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154 Skov & Teknik 2002
Den 14.-15. maj afholdes den 
store maskinudstilling ved Frijsen
borg Slot. Der vises maskiner til 
skovning, kulturarbejde, pynte
grønt, oparbejdning af brænde 
mv. Maskinerne kan ses i arbejde, 
ligesom ved den forrige messe for 
fire år siden (billedet).

" x

*

158 Skovdag for elever
En række 6. klasser fra Ringsted 
var i Skjoldenæsholm for at lære 
om skovbrug lige fra frø til den 
endelige anvendelse af træet. De 
kunne selv lave træfældning eller 
se et stort træ blive fældet.

167 Nyt om planteværn
Fra Planteværnsmødet. Om 
ændringer i nuværende midler, om 
nye midler på vej, bekæmpelse af 
snudebille, ny metode til at 
bekæmpe mus, vækstregulering, 
topskudsregulering, skader fra 
Glyphosat og fra fugle.

173 Skovens Dag 2002
Søndag d. 5. maj er der Skovens 
Dag i 80 skove over hele landet. 
Der bringes en liste over lokalite
terne.

176 Kæmpen faldt
Danmarks højeste træ - en gran
dis på 55 m - er væltet for nylig.

178 Ny skovstatistik
I år startes på den nye form for 
skovstatistik hvor der laves stik
prøver i skove over hele landet. 
Skovejerne slipper for at udfylde 
spørgeskemaer.

181 Nye teltpladser
Oversigt over 753 primitive over
natningspladser.

182 Et kort er mer end 
man tror
Forskellige kort kan kombineres 
som grundlag for de digitale kort 
på en skovejendom.

184 Troffelproduktion 
i skoven
Forsøg med at dyrke trøfler på 
egeplanter måske en ny ind
tægtskilde. Podede planter er sat 
ud i en række skove.

186 Kort nyt
Silvatec på Skov & Teknik (ny 
skovningsmaskine, aggregat ti! 
løvtræ), planterør til store planter, 
stormfald i Sverige, tabsforsikring 
mod stormfald.

163 Træhus på museum
Jagt- og Skovbrugsmuseet har 
fået en ny hal der skal vise det 
moderne skovbrug. Denne udstil
ling åbner til efteråret. Hallen er 
lavet af lærk, douglas og rødgran 
og viser gode muligheder for at 
anvende træ i byggeriet.

189 Luftforurening 
mindsket

193 Hvornår er skoven 
helbredt
Luftforureningen med forsurende 
stoffer er faldet, og skoven har 
fået det bedre. Men det tager 
mange år at genskabe de 
næringsstoffer som er udvasket. 
Patienten har ikke længere feber, 
men immunforsvaret er svækket.

196 Plukhugst
Fra europæisk konference. Pluk
hugst praktiseres meget sjældent 
og kun i skove med skyggetræar
ter. Der er få erfaringer med 
omstilling af skove. Andre natur
nære driftsformer ser mere loven
de ud. Foto viser skov i Nordsjæl
land der skal omlægges til pluk
hugst.

200 Nyt fra forskningen
Fra Skov & Landskabskonferen
cen. Om antal kloner i frøplantage 
af ask, placering af "nationale 
naturområder", diskussion om bio- 
diversitet, tilgroning efter storm
fald.

202 Bille truer egetræer
En art af pragtbille som i udlandet 
er en alvorlig trusel mod egen er 
formentlig i Danmark. Der er fun
det udflyvningshuller, men Ikke 
selve billen. Billen kan dræbe 
svækkede træer.

205 Kort nyt
Overskud hos Junckers.

206 Dækrodsplanter
Hvorfor dækrodsplanter ikke 
behøver at være så små, også 
store planter kan dyrkes som 
dækrod.
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Arbejdsgiverforeningen
Træets Arbejdsgiverforening har valgt 
ny bestyrelse. Direktør Henrik Thorlaci- 
us-Ussing, Rold Skov Savværk, er valgt 
ind som afløser for direktør Tage Boj- 
sen-Møller, Novopan Træindustri som 
trådte tilbage for nylig. Bestyrelsen ser 
herefter således ud:

Ib Hansen, Hyllinge Træindustri 
(formand)

Bjarne Henriksen, CompoTech 
(næstformand)

Preben Bager, HTH Køkkener 
Asbjørn Berge, Vest-Wood 
Bruno Hansen, Slagelse Maskin

snedkeri
Søren Iversen, ABC-Reoler Aulum 
Villads Kristian Kristensen, Salling 

Group - AV Møbler
Steen Mikkelsen, Davinde Savværk 
Henning Thulstrup, Licentia Møbler 
Henrik Thorlacius-Ussing, Rold Skov 

Savværk

DM i Træklatring
Dansk Træplejeforening afholder Dan
marksmesterskab i Træklatring på Frij
senborg gods ved Hammel tirsdag d.
14. maj 2002. Det sker i forbindelse 
med den første dag af Skov & Teknik.

Der dystes i 5 discipliner som alle 
viser den professionelles evner til at 
arbejde i træer.

Hurtig klatring i træ: Hvem når top
pen af træet først og slår på klokken.
Det er en ren abekattedisciplin.

Footlock: Hurtigklatring op ad reb - 
bruges til at komme op i toppen af store 
træer uden grene og til redning af til
skadekomne.

Redning: Redningsøvelse af tilskade
kommet klatrer i trækronen.

Præcisionskast: Placering af klatreli- 
ne i toppen af trækronen fra jorden.

Arbejdsklatring: Dyst i sikker klatring 
til 5 poster i et stort træ. Øvelsen viser 
den enkelte klatrers evner og hurtighed 
til at bevæge sig rundt til bestemte sted 
i træet. Alle klatrere træner specielt til 
denne øvelse, da den skiller de dygtige 
fra de gode.

Master Challenge: De 3 bedst place
rede klatrere dyster indbyrdes om den 
endelige placering.

Deltagerne konkurrerer indbyrdes 
hele dagen fra kl. 8, indtil der er præmi
eoverrækkelse kl. 17.

Vinderen får blandt andet 5000 kr til 
at deltage i VM i USA i august 2002.

Samtidig er konkurrencen udtagelse til 
EM i Oslo i juli, hvor Danmark skal stille 
med 3 træklatrere.

