 flisfyre
de varmeanlæg. Indsamlingen sker ved 
spørgeskemaer og interviews, og vil i 
store træk følge samme linje som de 
undersøgelser af anlægs- og driftsdata, 
som Videncenter for Halm- og Flisfyring 
tidligere har udført.

Projektet udføres i Østrig, Tyskland 
og Frankrig og løber frem til 2001. Selve 
dataindsamlingen finder sted i foråret 
2000.
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Der er ikke brug for en svensk allemandsret i Danmark, men nok en modernisering 
af de gældende regler for adgang til private skove og landområder. Reglerne skal 
være enkle, logiske og modvirke konflikter

Af Geert H. de Lichtenberg *)

De nuværende regler er 
et godt kompromis som 
giver befolkningen 
adgang til at færdes i 
det åbne land.

Der kan være behov 
for moderniseringer af 
reglerne bl.a. mere 
enkle og logiske formu
leringer, krav om anmel
delse af større grupper 
og bedre beskyttelse af 
bynære skove. Der bør 
være mulighed for 
anlæg af nye stier.

Dette debatindlæg har været bragt som 
kronik I Jyllandsposten den 18. marts.

Red.

Reglerne for adgang til privatejede 
arealer er igen til debat. Miljøminister 
Svend Auken vil arrangere en konfe
rence om friluftslivet i juni måned, og 
hans ministerium har allerede spillet ud 
med den for landboere dybt chokeren
de overskrift: “Allemandsretten i Dan
mark”. (Et debatoplæg fra ministeren er 
omtalt i Skoven 11/99, s. 512, red.).

Allemandsretten kender vi fra de 
nordiske lande. Her må man løbe på ski 
i fjeldene, og man må vandre og slå lejr 
i ødemarken. Dér er som bekendt god 
plads, og langt mellem vej og sti.

Forholdene er lidt anderledes i Dan
mark. Vi har et kulturlandskab, der er 
skabt gennem århundreders brug af jor
den til markdrift, kreaturgræsning, skov
brug og til huse, gårde, haver, hegn, 
veje.

*) Formand for Foreningen af Jydske Skov
ejere. Bidstrup Hovedgård, 8870 Langå.

Derimod har vi ikke ret meget øde
mark. Vi bor tæt - også ude på landet 
- og de fleste arealer er nyttiggjort på 
en eller anden måde, som de lokale er 
afhængige af.

Tilfredshed med regler
Den intensive brug af de danske land
skaber har dog aldrig forhindret folk i at 
gå tur på landet.

I dag må man gå og cykle på private 
veje i mark og skov, og man må gå på 
udyrkede arealer. Desuden er det god 
skik i land- og skovbrug at sige ja til alle 
mulige andre rimelige ønsker om at 
komme tættere på naturen - f.eks. spej
derlejre, fugleture og ekskursioner.

Det er de fleste friluftsfolk godt til
fredse med. Ikke mindre end 83% giver 
udtryk for tilfredshed med de nuvæ
rende adgangsmuligheder i en Gallup
undersøgelse fra 1999. Og i “Friluftsliv i 
Landskabet" - en helt ny rapport fra 
Miljøministeriet - siges det tilsvarende, 
‘‘Gennemgående er vi ganske tilfredse 
med tilbudene i landskabet".

Bevar den gode tone
Hvorfor så et udspil om allemandsret? 
Og hvorfor chokere landets bønder og

skovfolk med skræmmebilleder af ned- 
trampede marker og ødelæggelser af 
flora og fauna?

Politisk markering? - I så fald en 
dårlig sag!

Fred og fordragelighed er helt 
afgørende for de gode oplevelser på 
landet, og det gælder både for frilufts
folk og for ejere af skov og landbrug. 
Det er uhyre vigtigt, at der ikke gennem 
et dramatisk politisk udspil skabes gro
bund for konflikter mellem forskellige 
brugergrupper.

Man skal stadig kunne føle sig vel
kommen i skov og mark, og den der 
bruger jorden skal kunne føle sig tryg 
ved, at afgrøder, flora og fauna ikke 
bliver generet. Den gode tone, som 
heldigvis er standard mellem ejere og 
friluftsfolk, må ikke spoleres af indgreb, 
der af landmænd og skovejere opfattes 
som dybt krænkende og ødelæggende 
for de landskaber, de i dag forvalter.

Inspiration fra 
Friluftsrådet
Inspirationen til nye indgreb kommer 
tydeligt nok fra Friluftsrådet, en fælles
organisation for omkring 90 foreninger
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med interesse for aktiviteter i det fri. 
Rådets medlemmer er bl.a. jægere, 
fiskere, spejdere og ornitologer, men 
også så forskellige organisationer som 
Dyrenes Beskyttelse, Land-Rover 
klubben og Boligselskabernes Lands
forening.

Friluftsrådet er organisationen, der 
repræsenterer os alle, når det drejer sig 
om fritiden. Medlemstallet er meget 
stort (jeg er selv medlem mindst 3 
gange), og økonomien er sikret ved 
årlig tilførsel af 16-18 mio. kr. helt over
vejende fra tipsmidlerne og andre 
offentlige kilder.

Friluftsrådet har udarbejdet et fri- 
luftspolitisk handlingsprogram “Frilufts
liv for alle”, hvori der argumenteres for 
yderligere adgang til færdsel i det åbne 
land. Friluftsrådet har dannet sig den 
opfattelse, at der uden skade for natur, 
miljø og produktion kan åbnes for almin
delig færdsel langs hegn, markskel, 
skovbryn og vandløb. Og Friluftsrådet 
vil have lukket helt op for færdsel i 
private skove, også uden for veje og sti
er - både dag og nat.

Det er en stor mundfuld! Og man kan 
undre sig over, at naturinteresserede, 
som for eksempel lystfiskere og ornito
loger, går ind for almindelig adgang til 
at lufte hund langs åer, markhegn og 
skovkanter. Men det gør de faktisk, og 
hver eneste organiseret lystfisker, orni
tolog m.fl. tages til indtægt for disse 
synspunkter, i kraft af det indirekte 
medlemskab af Friluftsrådet.

Noget tyder på, at naturvennerne 
kun har læst de første linier i det frilufts- 
politiske program, hvor det kryptisk 
hedder, “Friluftsrådet går således ikke 
ind for en egentlig allemandsret i Dan
mark.”

Der skal ikke være tvivl om, at en 
mere eller mindre “egentlig allemands
ret” vil være til stor skade i det danske 
kulturlandskab. Vildtbiologer vil ganske 
givet kunne dokumentere alvorlige pro
blemer for adskillige dyrearter.

Enhver der kender det åbne land 
ved, at hovedreglen om at færdsel må 
ske på vej og sti I dagtimerne er et 
solidt og almindeligt accepteret kom
promis mellem friluftsinteresserne på 
den ene side, og erhvervs- og natur
interesser på den anden.

Behov for 
modernisering?
Men selvfølgelig kan man diskutere, om 
de gældende adgangsregler trænger til 
en modernisering: Hvad fungerer godt, 
hvor er konflikterne, og er tiden inde til 
at finde nye holdbare løsninger?

De nuværende regler findes i Natur
beskyttelsesloven fra 1972 med nogle 
ændringer i 1992, der bl.a. lovfæstede 
adgangen til udyrkede arealer og til 
cykling på private veje.

Nogle af reglerne er ret beset helt 
umulige og alt for indviklede. Det giver 
konflikter, for folk går jo ikke rundt i

skoven med et kommenteret eksemplar 
af love og bekendtgørelser.

Veje og stier
Reglerne forudsætter for eksempel, at 
en skovvandrer kan skelne mellem 
anlagte veje og andre veje, og at cykli
sten kan se forskel på befæstede stier 
og andre stier.

Den regel holder ikke i virkelig
hedens verden. Om sommeren er det 
svært nok at skelne, og ved vintertid 
kan det hele være én mudderpøl. Reg
ler på dette område må nødvendigvis 
være enkle og logiske.

Større grupper
Det giver også konflikter, at større grup
per - op til 30 deltagere - må tage på 
udflugt i skov og mark uden at kontakte 
ejeren først. Det kan nemlig ske, at der 
er andre aktiviteter i gang, som forhin
drer udflugten. Så bliver man skuffet, 
skælder ud og tager hjem med en 
dårlig oplevelse.

Derfor bør reglen være, at den der 
arrangerer udflugter med mere end 10 
deltagere også snakker med landman
den eller skovejeren. Al erfaring viser jo, 
at man både bliver pænt modtaget, og 
at ejeren giver et par gode råd med på 
vejen.

Bynære områder
Et andet problem er de bynære områ
der. Siden Naturbeskyttelsesloven 
trådte i kraft for snart 30 år siden er der 
sket en voldsom udvikling. Mange 
byområder er vokset langt ud i tidligere 
landlige idyller. Og meget mere fritid har 
givet appetit på skovture og motionsløb 
i de nære omgivelser.

Det betyder, at der er i dag findes 
ekstremt hårdt belastede private områ
der - især skove, hvor der altid er færd
sel. Og hvor der er mange mennesker, 
er der altid nogle, der ikke ganske føl
ger skrevne og uskrevne regler.

Disse bynære skove har hverken 
naturen eller ejeren derfor fornøjelse af; 
freden er væk, fuglene er væk, jagt er 
der ikke mulighed for, og selve skov
driften er som bekendt en temmelig trist 
forretning.

Her er behov for et initiativ: For det 
første skal der skabes mulighed for at 
friholde dele af særligt hårdt ramte 
skove for færdsel. For det andet er det 
ikke rimeligt, at den private ejer alene 
skal bære ulemperne ved en stigende 
og belastende offentlig interesse. Ejeren 
sælger jo ikke pølser i vejkanten, men 
får kun udgifter og nedbrydning af 
skovens værdier.

Nedlagte veje - og nye stier
Et tilbagevendende spørgsmål er, at 

private veje i landskabet ændres og i 
nogle tilfælde nedlægges. Det kan der 
være udmærkede grunde til, for vej
nettet i land og skov er uhyre finmasket.

Men der er nogle kedelige eksem

pler på konflikter mellem friluftsfolk og 
ejere, fordi adgangsveje til populære fri
luftsområder er blevet afskåret. Her er 
det naturligvis vigtigt, at der enten er 
andre færdselsmuligheder, eller at der 
etableres nye.

Det sidste er der mange gode 
eksempler på: “Spor i Landskabet” 
hedder et projekt med anlæggelse af 
nye stier på private ejendomme. De 
findes efterhånden over hele landet og 
er beskrevet i foldere og på internettet.

På samme måde anlægger amter og 
kommuner naturstier, dels på offentlige 
arealer, dels i samarbejde med private 
ejere. Sandsynligvis er der i disse år en 
betydelig nettotilvækst af naturstier med 
offentlig adgang, derfor bør også de 
lokale tvister om nedlæggelse af 
adgangsveje kunne løses i minde
lighed.

Konflikter mellem brugere 
Andre konflikter opstår naturligvis mel
lem forskellige brugergrupper.

Ryttere og jægere afskyr hinanden. 
Lystfiskere og fodermestre ligeså, for 
fiskeren glemmer at lukke hegnet og 
fodermesteren glemmer at slukke for 
strømmen, når kreaturerne flyttes. Og 
alle hader mountain-bikere, som har 
svært ved at finde ud af, hvad der er vej 
og sti.

Desuden er der ejere og friluftsfolk, 
der står for tidligt op, og taler for højt og 
for hurtigt til hinanden. Her er dog ikke 
behov for nye regler, men lidt større 
gensidig respekt ville ofte pynte i land
skabet.

Konklusion
Det er ikke en svensk allemandsret, der 
er brug for, men nok en modernisering 
af de gældende regler for adgang til 
private skove og landområder. Reglerne 
skal være enkle, logiske og modvirke 
konflikter.

Specielt er der behov for bedre reg
ler for større grupper, der tager på 
udflugt til skov og mark. Og der er brug 
for en grundlæggende revision af 
adgangsforholdene for de hårdt bela
stede bynære områder!

Med dette som dagsorden er der 
bedre chancer for, at vi kan snakke 
sammen ude på landet - også efter 
friluftskonferencen i juni.

Kilder:
Naturrådet: Natur & Landbrug, 1999 
Friluftsrådet, Friluftspolitisk Handlings
program, 1997.
Naturbeskyttelsesloven, 1992 
Miljøministeriet: Friluftsliv i Landskabet, 
december 1999
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Flere naturområder

Renere strande

Flere skove

Flere snoede vandløb

Renere søer

Flere muligheder tor at foretage 
rundture (til fods/på cykel)

Bedre oplysninger om områdets 
muligheder

Bedre færdselsmuligheder langs 
vandløb

Flere engarealer

Flere toiletter

Flere områder hvor løse hunde 
er tilladt

Etablering af kunstige 
udsigtspunkter/kælkebakker

Flere husdyr at se på

Flere primitive lejrpladser

Bedre færdselsmuligheder langs 
hegn/skel

Bedre offentlig transport

Bedre færdselmuligheder over 
græsarealer

Flere anlæg til sportsaktiviteter

Særlige områder til 
mountainbike(cykler)

Flere parkeringspladser

Andet
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20 forslag til forbedringer i naturen der Ifølge svarpersonerne i 1994/95 vil betyde 
hyppigere besøg. Figuren viser hvilken procentdel af svarpersonerne der har 
ønsket den pågældende forandring - man kunne sætte kryds ved flere svar.
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Befolkningen ønsker 
først og fremmest smuk 
kere og renere landska
ber og mere natur. 
Ønsker om bedre ad
gang til naturen eller 
flere faste anlæg kom
mer langt nede på 
ønskelisten.

Miljø- og Energiministeriet afholder en 
konference om adgangsmulighederne 
til det åbne land den 13. juni 2000. Mini
steren skrev kort før Folketingets åbning 
i oktober at han vil lægge op til ”en 
grundig diskussion om vores adgang til 
den danske natur...Den diskussion vil 
uden tvivl sætte sindene i bevægelse. 
Men den er nødvendig.”

Kort tid efter skrev han i en artikel ”er 
lovgivningen om offentlighedens 
adgang til naturen i pagt med tiden?”. 
Og i samme artikel gav han selv et svar 
"Meget kan tale for at man udvider 
’brugsretten’ til den danske natur.”

Ministeren føler altså at der er behov 
for at ændre reglerne for offentlighe
dens adgang til naturen, herunder sko
vene. Men ønsker befolkningen det 
samme?

Ønsker i det åbne land
KVL og FSL udgav for et par år siden 
en større rapport om friluftslivet i det 
åbne land 1994/95. Der indgår 2273 
personer som bl.a. har fået spørgsmå
let: "Hvilke forandringer i naturen/land
skabet omkring Deres by/bopæl ville få 
Dem til at komme hyppigere derud9’’

Der blev givet 20 svarmuligheder, og 
man kunne angive mere end ét ønske 
(hver person har i gennemsnit sat kryds 
ved knapt 4 svar). Figuren viser hvor
dan svarene fordelte sig.

De 5 første punkter drejer sig om for
bedringer af landskabet - mere natur 
eller skove, eller renere naturområder.
Nr. 6 er flere muligheder for at foretage 
rundture til fods eller på cykel. Det kan 
især løses ved en bedre planlægning af 
veje og stier - for ønsket giver ikke 
mening hvis man alligevel færdes uden 
for veje og stier.

Det første ønske om bedre adgangs
muligheder komimer ind som nr. 8 ud af

de 20 - bedre færdselsmuligheder 
langs vandløb. Tilsvarende ønsker om 
bedre adgangsmuligheder er placeret 
som nr. 11, 15, 17 og 19 - flere områder

hvor løse hunde kan færdes, bedre 
færdsel langs hegn/skel, over græsare
aler eller flere områder til mountain- 
bikere.
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”Andre“ ønskede forandringer n %

Ingen forandringer/godt tilfredse 183 53,5
Flere borde/bænke 13 3,8
Forbud mod løse hunde 12 3,5
Flere ridestier/rideområder 9 2,6
Flere ’’vilde” naturområder 9 2,6
Bedre muligheder for barnevogne/kørestole 8 2,3
Mindre trafik 8 2,3
Flere muligheder for børneaktiviteter/legepladser 8 2,3
Færre mennesker/turister 7 2,0
Flere afmærkede ruter 5 1,5
Øvrige *) 80 23,4

I alt 342 100
(Uoplyst) (47)

*) Ud over de her specificerede forandringer nævnes yderligere ca. 50 af 1-4 svarpersoner.

Under "Andet" i figuren kunne man angive forandringer der ville medføre hyppigere 
besøg i naturen. 17% af svarpersonerne angav ønsker.

I forbifarten kan man notere at flere 
faste anlæg heller ikke står særlig højt. 
Ønsker om flere toiletter, udsigtspunk
ter, primitive lejrpladser eller sports
anlæg er placeret som nr. 10, 12, 14 og 
18 ud af de 20 mulige svar.

Der kunne naturligvis skjule sig nogle 
ønsker som forskerne ikke på forhånd 
havde kunnet forestille sig. Derfor kun
ne man selv stille forslag under "Andet”, 
se tabellen.

Det er bemærkelsesværdigt at halv
delen svarer at de er godt tilfredse og 
ikke ønsker forandringer. Blandt de øvri
ge - ret få - svar kan læses ønsker om 
flere faste anlæg (borde, ridestier, 
muligheder for barnevogne, legeplad
ser), samt ønsker om mere ro og ube
rørt natur (forbud mod løse hunde, vilde 
naturområder, mindre trafik, færre men
nesker). Ikke et eneste ønske om bedre 
adgang til naturområder.

Ønsker i skovene
Der er også lavet en undersøgelse af 
friluftslivet i skovene, men der er ikke 
stillet spørgsmål om reglerne for offent
lig adgang.

Det nærmeste man kommer er at 
svarpersonerne blev bedt om at vurde
re 100 forskellige udsagn om hvad man 
kan møde i skoven. Nogle af disse 
omfattede faste anlæg mv. for skov
gæster. Det generelle indtryk er her at 
’’jo mindre skovfremmed et anlæg for 
de besøgende er, des mere foretrækkes 
det af befolkningen som helhed”.

Man foretrækker således små parke
ringspladser frem for store. Vandrestier 
og skovveje foretrækkes frem for moti
onsstier, ridestier og cykelstier. Og en 
bro af træ over en kløft, bænke eller 
borde foretrækkes frem for legepladser, 
kroer, restauranter og iskiosker.

Disse svar falder helt i tråd med sva
rene for det åbne land.

Færdsel uden
for vej og sti
I nogle naturområder - bl.a. i offentligt 
ejede skove og på strande - er det til
ladt at færdes uden for veje og stier. 
Derfor blev der også i undersøgelsen 
over friluftslivet i det åbne land spurgt 
"Færdedes De uden for vej og sti på 
Deres seneste tur i naturen / landska
bet?”

Hertil svarede 62% ja. Færdsel uden 
for vej og sti er hyppigst på stranden og 
i skovbunden. Det skyldes især at disse 
to naturtyper i forvejen er de klart mest 
besøgte.

Der er videre sammenlignet med den 
naturtype der var det væsentligste mål 
for den seneste tur i naturen. Herom 
siges i rapporten:

"Det er især når besøgsmålet er

vandløb, stranden/kysten og fortidsmin
der, at der foregår færdsel uden for vej 
og sti (i over 70% af tilfældene) - 
omvendt er det især i forbindelse med 
besøg ved sø, mose og i skoven, at der 
foregår den mindste færdsel uden for 
vej og sti (i ca. 50% af tilfældene). At 
der findes denne sammenhæng, synes 
umiddelbart at være i rimelig overens
stemmelse med udbudet af færdselsve
je og -stier på de pågældende lokalite
ter.”

Altså hvis der findes veje og stier i 
forvejen så vil folk i vid udstrækning 
udnytte dette tilbud.

Konklusion
Konklusionerne af denne korte gennem
gang af to rapporter er derfor:

- Der synes ikke at være noget gene
relt ønske om bedre adgangsmulighe
der i naturen. (Ønsker om bedre 
adgang i skovene er ikke undersøgt).