Onsdag den 15. er der konkurrence 
for begyndere.

Skovmesser
Den store begivenhed herhjemme i år 
bliver Skov & Teknik d. 14.-15. maj. Men 
mange andre steder er der mulighed for 
at se på skovmaskiner og -udstyr i den
ne sommer:

9.-11. maj: Forest Expo i Prince 
George, British Columbia, Canada. Det 
er den vigtigste messe i Nordamerika. 
Se mere på www.forestexpo.bc.ca

5.-7. juni: Forexpo i Bordeaux i Syd
frankrig. Det er den vigtigste messe i 
Sydeuropa. For to år siden kom 30.000 
besøgende til knapt 400 udstillere.
Et af de vigtige punkter bliver skaderne 
efter den store orkan der ramte fyrre
skovene i december 1999. Se mere på 
www.forexpo.fr (også tekst på engelsk).

3.-7. juli: Interforst I Munchen i Syd
tyskland. Det er den vigtigste messe for 
Centraleuropa. For fire år siden kom der 
44.000 besøgende til godt 400 udstille
re. Der er flere særudstillinger om bl.a. 
sikkerhed ved manuelt arbejde og om 
den nyeste teknologi. Der afholdes en 
række debatmøder om arbejdsmiljø og 
sikkerhed, trends i driftsteknikken, 
bæredygtig drift, samt vilkår for skov
brug og træproduktion i Europa. Se 
mere på www.interforst.de

29. august-1 .september: Klagen- 
furter Holzmesse i Østrig. Der er tre ho
vedemner: Træbygningsteknik og træ
produkter, savværksteknik og træforæd
ling, skovbrug og driftsteknik. Der ven
tes 16.000 besøgende til 400 udstillere. 
Se mere på www.kaerntnermessen.at

5.-7. september: Metko i Jåmsånkos- 
ki i Finland. Det er Finlands største mes
se hvor der for to år siden kom 19.000 
besøgende til 190 udstillere. Ud over 
skovning vises også meget udstyr til 
jordbearbejdning. Se mere på 
www.metko.fi (tekst på svensk og 
engelsk).

25.-28. september: APF 2002 i 
Lockerbie, Scotland. Det er den største 
messe i Storbritannien som tiltrækker 
25% af alle der arbejder i skovsektoren 
samt 250 udstillere. Sammen med 
messen afholdes World Loggers 
Championships. Se mere på 
www.apfexhibition.co.uk

‘H io r ihede  P  la  n tcsko lc  Vs
v. SØREN OG THORKILD IVERSEN 
Tu kærvej 12 • DK 8850 Bjerringbro

SKOVPLANTER - LÆPLANTER - LANDSKABSPLANTER

TLF.: 86 68 64 88 FAX: 86 68 64 40
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SKOVEJERNE MA HOLDE LIV I 
DEBATTEN OM DANSKERNES 

NATUROPLEVELSER

Tiderne skifter.
De seneste to år har Danmarks tidligere miljøminister arbejdet intenst på at 

øge befolkningens lovfæstede adgangsret til naturen - og gerne imod lodsejer
nes ønsker. Nu har vi fået en minister der ser mere nuanceret på adgangs
spørgsmålet. Han mener at der generelt er stor tilfredshed med adgangsregler
ne og at de problemer der måtte være er for små og uegnede til at løse via ny 
lovgivning.

Betyder det at adgangsdebatten pludselig er død?

Forhåbentlig ikke. Netop nu hvor vi har en minister der ikke ønsker at profilere 
sig med ny lovgivning på området, har skovbruget chancen for at få gang i den 
konstruktive adgangsdebat der hidtil helt har manglet - også i Adgangsudval
gets arbejde sidste år:

Adgangsdebatten bør fokusere langt mere på kvalitet i naturoplevelserne 
frem for lovgivning om danskernes ret til færdsel i naturen. Det må for den 
almindelige befolkning være vigtigere at diskutere hvordan man får gode natur
oplevelser end at diskutere nye regler for adgangen.

Adgangsdebatten har hidtil været ført i en inderkreds, især blandt repræsen
tanter for interesseorganisationer i Adgangsudvalget. Der er brug for at langt 
større dele af befolkningen inddrages i debatten - og bliver hørt.

Den tidligere ministers adgangsudvalg (som afrapporterede i oktober 2001, 
se Skoven 11/01) undlod at behandle behovene for, alternativerne til og konse
kvenserne af ny lovgivning seriøst. Disse emner skulle ellers ifølge udvalgets 
kommissorium være vigtige brikker i løsningsforslagene. Den lange række af 
ubesvarede spørgsmål efter Adgangsudvalgets arbejde fremgår af Skovens 
leder 11/01.

Det nemmeste for skovbruget ville være at læne sig tilbage og nyde den øje
blikkelige politiske fred på området. Men en sådan passivitet er også den mest 
risikable strategi.

Før eller siden vil tiderne skifte igen, og måske får vi en minister der er lige 
så forhippet som den forrige på at lave adgangsreglerne om.

Derfor er det vigtigt at skovbruget nu, mens tid er, sætter dagsordenen for 
en konstruktiv adgangsdebat: Hvad er danskernes reelle behov, og hvad er 
skovbrugets muligheder for at imødekomme behovene inden for de nuværende 
adgangsregler?

Derfor opfordrer vi danske skovejere til - i egen interesse - at bidrage til en 
bedre debat. For eksempel ved:
• at fjerne ulovlige skilte.
• at acceptere skovgæsters kortvarige ophold i umiddelbar nærhed af vej og 

sti - fx for at plukke anemoner eller drikke kaffe.
• at være imødekommende over for bløde grupper, fx vandrergrupper under 

30 personer. Vi fraråder at der tages brugerbetaling fra disse grupper.
• at være imødekommende over for skoler, fx ved at etablere skoleskove. Se 

artiklen i Skoven 3/02, og se www.skoven-i-skolen.dk.
• at være imødekommende overfor andre velbegrundede ønsker om særlige 

aktiviteter i skoven.
• at lave arrangementer i skoven for gæster, kunder, kritikere, presse osv. Det 

kan være på Skovens Dag eller en anden dag. Uanset hvornår, er skoven 
det bedste sted for skovejerne til at formidle deres synspunkter og til at få en 
konstruktiv dialog om hvordan parternes rimelige behov kan imødekommes.

Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard
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MASKINUDSTILLING

SKOV & TEKNIK 2002
i4

srr m

■m m
Figur 1. Valmets kombimaskine der forhåbentlig kan ses på udstillingen

Af Ebbe Bøllehuus 
Skov & Landskab(FSL)

Skov & Teknik maskin- 
udstillingen afholdes 
14. og 15. maj på Frij
senborg i naturskønne 
omgivelser omkring 
slottet.

Der vises bl.a. en ræk
ke maskiner og udstyr 
til skovning, flisning, 
kulturpleje, juletræsar
bejde, oparbejdning af 
brænde, ATV’ere mv., og 
maskinerne ses i arbej
de. Der afholdes DM i 
udkørsel og træklatring.

Katalog kan købes på 
forhånd.

Forberedelserne til Skov & Teknik udstil
lingen på Frijsenborg Skovdistrikt den 
14. og 15. maj er i fuld gang. På udstil
lingen vises alle former for udstyr til 
skov- og landskabssektoren.

Skov & Landskab (FSL) byder vel
kommen til udstillingen Skov & Teknik 
2002. Omkring 100 udstillere vil vise, 
hvad de kan byde på af maskiner, red
skaber, metoder og tjenesteydelser 
langs den ca. 3 kilometer lange rute i 
skoven.

I år afholdes Skov & Teknik i det 
meget naturskønne område omkring 
Frijsenborg Slot, hvor Frijsenborg og 
Wedellsborg Skovdistrikt velvilligt har 
stillet nogle meget flotte arealer til rådig
hed.

Skov & Teknik 2002 finder sted den 
14. og 15. maj, og udstillingen er åben 
begge dage fra kl. 09 til 17. Tilkørslen 
skal ske fra vejen mellem Hammel og 
Hadsten, tæt ved Hammel. Der vil være 
opsat skilte.

Skov & Teknik henvender sig primært 
til skovbruget, men har også interesse 
for park- og landskabssektoren.

Hvad kan man se?
I lighed med tidligere udstillinger vil der 
være mulighed for at se forskelligt 
udstyr og maskiner i funktion. Man kan 
bl.a. se maskinskovning, mekanisk ren

holdelse, flishugning, oparbejdning af 
brænde, opskæring på mobile savvær
ker m.m.

Danmarksmesterskaberne i udkørsel 
med udkørselsmaskine og i træklatring 
vil blive afviklet over de to udstillings
dage. I det følgende omtales nogle af 
de ting, der kan ses på Skov & Teknik, 
men der er meget mere!

Skovning og udkørsel
Valtra, Timberjack, Gremo og Silvatec, 
der også repræsenterer Rottne, er på 
banen med store dele af deres program 
af maskiner. Også den finske skov
ningsmaskine Sampo er med og vises 
for første gang her i landet.

Valtra (Valmet) stiller op med deres 
velkendte program af traktorer egnet for 
skovbruget ligesom de udkørselsmaski
ner, der er egnede til vore forhold, er 
repræsenteret.

Som noget helt nyt i Danmark forven
tes Valtra at vise en såkaldt "drivare” 
eller på dansk en "kombimaskine”, der 
både kan foretage skovning og udkør
sel. Denne maskintype ser ud til at få en 
stor fremtid i skovbruget. Se figur 1 og 
omtale i Skoven 8/01.

fimberjack viser deres skovnings- 
og udkørselsmaskiner samt forskellige 
skovningsaggregater. Af særlig interes
se er et nyt akkumulerende fældehoved

beregnet til skovning af energitræ til flis
ning.

Gremo kommer med skovnings- og 
udkørselsmaskiner. Vi håber, at Gremo 
også viser deres bud på en ny førerstol, 
som ser ud til at rumme en række for
bedringer af førermiljøet.

Silvatec er jo, foruden at de selv pro
ducerer skovningsmaskiner, skovnings
aggregater og flishuggere, også dansk 
forhandler af de svenske Rottne maski
ner. Silvatec fremstiller/markedsfører her
udover en række maskiner og redskaber 
til juletræs- og pyntegrøntproduktion.

Sampo Rosenlewer et finsk firma, 
der fremstiller en lille skovningsmaskine 
Sampo 1046X, beregnet til indsats i tyn- 
dinger. Den har en bredde på godt 2 m 
og en vægt på 6-8 tons. Foresteri kra
nen kan række op til 7 m. Denne maski
ne vises for første gang i Danmark. Se 
figur 2.

Rowitek viser et lille skovningsaggre
gat Arbro-Stroke, et lille let aggregat til 
montering i en kran.

Interforst KS er blevet dansk for
handler af den svenske mini - udkør
selsmaskine Vimek 606 D, der har en 
lasteevne på 3 tons. Vimek kan ses i 
funktion på udstillingen. Se figur 3.

Fransgård Maskinfabrik viser bl.a. 
deres nye udslæbningstang med ind
bygget spil. Se figur 4.
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MASKINUDSTILLING

Baggrund for 
udstillingen
Siden 1962 har Dansk Skovforening 
og Skovteknisk Institut ca. hvert tred
je år afholdt en større maskinudstil- 
iing. Den har fundet sted på forskelli
ge skovdistrikter: 1962 Wedellsborg, 
1965 Skjoldenæsholm, 1968 Silke
borg, 1971 Sorø Akademi, 1974 
Stenderup, 1977 Kattrup, 1980 Fus- 
singø, 1984 og 1987 Langesø, 1990 
Haderslev, 1994 Løvenholm og i 
1998 Odsherred.

I 1990 blev maskinudstillingen for 
første gang afholdt under navnet 
Skov & Teknik, Efter denne udstilling 
blev det besluttet, at Skov & Teknik 
fremover kun skulle afholdes hvert 
fjerde år. Efter sammenlægningen af 
Statens forstlige Forsøgsvæsen og 
Skovteknisk Institut m.fl. til Forsk
ningscentret for Skov & Landskab 
(FSL) er det FSL der har stået som 
arrangør af Skov & Teknik.

Ebbe Bøllehuus 
Skov & Landskab (FSL)

W-

m

Figur 2. Den finske Sampo RosenLew 1046 X er egnet til tyndinger.