- Der er heller ikke noget generelt 
ønske om flere og bedre faste anlæg for 
de besøgende. Hvis skovgæster kan 
vælge mellem forskellige former for 
faste anlæg foretrækker de anlæg der 
er så lidt skovfremmede som muligt.

- Befolkningens højeste ønsker er 
smukkere landskaber og mere natur. 
Altså begreber som skovrejsning og 
naturgenopretning.

- Mange færdes uden for vej og sti 
når de er i naturen. Det sker hyppigst i 
områder hvor der i forvejen kun er få 
veje og stier.

sf

Kilder:
Frank Søndergaard Jensen & Niels Elers 
Koch: Friluftsliv i skovene 1976/77-1993/94. 
215 sider. Rapport nr. 20 i Forskningsserien 
fra Forskningscentret for Skov & Landskab, 
1997. Se især afsnit 7.6 og 6.9.

Frank Søndergaard Jensen: Friluftsliv i 
det åbne land 1994/95. 151 sider. Rapport 
nr. 25 fra Forskningscentret for Skov & Land
skab, 1998. Se især afsnit 6.14
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83% er tilfredse
Naturrådet fik sidste år lavet en Gallup
undersøgelse om befolkningens hold
ninger til landbruget og en mere natur- 
og miljøorienteret landbrugspolitik. Der 
blev stillet 21 spørgsmål til 709 perso
ner.

Et af disse spørgsmål lød: ”l hvilken 
grad er De tilfreds med Deres mulighed 
for at komme ud i landbrugslandska
bet”. Svarene lød:

Meget tilfreds 47%
Tilfreds 36%
Hverken tilfreds eller utilfreds 11 % 
Utilfreds 3%
Ved ikke 1%

Hele 83% var altså meget tilfredse eller 
tilfredse. Det er bemærkelsesværdigt at 
kun 1 % var ikke i stand til at tage stilling 
til spørgsmålet.

Naturrådet er en uafhængig instituti
on nedsat af Miljø- og Energiministeren. 
Rådet skal være med til at sætte dags
ordenen for debatten om en bæredyg
tig udnyttelse og udvikling af naturen og 
landskabet, og bidrage til at disse 
emner får en mere synlig placering i 
samfundsdebatten. Skovforeningens 
formand er medlem af rådets repræsen
tantskab.

Hele rapporten kan fås hos Naturrå
det, tlf. 33 95 57 90 eller læses på 
rådets hjemmeside www.naturraadet.dk 
(se under Udgivelser, ’’Hvad mener 
befolkningen”).

Jægere imod 
yderligere adgang
Ikke blot skovejerne, men også jægerne 
er optaget af diskussionen om øget 
offentlig adgang til naturen, herunder 
skovene. I lederen i Jæger 4/2000 gør 
formanden for Danmarks Jægerfor
bund, Kristian Raunkjær, rede for for
bundets synspunkter.

Han starter med at konstatere at 83% 
af befolkningen er generelt tilfredse 
med adgangen til landbrugslandet (se 
ovenfor). Alligevel har Friluftsrådet sat 
sig for at der skal være fuldstændig fri 
adgang til det åbne land, til trods for at 
der i rådets handlingsplan om friluftsliv 
står at beskyttelse altid skal gå forud for 
benyttelse, og at øget færdsel skal ske 
på basis af frivillige aftaler.

I960 1963 1966 1969

Vildtudbytte for hare (øverst) og ager
høne (nederst) i perioden 1960-1998.

Derfor går jægerne stærkt imod for
slaget om adgang langs levende hegn.

’’Naturen i det åbne land er i forvejen 
så trængt, at fugle og dyr er meget 
sårbare. Bræmmerne og de levende 
hegn er for de fleste arter livlinen i det 
åbne land, og færdsel netop her vil få 
alvorlige følger.”

Raunkjær fortsætter at en stigende 
færdsel i naturen vil øge presset på en 
lang række fugle og dyr. Hvis øget 
færdsel overhovedet skal komme på 
tale vil forbundet forlange grundige 
undersøgelser af konsekvenserne.

Han understreger at jægerne natur

ligvis gerne vil dele deres mange natur
oplevelser med den øvrige befolkning. 
Færdslen i naturen skal bare foregå 
organiseret og gennem en styret struk
tur. Han nævner her som et strålende 
eksempel ’’Spor i Landskabet”.

’’Disse spor anlægges hvor oplevel
serne er gode, og på en måde der ikke 
påfører naturen sår. Og frem for alt er 
de skabt på frivillig basis. Det er frugt
bart for alle parter. Fugle og dyr bevarer 
deres uundværlige tilholdssteder, og de 
mennesker der ønsker en dejlig natur
oplevelse, kan få det”.

I en pressemeddelelse udsendt sidst 
i marts er Raunkjær inde på samme 
emne. Udgangspunktet er her den nye 
statistik for vildtudbyttet der igen viser 
et fald for haren og agerhønen. Blot i 
perioden 1993/94-1998/99 er udbyttet 
næsten halveret, og går man længere 
tilbage er nedgangen endnu større.

"Tallene viser klart at år for år ned
lægges der stadigt færre harer og ager
høns. Og når harer og agerhøns er 
trængte, så er både lærker og alle de 
andre fugle og dyr, som lever i og af de 
samme miljøer, lige så truede.”

Han fortsætter: ’'Jægerforbundet 
afviser fuldstændigt kravene om yderli
gere offentlig adgang langs hegn, 
bræmmer og småplantninger hvor dyr 
og fugle i en vis grad har fred og ro i 
yngletiden. På den konference der skal 
holdes om dette emne i juni vil vi for
søge at samle både landbrug, skovbrug 
og de andre grønne organisationer om 
et klart nej til Friluftsrådets forslag.”

Kilder: Jæger 4/2000 (lederen), og 
pressemeddelelse fra Danmarks 

Jægerforbund 28.3.00. Vildtudbyttet 
kan beregnes på 

http://vildtudbytte. dmu. dk
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VILDTVENLIG
SKOVDRIFT

- LIV I SKOVEN

Af Finn A. Jensen, skovrider i 
Hedeselskabet

Et rigere dyreliv kan 
skabes ved større varia
tion i arealanvendelse, 
træarter og etagering.

Vildtvenlig skovdrift 
skabes bedst i et samar
bejde mellem jægere og 
skovejere.

Der omtales udvalgte 
emner: Bier og pile- 
buske, fasaner i hede
plantager, og ugler mod 
mus.

Det angår hele floraen og faunaen
Skovloven er blevet moderniseret 

gennem den seneste halve snes år, og 
ændringerne har kredset omkring ikke 
mindst "god og flersidig skovdrift”. Det 
skorter da heller ikke på præciseringer 
og forskrifter i lovbekendtgørelsen 959 
af 2. november 1996.

Af betydning for emnet Vildtvenlig
Skovdrift kan man i § 17 læse: ”.....
Dyrknings- og naturgrundlaget og der
med grundlaget for træproduktionen og 
den biologiske mangfoldighed skal ved
ligeholdes eller forbedres, og det omgi
vende miljø må ikke påvirkes negativt.
......Skovdriften skal tilrettelægges ud
fra en helhedsbetragtning."

Min hensigt med allerede hér i star
ten at henvise til lovbestemmelser er, at 
reglerne i denne sammenhæng ikke er

så kedelige og tørre endda. Snarere 
giver de en klar fornemmelse af, at 
skovbrugserhvervet foruden at udnytte 
naturens egen evne til at producere 
råtræ, tillige sikrer at den naturlige flora 
og fauna får mulighed for at udfolde sig.

Sigtet med den Vildtvenlige Skovdrift 
er, at skovejeren kan opleve, at skoven 
er fuld af liv og mange slags liv. Man 
retter i dagligdagen sine interesser mod 
den del af vildtet, som kan ses og 
høres, mens insekter og andet småkravl 
bare får lov at være der. Men forudsæt
ningen for, at man kan opleve grævlin
gen, sortspætten, rådyret, skovsneppen 
m.v. er jo, at hele fødekæden er intakt.

Der er et udsnit af fødekæden, der er 
særligt interessant for mange menne
sker, nemlig det der kan spises, og det 
der må jages. Det er jægerne, der 
bidrager væsentligt til skovbrugserhver-

Sortspætten udvider i disse år sit udbredelsesområde. Billedet viser, at sortspætten 
har søgt efter føde i et muldet granstød.

En del af et usædvanligt stort grævlin- 
gekomples. På billedet ser man nyop- 
gravet jord trukket op på den for græv- 
linge karakteristiske måde.
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Midt i billedet ser man det særprægede men karakteristiske timeglasudseende, 
som kronvildtet former ved bestandig bidning.

vets økonomi, og derfor samtidig til 
opfyldelse af Skovlovens bestemmelser 
om vedligeholdelse og forbedring af 
naturgrundlaget.

Der er jo grænser for, hvor meget 
man i henhold til skovloven kan undlade
at tilplante. Det afgørende er imidlertid, 
at omfanget skal ses ud fra en helheds
betragtning, og er man i tvivl, assisterer 
statsskovdistriktet.

Variation og mosaik
25 ha (svarende til 'A x Vi km) løvskov, 
der består af bøgehøjskov med under

vækst rummer dén artsvariation, som 
en sådan biotop nu engang gør. 25 ha 
sammenhængende ungskov af bøg 
rummer den artsvariation, som dén bio
top nu engang gør. Men artsvariationen 
er ringe sammenlignet med 25 ha løv
skov, der rummer både skovbryn, eng
stykker, askemoser, granholme etc.

Vil skovejeren se alsidigt liv udfolde 
sig i skoven, ja så skal driften tilrette
lægges med tanke på variation og mo
saik. Variationen kan for nemheds skyld 
opdeles i tre afsnit:

I skovbrynet er der mulighed for at 
modellere med naturens egne farver. 
Hér er det benved i efterårspragt.

Øverst på fasaners menukort kunne der 
stå “frø af blærespiræa", for fuglene 
færdes bestandig omkring buskene. De 
er rigtig gode vildtplanter til remiserne.
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Variation i arealanvendelsen:
Det drejer sig om vekslen mellem 
bevoksede og ubevoksede arealer - 
det kan være engstykker, moser, heder, 
lysninger med græs, åbne vådområder, 
brandbælter, ubevoksede skrænter, 
m.v.

Variation i træartsblanding:
Det drejer sig om at blande træarterne 
inkl. buskene ind, både i bevoksninger
ne og fordelt rundt i skoven.

I nåletræområder er der foruden 
Vildtvenlig Skovdrift tillige stabilitetshen
syn, der taler for udbredt anvendelse af 
træartsblanding i bevoksningen. I løv
træområder skal man huske også at 
anvende nåletræbevoksninger af hen
syn til blandt andet dækning for vildtet.

Variation i etagering: 
Foryngelsesformerne i naturnært skov
brug tilgodeser netop Vildtvenlig Skov
drift. Man tilstræber her anvendelse af 
naturlig foryngelse og skærmforyngel
se, hvor begge former bygger på fler
etageret drift. Plukhugstformen er 
anvendt i mange mindre løvskove, hvor 
skovejeren typisk kommer i skoven for 
at tage træ ud og ikke for at bruge pen
ge på plantning.

Mosaik:
Alt vildt - stort som småt - har behov for 
føde, vand, dækning og ynglemulighe- 
der. Selv store dyr som rådyr har et 
begrænset fødeterritorium at færdes på. 
I tilfældet med rådyr er det derfor tilrå
deligt at anlægge mange og smalle 
fodermarker spredt i hele skoven frem 
for få større, altså en mosaik af foder
marker.

Generelt skal netværket af biotoper 
være fintmasket for at virke efter hensig
ten. Er der biotoper som krat, skovbryn 
og åbne pladser rundt i skoven, ja så 
får man liv ikke bare ét, men mange ste
der.

Skoven skal naturligvis primært være 
et produktionssted for råtræ til skoveje
rens økonomi, men det er min hensigt at 
pege på, at man kan skabe sig mange 
oplevelser ved at rette opmærksomhe
den mod variationsmulighederne i Vildt
venlig Skovdrift.

Det er ikke pladsen hér at præsente
re en art kompendium for mulige tiltag 
inden for emnet. Jeg vil i stedet henvise 
til Hedeselskabets tidsskrift Vækst nr. 
1/2000, der er et temanummer for Vildt
venlig Skovdrift. I seks artikler gives der 
med vidt forskellig indfaldsvinkel en ind
føring i emnet.

Der er også gode råd i Skov-info nr. 
22 ’’Vildtvenlig skovdrift” på 24 sider 
med farveillustrationer.

Udvalgte emner om vildt
Bier
Der er udbredt kendskab til, at bier spil
ler en helt afgørende rolle i naturens 
bestøvningstjeneste. Bien giver lyng-,
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Gulbug. Den synger med stor styrke og klang og rejser livligt issefjerene. Den byg
ger i krat og lysninger i løvskov Tegning: Edvard Lysgaard.

linde- og blomsterhonning fra bistader, 
der ofte er placeret netop i skovene. 
Men er det nu også kendt, at skoveje
ren kan hjælpe bierne gennem perio
der, hvor føden er ikke alene knap men 
også nødvendig.

Allerede sidst i marts er bierne 
begyndt at søge føde, men der er ikke 
megen pollen at hente på det tidspunkt. 
Undtagelsen er vårpilene: Seljepil, Øret 
pil, Gråpil, Dugpil og Båndpil.

Plant disse piletræer rundt omkring i

skovene, men gør det i blanding, fordi 
træerne så yder pollen over længere 
tid. Rakletræer som hassel og birk, der 
jo også blomstrer tidligt, er ikke særligt 
velegnede for bier.

Fasaner i plantagerne 
Der hersker blandt jægere den alminde
lige opfattelse, at man i hedeplantager 
nok kan udsætte fasaner til jagt, men at 
fuglene ikke etablerer sig som vildtle
vende bestand.

Det er ikke rigtigt, hvis man som 
vildtlevende bestand accepterer, at fod
ring/vanding gennemføres hele året 
rundt gennem de første 5-7 år. Hvis 
man som jagtudøver vil have en fasan
bestand, så kan det lade sig gøre, også 
i hedeplantager, men det kræver ind
sats og ihærdighed.

Ugler til musebekæmpelse 
Alle, der har anlagt bøgekulturer, ken
der til alvorlige problemer med overle
velse, fordi markmus begnaver de unge 
planter. Græsbekæmpelse med herbici
der svækker musebestandens overle
velse, men det er ofte slet ikke nok.

Nyere undersøgelser tyder på, at 
man ved at opsætte uglekasser kan 
dæmpe musebestanden. Indsatsen 
med uglekasser kan naturligvis ikke nyt
te straks, så det er nødvendigt med en 
lang tidshorisont.

Natuglerne, som det drejer sig om 
hér, bringer under alle omstændigheder 
liv i skoven.

Rådgivning om praksis
Hedeselskabets skovbrugskonsulenter 
modtager efteruddannelse på relevante 
fagområder. Selv om der i disse tider er 
et betydeligt pres på IT-programmer, er 
der også afsat ressourcer til dette “blø
de” fagområde, Vildtvenlig Skovdrift.

Konsulenterne er derfor “klædt på” til 
at rådgive ikke alene om den traditionel
le skovdyrkning, men også om natur
nær skovdrift, nøglebiotoper, jagt, Vildt- 
venlig Skovdrift og lignende.

Skovsnepper i skumringsflugt. En skovfugl, der altid giver beskueren oplevelser, 
hvad enten man ser den i flugten eller holder byttet i hånden.

m
sælges og vurderes

Til mange interesserede
søges skovejendomme - især større 

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

- se også min hjemmeside
www.pb-landejendomme.dk

Diskretion efter ønske.
Statsaut ejendomsmægler

PEDER BONDING 
Tlf. 8667 4444

mandag - fredag kl. 9-16
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SÅNING PA
STORMFALDSAREALER
- ET UPRØVET ALTERNATIV?

Af Palle Madsen, Skov & 
Landskab (FSL) & Esben 
Møller Madsen, Trolleholm 
Gods AB

Mange skovdyrkere 
betragter direkte såning 
som uinteressant. Mus, 
svampe, spirehvile, sar
te kimplanter og spild af 
frø er nogle af de proble
mer, som normalt frem
kaldes på nethinden.

Spørgsmålet er dog, 
om ikke vi med snilde 
og skovdyrkningsmæs
sig indsigt kan løse pro
blemerne?

Ny

Fig. 1. Egesåning på landbrugsjord, Trolleholm Gods - seks år efter såning. 17 ha, 
ca. 20.000 træer pr. ha. Samlet etableringsomkostning ca. 15.000 kr/ha inkl. hare
tæt hegn. Såmaskine Egedal oldensåmaskine.

Hvorfor såning ?
Såning er måske en farbar vej til at 
opnå en betydelig reduktion af kultur
omkostningerne i skovbruget. Såning 
kan i parentes bemærket have den 
sideeffekt, at skovbrugets afhængighed 
af tilskud til kulturetablering kan reduce
res eller helt fjernes.

Samtidig kan såning måske også 
gøre de store kulturopgaver i forbindel
se med et stormfald mere overkommeli
ge, idet metoden indebærer en redukti
on af arbejdskraftforbruget. Det er også 
værd at pege på, at såning
• Kan frembringe høje plantetal med 

heraf følgende mulighed for at øge 
bevoksningskvaliteten. Det kan ske 
uden at etableringsudgifterne - som 
ved plantning - forøges tilsvarende.

• Kan sikre en mere uforstyrret og 
naturlig rodudvikling på planterne 
sammenlignet med plantede planter. 
Det kan måske reducere planternes

tørkefølsomhed og øge deres vind- 
stabilitet.

• Via høje plantetal kan man måske 
reducere behovet for hegning mod 
råvildt.

• Ved såning af flere arter er der bedre 
grundlag for at skabe en træartsfor
deling, som svarer til de helt lokale 
vækstvilkår.
Egesåning anvendes allerede ved 

skovrejsning på landbrugsjord, hvor 
metoden må siges at være velafprøvet, 
Omkostningerne til etablering er herved 
reduceret til mellem en tredjedel og 
halvdelen sammenlignet med traditionel 
plantning.

Hvor egesåningens største problem i 
skovkultur er mus, holder de sig i reglen 
borte fra den bare landbrugsjord. Når 
først planterne er spiret frem, vil muse
ne normalt ikke være den store trussel 
for egeplanterne. Dernæst er egen med 
sine pionér-egenskaber - i modsætning

til bøg - generelt god til at etablere sig 
på friland på trods af f.eks. ukrudtskon
kurrence og frost.

Problemerne
Fremfor alt er musene et hovedproblem 
ved såning. De medfører, at såning i 
skovkultur og på vegetationsdækket 
landbrugsjord (f.eks. brakjord) umiddel
bart må anses for at være forbundet 
med relativt stor usikkerhed.

Selve fremspiringen kan også slå fejl, 
hvis den fysiologiske frøhvile i frøet Ikke 
er brudt, når vilkårene for fremspiringen 
i øvrigt er gunstige. Ligeledes kan skor
pedannelse i jordoverfladen fysisk blo
kere for en fremspiring. Desuden er de 
såede planter i de tidligste stadier af 
deres udvikling sårbare over for frost, 
tørke og ukrudtskonkurrence, eller de 
kan blive ædt af insekter, snegle, vildt 
m.v.

Listen over problemer kan forekom-

190 SKOVEN 4 2000



STORMFALDET 3.12.99

me uoverstigelig. Det har naturligt ledt 
frem til, at man generelt har valgt at 
anvende planteskoleplanter.

Storfrøede og 
småfrøede arter
Alle såningens problemer er dog ikke 
lige store. Nogle kan undgås ved almin
delig skovdyrkningsmæssig bevidsthed 
om arternes økologiske krav - f.eks. ved 
at undlade såning af bøg på friland, 
med mindre der er tale om en mild loka
litet.

Andre problemer er meget knyttet til 
bestemte lokaliteter. F.eks. er problemet 
med skorpedannelse i jordoverfladen 
betydeligt mindre i skovjord end på 
landbrugsjord, ligesom det ikke er 
noget problem på sandede jorde.