Energitræ
På Skov & Teknik vil der være et tema
område, hvor emnet er fyring med træ. 
Her vil både være forskellig information, 
og der vil være mulighed for at se 
maskiner til oparbejdning af brænde og 
forskellige anlæg til fyring med træ.

Silvatec viser deres nyeste udgave 
af flisprocessoren, og Linddana demon
strerer flishuggere både i park- og skov
brugsserien.

Skoventreprenør Per Kjær viser sin 
mammutkløvemaskine, der er i stand til 
at kløve kævler på op til en meter i dia
meter og 4 meter i længden.

Kulturarbejde
Efter stormfaldet er der stor interesse 
for udstyr til pladsrydning og plantning, 
og der vil være en række forskellige 
løsninger at se på indenfor dette emne. 
Omkring mekanisk renholdelse vil der 
være både store og små maskiner på 
Skov & Teknik.

Bl.a. Jydeland med deres nye 
Woodlander traktor, der kan løse en 
række opgaver i forbindelse med kultur- 
pleje og juletræsproduktion. Se figur 5.

Også et antal entreprenører viser 
hvilke ydelser, de kan tilbyde på dette 
område.

Pyntegrønt og juletræer
Skov & Teknik viser en række udstyr til 
stabfræsnmg, afskærmet sprøjtning, 
gødskning, netning af juletræer m.m.

Bl.a. viser Juteken ny lille række
gående traktor og Compac-Tree en 
kombineret nette- og pakkemaskine,

der ser lovende ud. FSL viser en ny idé 
til topskudsregulering af juletræer, som 
indtil videre ser ganske lovende ud.

Andet godt til skov og 
landskab
I forbindelse med udarbejdelsen af den 
kommende nye skovstatistik skal et 
stort antal prøveplots over hele landet 
takseres. FSL viser hvordan det vil kom
me til at foregå.

Flere udstillere vil demonstrere nye 
udstyr og software til træmåling, kort
lægning, administration og planlæg
ning.

Professor J. Bo Larsen fra KVL vil 
demonstrere en tyndingsmodel i ung 
gran (i dette tilfælde sitkagran), som 
kan give større frihed, både økonomisk 
og dyrkningsmæssigt.

De såkaldte ATV’ere, små terræn
køretøjer, får en stadig større udbredel-
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Figur 3. Vimek 606 D udkørselsmaskine er i ministørrelse, men laster alligevel 3 
tons.
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Figur 4. Fransgårds nyudviklede udslæbningstang med indbygget 3 tons skovspil Figur 5. Jydelands nyeste portaltraktor
"Woodlander", der kan anvendes i man
ge former for rækkekulturer.

se både i landbruget og i skovbruget.
På Skov & Teknik vil der være mulighed 
for at se nogle af disse køretøjer og ikke 
mindst en hel del redskaber og tilbehør, 
som gør dem endnu mere anvendelige.

Om udstillingen generelt
Til udstillingen er der udarbejdet et fyl
digt katalog med omtale af alle udstiller
ne, og de produkter og ydelser, de kan 
levere. Der er muligt at se hele udstillin
gen på en dag, men det vil være en 
god idé at studere kataloget i forvejen

og prioritere tiden i forhold til interesser.
Kataloget er adgangsbillet til udstil

lingen, og det kan købes ved indgan
gen for 120 kr. + moms = 150 kr.

Kataloget kan også leveres i forsalg 
mod et ekstra gebyr på 5 kr. + moms pr. 
stk. Bestilling skal ske til Hanne Bredahl, 
FSL, tlf. 75 88 23 11 + 20 eller på fax nr. 
75 88 20 85. Sidste frist for forudbestil- 
ling af kataloger er fredag den 3. maj.

Udstillingsarealet består af en ca. 3 
km lang rute, der går gennem et natur
skønt og afvekslende terræn med man

ge forskellige bevoksningstyper. Der er 
store græsarealer, flere juletræskulturer i 
forskellige aldre, klippebevoksninger, 
eg og bøg samt forskelligt nåletræ som 
rødgran, douglas og cypres.

I den mest kuperede del af ruten, 
smukt placeret ved et par idylliske 
skovsøer, findes et af de to restauration
stelte, hvor der er mulighed for at købe 
mad og forfriskninger (det andet restau
rationstelt er placeret tæt ved indgan
gen til udstillingen).

Bigab 15-19 std
Totalvægt 19 ton, effekt på 
kroghejs 15 ton, bogieblokering 
standard. Ekstraudrustning — 
fjerende aksler, tridenaksler, 
medstyrende, sep. hydraulanlæg

Bigab 7-10 std
Totalvægt 10 ton. 
effekt på kroghejs 7 ton

NVttED

»i!

198 800Pris Pris 109.600 Pris 800

Nordens mest solgte
-direkte fra fabrik til din maskinhandler med egen transport...

På samtlige vore produkter gives nu et års fabriksgaranti, 
samt 2 års reservedelsgaranti

BI&AB NU 5 MODELLER 
FARMA NU 15 MODELLER

Alle priser er excl. moms

• ■ 4*-*>:v'. 900Pris

Farma 1265D4VVD
ProfTcssionel vogn med midjeplaceret rammestyring, 
kraftige lavetstøtteben, hydr.stilbar, bogiesektion, ski
vebremse på to aksler, kran med udskud rækker 6,5 mtr. 
og løfter 400 kg. i grab, 500 hjul, to styrehåndtag med 
flydestilliog, 4,5 tons rotator, radioslyring kan leveres.

Farma 1065D
Proffessionel vogn med midjeplaceret rammestyring 
kraftige lavetstøtteben, manuel stilbar bogiesektion, 
kran med udskud rækker 6,5 mit. og løfter 400 kg. 
i grab, to styrehåndtag med flydestil.ling, 4,5 tons 
rotator.

FARMA NORDEN MARKETING OG SALG v/STEPHEN SERVÉ

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

Farma 85ID
En rammestyret skovvogn med lavet støtteben og tve 
kæpstokke, kran på 5,l mtr. løfter 400 kg. i grab, el 
billigt alternativ hvis du vil nå langt, 400 hjul, to styre- 
håndtag, 3 tons rotator.

www.bigab.dk

"Nordens mest solgte skifteladsvogn”

Farma 638D
En skovvogn ti] de mindre behov, ideel: til udtynding 
og skovning på mindre opgaver, kran ræk ker 3,8 mtr. 
og løfter 300 kg. i grab, styreventil med syv håndtag 
og 3 tons rotator.

VAXLARVAGNSSYSTEM
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B O R N  T O  F R E E D O M :
K M  T I L  N Æ S T E  L Y S K U R V .

Den opfører sig som en perfekt personbil på vejen.
Men når den nye Freelander smider de pæne manerer og bevæger sig ud i 

vildmarken, så føler den sig for alvor hjemme. Mere end 50 års erfaring giver 
Land Rover det forspring, som skiller fårene fra bukkene derude, hvor det 

for alvor bliver vildt. Langt fra lyskurve, trafikkøer og parkeringsbøder. 
Med Freelander kører du på første klasse.

Uanset om det er ude i friheden eller på de velfriserede boulevarder.
Prøv dog den ægte Land Rover fornemmelse.,.

MtfY* ii.»PM***.
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Land Rover Freelander 
på gule plader fra

Land Rover Freelander 
på hvide plader fra

171 362 KR 415 000KR
Moms kr. 33.638, 
I alt kr. 205.000,

Eventyret og oplevelserne er derude for den, der har det i sig
I M P O R T Ø R :  T l f .  7  0  1  5  1  5  3  3  •  w w w . l a n d r o v e r . d k

FORHANDLERE: Birkerød, tlf. 45 81 78 08 • Herfølge, tlf. 56 27 44 44 • Kalundborg, tlf. 59 51 10 64 • Amager, tlf. 32 52 81 00 • 
Roskilde, tlf. 46 35 78 25 • Odense, tlf. 66 12 33 33 • Svendborg, tlf. 62 21 64 00 • Brovst, tlf. 98 23 13 55 • Esbjerg, tlf. 76 14 06 00 ■ 
Galten, tlf. 86 95 42 55 • Kolding, tlf. 75 50 75 99 • Silkeborg, tlf. 86 82 23 22 • ÅrhusA/ibyJ, tlf. 87 38 68 00 • Aalborg, fif. 98 16 55 55 < 
Færøerne, tlf. 00 298 310 600.

THE EXPERIENCE



UNDERVISNING OM SKOV

STOR INTERESSE 
PÅ SKOVDAG

Skjoldenæsholm var 
vært for en skovdag for 
6. klasser i Ringsted 
Kommune og senere på 
dagen for et hold lærere 
fra Vestsjællands Amt.

Børnene og lærere 
kunne lære om skovbrug 
fra frø over skovpleje til 
de færdige produkter.

Mere end 100 elever fra 6. klasser i 
Ringsted Kommune var på skovtur ude i 
Skjoldenæsholm Skov den 21. marts. 
Det var undervisningen i matematik, 
natur/teknik, dansk og flere andre fag 
der var flyttet ud i skoven - og de fik 
også lov selv at prøve kræfter med 
træerne.

Meningen med dagen var at vise, 
hvordan skoven kan bruges i undervis
ningen og på længere sigt at sætte ele
verne - og lærerne - i gang med at bru
ge skoven, bl.a. ved at fortælle om pro- 
jektet Skoven i Skolen (se nærmere 
omtale af projektet i Skoven 2/01 og 
3/02).

Skovdagen var arrangeret af Jagt
og Skovbrugsmuseet og Dansk Skov
forening i samarbejde med Skjoldenæs
holm Skovdistrikt og Skovskolen.

Fra vugge til grav
Ugen før eleverne dukkede op havde 
de fået et brev med opfordring til at for
berede sig på noget af det de skulle se: 
De kunne hente oplysninger på hjem
mesiderne for Skoven i Skolen eller 
Jagt- og Skovbrugsmuseet. Det over
ordnede tema for skovdagen var "Træet 
fra vugge til grav”, og det blev vist på 6 
forskellige arbejdende værksteder.

Frø og frugter
Her hørte eleverne om hvordan træerne 
formerer sig ved blomstring og frøsæt
ning. De kunne se en masse forskellige 
frø og gætte hvilke træarter de kommer 
fra.

Eleverne kunne lave hver en potte 
med jord og vælge nogle træfrø som 
blev puttet i jorden. Potten fik de med 
hjem så de kan følge træernes spiring. 
Se foto 1.
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Foto 1. Skovdagen startede med at en 
potte blev fyldt med jord, og eleverne 
kunne så forskellige træarter.

Foto 2. Der skulle plantes rødel på et 
åbent stykke, og eleverne arbejdede 
med stor iver.

Plante træer
Træerne skal ud i skoven og gro, og de 
fik lov til at plante rødel på et lille åbent 
areal. Det var barrodsplanter, så man 
kunne se roden, og de blev sat på den 
"rigtige” planteafstand. Se foto 2.

Der blev gået til sagen med stor iver, 
og de fleste træer blev sat godt i jorden. 
Der skulle bruges kræfter, for det var 
nok ikke det nemmeste planteareal der 
var fundet frem...

Skoven vokser
Træerne vokser, og det blev vist på 
mange forskellige måder. En kasse 
rummede graner fra 1 til 4 år, hvor man 
kunne se både rod og top. På træskiver 
kunne man tælle årringe, og der blev 
spurgt hvad træet har brug for til at vok
se. De fleste kunne svare vand, CCE, lys 
og gødning, og nogle havde også hørt 
om fotosyntese og CeHizOe (druesukker 
som dannes ved fotosyntesen, red.). Se 
foto 3.

Til sidst hørte de om stoftransport i 
træet - vand suges op, og vand med 
sukkerstoffer sendes ned til rødderne. 
De kunne så mærke på deres egen 
krop hvor store kræfter der skal til for at 
hæve vand op i trækronen:

En trykluftslange på 10 m var hængt 
op i et træ, og den ene ende var 
anbragt i en spand med saftevand. Ele
verne kunne så suge i den anden ende 
og følge vandsøjlen opad. Ingen nåede 
frem til at hæve saftevandssøjlen de 
knapt 5 meter - men flere af pigerne var 
tæt på. Se foto 4.

Udtynding
På et tidspunkt skal træerne jo tyndes, 
og et lille stykke med 15-årig rødel gav 
mulighed for at prøve kræfter med bøj
lesaven. Inden de begyndte fik de for
talt om forhug og fældesnit, og de skul
le gætte hvor højt træet var og træets 
alder.