Hovedproblemet ved såning af stor
frøede arter som eg og bøg er mus, men 
arter med mellemstore frø som f.eks. 
fuglekirsebær, ær og flere nåletræarter 
er også i farezonen. Spørgsmålet er, om 
det kan lade sig gøre at undgå muse
problemet på stormfaldsarealer og i 
skovkulturer generelt.

Derimod er helt småfrøede arter som 
birk, el og så vidt vides askefrø ikke 
interessante for mus.

Såning af arter med små og mellem
store frø som birk, el, ask, fuglekirse
bær, lind, ær, nåletræer samt buske 
som slåen og tjørn til skovbryn lider 
imidlertid endnu mere under, at erfarin
gerne er få og små. De små frø skal jo 
helst placeres enkeltvist og hensigts
mæssigt på kulturarealet, hvilket vil sige 
i mineraljord og med en frødækning 
svarende til ca. to-tre gange frøets dia
meter.

Udsåningen bliver ikke lettere af, at 
frøet skal håndteres i nogenlunde fugtig 
tilstand, da det typisk vil være under 
forbehandling for at få ophævet frøhvi
len. Landbrugets håndtering og såning 
af tørt frø kan skovbrugeren kun betrag
te med misundelse fra sidelinien.

Meget skovfrø har tilmed en kompli
ceret frøhvile, som det tilsvarende også 
er vanskeligt at hæve ved forbehandlin
gen. Ask, fuglekirsebær, lind og tjørn er 
eksempler på arter, som kræver en ind
ledende varmebehandling af frøet (20° 
C) over nogle måneder, efterfulgt af en 
kuldebehandling. I løbet af kuldebe
handlingen bliver frøets spirehvile helt 
nedbrudt, og frøet kan begynde at spi
re.

For nogle arter anbefales endog vek
slende varme- og kuldebehandlinger til 
ophævelse af spirehvilen.

Den eksakte længde på kuldebe
handlingen kendes ikke præcist for det 
enkelte frøparti, ligesom variationen 
indenfor frøpartiet kan være betydelig. 
Dette er især et problem ved forårs
såning, fordi det kan forsinke fremspi
ringen, og herved stiger risikoen for at 
de fremspirende planter udsættes for 
tørke eller stærk ukrudtskonkurrencen.

Derfor forekommer efterårssåning

efter den indledende varmebehandling 
at være attraktiv. Ulempen er dog, at 
især helt let frø kan blæse/regne bort, 
ligesom meget frø ved efterårssåning er 
mere udsat for drukning, hård frost, 
svampeangreb eller for tidlig spiring i 
foråret.

Man kan spørge sig selv: Hvorfor 
ikke blot plukke og umiddelbart derefter 
så frøet; oq dermed efterligne Moder 
Natur?

Problemet er, at frøet er for dyrt at 
indsamle for blot efterfølgende at blive 
spredt uden sikkerhed for, at det med 
rimelig sandsynlighed spirer og udvikler 
sig til planter. Ligeledes kan tilgængeli
ge mængde af et bestemt genetisk 
frømateriale også være begrænsende.

Desuden er det vigtigt at huske, at 
naturen er ødsel med hensyn til produk
tion og spredning af frø. Kun promiller 
af disse frø bliver til planter under natur
lige forhold.

De enkelte træarters "strategi” varie
rer med hensyn til hvordan frøet spre
des (vind, fugle, svin), og hvornår frøet 
er parat til spiring. Den fysiologiske 
frøhvile, som mange arter har, antages 
at være den mekanisme, som forhindrer 
fremspiring om efteråret.

Yderligere kan arter som fuglekirse
bær og tjørn ligge over i flere vækst
sæsoner, før spirehvilen er ophævet. 
Dette kan måske være en tilpasning, 
som sikrer, at ikke alt frø fra et stort frøår 
går tabt, hvis den efterfølgende 
vækstsæson er ugunstig.

Ideer til fremskridt
Som det fremgår, er udviklingen af påli
delige metoder til såning kompliceret.

Den traditionelle videnskabelige 
håndtering af problemet, hvor man suc
cessivt sammenstykker en helhed af 
mange delløsninger er tidrøvende og 
ressourcekrævende. Tiden er knap og 
ressourcerne små. Mere fremkommeligt 
forekommer derfor en trinvis praksisnær 
metodeudvikling, hvor eksisterende 
viden og erfaringer stykkes sammen til 
hele metoder, som så testes i forsøg.

Der er mange mulige veje at gå i 
udviklingen af nye metoder. Blandt de 
mere spektakulære kan nævnes såning 
fra fly; evt. af frø frosset ind i is, så det i 
teorien kan bore sig passende ned i 
mineraljorden. F.eks. reklamerer et pri
vat skoventreprenørfirma i Alabama 
med såning af fyr fra helikopter (frøet 
dog ikke indstøbt i is) til en pris på ca. 
650 kr/ha !

Såning af 
småfrøede arter
Flere af de småfrøede arter kræver som 
nævnt varmebehandling før efterårs
såning eller før den kuldebehandling, 
som går forud for en forårssåning. Der
for er det værd at undersøge, om ikke 
frøet med fordel kan blandes i et pas
sende medium (f.eks. blanding af groft 
sand, spagnum og perlite), som både

kan udnyttes ved varmebehandlingen 
og efterfølgende ved selve såningen.

Arter, som ikke kræver en varmebe
handling (f.eks. birk og skovfyr), kan 
måske iblandes umiddelbart inden 
såning. Derved kan man så en standar
diseret mængde frø/medium blanding 
(f.eks. 1/4 dl.) pr. såpunkt.

Forbehandlingsmediet kan altså 
både bidrage til at lette håndteringen af 
frøet før og under såningen samt for
bedre de fysiske kår omkring det såede 
frø. Tilmed åbner metoden muligheden 
for på enkel vis at så blandinger og 
regulere udsædsmængden, uden at 
skulle ændre på selve såredskabet.

Alternativt kan også nævnes forskelli
ge former for pilletering eller anden 
frøindkapsling. Der eksisterer f.eks. 
metoder, der er baseret på indpakning 
af frø i blanding med humus og gød
ning i små papirsposer i stil med tepo
ser.

Såning af 
storfrøede arter
Det drejer sig her primært om eg og 
bøg. Skønt såningsteknikken til skovkul
tur endnu ikke er udviklet tilfredsstillen
de simpelt og billigt, så er hovedproble
met mus. Museproblemerne kan måske 
løses ved en række metoder:
• Jordbearbejdning.
• Relevant bekæmpelse eller 

afskrækriing (fældefangst, rodentici- 
der, repellenter).

• Hjælpe uglerne med redepladser og 
siddepinde.

• Såning af store mængder alternativt 
frø (f.eks. bog af ikke godkendt 
oprindelse, majs, ærter eller lign.); 
metoden kan muligvis også imødegå 
problemer med vildt.

• Monitering af musebestandene lokalt 
(fældefangst), for derved at kunne så 
i små museår.

• Kombinere ovennævnte.
Den nuværende kemiske bekæmpel
sesmetode er problematisk at udføre 
korrekt - og dermed lovligt (dagligt til
syn samt fjernelse og bortskaffelse af 
de døde dyr). Samtidig forekommer 
udvikling af nye kemiske metoder 
meget vanskelig i betragtning af de 
hensyn og godkendelsesprocedurer, 
der er knyttet til miljø og arbejdsmiljø.

Såredskaber
Som nævnt er selve såningsteknikken 
ikke udviklet tilfredsstillende. Der er 
behov for billige og enkle metoder, som 
helt eller delvist baseres på eksisteren
de eller let modificeret almindelig tek
nik, for derved at gøre redskaberne og 
metoderne tilgængelige for de fleste 
skovbrugere.

Navnlig kan det være relevant at 
kombinere brugen af et velkendt jord
bearbejdningsredskab og håndredska
ber til såning. I Sverige findes der f.eks. 
håndredskaber, som ved trykluft kan så 
frøet.
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Fig. 2. Ege- og bøgesåning under bevoksningsrand i opløsning på Ulborg Stats
skovdistrikt, forår 1999. Såmaskine OkoSat/U.

Det er også værd at undersøge prin
cipperne ved gamle og lette redskaber i 
landbruget tor at udvikle små redska
ber, der kan trækkes af f.eks. små trak
torer eller hest.

Frøforbruget
Som en stor ulempe ved såning frem
hæves ofte et større forbrug af frø fra 
godkendte og begrænsede frøkilder.
Det kan bestemt heller ikke nægtes, at 
mislykkede såninger vil medføre et spild

af frø, hvilket på den anden side også 
understreger nødvendigheden af at 
udvikle såningsteknikken.

I den sammenhæng kan det være 
værd at nævne, at den eksisterende 
foryngelsesteknik baseret på plantning 
af planteskoleplanter heller ikke med
fører, at alt frø fra godkendte provenien- 
ser omsættes til etablerede planter i 
skoven. Neckelmannn & Thormann 
(1997, p. 38) peger f.eks. på, at kun 25- 
50% af de udsåede agern i planteskoler

bliver til salgbare planter. Hertil kommer 
planteafgangen i kulturerne.

Praktiske anbefalinger?
Vi er, så vidt vides, i den beklagelige 
situation, at der ikke findes erfaringer 
med såning på stormfaldsarealer. Der 
er heller ikke anlagt forsøg med såning 
på stormfaldsarealer, men der er dog 
gennem de senere år (1994-98) gen
nemført ca. 40 større og mindre forsøg i 
Danmark og Sydsverige med såning af 
især eg og bøg, men også en række 
andre løvtræarter.

Forsøgene har været fordelt på ca.
25 forskellige lokaliteter, hvoraf hoved
parten har været i skovkulturer. Foruden 
en række konkrete data har forsøgsar
bejdet også frembragt hovedparten af 
de erfaringer, som ligger bag den skit
serede problemstilling omkring såning.

Forsøgenes resultater og konklusio
ner skal ikke gennemgås i detaljer her, 
men blot tolkes i forhold til situationen 
på stormfaldsarealer.

Generelt ser det ud til, at såning af 
eg og bøg er et realistisk og billigt alter
nativ til plantning på arealer, hvor 
ukrudtskonkurrencen er svag. På storm
faldsarealer kan det være arealer med 
rester af den gamle bestand eller en ny 
skærm i form af en forkultur bestående 
af naturlig tilgroning eller en plantet for
kultur. Her forekommer især bøgesåning 
at være relevant.

I den sammenhæng er det værd at 
pege på muligheden for at anvende 
eget og ikke nødvendigvis godkendt, 
men dog acceptabelt frømateriale. I 
skovbryn og andre steder med gamle 
storkronede bøge kan der sikkert 
nemt høstes store mængder billigt 
bog, da oldenproduktionen netop her 
er stor.

Egesåning er mere relevant på åbne 
og mindre næringsrige arealer, hvor 
ukrudtsinvasionen ikke er så hurtig, 
eller arealer, hvor der er udsigt til, at 
den resterende del af skærmen bryder 
sammen inden for en kortere årrække. 
Hvis man er usikker på skærmens 
skæbne i den nærmeste fremtid, kan 
man jo f.eks. vælge at så både eg og 
bøg.

Hvis man alligevel har tænkt sig at 
rydde stød og jordbearbejde intensivt 
forud for kulturetableringen, må såning 
anses for at være yderst relevant. Her
ved frembringes en situation på arealet, 
som med hensyn til museproblemet lig
ner situationen på den bare landbrugs
jord.

Skovdyrkeren kan sikkert også prøve 
at tage bestik af musebestandenes 
størrelse ved fældefangster på kultur
arealerne forud for såning - måske et 
godt job for store skoleelever eller pen
sionister ?

Det gælder om at undgå såning af 
storfrøede arter i år med store musebe
stande, medmindre man effektivt kan 
bekæmpe dem. Selv i år med miindre

Fig. 3. Bøg sået i granbevoksning under opløsning i Tyskland - efter to vækst
sæsoner. Her eksempel fra en lysbrønd. Såmaskine OkoSat/U.
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musebestande kan bekæmpelse dog 
være nødvendig, idet enkelte dyr kan 
indsamle store mængder olden.

Hjælpetræer
Anvendelsen af hjælpetræarter, primært 
i form af forkulturer, er uden tvivl et vig
tigt led i brugen af såning på storm
faldsarealer og renafdrifter. Hovedsa
gen er, at man lader pionérarter og 
tiden gøre arbejdet med at genskabe 
en skovtilstand, hvorefter foryngelses
situationen lettes betydeligt til gavn for 
både friheden i træartsvalget og kultur
omkostningerne.

Det forudsætter naturligvis, at 
omkostninger til frembringelse af forkul
turen ikke tager overhånd. Derfor vil vi 
gerne pege på muligheden for i det 
mindste at anvende den naturlige foryn
gelse på et stormfaldsareal som forkul
tur, hvis den skønnes for ringe til at 
påtage sig rollen som den egentlige 
kultur.

Desuden er der naturligvis mulighed 
for at supplere med indplantning eller 
måske såning af hjælpetræarter. Vi ken
der dog ikke eksempler på såning af 
hjælpetræarter, hvor effekten kan doku
menteres. Arter som birk, el, skovfyr og 
contortafyr forekommer dog at være 
gode kandidater til det brug.

For birkens vedkommende er det 
værd at huske det gamle råd om at så 
på sne, hvis man vil så en forkultur. 
Alternativt skal man sørge for støbsæt
ning af frøet i rindende koldt vand i ca. 
en uge forud for såning.

Plantning af relativt plantefattige for
kulturer (1000 planter pr. ha) af en hjæl
petræart er måske også relevant. Det 
tager naturligvis længere tid, måske 
uacceptabelt lang tid, før en sådan for
kultur dominerer arealet. Til gengæld er 
kulturen billig, og der er større chance 
for, at kulturen i fremtiden vitterligt opfat
tes som en forkultur og ikke undervejs 
skifter ham til en blivende bestand af 
dårlig kvalitet.

En vigtig sidegevinst ved forkulturer 
kan måske også vise sig at være en 
øget fleksibilitet i genkultiveringen. Det 
kan f.eks. udnyttes til at så i gode frøår 
med adgang til billigt frø.

Ved såning af eg og bøg skal man 
dog være opmærksom på, at netop 
oldensætningen fostrer store musebe
stande og dermed problemer for såning 
i skove med oldenbærende bøge- og 
egebevoksninger. Når det er oldenår, 
skal man derfor måske koncentrere sig 
om at så eg og bøg i større nåle
træsplantager.

Blandt de mere fantasifulde perspek
tiver ved brug af såning til etablering af 
hjælpetræarter, skal nævnes mulighe
den for at foretage en ’’kappesåning”. 
D.v.s. bruge såning af typisk skovfyr i 
blanding med andre arter med henblik 
på at udnytte skovfyrrens beskyttende 
effekt i forhold til vildtet ligesom ved 
kappeplantning.

Slutbemærkning
Det er vores bedste overbevisning, at 
såning har meget lovende udsigter til at 
reducere kulturomkostningerne betyde
ligt, uden at det får negative konsekven
ser for de fremtidige bevoksningers 
kvaliteter til vedproduktion.

Men vi vil også gerne understrege, at 
det med dagens videnniveau er forbun
det med risiko at anvende såning som 
kulturmetode på stormfaldsarealerne. 
Man skal med andre ord ikke forvente 
en generel kultursikkerhed som ved 
plantning. Til gengæld kan man få 
chancen for på det enkelte areal at 
frembringe en fuldt tilfredsstillende kul
tur til discountpris.

FLISHUGGERE
Maskinvægt: 1.050 kg 

Rolordiameter: 940 mm 
PC Stål ApS, 8881 Thorso 
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lering af eg på landbrugsjord - forsøg 
med plantetyper og vildtafværgning. 
Skovbrugsserien nr. 19. Forskningscen
tret for Skov & Landskab.
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GENTILPLANTNING
EFTER STORMFÆLDET NÅLETRÆ

I HEDEPLANTAGER
NS

w /
*

m.
m

Eg plantet med skovfyrkappe. (Foto Steffen Flavelund).

Af Peter Matthesen, Skov 
& Landskab(FSL)

Indtryk fra en tur på 
heden februar 2000.

• Lav en nøje zonering 
af det enkelte kultur
areal efter frostrisiko.

• Vær realistisk i træ
artsvalg og kulturtek
nik.

• Prioritér tidsmæssigt 
mellem de forskellige 
kulturtypers anlæg.

• Tænk i fremtidig 
skovstruktur nu - og 
vær forudséende med 
træartsblandinger.

Denne hverdagsvisdom 
er resultatet af en par
ring af erfaring og efter
tanke i en af Skovsko
lens busser på tur i det 
vestjyske.

Takket være en bevilling fra Produktud
viklingsordningen har det nydannede 
Center for Skov, Landskab og Planlæg
ning (Skov & Landskab) haft mulighed 
for at samle erfaringer fra Danmark og 
Nordtyskland om gentilplantning efter 
stormfald. Det er bl.a. sket gennem en 
tur i februar med en ’’kulturbus” hvor 
der deltog såvel praktikere som medar
bejdere fra Skov & Landskab.

I dette og efterfølgende numre af 
SKOVEN formidles hovedindtrykkene 
fra turen. Denne artikel behandler pro
blemerne i det jyske plantageområde, 
som besøgtes den 24. og 25. februar.

De besøgte distrikter var Palsgaard, 
Feldborg og Lindet statsskovdistrikter. 
På Palsgaard og Feldborg distrikter 
stammer erfaringerne fra gentilplantnin
gen efter 1981-stormen. Den anrettede 
her skader, der kan sammenlignes med 
situationen i Sydjylland i dag. På Lindet 
distrikt så vi på dagens problemer, her 
midt i 1999-orkanens slagmark.

Artiklen videregiver hovedkonklu
sionerne på erfaringsindsamlingen og 
diskussionerne.

Klargøring af 
kulturarealet
Når det stormfældede træ er oparbejdet, 
og når kvaset evt. er ryddet mere eller 
mindre komplet, vil lys og luft sammen 
med den såring af morlaget, som rod- 
væltere, maskintrafik og rydning giver, 
sætte gang i ukrudtsflora og udvask
ning. Derfor er det ønskeligt, at den nye 
kultur etableres hurtigst muligt herefter.

De potentielle ukrudtsproblemer i

hedeplantagerne drejer sig primært om 
bølget bunke og eventuelt lyng.

Hvis kulturerne kan anlægges inden 
den bølgede bunkes spiring, opstår der 
sjældent problemer med tålsomme 
træarter sidenhen. Er bunken derimod 
veletableret inden kultiveringen, kan 
problemerne erfaringsmæssigt blive 
store - især hvis man vil undgå at bruge 
kemi.

Er der på arealer potentielle lyngpro
blemer, skal man undgå for voldsom 
såring af morlaget.

Hvis planteforsyning, arbejdsmæssi
ge eller økonomiske omstændigheder 
ikke gør en hurtig gentilplantning mulig, 
må det anbefales at:
• Overveje om oparbejdning af arealer 

kan udskydes uden betydende tab. 
Det kan f.eks. være væltede unge 
bevoksninger uden eller med nega
tivt dækningsbidrag.

• At udskyde kvasrydningen længst 
muligt for derved at dæmpe etable
ringen af ukrudtsvegetation.
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Frosthul. Her burde ikke være plantet rødgran. (Foto Steffen Havelund).

• At prioritere mellem kulturanlægge
ne, så de mest sarte kulturer anlæg
ges først og de mest etableringssikre 
sidst.

• At anvende ret ukrudtstolerante arter 
som f.eks. skovfyr i de sidst anlagte 
kulturer - evt. med henblik på tidlig 
underplantning.

• Hvor det er muligt, anvend selvsået 
opvækst - evt. suppleret af plantning 
- som forkultur.

Vedrørende selve arealforberedelsen i 
øvrigt henvises til J. Neckelmann’s arti
kel i SKOVEN 3/00 s. 159. Her omtales 
de forsøgsmæssige resultater fra 
hedeområdet af forskellig kvashånd
tering og jordbearbejdning.

Træartsvalg på fladerne
Forårsnattefrosten udgør det alvorligste 
problem for introduktion af flere af de 
træarter, som kan tænkes som "afløse
re" for rødgranen.

Utallige er eksemplerne på mislykke
de forsøg på at indbringe sarte træarter 
på renafdrifter på de egentlige hedefla
der. Stort set kun på kuperet terræn er 
den slags forsøg lykkedes. Selv rene 
rødgrankulturer har stedvis kostet store 
beløb i efterbedring.

Derfor var der blandt "Kulturbus
sens” deltagere udbredt enighed om, at 
der kan spares mange penge ved at 
udvise rettidig omhu og fornøden realis
me ved kulturanlægget. Konkret kan 
der gives følgende anbefalinger:
• Foretag en omhyggelig zonering af 

kulturarealerne, især med henblik på 
at udskille frostlavninger (det gælder 
selv svage sænkninger, som kan være 
svære at se med det blotte øje). Frost
lavningerne bør enten lades utilplante- 
de eller fra starten tilplantes med en 
frosttålsom art - f.eks. skovfyr.

• På de højere partier er rødgranens 
gode etableringsevne velkendt. Arter 
som sitka og lærk kan dog også ind
bringes her, hvis der ved kvasryd
ning og jordbearbejdning tages hen
syn til disse arters højere frostfølsom- 
hed end rødgranens.

• Indbringelse af endnu mere frost
følsomme arter - f.eks. abies, doug- 
las og visse løvtræarter - bør først 
ske, når der er opnået mere beskyt
tede forhold. Måske kan arter som 
douglas og grandis indplantes i hul
ler ret få år efter hovedkulturens 
anlæg, men ellers må muligheden for 
at anvende primærkulturen som for
kultur eller senere som skærm over
vejes.

• Brug af kappeplantning (en hurtigt 
startende og robust kappeplante 
plantes i samme hul som en frost
og/eller vildtfølsom træart) er en 
anden mulighed. Erfaringerne er dog 
begrænsede, og teknikken vil med
føre et forøget planteforbrug og en 
forøget omkostning til pleje af forhol
det mellem de to planter.

Den overordnede 
skovstruktur
Store flader af ensaldrende kulturer 
bliver nødvendigvis følgen af de nye til
plantninger. For på længere sigt at 
opbygge en skov med acceptabel akti
vitetsfordeling, hugstfølge og stabilitet, 
er det nødvendigt allerede nu at tage 
stilling til den ønskede, fremtidige for
yngelsestakt.

Noget kan gøres gennem artsdiffe
rentiering over arealet eller ved at 
opbygge bevoksningsstrukturer, som 
man måtte tro på til sin tid kan forynges 
uden renafdrift. For den selvstændige 
ejendom er det dog næppe nok. Her vil

det utvivlsomt være uomgængeligt at 
inddrage de muligheder, som forkulturer 
eller tidlig skærmstilling giver, hvis man 
vil tvinge en bedre struktur igennem.

Flere træarter og blan
dingsbevoksninger
Der er udbredte ønsker og også poli
tiske forventninger om, at der ved gen
rejsning af plantagerne anvendes et 
bredere spektrum af træarter end tidli
gere. Herunder specielt, at rødgranens 
andel nedbringes, at der i videst muligt 
omfang indplantes hjemmehørende 
arter, og at alle bevoksninger etableres 
som blandingsbevoksninger.
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Bøg under forkultur af birk på bakkeø. (Foto Steffen Havelund).
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Det må! vil ikke kunne nås i hede
plantagerne straks, i hvert fald ikke i 
”lavpris”-kul tur-modeller.

Meget lader sig gøre hvis man ofrer 
en meget intensiv kvas- og stødrydning 
efterfulgt af reolpløjning. Det viser de 
mange løvtræbælter som er anlagt her
ude. Men den model vil af flere grunde 
næppe blive valgt på store arealer. Se i 
øvrigt også Finn A. Jensen's artikel i 
SKOVEN 2/00 side 70.

Gennem en omhyggelig zonering af 
arealerne og ved brug af den rette are
alforbehandling vil det som tidligere 
nævnt være muligt at betjene sig af 
nåletræarterne sitka og lærk (højere 
partier), rødgran og skovfyr. Contorta 
og omorika kan også indgå, men er 
sjældent vellidt i slutbevoksninger.

Blandt løvtræarterne vil det på de lidt 
bedre jorde i Sønderjylland nok være 
muligt at indbringe birken. Kan birken 
selvså sig kan den blive en værdifuld 
hjælp i fremtidige gentilplantninger efter 
stormfald. På mindre frostudsatte lokali
teter kan egen også etableres, men den 
kræver beskyttelse mod vildt.

Sarte arter som douglas, grandis og 
bøg kan ikke forsvares indbragt fra star
ten på de egentlige hedeflader, men må

afvente etablering af et mere beskyttet 
skovklima. Skal det tilstræbte mål nås, 
bør det derfor ske i etaper.

Det er væsentligt ved anlæg af start
kulturen at tage højde for eventuel 
senere indplantning. Dette kan ske ved 
anlæg af egentlige forkulturer. Der var 
blandt deltagerne i kulturbussen stor 
uenighed om fordelagtigheden af tradi
tionelle forkulturer, blandt andet på 
grund af frygten for, at de aldrig bliver 
underplantet.

Større tilslutning vandt ideen om i 
startkulturen at indplante grupper af 
træarter, som dels i sig selv er accep
table som bevoksningsdannere, dels er 
egnede for en tidlig underplantning 
(eks. lærk og skovfyr) - eller anvende 
såning (Se artikel af Palle Madsen & 
Esben Møller Madsen i dette numimer).

Blandingssystemet i kulturer med fle
re arter blev diskuteret livligt. Det har 
gennem de seneste år været alminde
ligt i skoven såvel som ved skovrejsning 
at blande minimum 3 arter sammen i 
kulturerne.

I modsætning til tidligere bruges det 
rækkevise blandingssystem sjældent - 
dels af hensyn til æstetikken, dels fordi 
den moderne tyndingsteknik er mindre

• Køb af træ på roden

• Maskinskovning

• Udkørsel af træ

• Maskinplantning

• Pløjning/grubning

JL . BRDR.

Jhøirup a/s

Skoventreprenører
Skovgade 20 
7300 Jelling 

Bilte!. 30 73 71 73 
30 80 01 73 

Fax 76 80 14 00

afhængig af systematikken end den 
gamle. Det er nu almindeligt at anvende 
enkelttræindblanding - med alle eller i 
hvert fald flere arter i samme række.

Tidligere skyldtes indblanding ofte 
brug af hjælpetræer. I dag er målet 
imidlertid en varig træartsblanding, og 
derfor kan perspektiverne ved enkelt
træindblanding diskuteres. Ville det ikke 
være bedre med indblanding i grup
per?

Ved gruppevis indblanding ville man 
være mindre afhængig af arternes for
skellige vækstrytme, og der ville være 
bedre muligheder for selektiv udvælgel
se indenfor den enkelte art. Man ser 
ved enkelttræindblandinger ofte, at et 
træ er favoriseret alene på grund af 
arten - ikke formen. Ved gruppevis 
blanding er der mulighed for at grupper 
af f.eks. skovfyr kan bruges til senere 
underplantning med en mere sart art.

Modargumentet, især herude på 
heden, er, at blandinger primært har det 
formål at sikre, at arealet bliver bevok
set med "noget”, hvis nu den tænkte 
hovedtræart skulle mislykkes (eksem
pelvis rgr/sgr eller rgr/dgr). I den situati
on vil holmevis blanding være uheldig.

Gentilplantningen efter stormfaldet vil 
utvivlsomt give en mere varieret skov
struktur end i den gammelkendte hede
plantage, men for indførelsen af flere af 
de hjemmehørende løvtræarter har 
orkanen afgjort forlænget udsigterne 
gennem de katastrofalt forringede kul
turbetingelser.

Til slut en tak til ekskursionsværter 
og til de praktikere, som tog sig tid til at 
køre med og berige debatten.

w»» Spearhead »
gØky Specialist i vedligehold af grønne området
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Specialist i vedligehold af grønne områder
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PROF. ROTORKLIPPERE 
OG BJÆLKEKLIPPEREBrumi

Nyt'
Nu også

med variabel 
hastighed

Til græsslåning mellem 
nyplantninger m.m.
Terrængående - på skråninger 
- på brakarealer, på skovstier 
og vejrabatter samt andre 
vanskelige opgaver.

Importør

Miljøvenlig Honda 
eller Kawasaki motor. 

Blyfri benzin.

Priser fra
kr. 7.996,-

excl. moms.

Nærmeste lagerførende 
forhandlere anvises

Skørping Motorforretning A/S
Jyllandsgade 36*38, 9520 Skørping 

Tlf. 98391711. Fax. 98392522
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Der er også sket skader på fortidsminder i skovene under stormfaldet.Denne store 
dysse fra Holstenshuus lå omgivet af gamle bøge, hvoraf nogle nu er væltet.

Af journalist Birgit Søes 
Rasmussen

Skaderne på fortidsmin
der som følge af storm
faldet er begrænsede. I 
Ribe Amt vejledes skov
ejerne for at undgå ska
der under oprydningen.

Ribe Amts Naturforvaltningskontor og 
de arkæologiske museer i amtet har 
startet et projekt med besigtigelse af de 
fredede oldtidsminder og historiske 
spor i de stormskadede skove.

To erfarne arkæologistuderende, 
Ejvind Hertz og Niels Andreasen, har 
siden starten af marts travet rundt i amt
ets skove for at lokalisere eventuelle 
skader og forebygge yderligere ravage, 
når de store entreprenørmaskiner rykker 
ind for at rydde op.

- Indtil videre har vi kun konstateret 
ganske få skader som en direkte følge 
af stormens hærgen. Det drejer sig 
typisk om væltede randsten på grav
højene. De steder, hvor man har ryddet, 
har vi set spor efter maskinhjul hen over 
nogle gravhøje. Enkelte steder har man 
allerede plantet nyt, men vi har heldig
vis ikke kunnet konstatere skader disse 
steder, fortæller Ejvind Hertz.

De to arkæologistuderende markerer 
de fredede lokaliteter med høje synlige 
skilte, så de bedre kan ses i terrænet.
De almindelige fredningssten af granit 
syner jo ikke af meget i en stormhærget 
skov.

Service overfor 
skovejere
Langt de fleste af de berørte skov- og 
plantageejere har på forhånd fået skrift
lig information om projektet. Derudover 
indrykker Ejvind Hertz og Niels Andrea
sen annoncer i de lokale ugeaviser, når 
de rykker ind i en ny kommune.

- Projektet er iværksat for at bevare 
oldtidsminderne i vore skove, men det 
er også ment som en regulær service 
overfor skovejerne, siger Ejvind Hertz.

Til hans og kollegaens store overra
skelse er de undervejs i arbejdet også 
stødt på fortidsminder, som man ikke 
tidligere har registreret. For eksempel 
opdagede de i en plantage ved Gesten 
ti små enkeltmandsgravhøje på et sted,

hvor der i forvejen er tre fredede og 
registrerede høje.

Ejvind Hertz understreger i den for
bindelse, at fredningsloven ikke kun 
omfatter registrerede og tinglyste grav
høje. Omfattet er alle synlige gravhøje.

Blottede gravkamre
Indtil videre er det kun Ribe Amt, der 
systematisk registrerer stormskader på 
oldtidsminderne. Andre steder i landet 
har skovejere selv henvendt sig til amt
et, når de har opdaget skader. Det gæl
der for eksempel Gustav Berner, der er 
formand for Dansk Skovforening.

I en af hans skove ved Fåborg på 
Sydfyn er der en meget stor koncentra
tion af bronzealdergrave. En af dem var 
beplantet med flere meget store, gamle

bøgetræer. Kæmperne måtte give for
tabt under stormens rasen og blottede 
derved nogle gravkamre.

- Jeg har kontaktet amtet, som har 
været ude at besigtige skaderne sam
men med arkæologer fra Odense 
Bymuseum. Det er nu op til dem at sør
ge for restaureringen,

Gustav Berner har lavet en aftale 
med museumsfolkene om, hvordan der 
skal ryddes op på stedet for at undgå 
yderligere skader.

- Oprydningen sker nænsomt, idet 
jeg har solgt træet som sankebrænde til 
selvskovere. Netop fordi vi har så man
ge bronzealdergrave, er vi generelt 
meget opmærksomme på at informere 
skovarbejderne om, at de skal passe 
på.

juletræs - 
skov - 
læ - planter • sunde og velsorterede

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

AARESTRUP PLANTESKOLE
Aarestrupvej 162 • 7470 Karup B1 86 66 17 90 • 97 48 53 44 A*
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FSC-arbejdsgruppen
Siden den danske FSC-arbejdsgruppe 
blev stiftet har Skovforeningen deltaget i 
møderne som observatør - 1  lighed med 
en række andre organisationer. Som 
observatør har man taleret, men ikke 
stemmeret.

Den 29. februar modtog foreningen 
sammen med andre observatører føl
gende brev:

“På et møde den 11. februar, hvor de 
ordinære medlemmer af arbejdsgrup
pen var indkaldt, blev vi enige om, at 
kun ordinære medlemmer af arbejds
gruppen fremover vil blive indkaldt til 
møderne.

Imidlertid blev det besluttet at indkal
de observatørerne, når vi finder det 
relevant, for at orientere dem om, hvad 
der foregår både i den danske FSC- 
arbejdsgruppe og på internationalt 
plan.

Baggrunden for denne beslutning er, 
at vi ikke fandt det rimeligt, at man som 
ikke-medlem får indflydelse på f. eks. 
det danske regelsæt."

Det kan tilføjes at sidst i 1999 blev 
den danske FSC-arbejdsgruppe god
kendt af FSC International. Under FSC’s 
evaluering af den danske gruppes hidti
dige arbejde “blev arbejdsgruppen 
især påskønnet for sine demokratiske 
beslutningsprocesser og store åben
hed" (se Skoven 3/00, side 149, note 
udarbejdet af NEPCon).

PEFC Rådet
PEFC Rådet er det øverste organ for de 
europæiske skovejeres system til certifi
cering, PEFC. Der er nu etableret et 
sekretariat i Luxembourg, ledet af skot
ten Ben Gunneberg. Rådet udgav i 
marts sit første nyhedsbrev, som omta
les her.

Arbejdsgrupper
Den 3. generalforsamling blev afholdt i 
februar i Luxembourg. Der er nu nedsat 
fire arbejdsgrupper:

1. Teknisk gruppe, formand Berit 
Sanness, Norge.

2. Chain of Custody, formand Flannu 
Valtanen, Finland.

3. Gensidig anerkendelse, formand 
Ulf Osterblom, Sverige.

4. Ikke-træprodukter, formand Juan 
Botey Serra, Spanien.

Chain of Custody (dvs. sporing af 
certificeret træ gennem hele trækæ
den): PEFC’s regler på området blev 
vedtaget i februar 2000.

Selskaber der vil markedsføre PEFC 
produkter kan vælge to løsninger: 1) 
Andelen af certificeret råtræ skal svare 
til andelen af certificerede færdigvarer 
fra virksomheden, 2) Fysisk adskillelse 
af certificeret og ikke-certificeret træ.

Hvad angår genbrugs-råvarer, fx i 
papir, har PEFC besluttet at det er kun 
råtræ som indgår i beregning af pro
centandele efter model 1 ovenfor. Til 
gengæld er der ikke nogen øvre græn

se for hvor stor andel genbrugs-råvarer 
kan udgøre i produkterne.

Gensidig anerkendelse: Gruppen 
blev nedsat i februar. Der afholdes et 
seminar i juni hvor man inviterer andre 
certificeringssystemer, industri, handel, 
private organisationer mv. til dialog.

Ikke-træ produkter: Gruppen er ved 
at blive nedsat. Man vil se på produkter 
som harpiks, kogler, pyntegrønt, kork, 
bær og svampe.

Godkendelser
Der har været arbejdet med certifice
ring i flere år rundt om i Europa. Derfor 
er flere lande langt fremme med deres 
systemer.

Finland, Sverige og Norge indsendte 
ansøgning for deres nationale systemer 
sidst i 1999. Der har nu været en offent
lig høringsfase, reglerne er gennemgået 
af uafhængige konsulenter, og på et 
bestyrelsesmøde i april håber man at 
give en endelig godkendelse.

Sker det vil man være oppe på et 
stort volumen af råtræ med PEFC certifi
kat. I Finland er 13,7 mio. ha certificeret, 
og ved årets udgang ventes der at 
være 23 mio. ha. I Norge er 40% af 
hugsten på 8 mio. m3 certificeret efter 
Levende Skog, ved årets udgang ven
tes yderligere 43%. I Sverige er godt 1 
mio. ha certificeret.

I nyhedsbrevet er der rapporter fra 
nogle af medlemslandene:

Østrig
Der er udarbejdet en række tekniske 
dokumenter, som kan ses på internettet 
- www.pefc.at - for at sikre en åben pro
ces. Ansøgning til PEFC ventes indleve
ret medio 2000.

Belgien
Den første udgave af det belgiske 
system blev udarbejdet sidst i 1999. 
Udkastet diskuteres nu i to arbejds
grupper (en for hvert sprog) med delta
gelse af industri, handel, friluftsorgani
sationer, forbrugere mv.

Tjekkiet
I 1998 blev der lavet et nationalt certifi
ceringscenter. Der er lavet tjekkiske 
regler, og 130 skove med over 1 mio. ha 
er certificeret. Man er nu ved at tilpasse

de tjekkiske regler til PEFC’s, og en 
ansøgning til PEFC ventes indleveret i 
juni.

Tyskland
I 1998 startede man pilotprojekter i tre 
forbundslande. I juli 1999 blev PEFC 
Germany stiftef, og i marts 2000 vedtog 
man et udkast til tyske regler. Ansøg
ning til PEFC indsendes om kort tid.

1,5 mio. ha skov er certificeret efter 
de tyske regler. Ved årets udgang ven
ter man at være oppe på 4,5 mio. ha, 
og sidst i 2001 på 7,5 mio. ha.

Letland
Der er etableret et PEFC råd med delta
gelse fra en lang række interesser.
Siden slutningen af 1999 har der været 
holdt en række møder hvor udkast til 
regler er diskuteret. Letterne får ud
strakt bistand fra den svenske skovejer
forening Sodra. Man håber at indlevere 
ansøgning til PEFC til efteråret.

Norge
Der har været omkring 10.000 skovejere 
på kurser for at lære om det norske 
system, Levende Skog. Ved udgangen 
af 2000 ventes 7 mio. ha at være certifi
ceret.

Der har været godkendt fire skovejer
foreninger til at certificere skovejere, 
men for nylig suspenderede Det Norske 
Veritas et af certifikaterne. Foreningen 
havde ikke fået rettet en tidligere kon
stateret fejl inden for tidsfristen, men det 
er håbet at dette kan ske til maj. Sagen 
er beklagelig, men den tages som 
udtryk for at kontrollen via en uafhæn
gig tredjepart virker.

Spanien
I maj 1999 stiftede skovejere og industri 
en forening for at udvikle nationale reg
ler. Arbejdet er nu i gang med deltagel
se af en lang række interesserede par
ter.

Øvrige lande
Schweiz og Frankrig er snart klar med 
ansøgninger til PEFC. Danmark er ikke 
så langt fremme - der er givet en status 
i Skoven 3/00.

Kilde.PEFCC Newsletter no. 1, March 
2000. Følg også med på www.pefc.org

Træ købes
Vrag bøg eller andet træ i ukurante længder 

og dimensioner købes til brændeproduktion, min. 25 m\
Kun Jylland - Fyn.

Hent/. Ole K. Jensen - Tlf. 86 96 81 88 - Fax 86 96 88 11 
I_____________________________________________________

198 SKOVEN 4 2000



LITTERATUR

Skov-info 
om nøglebiotoper
Skov-info 24: Nøglebiotoper i skov. Af Hanne 
Hubertz og Lene Pedersen. 24 sider, rigt ill. 
Pris: 25 kr. Fås hos skovbrugskonsulenterne 
eller i Miljøbutikken, tlf. 33 95 40 00.

Nøglebiotoper i skov - billedkatalog. Han
ne Hubertz og Lene Pedersen. 48 sider, A4 
format, rigt ill. Udleveres gratis i forbindelse 
med tilskud til registrering af nøglebiotoper.