Nogle elever havde svært ved at hol
de savbladet helt vandret, så det tog 
noget tid inden det var savet over - 
men ned kom de alle sammen. Så kun
ne der tælles årringe, og træets højde 
kunne måles og sammenlignes med det 
de havde gættet på. Se foto 5.

De elever der var hurtigst kunne nå 
at beregne træets rumfang og værdi.
Og hvis der havde været tid kunne 
man skære træet op i 1 m stykker, 
stable dem og beregne rumfanget af 
stakken.
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Foto 3. Her hører de om træernes vækst, fotosyntese og årringe. Foto 4. Eleverne kunne selv prøve at 

mærke hvor meget energi træerne bru
ger til vandtransport ved at trække saf
tevand op i 5 meters højde gennem en 
luftslange.

Renafdrift
Lige ved siden af stod en ældre 
bevoksning med gran, og her kunne de 
se skovfoged Poul Norup fælde en 
rødgran på godt 25 m. Inden da fortalte 
han om hvorfor man fælder træer, og 
hvilke snit man laver i stammen.

Drengene syntes det så godt ud da 
granen brasede ned mellem de ståen
de træer og knækkede grene med. Og 
bagefter kunne de se at nogle af træer
ne havde råd, og de fik skiver med 
hjem af det friske træ. Se foto 6.

De fik at vide at stammen rummede 
omkring 1 m3, og at den ville indbringe 
skoven omkring 300 kr. De var overra
sket over at så meget træ var så lidt 
værd, og det kan man jo kun give dem 
ret i....

For at kunne bruge træet skal det 
skæres op, og det blev vist på Skovsko
lens mobile savværk som var i aktivitet 
hele formiddagen. Skolerne kunne få 
planker med hjem til at lave fuglekasser 
(grantræ) eller skærebrætter (asketræ). 
Se foto 7.

Skovens produkter
Det sidste punkt handlede om hvad træ
kan bruges til. Der var en stor bunke af
produkter som de skulle sortere efter
om det var lavet af træ i en eller anden
form.

Mange af eleverne var meget 
omhyggelige og diskuterede længe 
hvad der nu var af træ. Det var ikke helt 
nemt alt sammen - en drikkekarton med 
æblesaft var ikke så svær - men hvad 
med tyggegummi (det er sødet med 
xylitol som udvindes af birketræer!).
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Foto 5. Alle gik til træfældningen med stor iver - der blev tyndet ud i en ca. 10 m høj 
ellebevoksning.

Foto 6 Efter fældningen skulle træet 
måles op og rumfanget beregnes.
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Foto 7. Skovfoged Poul Norup fortæller om fældning af store træer. Foto 8. Stammerne blev skåret op på 
Skovskolens mobilsavværk.

At en MDF plade er lavet af træ er 
svært at se - for der er ingen struktur i 
materialet. Lidt nemmere var det med 
en plade fra et klædeskab - mange af 
dem kiggede på siden af pladen og 
fandt ud af at den var lavet af træ
spåner. Men hvad med den hvide over
flade, var det maling? Nej det var en 
melaminbelægning som oven i købet 
havde fået en struktur så det lignede 
finer af ask.

Man kunne også blive snydt af den 
fine hvidmalede træliste som fx kan 
sættes op i køkkenet. For man skal se 
på tværsnittet for at opdage at den er af 
plastic hele vejen igennem. Se foto 8.

Eleverne var meget interesserede i at 
få noget med hjem fra skovdagen. Det 
betyder også at de husker på dagen og 
de oplevelser de har haft hver gang de 
ser på potten med småplanter, på træ
skiven osv.

Både elever og lærere havde en god 
dag: "Det er sjovt. Vi ser nogle nye ting 
og lærer nogle nye ting på en sjovere 
måde end hjemme i klasse" sagde 
Jasper Månsson fra Kværkeby Skole til 
Dagbladet som lavede en stor reporta
ge fra dagen.

Ffans lærer, Erik Thomsen synes 
også det var en rigtig god ide at klas
serne brugte skoledagen i skoven: "Jeg 
kan godt lide, at det er så praktisk, som 
det er ved de forskellige poster, hvor de 
blandt andet er med til at plante træer. 
Det er en god måde at få hevet os ud i 
skoven på".

Lærere hører om 
muligheder
Efter eleverne havde været i aktion om 
formiddagen kom der om eftermidda
gen 15 lærere ud i skoven det samme

sted. De hørte om hvordan skoven kan 
inddrages i undervisningen, og til hver 
af de 6 værksteder fik de et eller flere 
forslag til undervisningsforløb og til akti
viteter i skoven. Alle skolens fag kan 
udnytte skoven på en eller anden 
måde.

Materialet er lavet gennem projekt 
Skoven i Skolen og kan hentes over 
internettet. Elvis ikke du kender hjem
mesiden allerede så prøv at gå ind på 
www.skoven-i-skolen.dk

Under Undervisningsmaterialer fin
des en række artikler dels for eleverne, 
dels for lærerne med forslag til under
visningsforløb. Og Skovbiblioteket er en 
håndbog hvor man kan læse fagudtryk, 
ting der kan snittes i træ, madopskrifter 
med ting fra skoven, regler for at fær
des i skoven og meget andet.
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Foto 9. Til sidst skulle eleverne finde ud 
af hvor mange ting der kan laves af træ.

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

AARESTRUP PLANTESKOLE
Aarestrupvej 162 • 7470 Karup • Tlf. 8666 1790/9740 5244

.dk
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SILVATEC SKOVMASKINER A/S
Fabriksvej 6, DK-9640 Farsø • Telefon +45 9863 2411 • E-mail: silvatec@silvatec.com

Digitale skov- og landbrugskort
Opmåling og kortlægning med GPS
Udarbejdelse af driftsplaner, taksationer og 
salgsmateriale for skovejendomme
Software til skov- og landbrug

Mød os på SKOV OG TEKNIK 2002 d. 14-15 maj, 
stand nr. 150.

KW-PLAN

pr-

Ordrup vej 80
4370 St. Merløse
Tlf. 57 80 17 17
e-mail kwplan@kwplan.dk
web www.kwplan.dk
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Foto 1. Sådan ser huset ud når man er kommet op ad trappen ude fra vejen.