Som omtalt i Skoven 1/00 er der netop 
startet en ny tilskudsordning til registre
ring af nøglebiotoper i skov.

Nøglebiotoper er områder, der er vig
tige for at bevare den biologiske værdi. 
Det er områder, der kan være med til at 
sikre den biologiske mangfoldighed, 
fordi de indeholder naturtyper, elemen
ter eller arter, som er blevet sjældne. 
Nøglebiotoper i skove er fx gamle løv
skove, stævningsskove, askesumpe, kil
devæld, heder og skovenge.

Hvis skoven er fredskov kan man få 
100 kr/ha (magre jorder dog kun 80 
kr/ha) til at registrere hvor man har nøg
lebiotoper. I modsætning til ordningen 
for driftsplanlægning kan ejendomme 
over 500 ha få tilskud.

I et nyt Skov- info gennemgås til
skudsordningen, hvordan registreringen 
foregår, hvordan den bruges i praksis, 
og der gennemgås typiske nøglebioto
per. Hæftet er rigt illustreret med fotos.

I tilknytning hertil er udgivet et - 
meget flot - billedkatalog der skal virke 
som inspiration ved registreringen. Det 
beskriver nøgleelementer (fx etageret 
skov eller træer med spættehuller), sig
nalarter (organismer som har særlige 
krav til levestedet og derved siger 
noget om stedets naturhistorie), rødli- 
stearter (sjældne og truede arter). 
Hovedparten af hæftet er beskrivelser 
af de vigfigste nøglebiotoper, illustreret 
med ofte meget flotte fotos.

Status som nøglebiotop forudsætter, 
at der findes mindst 3 nøgleelements
kategorier, og at disse indgår i en natur
lig (biotopsbestemt) sammenhæng.

Billedkataloget er opbygget logisk 
med eksempler på nøglebiotoper, og 
efterfølgende nøgleelementer til at 
understøtte udpegningen af nøglebioto
per. Desuden er der vist eksempler på 
signalarter som yderligere kan under
støtte udpegningen.

Især billedkataloget kan sikkert moti
vere til at gøre mere for at bevare de 
mange smukke og værdifulde naturom
råder der findes i skovene. Men må 
undre sig over den politik der er valgt 
for udgivelsen af de to hæfter:

Skov-info hæftet der beskriver til
skudsordningen skal man betale 25 kr 
for. Det har ellers været kutyme at infor
mation om tilskudsordninger har været 
gratis. Man kan jo ikke på forhånd vide 
om ordningen er relevant for ens ejen
dom..

Billedkataloget derimod kan kun fås 
når man søger tilskud, og det er uhel-

m
-V*

Et eksempel på foto af en nøglebiotop - her en skovsø - fra billedkataloget.

digt. For kataloget kan motivere skov
ejeren til at bevare de værdifulde natur
områder. Det er naturligvis velegnet i 
forbindelse med registreringen, men 
det burde også være muligt at få katalo
get selv om man ikke ønsker at udnytte 
tilskudsordningen. I så fald kunne det 
være rimeligt at tage et mindre beløb 
for hæftet, fx 25 kr.

grundlaget for en generel fredning. I 
stedet bør eksisterende tilskudsordnin
ger anvendes til pleje af nøglebiotoper, 
eller der bør, hvis der er behov herfor, 
udvikles passende ordninger.

Ordningen kan bruges som et glim
rende supplement for de distrikter der 
ønsker f.eks. at arbejde med Skovfore
ningens Miljøledelseshåndbog.

Klaus Enevoldsen

Skovforeningens syn
Skovforeningen har været repræsente
ret i en styregruppe for udvikling af til
skudsordningen. Målsætningen har 
været at få en ordning som:
• Er praktisk at arbejde med og giver 

bedst registreringer for færrest pen
ge.

• Ikke kræver at registranten har eks
pertbaggrund, herunder giver ejeren 
selv mulighed for at foretage regi
streringen.

• Er fleksibel, d.v.s. tillader en vis per
sonlig vurdering i beslutningen om 
hvorvidt den enkelte lokalitet er en 
nøglebiotop eller ej.

• Er frivillig.
• Kan betragtes som et tilskud til regi

strering, ikke tilskud til forpligtelse til 
bevaring
Det er opfattelsen, at det er lykkedes 

at udvikle en ordning som lever op til 
disse principper.

Skovforeningen har ved flere lejlighe
der pointeret at det vil være øde
læggende for det fremtidige samarbej
de hvis registreringerne senere bliver

AKKERUPPLANTESKOLE
5683 HAARBY
TLF. 6473 1058 - FAX 6473 3158

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

Af skovbrugsstuderende 
Christian Flaskager Pedersen 
& Martin Briand Petersen

Bestanden af råvildt har 
været stærkt stigende 
de senere årtier

Råvildtet foretrækker 
nogle arter af træer og 
urter frem for andre. En 
stor bestand vil derfor 
ændre artsfordelingen 
af planter. Forsøg i Midt
europa viser at ædel
gran, eg og ask forsvin
der til fordel for bøg og 
rødgran.

En stor råvildtbestand 
kan derfor gøre det 
umuligt at gå over til et 
mere naturnært skov
brug hvor der er gruppe
vis foryngelse over hele 
skoven.

Orkanen der ramte Danmark den 3. 
december har påny vist de nuværende 
skoves mangel på stabilitet. Der bliver 
nu fokus på naturnære dyrkningssyste
mer, som synes at kunne give større 
grad af stabilitet, og i øvrigt opfylde 
flere af de krav der stilles til et bære
dygtigt skovbrug.

Det mere naturnære skovbrug med
fører imidlertid nye problemer, og der 
mangler reel viden på mange områder. 
Et afgørende usikkerhedsmoment er 
hjortevildtet, især råvildtet.

Mere uensartede skovsystemer vil 
medføre at skovbilledet mister nutidens 
overskuelighed. Foryngelsen vil ind
finde sig overalt, hvor der trænger lys 
nok ned - typisk i lysbrønde efter 
enkelttræhugst.

Med en så spredt foryngelse bliver 
det derfor umuligt at hegne på traditi
onel vis, og der er risiko for at råvildtet 
bider foryngelsen ned. Dermed øde
lægges muligheden for at anvende 
naturlig foryngelse til at skabe varierede 
skovstrukturer (Otto, 1995: Larsen, 
1997).

Ligeledes er der risiko for, at en høj 
råvildtbestand kan fremkalde en ensar
tet og dominerende bundflora fordi de 
foretrækker nogle urter frem for andre 
(Jauch, 1991).

I Tyskland og Schweiz har et natur
nært skovbrug fungeret sideløbende 
med det traditionelle. Således blev der 
allerede i 60'erne etableret en række 
forsøg for at belyse råvildtets rolle i den 
naturnære dyrkning.

Nærværende artikel bygger på et 
bachelor projekt, hvor der er indsamlet 
erfaringer fra primært Tyskland og 
Schweiz. Artiklen beskriver dels, hvilke 
faktorer der bestemmer råvildtets udnyt
telse af skovens flora, dels hvilke konse
kvenser dette har for den naturnære 
dyrkning.

Råvildtbestandens vækst
Råvildtets nuværende udbredelsesom
råde vidner om artens evne til at tilpas
se sig et bredt spektrum af biotoper.

I de oprindelige urskove har råvildtet 
været knyttet til de af naturen skabte 
“sammenbrudsbiotoper” dannet af 
brande, storme og det naturlige hen
fald. Altså steder hvor vegetationen af 
den ene eller anden grund er blevet sat 
tilbage på “et pionerstadie” (Knorr, 
1986).

Hullerne i kronetaget har dannet 
basis for ny opvækst og dermed bedre 
muligheder for føde og dækning. Rådy
ret er altså tilpasset områder, der er 
præget af stor dynamik og variation.

Figur 1 illustrerer antallet af nedlagte 
stykker råvildt i Danmark og på bag
grund heraf den skønnede bestands
størrelse. Det fremgår, at bestanden 
skønnes at være mere end 3-doblet fra 
1980 til i dag.

Det er ikke overraskende at rådyret

trives når man sammenholder udform
ningen af kulturlandskabet med dyrets 
krav til levestedet. Tiltag indenfor skov
brug og landbrug har skabt et konstant 
varierende landskab vekslende mellem 
skove, marker, hegn og bryn m.v. 
Forøgelsen i skovarealet og en skovdrift 
baseret på de von Langen’ske princip
per har skabt nye og gode biotoper.

Fladedriftens kunstige inddeling af 
skoven i ensaldrende bevoksninger 
blotlægger med jævne mellemrum sam
menhængende æde- og dækningsfla
der. Bestanden fremmes også af drifts
formens mangel på stabilitet, jvf. de 
nyligt skabte stormfaldsarealer, der sik
rer rigelig føde og dækning i de kom
mende år.

Intensiveringen i landbruget har ikke 
været gunstig for vildtet som helhed. 
Dette er klarest udtrykt i faldet i bestan
den af agerhønen og haren (SNS,
1999). Men rådyret udnytter det åbne 
land i kombination med skoven, og der
for har det draget fordel af ændringerne 
i landbrugets drift.

I Danmark er det naturlige udbud af 
fødeemner mest sparsomt om vinteren. 
Derfor menes det, at andelen af vinter
grønne marker i et område har afgøren
de betydning for, hvor mange dyr der 
klarer sig gennem vinteren.

Bestanden er også fremmet af den 
tilsigtede såvel som utilsigtede 
næringsstofberigelse af økosystemerne 
(med luftforureningen) som øger bioto
pernes værdi som føderessource 
(Eiberle, 1982).

Faldet i rævebestanden som følge af 
skab har angiveligt også haft en positiv 
effekt på råvildtbestanden (Cederlund & 
Liberg, 1995).

Råvildtets udnyttelse af 
skovens vegetation
Råvildtets succes viser at dyret ikke er 
afhængig af et særligt levested, eller 
særlige plantearter, men det kan tilpas
se sig de rammer, den enkelte lokalitet 
tilbyder.

Det betyder dog langt fra, at rådyret
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■ Jagtudbytte(*1000) 
• Bestand

Den danske V'ddtudbyUeslatistik: Rådyr, 1998

3

Figur 1. Den grønne kurve viser udviklingen i antallet af nedlagte stykker råvildt 
siden 1940/41 (da statistikken startede). Ud fra denne kurve er beregnet et skøn for 
udviklingen i råvildtbestanden - den røde kurve. (På grundlag af Skov- og Natur
styrelsen 1999).

ikke foretrækker visse lokaliteter eller 
fødeemner frem for andre. Råvildtets 
fødevalg bestemmes af en lang række 
faktorer, af hvilke de vigtigste nævnes 
efterfølgende.

På den enkelte lokalitet vil disse fak
torer indgå i et unikt sammenspil. Med 
unik menes at råvildtets fødevalg varie
rer fra lokalitet til lokalitet, og dermed 
også de konsekvenser dette fødevalg 
har på vegetationen.
Føde kvalitet
Ikke alle planter er lige eftertragtede. En 
del af denne variation kan forklares ud 
fra plantens kemiske sammensætning.

Ellenberg (1988) finder, at der ofte er 
en positiv sammenhæng mellem indhol
det af kvælstof i planter, og i hvilket 
omfang planten foretrækkes frem for 
andre. Der kan dog forekomme afvigel
ser fra denne regel som følge af plan
tens morfologi, eksempelvis torne, eller 
for dyrene giftige indholdsstoffer.

Det fremgår, at vore løvtræarter 
generelt er eftertragtede, især ask, eg 
og ær. Nåletræerne er ikke behandlet af 
Ellenberg, men picea-gruppens store 
indhold af terpener fører til at disse 
umiddelbart ikke sættes så højt som 
løvtræerne (Burlton et al., 1995).

Hvad angår urterne viser under
søgelsen, at langt de fleste arter fra 
græs-, halvgræs- og sivfamilien undgås 
af råvildtet, hvis der findes alternativer. 
Eksempelvis røres blåtop stort set 
aldrig. Arter som bingelurt og ørne
bregne røres heller ikke i nævneværdig 
grad, mens blåbær hører til blandt de 
mest foretrukne.

Fødekvalitet og fødekvantitet 
Enhver lokalitet udbyder en særlig kvali
tativ såvel somi kvantitativ kombination 
af plantearter der står højt eller lavt på 
listen over råvildtets foretrukne føde
emner. Denne kombination har stor 
betydning for, hvordan bidmønstret på 
lokaliteten udmøntes. Det behøver f.eks. 
ikke altid at være de højest præfererede 
arter, der er hovednæringskilden.

Således konkluderer Bueher & Eiber- 
le (1989), at en hyppigt forekommende, 
men lavt præfereret, art på lokaliteten 
relativt kan være vigtigere som føderes- 
source, end en højere præfereret art der 
blot forekommer mindre hyppigt. 
Råvildtet foretager altså en afvejning af 
forholdet mellem kvalitet og kvantitet.

Det kan konkluderes, at bidomfanget 
af den enkelte art er et relativt begreb,

Tabel 1. Råvildtets prioritering af ti 
træarter som fødekilde om sommeren, 
hhv. om vinteren, opgjort efter antallet af 
bidte terminalskud. Den højest priorite
rede art står øverst (Konig 1976).

Sommer Vinter

Lind Ædelgran
Ask Lind
Eg Douglas
El Rødgran
Bøg Eg
Douglas Ask
Rødgran Bøg
Ædelgran El

Figur 2. Råvildtet findes overalt i landet, 
men i størst antal på den gode jord. 
Figuren viser jagtudbyttet fordelt på 
amter i 1998, og cirklerne udtrykker 
udbytte pr. arealenhed. Amtet med det 
relativt største udbytte - Bornholm - er 
sat til 100% (fuld cirkel). Kilde: DMU 
2000.

der dels afhænger af arten selv (kvali
tet), dels sammenspillet med de andre 
arter i skoven eller i umiddelbar nærhed 
af denne (kvalitet og kvantitet).

Et tysk forsøg viser, hvad råvildtet 
foretrækker, når det får valget mellem 8 
træarter, der forekommer i ligeligt antal, 
se tabel 1. Det fremgår, at løvtræerne er 
mest eftertragtede om sommeren, mens 
nåletræerne er meget eftertragtede i 
vinterperioden. Det skyldes, at nåle
træerne i en tid med begrænset føde af 
høj kvalitet tilbyder relativt mere føde pr. 
træ end løvtræerne, og derfor bliver de 
en vigtigere fødekilde.

Forsøget viser også at nogle ved
planter kan aflaste andre arter. Ædel
gran og lind vil selv med en begrænset 
andel af indblanding kunne aflaste stort 
set enhver anden art. Eller sagt på 
anden vis, så skal der mange rødgran
planter til for at udligne fødeværdien af 
en ædelgran.

Tabellen antyder også, at en art som 
bøg ikke har den helt store aflastende 
effekt over for eg og ask.

Fødens fordeling
Selvom føden er af høj kvalitet og fore
kommer i rigelige mængder, er det ikke 
sikkert at den er attraktiv for råvildtet, 
idet dyrene også stiller store krav til 
dækning.

Dette resulterer i, at der er en ophob
ning af bid nær ved steder med god 
dækning, eksempelvis langs kanterne 
af unge bevoksninger eller i tilknytning 
til indre rande og bryn (Knorr, 1986; 
Wagelaar, 1994).
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Foto 1. I et dansk forsøg ses hvordan 
råvildtet påvirker udbredelsen af træag
tig opvækst. Inden for det skærmende 
hegn - til venstre - sprøjter en tæt 
foryngelse af ask og bøg op, mens der 
uden for hegnet - til højre - er et tæt 
græsdække. Fra prøveflade 3 i Fleste
have Skov, Kalø.

Konsekvenser af 
råvildtets fødeindtag
Hovedparten af de tyske og schweiziske 
forsøg med råvildtets indflydelse på 
skovens vegetation er hegningsforsøg, 
hvor der etableres en uhegnet kontrol
flade, samt en tilsvarende hegnet flade.

De enkelte forsøgs tidshorisonter er 
stærkt varierende. Hovedparten afvikles 
over få år, mens enkelte dokumenterer 
råvildtets påvirkning i op til 25 år.

Baggrunden for disse forsøg var en 
begyndende ensretning af de midteuro
pæiske blandingsskove. Det ofte rige 
og varierende blandingsforhold i over
etagen lod sig ikke længere genskabe 
ved den naturlige foryngelse, og en for
klaring kunne være de stigende bestan
de af råvildt. I første omgang så man 
især på vedplanterne, men i nyere for
søg undersøger man også, om råvildtet 
påvirker den øvrige bundflora.

Forsøgene viser generelt et meget 
ensartet billede, hvad enten vi befinder 
os i Tyskland, Østrig eller Schweiz. 
(Typiske forsøg er Binder et al., 1990; 
Bueher & Eiberle, 1989; Eiberle & 
Holenstein, 1985; Kammerlander, 1978; 
Konig, 1976; Konig, 1997; Leibundgut, 
1974; Mayer, 1975; Reimoser, 1986; 
Roth, 1995).

Indenfor hegnene bevares de arter 
man ønsker at beholde, og der skabes 
en fleretageret struktur med stor diver- 
sitet. Udenfor bliver der ensartede 
bevoksninger. Denne ensretning er et 
resultat af råvildtets valg af føde, såle
des at de mest foretrukne arter gradvist 
glider ud af skovbilledet. I Midteuropa 
er det ædelgran, eg og ask der lang
somt forsvinder til fordel for specielt 
bøg og rødgran.

Den stigende råvildtbestand i disse 
lande fører også til forsinkelse i kultur
fasen og uacceptabelt lave plantetal til 
opretholdelse af skovens struktur. Dette 
har ikke kun konsekvenser for skovdyrk
ningen, men fører også til en lavere bio
logisk mangfoldighed.

Det er relativt få forsøg, der viser 
råvildtets indflydelse på skovens urter. 
Dette emne vil dog angiveligt få endnu 
større bevågenhed med den øgede 
vægt, der lægges på skovenes biologi
ske mangfoldighed.

Foto 2. Samme forsøg som foto 1, hvor 
man ser hvordan råvildtet påvirker 
udbredelsen af anemoner uden for heg
net (tv.), sammenlignet med inden for 
hegnet (th.).
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En omfattende undersøgelse er dog 
foretaget af Ellenberg (1988). Det 
egentlige formål med forsøget var at 
beskrive ændringer i plantevækst i sko
ven fra 1958 til 1985 som følge af eutro
fiering (næringsstof-berigelse, red.). 
Forsøget endte dog med at blive en 
enestående dokumentation af de mid
teuropæiske råvildtbestandes indfly
delse på urtelaget.

Ellenberg konkluderer, at skovene 
langsomt vil komme til at bestå af de 
arter, der ikke står højt på råvildtets 
præferencelister. Først og fremmest bli
ver der skabt samfund med et stort ind
slag af græsser og bregner.

Som et interessant kuriosum kan 
nævnes, at Ellenberg fremhæver, at hvis 
man vil se den af råvildt "uspolerede” 
europæiske bundflora, er Danmark det 
eneste sted, hvor dette stadig er muligt 
grundet en liberal jagtpolitik. Det er nok 
tvivlsomt, om Ellenberg ville fastholde 
dette standpunkt i dag.

Ellenbergs undersøgelser er i over
ensstemmelse med andre forsøg 
(Bergquist, 1996; Burlton et al., 1995; 
Gili, 1996; Jauch, 1991).

En stor råvildtbestand fører altså ti! 
ensartede plantesamfund med et domi
nerende indslag af dækkende skov
græsser, dels fordi græsserne undgås 
af råvildtet, dels fordi de spredes på 
bekostning af de arter der foretrækkes 
mest.

Den ideelle bestand
Vurderingen af om en given råvildt
bestand udgør et problem og i givet 
fald hvor stort, afhænger af de oven
nævnte faktorer (fødens kvalitet, kvanti
tet og fordeling), bestandsstørrelsen og 
ikke mindst målsætningen i skovbruget. 
Dette er en af årsagerne til, at man ikke 
i nyere udenlandske undersøgelser bru
ger mange ressourcer på eksakt optæl
ling af bestanden, da udsagnskraften af 
sådanne vurderinger ikke lader sig 
overføre til andre lokaliteter.