FLOT TRÆHUS 
PÅ MUSEUM

Ny bygning på Jagt- og 
Skovbrugsmuseet viser 
gode muligheder for 
anvendelse af dansk 
nåletræ. Douglas ind
vendigt, gran i etage
dæk og lærk på faca
den.

Særlige akustiklofter 
giver lokalet en glimren
de akustik.

Bygningen skal vise 
skovbruget siden 1950 - 
denne udstilling åbner 
til efteråret.

"Godt tænkt, godt bygget - og meget 
smukt".

Ordene kom fra formanden for Dansk 
Jagt- og Skovbrugsmuseums komite, 
Kristian Raunkjær. De gjaldt den nye 
museumsbygning som skal vise det 
moderne skovbrug, efter 1950.

Behov for nyt hus
Jagt- og Skovbrugsmuseet viser jagtens 
og skovbrugets historie og ligger i Hørs
holm, nord for København, lige ud til 
Slotssøen. Denne sø er opkaldt efter 
Hirschholm Slot der for længst er revet 
ned. Man går op til museet ad en bred 
trappe med brosten. På højre hånd fin
des slottets lade hvor der er udstilling af 
skovbruget før 1950. På venstre hånd 
har man de gamle stalde som anven
des til jagtens historie, til særudstillin
ger, samt museets hovedindgang med 
billetsalg mv.

Men museet har indtil nu haft et stort 
hul i samlingerne - nemlig det moderne 
skovbrug. Det har ikke været muligt at 
vise mekaniseringens indtog i skovbru
get og omstillingen fra vedproduktion til 
nutidens flersidige skovbrug. Desuden 
har der været behov for flere faciliteter i 
form af butik, cafe mv., ligesom museet 
har manglet magasiner til de mange 
genstande som ikke kan anvendes i de 
faste udstillinger.

De problemer løses nu med den nye 
bygning som er placeret i museets 
have, op til østskellet. Går man igen op 
ad den brede trappe får man øje på 
den nye bygning når man er ud for

laden. En stor glasfacade trækker den 
besøgende nærmere - for det er her 
hovedindgangen bliver fremover. Se 
foto 1 og 2.

Museet er med sine 3000 m2 udstil
lingsareal et af Europas største af sin 
art, men får altså nu mere plads. Den 
nye hal har et grundareal på 800 m2, 
hvoraf de 500 m2 er udstillingsareal.

Et træhus
Allerede når man ser bygningen udefra 
fornemmer man at det er en udstilling 
om skovbrug - for det fremtræder som 
et træhus.

- Bygningen skal være et udstillings
vindue for skovbruget, sagde Kristian 
Raunkjær. Derfor har museumskomiteen 
støttet, ja snarere krævet at der blev 
anvendt dansk træ. Og det er især 
repræsentanten for Dansk Skovforening 
som har været umulig at få fra denne 
tanke,

(Æren for denne indsats ligger hos 
godsejer Peter de Neergaard, red.).

Facade
Træet ses allerede i facaden som er 
opbygget af lameller af stjerneskåret 
lærk. Hver stamme er skåret ud i 8 styk-
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Foto 2. Fra indgangspartiet ser man langs facaden af lærketræ. Foto 3. Facaden er beklædt med lamel
ler af stjerneskåret dansk lærk.

ker med snit som alle går ind mod mid
ten af stammen. Man får derved stykker 
med et trekantet tværsnit, ligesom styk
kerne i en lagkage. Se foto 3.

Denne form for opskæring kendes 
flere steder i udlandet, bl.a. i Nordskan- 
dinavien, men er ukendt i Danmark. Der

er flere fordele. Træet bliver meget sta
bilt og meget holdbart fordi der er 
"stående årringe" som er vinkelret på 
overfladen. Det mere varige kernetræ er 
placeret ud mod omgivelserne, og den 
skrå flade leder regnvand bort.

Lamellerne er leveret af Frøslev

Savværk der fik en stor tak for arbej
det. Savværkets maskiner var nemlig 
ikke indrettet til denne specielle opga
ve som skal udføres med omhu. Selv 
små uregelmæssigheder afsløres nem
lig når man monterer mange lameller 
parallelt.

Foto 4. Den store sal skal vise det moderne skovbrug efter 1950. Akustiklofterne giver en god lyddæmpning og en smuk 
dekorativ virkning.
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Foto 5. Man kommer ned til den store 
sal ad en lang rampe hvor man kan se 
trævæggen af douglasgran på nært 
hold.

Foto 6. Det indskudte etagedæk rummer bl.a. møderum og kontorer. Her ses forrest 
balkonen hvorfra man har udsigt over den store sal; på den anden side findes 
museumscafeen.

Indvendig beklædning 
Inde i huset er alle vægge og lofter be
klædt med planker af douglas som har 
en smuk rødbrun farve. Se foto 4 med 
udsigt over den store sal og foto 5 med 
rampen ned til salen.

Også her har der været krav til 
opskæring og montage. Dansk douglas 
har bredere årringe end douglas fra 
hjemlandet i Nordamerika, og derfor er 
der risiko for at det kaster sig.

Husets bærende konstruktion er 
stålrammer. Det havde naturligvis været 
flot hvis der kunne være brugt bjælker 
af douglas. Det var også inde i overve
jelserne i begyndelsen, men det viste 
sig at koste for meget i håndværkerud
gifter.

Alle ståldele er dækket af træ, så 
huset fremstår som et træhus. Og hvis 
man vil se en spærkonstruktion i en stor 
bygning kan man gå over i den gamle 
lade.

Stålrammerne har den fordel at de 
giver mulighed for en meget stor lofts
højde så man kan vise skovningsmaski
ner med en lang kran,

Etagedæk
Der er også fundet anvendelse for 
rødgran. I den ene halvdel af huset er 
der indskudt et etagedæk som er lavet 
af planker af dansk rødgran med et lag 
beton øverst. Træet ses på undersiden 
- som er loftet i stueplan. Se foto 6 og 7.

Umiddelbart ville man nok bruge 
planker med samme højde og opnå en 
helt glat underside. I stedet har man 
anvendt to slags planker med lidt varie
rende bredde. På en meget enkel måde 
har man derved fået en flot dekorativ

virkning med riller i bygningens læng
deretning, og der bliver en vis lyd
dæmpning i forhold til at anvende en 
glat loftsflade.