En given råvildtbestand vil på én 
lokalitet kunne umuliggøre brugen af 
naturlig foryngelse, mens en tilsvarende 
bestandsstørrelse på en anden lokalitet 
ikke behøver at give problemer, eksem
pelvis fordi der findes anden eftertragtet 
føde.

Et aktuelt billede af forskellige lokali
teters “bideksponering” findes i Reimo- 
ser (1986), Reimosers undersøgelser 
viser, at den struktur der skabes i sko
ven gennem dyrkningsformen har stor 
betydning for de skader råvildtet forvol
der.

Skove der drives efter traditionelle 
dyrkningsprincipper, men med brug af 
naturlig foryngelse i visse bevoksninger, 
er sårbare. Det skyldes, at der er relativt 
få attraktive flader med føde og 
dækning, og disse få flader kommer til 
at virke som magneter for vildtet.

Denne struktur må siges at være

typisk for mange danske skove, der i 
øjeblikket søger at indføre mere natur
nære dyrkningsprincipper (jf. Kalø- 
skovene). I den rent naturnært drevne 
skov er der gruppevis foryngelse over
alt, og presset fra vildtet vil således 
være jævnt fordelt på hele skoven.

En sådan skov er naturligvis mindre 
sårbar og synes alt andet lige at kunne 
rumme en større bestand uden at smer
tetærsklen nås. Reimosers undersøgel
ser er vigtige, da de viser problemerne i 
konverteringsfasen til et mere naturnært 
skovbrug.

Det fremgår af ovenstående, at det 
ikke giver mening at angive et absolut 
mål for bestanden pr. ha eller for den 
sags skyld et absolut mål for bestanden 
på nationalt plan, hvis man vil indføre 
naturnær dyrkning. Den ideelle bestand 
er lokalitetsafhængig og gør skovdyrke
ren i stand til at føre afvejede dyrknings
mæssige mål ud i livet.

Perspektivering
Når man vil skabe et bæredygtigt skov
brug tvinges man til at afveje økonomi
ske, økologiske og sociale hensyn. Det 
statslige danske skovbrug har endnu 
ikke truffet et valg om råvildtets rolle.

Der ønskes både høje vildtbestande 
og en udbredt anvendelse af naturlig 
foryngelse af vore hjemmehørende 
arter. Der ligger et indbygget modsæt
ningsforhold i disse visioner, som man 
før eller siden må forholde sig til.
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Friluftsrådet lægger vægt på at kampagnen også skal bæres af humor. På hjemme
siden ser man bl.a. denne tegning ved siden af budskabet: Hold hunden i snor - og 
saml lorten op.

Friluftsrådet har startet 
en kampagne for at få 
hundeejere til at holde 
hunden i snor og opsam 
le hundens efterladen
skaber. Problemerne 
mellem hunde og vildt 
omtales kun kort.

Friluftsrådet startede den 11. april en 
kampagne for at mindske de problemer 
som hunde kan medføre udendørs.

Formålet med kampagnen er:
- at få hundeejeren til at holde hun

den i snor, hvor det er påkrævet
- at få hundeejeren til at opsamle 

efterladenskaber, hvor det er nødven
digt

- at give lodsejerne en oplevelse af, 
at deres ejendom respekteres.

Budskaberne i kampagnen skal 
være:

- Hold hunden i snor!
- Ta’ hundens efterladenskaber op, i 

byen og på stranden!
- En åben og positiv holdning til hun

de i befolkningen som helhed.
Målgruppen for kampagnen er den 

uorganiserede befolkning der er hunde
ejere. Der skønnes at være 350.000 
hundeejere og 500.000 hunde i Dan
mark.

Kampagnen betegnes som et nød
vendigt led i Friluftsrådets arbejde for at 
opbygge en grundlæggende holdning i 
befolkningen om, at man skal vise hen
syn til andre, når man dyrker friluftsliv.

Hundefolderen
I forbindelse med kampagnen udgives 
en folder med gode råd til hundeejere. 
Ved redaktionens slutning var teksten 
tilgængelig på rådets hjemmeside. I 
betragtning af at den skal stå i en "fol
der” er den meget omfangsrig - den vil
le fylde 2 hele sider hvis den blev trykt i 
Skoven.

Langt det meste plads bruges til 
generel omtale af hunde, af hundes 
efterladenskaber samt problemer i byer 
og på stranden. Til sidst kommer føl
gende afsnit:

"Der skal også være plads til de 
andre dyr
Når skovgæsterne bliver spurgt om 
hvad de foretrækker at møde i skoven, 
er det et stort ønske at se vildt i skoven. 
Faktisk bliver det at møde et rådyr, kun 
overgået af ønsket om stilhed! Men 
også oplevelsen af mødet med andre 
pattedyr og fugle vægtes meget højt på 
skovturen."

Der henvises her til en undersøgelse 
af friluftslivet i skovene i 1993/94, foreta
get af FSL. Befolkningens ønsker til 
skovturen blev målt ved at præsentere 
svarpersonerne for dels 64 forskellige 
billeder, dels 100 udsagn. De skulle så 
rangordne de udsagn og billeder de fik 
forevist.

Et billede af et rådyr ved en skovvej 
blev her placeret som nr. 4 - og i en til
svarende undersøgelse fra 1976/77 
blev billedet af rådyret placeret som nr. 
1.

Blandt de 100 forskellige udsagn om 
hvad man kan møde i skoven blev "Stil
hed” nr. 1. Men de fem dyrenavne blev 
også placeret meget højt. Rådyr, egern, 
fasan, hare og sortspætte fik pladser 
som nr. 2, 5, 8, 9 og 10.

Når Friluftsrådet nu er ved at videre
bringe resultater fra en undersøgelse, 
så ville det være på sin plads at tilføje, 
at det at møde en hund er placeret 
noget lavere på listen. Se tabel 1. At 
møde en familie er på plads nr. 27 (ud 
af 100 mulige). Lidt længere nede står
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Tabel 1. Befolkningens gennemsnitlige 
vurdering af fire udsagn om færdsel 
med hund i skoven i 1993/94. Tallene 
viser rangordningen blandt de 100 
udsagn der blev præsenteret - 1 er 
bedst.

Udsagn Rang

En familie på skovtur
En familie på skovtur med

27

deres hund i snor 39
En familie på skovtur for 
at lufte deres hunde 52
Et område hvor man må lade sin
hund løbe løs (en "hundeskov”) 60

For de to første udsagn ligger poin
tene så tæt på hinanden at der ikke
er statistisk sikker forskel.

at familien har hund med i snor, men 
forskellen er så lille at den ikke er stati
stisk sikker.

Men det er klart bedre end familien 
der er "ude at lufte deres hunde” (nok 
fordi man forestiller sig at hunden 
måske ikke er i snor). Og endnu lavere 
kommer en hundeskov hvor hunde kan 
løbe frit.

Dette er ikke udtryk for at man ikke 
bør lave hundeskove. Det kan være en 
god ide at give et tilbud til hundeejere, 
således at man undgår løse hunde i 
resten af skoven. Men selve hundesko
ven vil nok kun være populær blandt 
hundeejerne.

Hunde og vildtet
Det som interesserer skovejere mest 
omkring løse hunde er nok skaden på 
vildtet. Hunde kan skræmme dyrene 
væk med lugt og lyde, og de kan skam
bide eller dræbe pattedyr og fugle. Det
te emne omtales i næste afsnit:

"Skove, marker og åbne landskaber 
opfattes af mange som ideelle tumle
pladser for hunde, og det kan være fri
stende at lade hunden gå løs, når I van
drer langs markveje, skel og levende 
hegn. Men for selv den mest velopdrag
ne hund kan det ske, at naturen går 
over opdragelsen, og jagtinstinktet 
tager overhånd. I bedste fald skræm
mer den kun de tamme og vilde dyr - 
alene ved at afsætte duftmærker - men 
i værste fald kan den forstyrre og lige
frem skade dyr og fugle."

Det er et stort problem som omtales 
meget forsigtigt her. I betragtning af 
hvor meget plads der er brugt på andre 
emner - bl.a. hundens efterladenskaber 
- havde det været velgørende hvis 
emnet havde været uddybet noget 
mere, så hundeejerne vidste hvor vigtigt 
det er at holde hunden i snor.

Den sparsomme omtale er ret over
raskende fordi i det foregående afsnit i

folderen om strandene står der faktisk 
noget mere om emnet:

"At der er perioder, hvor hunde skal 
være i snor på stranden, skyldes bl.a. 
hensynet til dyrelivet og især den sårba
re yngleperiode for fugle - og selvfølge
lig også hensynet til de andre gæster.
En enkelt løs hund synes måske ikke at 
udrette den store skade, men det kan 
blive til rigtig mange i løbet af en enkelt 
weekend - og det belaster især fugleli
vet. Når den voksne fugl skræmmes og 
forlader reden risikerer både æg og 
unger at blive svækket af kulde, regn 
og stærk sol. Og uden beskyttelse er de 
et let bytte for deres naturlige fjender."

Er strandens fugle mere sårbare over 
for hunde end skovens og markens dyr 
og fugle?

sf

Kilder:
Omtale af hundekampagne og tekst til hun
defolder. Fra Friluftsrådets hjemmeside 
www.friluftsraadet.dk - se under kampagner. 
Læst 31.3.00.

Frank Søndergaard Jensen & Niels Elers 
Koch: Friluftsliv i skovene 1976/77-1993/94. 
215 sider. Rapport nr. 20 i Forskningsserien 
fra Forskningscentret for Skov & Landskab, 
1997. Se især afsnit 7.9.

FLEXSPRAY
en trukket variabel og afskærmet sprøjte

Flexspray produceres i 2 bredder, 60-90 cm og 90-140 cm som muliggør 
sprøjtning i stort set alle kulturarter.
Vægten er lav, henholdsvis 8 og 9 kg.
Frihøjden er på ca. 20 cm, hvilket betyder at sprøjten også kan benyttes i 
skovkulturer.
Batteriet er opladeligt og har ved fuld opladning en holdbarhed på 30 timer. 
Brugeren har ikke kontakt med kemikalierne, idet sprøjten trækkes.
Variabelt håndtag giver en god ergonomisk stilling.
Præstationen er 2-3 ha/dag på markkulturer og 1-2 ha i skovkulturer.
Prisen for den store model 90-140 cm er 11.375 kr. + moms og for den lille 
model 60-90 cm, 10.375 kr. + moms.

TlLBUDI Sprøjten kan lejes for 500 kr./dag.
Købes sprøjten efterfølgende er lejen gratis.

Sprøjten er testet af Forskningscentret for Skov & Landskab.
Resultatet kan læses i Videnblad nr. 5. 1-7 august 1997.

Sprøjterne produceres og forhandles af
Skovdyrkerforeningen Sydfyn v. Skf. Klaus Kristensen. Tlf. 40 41 35 47
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SKOVEJERES SYN 
PÅ HUNDE I SKOV

Løse hunde er mange 
steder et problem i sko
vene. Vildtet skræmmes 
væk, og i enkelte tilfæl
de skambides dyr.

Nogle steder følger 
hundeejeren en påtale, 
mens der andre steder 
er tale om store diskus
sioner.

Da Skovforeningen sidste sommer hørte 
at Friluftsrådet planlagde en kampagne 
for at få hundeejere til at holde deres 
hund i snor, bad vi skovene om doku
mentation for de problemer som hunde 
medfører i skove.

Vi fik 23 svar, som er videregivet til 
Friluftsrådet under løfte om anonymitet.
I denne artikel bliver der givet et sam
mendrag af brevenes indhold, opdelt 
på de tre spørgsmål som vi stillede.

Problemer for dyr
Hvilke problemer medfører løse hunde 
for skovens dyreliv og jagt?

Mange - men ikke alle - peger på at 
hunde skræmmer både råvildt og fugle
vildt. Det sker hyppigst i områder med 
stort besøgstal.

Flere steder på Sjælland nævnes at 
råvildt bliver stressede og sky. Fra 
Østjylland nævnes at råvildtet fortræk
ker fra områder hvor løse hunde gang 
på gang luftes. En anden skovejer næv
ner at især kronvildtet er følsomt. På 
Falster er publikumstrykket lavt, og pro
blemet er ikke stort.

En nordsjællandsk statsskovrider 
konstaterer markant færre rådyr i distrik
tets hundeskove. Det ses tydeligt ved 
manglende nedbidning af opvæksten af 
især bøg samt miindre fejning.

Et vestjysk statsskovdistrikt med en 
stor kronvildtbestand nævner at hver 
gang en rudel kronvildt skræmmes op 
af dagsædet svarer forstyrrelsen i værdi 
til 1/20 af en stor drivjagt på 50.000 kr. 
Det understreges at det vigtigste er

summen af de samlede forstyrrelser.
En nævner at der tit findes hunde 

som er påkørt af trafikken. Her kan hun
de være en medvirkende årsag fordi de 
opskrænimer vildtet så det løber ud 
over vejen.

Fra Midtsjælland berettes at løse 
hunde er en af de hyppigste klager fra 
jagtlejere. Det påtales ofte, men proble
met kan belaste jagtlejerens forhold til 
lokalsamfundet. Et andet eksempel er 
fra et stærkt besøgt hedeområde hvor 
løse hunde bruges af jagtlejeren i for
handlinger om nedsættelse af lejen.

Flere nævner at løse hunde ikke er 
noget større problem, det er derimod 
strejfende hunde. De kan tømme en 
skov for vildt i adskillige dage, og de 
opdages kun hvis de halser. Politiet 
optager normalt ikke rapport over strej
fende hunde.

Skambidning af råvildt ses sjældent. 
En del siger at de ikke kender proble
met, men der nævnes eksempler fra fle
re steder på Djursland, og en række 
steder på Sjælland, Enkelte siger at det 
findes 1 gang om året, andre med 5-10 
års mellemrum.

Et vestjysk statsskovdistrikt med 
meget kronvildt finder hvert år et dyr på 
hver skovpart.

Fra Østsjælland nævnes et eksempel 
hvor 3 får er bidt ihjel og 1 får er skam
bidt i en hegning inde i skoven.

Skambidning er generelt svært at 
konstatere, for dyrene ligger ofte i 
bevoksningen, Skambidning menes at 
være hyppigst blandt strejfere.

Tidsforbrug
Hvor mange ressourcer bruger skovens 
folk på at få publikum til at holde hun
den i snor?

I skove med lille besøgstal påtales 
det få gange om året, måske en gang 
om ugen, mens der andre steder kan 
være tale om påtale en eller flere gange 
om dagen. Et vestjysk statsskovdistrikt 
siger at 2/3 af alle påtaler drejer sig om 
løse hunde.

Skovene bruger et bredt udvalg af 
virkemidler: Påtaler, uddeling af brochu
re, opsætning af skilte, og pressen bru
ges til oplysning. I enkelte tilfælde ind
gives politianmeldelse, men det er både

belastende og tidskrævende og undgås 
derfor.

Det er indtrykket at de fleste ved 
godt at hunden skal være i snor. De 
mener dog at de har fuldstændig styr 
på hunden, de mener den løber slet 
ikke efter vildtet, og det er synd for den 
at skulle gå i snor.

Når hundeejere hører en bil komme 
kalder de hunden til sig og giver den 
snor på. Men når bilen kører igen slip
pes hunden hurtigt. En konstaterer tørt 
at så tyder det i det mindste på at hun
den har været under kontrol.

Mange skovfolk oplever store frustra
tioner med rollen som opsynsmand. 
Hundeejeren bliver fornærmet, rethave
risk, og siger at påtaleren er idiot.

På Midtsjælland er det helt sædvan
ligt med en negativ reaktion og aggres
sive udtalelser om regler og påtalerens 
indstilling. En skriver at hundeejerens 
samvittighed over for dyret i helt utrolig 
grad dominerer over for de rimelige for
ventninger man ellers måtte have til en 
skovgæsts samvittighed i forbindelse 
med naturbeskyttelsesloven og hensyn 
til faunaen.

En del har daglige skænderier med 
hundeejere, som lader hånt om henstil
linger når der ikke er muligheder for øje
blikkelige sanktioner. To nævner at de 
for år tilbage har indgivet politianmel
delse, og der blev udstedt en bøde til 
en hundeejer som så ikke har vist sig 
siden. En anden foretager af og til ind
fangning af en løs hund og afleverer 
den til ejeren.

Nogle skovfolk tager nødigt i skoven 
på visse dage fordi de orker ikke kon
frontationerne. De går ikke i skoven i 
deres fritid for ikke at ødelægge turen 
for hele familien. Mange undgår påtale 
over for lokale, fordi de skal kunne fun
gere i lokalsamfundet bagefter.

Generelt er der nok færrest proble
mer med de lokale hundeejere, som 
kender skoven, og flest med turister 
som ikke kender området. Strandområ
der op til skove udgør et særligt pro
blem. Der er væsentligt flere besøgen
de på stranden hvor hunde ofte løber 
løse.

Flere nævner at andre skovgæster 
føler sig utrygge når der kommer en løs
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Skambidning er nogle steder et pro
blem. Dette rådyr er fra Djursland 1991.

hund løbende, og at dette kan være et 
problem i hundeskove. Enkelte tør ikke 
benytte skoven af frygt for hunde.

Voksende 
eller aftagende
Har problemer med hunde været vok
sende eller aftagende i de senere år?

Enkelte anfører at problemet er kon
stant eller at det er svært at svare på. 
Men de fleste siger at problemet er sti
gende - fra “svagt voksende”, over 
“tydeligt voksende” til “absolut voksen
de”. En skriver at problemet er meget 
stærkt voksende i takt med faldende 
respekt for andres - især privates - ejen
dom.

Det er størst i bynære skove, men 
også i turistområder hvor turismen dæk
ker en større del af sæsonen.

Det kan være svært at konstatere en 
udvikling, fordi der er ansat mindre per
sonale i skoven i dag. Der er mindre tid 
til sådanne ikke skemalagte opgaver 
som ofte prioriteres lavere i det daglige 
arbejde.

sf

m

Danmark Danmark

De tre mest populære frimærker i 1999 havde landsvale, bøgetræ og egetræ som motiv.

Naturen populær 
på frimærker
Post Danmark har for nylig haft den 
årlige afstemning om ’’Arets frimærke”.

Alle interesserede kan deltage ud fra 
en brochure som ligger på posthusene. 
Der kunne vælges mellem de 27 fri
mærker som var udgivet i 1999, og der 
blev afgivet 96.151 stemmer. Det viste 
sig at de tre bedst placerede havde alle 
naturen som emne.

Nr. 1 med 16.630 stemmer blev et 
landsvalepar, siddende i sivene. Mær
ket er et led i serien med "Danske træk
fugle” og er tegnet af Jens Gregersen.

Nr. 2 med 10.652 stemmer blev et 
bøgetræ i serien ’’Danske løvtræer”. Det 
er tegnet af Morten Sturup ud fra et foto 
af Henrik Staun.

Nr. 3 med 8.696 stemmer var et ege
træ i vintertilstand, også fra serien med 
’’Danske løvtræer”.

De to øvrige frimærker i løvtræserien 
blev placeret som nr. 7 med 5.573 
stemmer (ask) og nr. 9 med 4.538 stem
mer (lind).

Afstemningen viser at træer er popu
lære i befolkningen. Om man kan 
aflæse forskelle mellem træarterne er 
nok mere usikkert - valg af bøg og eg 
som de bedste kan også skyldes den 
konkrete udformning af frimærket, eller 
at disse to træarter er mere kendte end 
ask og lind.

Frimærkerne med løvtræer blev nær
mere omtalt i Skoven 2/99.

Kilder: Pressemeddelelse 22.2.00 og 
Journal 1/99 og 6/99, 

udsendt af Post Danmark.

Hundeskov ved Næstved
Den 18. november 1999 blev der indviet 
en hundeskov ved Næstved, og det er 
den første af sin art syd for København.

Det var en stor begivenhed. Der var 
taler af formanden for kommunens ejen
domsudvalg og direktøren for Herlufs
holm Gods, Ole M. Jung. Pressen var 
mødt talstærkt - alle de lokale aviser var 
der, Berlingske Tidende havde sendt en 
fotograf, TV Danmark Næstved et 
filmhold, og begivenheden blev nævnt i 
Go’morgen P3.

Hundeskoven er blevet til på initiativ 
af adfærdsterapeut Irene Jarnvad som 
afholder kurser for instruktører for 
hunde. Hun følte behov for et sted hvor 
hunde kunne løbe frit, og der viste sig 
at være stor interesse lokalt da hun 
på kort tid kunne indsamle 400 under
skrifter.

Samtidig var hun blevet kontaktet af 
Ole Jung som var positiv over for tan
ken om en hundeskov. Skovens folk var 
efterhånden trætte af at henstille til 
skovgæster at hunde blev ført i snor, 
især af hensyn til vildtet.

Der blev enighed om at udpege et 
stykke skov på 7 tønder land, hvoraf 
knapt 1 tdr. land er til hvalpe og små 
voksne hunde. Meningen var at kom
munen skulle anvende 35.000 kr på ind
hegning, skraldestativer samt stå for 
driften. Kommunen krævede at der blev 
fuld offentlig adgang, og efter nogen 
disput slog Herlufsholm og kommunen 
halv skade om udgiften.

Irene Jarnvad har udtalt at "Herlufs
holm har været velvillig ud over alle 
grænser. Det kom noget bag på mig, 
men det var overraskende positivt. Jeg 
tror også at skovejeren gerne vil føle sig 
tryg for hvad der sker med vildtet”.

Hundeskoven ligger ved Herlufsholm 
Hallen. (Stedet har været lidt svært at 
finde for nogle: Ud ad Ringstedgade, 
mod Herlufsholm Hallen, under viaduk
ten, forbi fodboldbanerne, følg skilt med 
Pinet og parker for enden af vejen. Her
fra følger man en sti ind i skoven),

Kilder. Næstved Tidende 27.11.99 
og Frederiksborg Amts Avis 5.1.00
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Folder om hund i skoven
Københavns Statsskovdistrikt er nok et 
at de skovdistrikter som har flest hunde 
i skoven. En ny metode til at vejlede 
skovgæsterne er en lille folder ”Med 
hund i skoven i området ved Værløse”.

Til venstre ses forsiden hvor en teg
ning på en humoristisk måde viser at 
fuglen er tilfreds med at se hunden i 
snor. Side 2,3 og 4 er et kort over 
Værløse og omegn med markering af 5 
skovområder hvor hunde kan løbe frit - 
’’hundeskove” - samt en indhegnet hun
defold.

På side 5 i folderen vist til højre - 
fortælles hvorfor skovdistriktet ønsker at 
hunde generelt skal føres i snor i sko
ven. Der nævnes to årsager:

- Mange børn og voksne er bange 
for hunde - de ved ikke om en hund 
kan gøre dem fortræd. Det nævnes at 
der hvert år er tusinder af eksempler på 
at hunde bider mennesker.

- De vilde dyr stresses af løse hunde. 
Problemet er størst for fugle der har 
rede tæt på jorden, og en løs hund kan 
føre til at reden opgives. For rådyr kan 
blot lugten af en hund betyde at rådyret 
for en tid ikke tør vende tilbage til 
græsningsstedet eller til lammene. Hvis 
råvildt forstyrres ofte er der stor risiko 
for at dyret sulter ihjel, og der er mange 
eksempler på at løse hunde har skam
bidt rådyr.

På side 6 i folderen nævnes at også 
hunde i snor af og til kan virke skræm
mende. Det gentages at løse hunde er 
til skade for dyrelivet, og det tilføjes at 
alle hunde har et jagtinstinkt, og det for
styrrer dyrelivet når de får lov at løbe 
frit. Tilsidst omtales de hundeskove hvor 
hundene har lov at løbe frit - hvis ledsa
geren har fuld kontrol over hunden.

Folderen er et fint eksempel på hvor-

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

Træfældning • Topkapning • Beskæring 
Udkørsel • Udslæbning • Stødfræsning 

Flishugning med kranmadet TP 960 
Hegnsklipning med Twiga 5000 

Salg af træklatreudstyr 
Underholdning med skovhuggershows

^O/Nos/
Ring og få filsendt prislister/brochurer

Besøg os på Have & Landskab ’99 stand 88

Med hund i 
skoven

c
JST"

i området ved 
Værløse

I denne folder kan du læse om, hvorfor hun
den skal føres i snor, og hvor du har mulighed 
for at lufte hunden uden snor i området om
kring Værløse

Skov- og Naturstyrelsen 
Københavns Statsskovdistrikt

Ifølge Naturbeskyttelsesloven skal hunde i skoven 
føres i snor. Baggrunden er:

• At mange børn og voksne er bange for hunde:
Skovgæster skal kunne færdes trygt i skoven og de 
har ingen chance for at vide, at netop din hund al
drig ville gøre dem fortræd. Der er årligt tusindvis af 
eksempler på, at hunde bider børn og voksne.

• At de vilde dyr stesses af løse hunde:
For fuglene er problemet størst for dem, som har 
rede på jorden og i buskadset.

Fugle som gulspurv, skovsneppe, skovsanger og nat
tergal har rede tæt på jorden, mens munk, have
sanger, gærdesmutte, halemejse og drosler har re
der i kratvegetationen. En løs hund kan resultere i, 
at reden opgives.

For et rådyr kan blot lugten af en hund betyde, at 
det for en tid ikke tør vende tilbage til græsnings- 
stedet eller til lammene. Bliver et råvildt ofte forstyr
ret, er der en stor risiko for, at dyret sulter ihjel, for 
når det er på "flugt” eller er utrygt og stresset, har 
det ikke tid til at spise, og hvad værre er, det bruger 
energi på at løbe. Der er mange eksempler på, at 
løse hunde har skambidt rådyr.

dan man på en venlig og saglig måde 
kan fortælle hundeejere at de bør tage 
hensyn til deres omgivelser.

Et andet middel til at begrænse pro
blemer er etablering af hundeskove.
Det bliver betydeligt nemmere for 
skovens personale at bede hundeejere 
om at tage hunden i snor når de kan 
pege på at der er områder hvor hunden 
har lov at løbe frit.

Københavns Statsskovdistrikt har 
lavet tilsvarende foldere for tre andre 
områder under distriktet hvor der er 
udlagt yderligere 7 hundeskove. Tek

sten og kortene kan ses på styrelsens 
hjemmeside www.sns.dk (se under 
Statsskovdistrikterne, Københavns 
distrikt).

Radioavisen den 2. april kl. 9 havde 
et længere indslag hvor skovrider Kim 
Søderiund fortalte at distriktet nu ville 
starte en kampagne for at få hunde i 
snor i skoven. Formålet var at vise mere 
hensyn over for de andre skovgæster. 
Ved overtrædelse kunne der blive tale 
om anmeldelse til politiet med krav om 
bødestraf.

GRØFTER!
40 41 62 44
Den direkte forbindelse 
til perfekt grøftearbejde.
Lille effektiv maskine. - Skovl med anlæg 
til almindelige grøfter. - Rabatskovl til 
dybe grøfter samt grøfter i blødt terræn.
- Desuden skovle på 300, 360, 500 og 
1600 mm. - Til dræn, vand og planering!

ENTREPRENØR

JOHAN PEDERSEN

JjF vø

1
Gravning af nye 
grøfter
Gravning til vandrør 
Nedlægning af rør 
i overkørsler 
Rensning af grøfter 
Gravning til dræn 
Planering af mindre 
veje samt spor

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

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

En ny rapport fra det 
østlige Canada afslører, 
at kulturetablering med 
dækrodsplanter både 
kan være en vækstmæs
sig fordel og et økono
misk forsvarligt valg.

Denne artikel er baseret på en rapport 
udlånt af LUSTR CO-OP, Thunder Bay, 
Ontario Canada. Arbejdet er udført af 
medarbejdere ved Lakehead University 
i samarbejde med planteskolen Cook 
Lake Nurseries Dryden Ontario.

Tak til Dr. Irwin Smith, Karen Watt og 
John Prezio for tilladelse til at bringe en 
dansk oversættelse i SKOVEN.

Artiklen er frit oversat, og et afsnit om 
brug af mychorrhiza er udeladt. Skulle 
nogen ønske at læse hele rapporten på 
originalsproget kan denne skaffes. Den 
er på 26 sider!

Peter Beenfeldt *)

Baggrund
Planteskoler i Ontario, Canada, som 
laver dækrodsplanter står over for sti
gende konkurrence fra alternative meto
der til genetablering af skov, som f.eks. 
naturlig foryngelse og direkte såning.

For at fastholde markedspositionen 
må planteskolerne udvikle nye plantety- 
per, der kan opfylde de fremtidige 
behov. Eksempler kan være 14-årige 
miniplanter (containere på 40-50 ccm) 
til indplantning i delvis vellykkede natur- 
foryngelser eller store 1-114 årige 
dækrodsplanter (containere 100-200 
ccm) som erstatning for barrodsplanter.

*) Oversætteren: Peter Benfeldt er skovtekni
ker fra hold 86 og har arbejdet med udvik
ling, produktion og afprøvning af 
dækrodsplanter i Danmark siden 1993.
Fra og med 1. januar år 2000 arbejder 
han i virksomheden DANVERDE A/S, der 
etablerer planteskolekoncepter på grund
lag af Jiffy7 skovbriket systemet.
Danverde ejes af 4 jyske investorer, bl.a. 
innovationsselskabet HIH Developments 
A/S, Herning.

Plantetyper
Facts om de nye plantetyper:

Miniplanter
dyrkes i meget små containere, fx 25 
mm diameter og 40 ccm. De sås i 
væksthus i juni, flyttes ud på friland i juli 
og plantes i september.

De er typisk 10-20 cm ved udplant
ning og starter væksten spontant. De 
følger med de selvsåede planter i en 
naturforyngelse.

Mange marginale skovjorder i NW 
Ontario forsøges naturforynget, og det
te med skiftende held. Indplantning 
med miniplanter kan her være en mulig 
løsning for at få komplette kulturer. Mere 
forskning i dette emne er påkrævet! 
(Whaley & Buse 1996).

Store dækrodsplanter 
Herved forstås planter, der er 1 eller 1 !4 
år gamle ved udplantning. Vækstmediet 
er 100-200 ccm alt efter den ønskede 
plantestørrelse. Planterne er 20-35 cm 
høje.

De bruges på renafdrifter eller under 
skærm til genplantning i skov som et 
billigt og sikkert alternativ til barrods
planter.

Traditionelt har store dækrodsplanter 
krævet en dyrkningstid på 2 år i plante
skolen, hvilket har gjort dem forholdsvis 
dyre. Imidlertid er man blevet i stand til 
at gennemføre dyrkningen på 1 sæson, 
hvilket har reduceret omkostningerne 
væsentligt.

Jiffy Products Ltd. (New Brunswick) 
har udviklet nye større vækstmedier 
(spagnumbriketter) som Lake Cook 
Nurseries har ønsket at afprøve i den 
nævnte undersøgelse. De kan være et 
alternativ til barrodsplanter på rigere 
lokaliteter.

Formål
Undersøgelsens formål er at under
søge, om det lader sig gøre
• at udvikle miniplanter som alternativ 

eller supplement til naturforyngelse 
og direkte såning,

• at producere store dækrodsplanter 
på 1 sæson som erstatning for bar
rodsplanter

Produktion
Dyrkning af 4 plantetyper er gennemført 
i 1997 i planteskolen. Træarten er Black 
spruce (Picea mariana (Mill)BSP). 
(Modsvarer vores rødgran, oversætters
bem.)

Miniplanter blev dyrket i SL-5 bakker 
fra Spencer-Lemaire og 25 mm Jiffy7 
skovbriketer. Større dækrodsplanter 
blev dyrket i en Jiffy7 36 mm (100 ccm) 
skovbriket. Der foreligger en intern rap
port fra hele planteskoleforløbet.

Barrodsplanter af typen 'A+1A blev 
forårsleveret fra Dryden Tree Nursery 
som reference for de 3 typer dækrods
planter.

Forsøg
Planterne blev opbevaret i frysehus og 
plantet 13. maj 1998. Denne artikel 
beskriver planternes præstationer efter 
1 vækstsæson i skovkulturen.

Feltforsøget er etableret på en typisk 
barrodslokalitet med dybgrundet jord, 
poppelopvækst og mulighed for højt 
ukrudtstryk, som mod sæsonens afslut
ning havde udviklet sig stærkt.

Der er tale om et randomiseret blok
forsøg med 6 gentagelser å 50 planter 
af hver type. Plantningen udførtes i 
mineraljord på siden af en pløjet fure. 
Planteafstand ca. 2 x 2 meter.

Resultater
Den 2. september 1998 blev følgende 
parametre målt:
• overlevelse
• årets topskuds tilvækst
• rodhalsdiameter

Overlevelse
Overlevelsen for containerplanter var 
94-98% uden signifikante (sikre) forskel
le. For barrodsplanter var den 93%.

Der var dog mærkbar forskel mellem 
overlevelsen af SL-5 planterne og bar
rodsplanter. Skovdyrkeres almindelige 
erfaring siger, at barrodsplanters over
levelse er dårligere end dækrodsplan
ters, som det er tilfældet her.

Den dårligere overlevelse skyldes 
som regel plantningsfaktorer som f.eks. 
behovet for et større plantehul, mang
lende rod/jord-kontakt eller sløset plan- 
tebehandling. Containerplanter ankom-
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Barrod Vi+1 % Jiffy stor 36 Jiffy mini 25
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2.september 1998

□ Højde 13. Maj 1998
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Barrod '/,+1 % Jiffy-36 stor Jiffy-25 mini

Plantetyper
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Figur 1. Totalhøjde og tilvækst for fire plantetyper efter første 
sæson.

Figur 2. Rodhalsdiameter i mm efter første sæson for fire plan
tetyper.

mer med beskyttet rodsystem og en 
reserve af vand og næring. De kan 
plantes i et mindre hul og er nemmere 
at træde til.

Højdevækst
Den totale plantehøjde var signifikant 
størst hos store Jiffy7 (36 mm) contai
nerplanter, næsten 45 cm ved vækstaf
slutning. Der er tale om en fordobling af 
plantehøjden den første sæson, idet 
planterne havde en højde på 24 cm ved 
udplantning.

De store Jiffy skovbriketplanter var 
bemærkelsesværdigt højere end bar
rodsplanterne ved forsøgets afslutning,

selvom barrodsplanterne var størst på 
plantningstidspunktet.

Højdeforskellen mellem miniplanter 
fra Jiffy og SL-5 bakker var ubetydelig 
både før og efter vækstsæsonen.

Barrodsplanter har mange sideskud 
og endeknopper. Væksten fortsætter 
gennem dette skudsystem med kort 
strækning af de mange nye skud.

Dækrodsplanter har en væsentlig 
anderledes skudmorfologi. De har 
typisk færre laterale skud/knopper og 
een stor topknop. Væksten resulterer i 
begyndelsen i længere topskud, længe
re (men færre) sideskud og smallere 
nåle/blade.

. ^ v Y
fat?' ■ miSar
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Foto 1. De anvendte plantetyper. Fra venstre: SL-5 plugtray Jiffy7 25 mm, Jiffy7 36 
mm, barrodsplante A+1A.

Rodhalsdiameter 
Barrodsplanten har efter 1 sæson den 
største rodhalsdiameter. Dette skyldes 
dens højere alder og dens tilbliven på 
frilandsbede med bedre plads end i 
containerplanteskolens nuværende for
mater.

Jiffy (36 mm) havde den største til
vækst fra 2,75 mm til 4,5 mm første 
sæson. For miniplanterne gælder det, 
at SL-5 planterne havde den største 
rodhalsdiameter i planteskolen, men Jif
fy planterne indhentede SL-5 planterne 
gennem sæsonen. Det antyder at plan
ter dyrket i Jiffy 25mm briketter med 
luft/mekanisk beskæring har større rod
hals vækstpotentiale end planter i de 
sprøjtestøbte SL-5 bakker.

Konklusioner
Signifikante forskelle i vækst på dette 
tidlige stadium må ikke føre til overvejel
ser om den langsigtede udvikling.

Udvikling af rodhalsdiameteren er 
den sikreste indikator for fremtidigt 
vækstpotentiale, idet den repræsenterer 
opsamlet tørstof og oplagsnæring. Høj
deforskelle skal man være mere forsigti
ge med at vurdere.

Alle rodsystemer er påvirket i plante
skolen og under plantearbejdet. 
Dækrodsplanterne har større eller min
dre restriktioner for udvikling i plante
skolen, mens barrodsplanter lider rod
tab/rodbeskæres i forbindelse med 
optagning og plantning. Disse forhold 
påvirker højdevæksten de første år.

Der er ikke forsket meget i hvordan 
en skovplante genopretter rod/topfor
holdet efter udplantning. Men for 
eksempel er det nærliggende at bar
rodsplanters ringe skudstrækning 1 
sæson efter plantning er udtryk for kom
penserende rodvækst.

Forsøget bør følges flere år for at se 
om tendenserne holder, men det må
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Foto 2. Barrodsplanten efter 1. sæson. Foto 3. Stor Jiffyplante efter vækstsæso-
Korte skud, korte nåle, næringsstofman- nen. Denne plantetype var topscorer på
gel. højdevækst på trods af at den før plant

ning var 25% lavere end barrodsplanten.
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Foto 4. Den for barrodsplanter så karak
teristiske stagnation skyldes kombinati
onen af rodtab, for sma plantehuller, 
dårlig rod/jord-kontakt og/eller sløset 
plantebehandling.

Foto 5. Topskud fra Jiffy 36 - eller et 
stykke deraf.

allerede nu bemærkes, at den store Jiffy 
(36mm) har et potentiale som erstatning 
for barrodsplanter. Hvordan de klarer 
konkurrencen i skoven uden renholdel
se vil tiden vise. (Her er der danske 
erfaringer, oversætters bem.)

I fremtidige kulturer må skovdyrkere i 
højere grad end tidligere vurdere hvil
ken plantetype der kan anvendes, når

man medregner plantekøb, omkostnin
ger til plantning og håndtering, overle
velse og behovet for renholdelse.

De fleste fokuserer på anlægsom
kostningerne ved en traditionel kultur. I 
fremtiden er dette en alt for unuanceret 
betragtning.

Miniplanternes høje præstationer 
første år fastslår, at de er et reelt lavpris

alternativ/ supplement til direkte såning 
(uden den nødvendige senere udtyn- 
dingsomkostning).

Efterskrift
(for oversætterens
egen regning)
Der er gennem 7 år udført plantninger 
og små private forsøg med større con
tainerplanter - hovedsagelig dyrket i Jif
fy? spagnumbriketter i forskellige 
størrelser - i Danmark, Norge, Finland, 
Sverige, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, 
Rumænien, Portugal, Frankrig, Holland, 
Skotland og USA.

Der er et stort erfaringsgrundlag, 
som gør det muligt at udvikle skrædder
syede plantningssystemer til specifikke 
kulturbetingelser. Her indgår jord, klima, 
ukrudtsmængde, renholdelsesstrategi, 
skadedyrskontrol, pesticidstrategi og 
økonomi som hovedparametre i desig
net af fremtidens skovplantningssyste
mer.

Den sidste kendte danske forskning 
på området dateres 1980. Senest er der 
etableret et forsøg i P.A.F. regi med 
nordmannsgran kulturstart med 
dækrodsplanter, hvor de første målinger 
ser ud til at matche resultaterne i denne 
artikel, men det er det eneste, der er sat 
i værk. Lad dette være en opfordring til 
alle i erhvervet og på forskningscentre
ne til at komme med forslag til den 
fremtidige forskning og udvikling.
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Foto 6. Plante fra SL-5 bakker - den sik
reste overlever I forsøget, 98%.
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SKOVDYRKNING

AFBRÆNDING 
AF HUGSTAFFALD

Der er for nylig kommet en ny bekendt
gørelse om afbrænding af bl.a. hugstaf
fald i skovbruget.

Den har været undervejs i flere år. 
Under forarbejdet til den ny bekendt
gørelse havde Beredskabsstyrelsen 
fastholdt, at man ville lade skovbruget 
omfatte af de meget restriktive regler for 
afbrænding, der gælder for landbruget. 
Det ville i praksis forhindre en fortsæt
telse af den hidtidige praksis for 
afbrænding.

Det er imidlertid lykkedes Skovfore
ningen i et godt samarbejde med 
Beredskabsstyrelsen at få formuleret 
særbestemmelser for skovbruget i den 
nye bekendtgørelse. Bestemmelser, 
som erhvervet vurderes at kunne leve 
med.

Muligheden for afbrænding af kvas 
har især betydning i en tid hvor storm
faldet har medført større behov end nor
malt for oprydning.

De særlige bestemmelser for skov
bruget findes i § 5 og lyder:

“§ 5. Afbrænding af hugstaffald, kvas og 
træstød fra skovbruget, der sker som en inte
greret del af den almindelige skovdrift, må 
kun foretages i overensstemmelse med de af 
Miljø- og Energiministeriet udarbejdede 
bestemmelser herom [Miljøstyrelsens 
bestemmelser om affald] og skal ske i en 
afstand af mindst

1) 30 m fra bygninger med hårdt tag (sva
rende til mindst klasse T tagdækning), jf. 
dog stk. 2,

2) 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyng
klædte arealer og anden brændbar vegetati
on, herunder brændbare markafgrøder, jf. 
dog stk. 2,

3) 30 m fra mejetærskere og andre selv
kørende maskiner, som ikke bruges i forbin
delse med selve afbrændingen,

4) 100 m fra bygninger med let antænde
ligt tag, og

5) 100 m fra stakke og andre oplag i det 
fri af let antændelige stoffer, større oplag af 
bearbejdet træ, plast, brændbar emballage 
o. lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, 
trykbeholdere med brandfarlige gasser og 
overjordiske naturgasinstallationer.

Stk. 2. Ved større samlede afbrændinger, 
hvorved forstås afbrænding af bål med et 
grundareal på mere end 100 m9 eller streng
formede afbrændinger på mere end 5 m i 
bredden, skal de i stk 1, nr, 1 og 2, nævnte 
afstande være mindst 100 m.

Stk. 3. I vindens retning fordobles de i stk. 
1 og 2 nævnte afstande,"

Bekendtgørelsen omfatter alle former 
for afbrænding af halm, kvas, haveaf
fald mv, og enkelte andre paragraffer 
har direkte eller indirekte betydning for

skovbruget. De gengives derfor neden
for:

§ 1. Enhver afbrænding i det fri skal fore
gå på en sådan måde, at risikoen for, at ilden 
breder sig, at personskade finder sted, og at 
store værdier ødelægges, formindskes mest 
muligt samt således, at der sikres forsvarlige 
rednings- og slukningsmuligheder.

Stk. 2. Afbrændingen må ikke ved røg 
eller på anden måde være til væsentlig 
ulempe for omgivelserne, herunder vej- og 
lufttrafikken. Ved afbrændingen må luftled
ninger og ledningsmaster ikke udsættes for 
væsentlig varmepåvirkning.

Stk, 3. Afbrænding må ikke finde sted i 
stærk blæst. Såfremt vinden under afbrænd
ingen forandrer retning eller forøges i styrke, 
således at der kan opstå brandfare eller fare 
for væsentlig ulempe for omgivelserne ved 
røgen, skal afbrændingen straks afbrydes.

§ 2. Kommunalbestyrelsen kan for et nær
mere afgrænset område forbyde eller fast
sætte nærmere vilkår for enhver afbrænding 
i det fri i en nærmere angivet periode, 
såfremt dette på grund af tørke eller andre 
ekstraordinære forhold skønnes nødvendigt 
for at formindske risikoen for brand.

§ 4. Afbrænding af halm m.v., herunder 
løstliggende halm efter mejetærskning og 
affald fra landbruget og industrien ... skal 
ske i en afstand af mindst... 100 m fra nåle
træsbevoksninger, lyngklædte arealer og 
anden brændbar vegetation. ...I vindens ret
ning fordobles afstanden.

§ 6. Fra 1. marts til 31. august må der 
ikke i søer, åer, moser, rørskove og enge 
foretages afbrænding af siv og rør, der står

på roden. Fra 1. april til 3 1. august må der 
ikke foretages afbrænding af lyng, der står 
på roden, hede- og mosetørv samt hede- og 
mosejord.

§ 7. Afbrænding af haveaffald: For en 
mængde på højst 0,2 m9 skal afbrændingen 
ske i en afstand af mindst. .30 m fra nåle
træsbevoksninger, lyngklædte arealer og 
anden brændbar vegetation.. .For mængder 
større end 0,2 m? skal afbrændingen ske 
en afstand af mindst... 100 m fra nåletræsbe
voksninger, lyngklædte arealer og anden 
brændbar vegetation. ...I vindens retning 
fordobles de nævnte afstande.

§ 8. Afbrænding af festblus, herunder 
Set. Flans bål, skal ske i en afstand af 
mindst...200 m fra nåletræsbevoksninger, 
lyngklædte arealer og anden brændbar 
vegetation.

Bekendtgørelse nr. 900 af 7. decem
ber 1999 om brandværnsforanstaltnin
ger ved afbrænding af halm, kvas, 
haveaffald og bål m.v., udsendt af 
Indenrigsministeriet.

Brdr. Svanebjerg
«**£>. >»

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

i

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

Forhandling af anlægsrør til overkørsler
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Et eksempel på en lille rødgranbevoksning der giver liv i en stor bøgebevoksning 
om vinteren. Arkivfoto fra Tokkekøb Hegn.

Længe leve rødgranen
Rolf V. de Neergaard skriver i Skoven 
3/00 (side 170) om dyrkning af rødgran 
og slutter med et "memento om de alt 
for ensidige betragtninger, der for ofte 
gør sig gældende i dansk skovbrug".

Jeg vil gerne tage tråden op ud fra et 
rekreativt og miljømæssigt synspunkt.

Selv om mange undersøgelser viser, 
at publikum foretrækker løvskov, findes 
der også anden dejlig skov.

Vil man ikke savne en velpasset 
nåletræsbevoksning, hvis man en vin
terdag ønsker sig en tur i skoven? Er 
der noget bedre end at gå om vinteren i 
en granskov, hvor man kan være i læ af 
træerne, mens man hører vinden suse i 
trætoppene? - og ligger der lidt sne på 
grenene, forhøjer det charmen. Og man

glæder sig over, at den vilde fauna har 
et fristed her.

Eller tænk på en forårstur, hvor gra
nen står med lysegrønne skud. Det kan 
på sin egen måde måle sig med 
bøgens udspring.

Byernes haver er fulde af stedsgrønt. 
Er det ikke fordi vi trænger til at se 
grønne træer i den grå, danske vinter9

Er vi ikke ved at glemme, at selv om 
urørt skov, stævningsskov og 
græsningsskov kan være fortrinlige pro
jekter, er det ikke nok til at give skoven 
fuld rekreativ og miljømæssig værdi. I 
vores iver efter at ensrette naturen mod 
et udmærket, men ensidigt mål, må vi 
ikke overse betydningen af alsidighed i 
vores skove.

Claus Reventlow. Martofte

Lad os 
jævne vejen 

for Dem

■Sil m. 5
m

*
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Levering og udlægning af grus, sten og 
andre vejmaterialer direkte fra lastbil med 
patentanmeldt vejafrettermaskine.

Vi udlægger sorterede materialer i 
lag, 1-20 cm i profil.
Vi jævner veje, hvis overflade er 
grus, i profil.
Vi kan begrænse udlægningen til 
sporene.
Vi udlægger Deres egne materialer 
eller leverer materialer. 
Udlægningen kræver ikke mand
skab ud over føreren af lastbilen - 
så arbejdet kan klares uden Deres 
medvirken.
Med metoden, opnås en fin jævn vej 
- hurtigt og billigt.
Tilbud uden forbindende.
Vi kommer over hele landet.

Hyllede
Vognmandsforretning

Svend Petersen
Møllevej 88, Hyllede - 4683 Rønnede 

Telefon 5672 5077 • Fax 5672 5671

FEBRUAR 2000
Februar gav en nedbør på næsten det 
dobbelte af det normale, især i det vest
lige og nordlige Jylland. Nedbøren faldt 
ret jævnt over måneden.

Temperaturen blev i middel hele 3,6 
gr. over normalen - det er dog et stykke 
fra rekorden på 5,5 gr. fra 1990. De 
højeste temperaturer kom på Sjælland 
op over 10 gr. mange steder. Nattefrost 
er næsten overalt målt ned til 4-8 gr. 
frost i uge 7 og 8 - i uge 5 og 6 var der 
kun let frost.

Marts har indtil den 27. givet 58 mm 
nedbør mod normalt 36 mm for hele 
måneden. Nedbøren er ret jævnt fordelt 
geografisk. Det meste kom i uge 9 og 
10.

Temperaturen blev i middel 1,7 gr. 
over normalen - alle uger var mildere 
end det plejer. Der er i alle uger målt 
ned til et par graders frost overalt - bort
set fra kysterne - og enkelte steder ned 
omkring -4 grader. De højeste tempera
turer kom de fleste steder op omkring 
11-12 grader i uge 12 - i Bønsvig Strand 
ved Præstø endda op på 16,4 gr.

Nedbør,mm Februar 1/3-27/3

Amt Målt Normal Målt
Nordjyllands 74 35 51
Viborg 102 39 54
Århus 54 36 65
Vejle 78 45 57
Ringkøbing 106 43 54
Ribe 82 43 60
Sønderjyllands 79 41 73
Fyns 63 36 56
Vestsjællands 45 30 59
Nordøstsjælland 41 30 61
Storstrøms 56 32 47
Bornholms 52 32 36
Landsgennemsnit 73 38 58

Februar 28/2-27/3

Temperatur°C Målt Normal Målt
Middel 3,6 0,0 4,0
Absolut min. -5,2 -1,6
Absolut max. 9,3 11,8
Antal soltimer 73 71 96
Antal frostdøgn 6,8 19,0 8,5
Antal graddage 390 453 366

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 21 14 18
Styrke 8 
(hård kuling) 1 2 3
Styrke 10 
(storm) 0 0 0
Hyppigste
vindretninger VSV vø V
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MANEDENS PROFIL

MÅNEDENS PROFIL
SANDJORD

X
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Foto 1. Sandjord fra skovrejsningsområ
det ved Lohals, Fyns Statsskovdistrikt. 
Foto af Bjørn Wissing.

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

Denne jordbundsprofil er 
en typisk brunjord 
udviklet i smeltevands
sand. Mindre arealer 
med smeltevandssand 
er karakteristisk i det 
østdanske moræneland
skab, der ellers domine
res af moræneler. Jord
typen indbyder mere til 
dyrkning af nåletræ end 
til løvtræ.

Geologi
Profilet er gravet syd for Lohals på 
Langeland, der er kendt for de såkaldte 
”hat-bakker".

Nærværende jordprofil er imidlertid 
ikke gravet i en hatbakke men på den 
flade top af en såkaldt grusbakke. Den 
er dannet af smeltevandsaflejringer som 
har opfyldt lavninger i indlandsisen. Da 
isen smeltede bort, stod aflejringerne 
tilbage som markante bakker med flad 
top og stejle sider. Andre navne for 
sådanne bakker er issø-bakker eller 
plateau-bakker.

Jordbund
En kortfattet profilbeskrivelse lyder som 
følger:

Pløjelag (Ap-horisont) 0-25 cm med 
11% ler, 16% silt, 73% sand og 1,5% 
humus.

En brunforvitret horisont (Bw-hori- 
sont) fra 25-50 cm med 5% ler, 10% silt, 
85% sand og 0,4% humus.

Derunder en gradvis overgang til det 
geologiske udgangsmateriale (C-hori- 
sont) med 4% ler, 5% silt, 91% sand.

Sandfraktionen domineres helt af 
mellemsand, der betegner partikler 
mellem 0,125 mm og 0,500 mm.

De brune farver i den brunforvitrede 
horisont (Bw-horisonten) skyldes kemi
ske omdannelsesprocesser, Hertil hører 
hydrolyseprocesser, hvor regnvand 
beriget med syre angriber det geologi
ske udgangsmateriale. Herved fra
vristes metalioner fra jordmineralerne 
(f.eks kalk og feldspat).

De vigtigste metalioner er calcium, 
kalium, natrium, magnesium og alu
minium, hvoraf de første 4 er nærings
stof-ioner. Forvitring er således ensbety
dende med frigivelse af næringsstoffer.

Oxidation er en anden vigtig forvit
ringsproces. Man kan med lidt god vilje 
sammenligne oxidationsprocesser med 
rustdannelse. Når jernholdige mineraler 
oxiderer dannes der jernoxider og jern
hydroxider, som har røde og brune far
ver. Det er med til at give de forbrunede 
jordbundshorisonter deres karakteristi
ske farve.

Træartsvalg
Sandjordens vandholdende evne er 
moderat. Desuden ligger Lohals i et lav
nedbørsområde med 300 til 350 mm 
nedbør i vækstsæsonen. Man kan på 
den baggrund forvente tørkeproblemer 
på lokaliteten i regnfattige somre.

Næringsstofniveauet er middelt på 
grund af det lille lerindhold, og fordi der 
ikke er sporet kalk i profilet.

Profilet indeholder absolut ingen rod
hæmmende forhold. Roden, der er fra 
en dusk-syre, kunne følges ned i 150 
cm’s dybde. Se foto 2.

Træartsvalget er stort set frit. Jordty
pen egner sig dog bedst til dyrkning af 
træarter med moderate krav til vand- og 
næringsstofforsyningen. Eg, birk, 
rødgran, sitkagran, douglasgran, ædel
gran, lærk og skovfyr anses for bedst 
egnede, men f.eks. bøg, lind, ær, kirse
bær, thuja og cypres vil også kunne 
trives.

Sandjorderne gemmer sig ofte som 
mindre arealer i det moræneler-domine- 
rede Østdanmark (se Skoven 2/2000 s. 
100). Det er oplagte steder at plante 
nåletræer, der giver variation i den frem
herskende løvskov. En jordbundskort
lægning er imidlertid nødvendig for at 
afsløre deres tilstedeværelse.

Reference: Henrik J. Granat: Jordbunden i 
Landskabet, Fra jordprofilbeskrivelse til 
træartsvalg. Det er en rapport, der snart kan 
findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemme
side www.sns.dk.

Foto 2. Der er absolut ingen rodhæm
mende forhold i jordtypen. Denne rod 
fra dusk-syre blev lirket fri fra profil
væggen. Foto af Bjørn Wissing.
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ANVENDELSE AF TRÆ

MASSIVE
TRÆELEMENTER
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Med træelementer kan man rejse et hus på meget kort tid.

Ny byggemetode giver 
mulighed for at afsætte 
store mængder træ, 
også af ringe kvaliteter, 
til bygning af huse i en 
eller flere etager. Træ
elementer kan forenkle 
og billiggøre byggeriet.

Træ som materiale har trange kår i det 
moderne byggeri. Især i fleretages byg
geri ses træet tit kun i tagkonstruktioner 
samt indendøre i gulve, døre og vindu
er. En ny byggemetode giver mulighed 
for at vende udviklingen.

Massive træelementer er nyt i Dan
mark, men der er en del års erfaringer 
med metoden i Tyskland, Schweiz, Øst
rig og Sverige. Elementerne er typisk 
opbygget af brædder som er kantstille
de eller krydsede; nogle laver også 
kasseformede elementer.

En ny bog udgivet af Teknologisk 
Institut Træteknik giver en oversigt over 
de forskellige typer af træelementer der 
anvendes i udlandet. Den kan for
håbentlig virke som inspiration for træin
dustrien, arkitekter, ingeniører og byg
herrer.

Lovende for skovene
Perspektivet for skovene - og de dan
ske savværker - ligger især i at de fle
ste elementtyper kan anvende side
brædderne som skæres af tømmerstok
kens sider. Det bedst betalte produkt for 
saværkerne er tømmer og planker, og 
sidebrædderne er tit svære at afsætte 
og i givet fald til lave priser.

Men netop dette er attraktivt for pro
ducenterne af elementer som herved 
får en billig råvare. Brædderne spæn
des hårdt sammen eller fastgøres på 
anden måde til hinanden så belastnin
ger fordeles over alle brædder. Dermed 
er det miindre afgørende hvilken kvalitet 
det enkelte bræt har.

Et hurtigt regnestykke i bogen viser 
at med en normal tømmerhugst på 
500.000 m3 om året i Danmark bliver 
der skåret omkring 50.000 m3 side
brædder. De kan række til produktion af 
400.000 m2 massive træelementer.

Elementerne kan anvendes både 
som vægge og etagedæk (adskillelse 
mellem to etager). Den danske produk
tion af sidebrædder vil eksempelvis 
kunne række til opførsel af omkring 
1000 parcelhuse om året (hvis hvert hus 
anvender 400 m2 elementer). Og hvis 
den danske produktion af sidebrædder 
slipper op er der rigeligt at hente i 
udlandet - for sidebrædder er næsten 
overalt svære at afsætte.

Byggesektorens
interesse
Træelementer er imidlertid ikke kun af 
interesse for skovene, men også for 
byggesektoren.

Fordelen ved elementbyggeri - som 
det har været praktiseret i en del år 
med betonelementer - er at en stor del 
af byggefasen kan foregå indendøre i 
en fabrikshal hvor man kan opbygge en 
rationel serieproduktion. Selve monta
gen kan gennemføres på meget kort tid 
og dermed afkorte byggefasen.

Træelementer har en række fordele. 
Det er en enkel fremstilling som også er 
egnet for mindre virksomheder, bear
bejdning og tilpasning kan nemt laves 
på byggepladsen, andre byggekompo
nenter kan let fastgøres til elementerne, 
træelementets overflade kan udnyttes 
som gulv, loft eller væg, der er større 
fleksibilitet fordi vægge skal ikke place
res over hinanden gennem fleretages 
huse, og arkitekterne får nye udtryksfor
mer.

Træelementernes vægt er mindre 
end beton, og det giver besparelser på 
transport og montage. Indeklimaet er 
bedre end beteon fordi træ kan akku
mulere fugt, og træet isolerer bedre end 
betonkonstruktioner. Hertil kommer 
træets velkendte miljøfordele - en forny
elig ressource som er til rådighed i store 
mængder, det er CO neutralt, og efter 
brug er det let at bortskaffe.

Ulemper er der også. Produktionen 
af elementer tager mere plads op, 
opfugtning af træet kan give problemer 
med samlinger, brandsikkerhed stiller 
særlige krav ved fleretages huse (som 
nu er blevet tilladt), og når der er tale 
om en ny byggemetode skal der ske en 
udvikling i industrien og i byggesekto
ren.

Bogens indhold
Første del giver et kort rids af træhus
byggeriets historie og nuværende stade 
i Danmark.

Anden del beskriver myndigheds
krav til træhusbyggeri i forhold til kon
struktive bestemmelser, brand, fugt-, 
varme- og lydisolering samt indeklima.

Tredje del er en teknisk beskrivelse 
af mulighederne i massive træelemen
ter: Produkttyper, fremstilling og anven
delse samt eksempler til inspiration.

Fjerde del vurderer de massive træ
elementers muligheder og udviklings
potentiale.

Bogen er skrevet af civilingeniør 
Peder Flyvholm og redigeret af Martin 
Vestergaard og John Adelhøj, Teknolo
gisk Institut Træteknik. Dansk Skovfore
ning har medvirket ved produktion af 
bogen.

Træhuse af massive træelementer.
80 sider, rigt ilt. Pris 200 kr. Udgivet af 
Teknologisk Institut Træteknik, tit. 43 50 
4201.
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Valmet 820 Valmet 911

Skovens mange 
opgaver kræver 

materiel, man kan 
stole på.

Med Valtra Valmets 
alsidige skovmaskiner 

og skovtraktorer 
er du godt rustet til 
at klare opgaverne.
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er Nordens mest 
solgte traktor.
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Valtra Valmet skovtraktor
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ALTRA VALMET
Valtra Danmark A/S • Ambolten 22 • 6000 Kolding • Tlf. 76 34 32 00 

Internetadr.: www.valtra.com
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