Elementer af massivtræ - i noget 
smallere udgave - er også anvendt et 
par andre steder. Nemlig til gelænderet 
op til førstesalen samt rækværket på 
balkonen hvorfra man har udsigt over 
hele udstillingen.

Forskallingsbrædder 
Beton ses kun få steder i den nye byg
ning. Indgangspartiet ligger i jordplan, 
mens udstillingen er omkring 1 meter 
lavere. De to områder er adskilt fra hin
anden med en betonmur som fortsætter 
langs den ene side af rampen ned til 
salen (foto 5).

Men selv betonen har et spor af træ, 
nemlig aftryk fra de forskallingsbrædder

Koncerter
Akustikken i den nye udstillingshal er 
så fin at den lokale musikskole vil 
afholde tre koncerter inden maski
nerne rykker ind:

Tirsdag d. 23. april kl. 19 (koncert 
inkl. uddeling af legater)

Søndag d. 5. maj kl. 15 (slagtøjs
orkester)

Torsdag d. 16. maj kl. 19 (det ryt
miske kor Øre-Sound)

Der er gratis adgang til alle kon
certerne.

der blev brugt ved støbningen. Man har 
i århundreder brugt brædder til at fast
holde den flydende beton indtil den 
størknede. Derfor var det en simpel 
opgave når arkitekterne bad om at man 
skulle kunne se aftryk af årringe og 
knaster i den færdige betonmur.

Troede man da. For nutidens beton- 
arbejdere kender ikke til forskallings- 
brædder, Det tager lang tid at montere 
brædder ét for ét, så de bruger store 
fiberplader der absolut ikke giver deko
rative aftryk.

Entreprenøren lavede nogle små for
søg for at finde metoden - og det var 
ikke så nemt som man skulle tro. For 
hvis man hældte beton ned til de rå 
brædder blev de støbt fast og kunne 
ikke fjernes uden at efterlade en masse 
træ på muren.

Indtil man fik fat på en ældre murer 
som kunne huske hvordan man gjorde i 
60'erne da forskallingsbrædder blev 
brugt overalt. Læren af dette er at det er 
vigtigt at dokumentere arbejdsmetoder i 
tide - selv simple teknikker går hurtigt i 
glemmebogen hvis ikke de bliver brugt.

(Og hvordan gør man så for at få 
brædderne til at slippe den størknede 
beton? Man sørger for at brædderne 
forinden er blevet mættet med beton
støv ved at stryge dem med en tynd 
opløsning af cement).

Fremragende akustik
Den nye museumsbygning blev indviet 
under overværelse af et halvt hundre
de mennesker. Mellem talerne var der 
også sat tid af til et par musikalske ind
slag ved violinist Troels Svendsen (foto 
8) og pianist Boje Marstal fra DR-musik
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Foto 7. Etagedækket er lavet af massiv - 
træelementer af gran, opbygget af plan
ker som er stillet på højkant. På undersi
den er opnået en smuk dekorativ virk
ning ved at anvende planker af varie
rende bredde. (Indgangen anes til ven
stre i billedet).

som spillede Fini Flenriques og Carl 
Nielsen.

Undervejs i koncerten kunne de gøre 
opmærksom på at lokalet har en fremra
gende akustik, uden generende ekko. 
Der var en fin efterklang - og både 
musik og talere kunne høres tydeligt fra 
den ene ende af rummet til den anden. 
Det var ikke nødvendigt at opstille 
mikrofoner og forstærkere.

Der er flere årsager til denne fine 
akustik. Betongulvet er ganske vist 
hårdt, men det meste af rummet er 
dækket med det blødere træ som dæm
per lyden. De skrå flader er også med 
til at sprede lydbilledet.

Men det vigtigste er akustiklofterne. 
En del af plankerne i loftet er sat på 
skrå, og bagved er monteret isolering 
med en sort lyddug som opfanger en 
del af lyden så man undgår ekko. Sam
tidig opnår man en smuk æstetisk virk
ning ved at bryde en stor, glat loftsfla
de.

Med særdeles enkle midler og med 
en meget enkel konstruktion kan der 
altså opnås et rum som sagtens kan 
bruges til koncertformål. Ideen er her
med givet videre til fri afbenyttelse.

Foto 5 viser at der også findes skråt
stillede planker langs med gulvet. Også 
dette er lavet af hensyn til akustikken 
ved at give en vis dæmpning af trinly
den fra betongulvet. Samtidig opnås en 
dekorativ virkning, og endelig kommer 
publikum lidt på afstand hvis man væl
ger at ophænge genstande, plancher 
eller lignende på væggen.

Mange rum
Alt hvad der hidtil er beskrevet er de

rum som museumsgæsterne kan se. 
Men der er meget mere.

På førstesalen findes tre kontorer 
samt et stort møderum med en flot skrå 
loftsflade af douglasplanker, svarende 
til den store sal.

Under den del af bygningen som 
rummer cafe, billetsalg, toiletter mv. er 
der lavet en stor kælder der skal bruges 
som magasin. Se foto 9.

Hidtil har mange genstande været 
opbevaret i lader og frysehuse mv. hvor 
det ikke har været muligt at føre ordent
ligt tilsyn og sørge for affugtning. Nu 
kan tingene stå under mere sikre for
hold - og museet sparer penge på leje 
af lagerlokaler.

Adgang til kælderen sker gennem en 
port på bagsiden af bygningen.

Passer i omgivelserne
Museet ligger lige op ad to velbevarede 
landbrugsbygninger fra 1700-tallet med 
gule ydervægge og røde teglsten. Og 
det støder op ti! et smukt grønt område 
med søer, lindetræer, Slotskirken mv.

Derfor var der lagt vægt på at den 
nye bygning skulle passe ind i de histo
riske omgivelser, og alle talere var enige 
om at det var lykkedes. Taget har høj 
rejsning ligesom de gamle, og der er 
anvendt røde teglsten. Og den lange 
træbeklædte skovbygning passer godt 
sammen med den lange murede stald
bygning.

- Bygningen skal indordne sig i 
omgivelserne gennem valg af materia
ler og arkitektur, men den skal også stå 
ved sin egen tid, sagde arkitekt Kent 
Pedersen fra Fogh & Følner Arkitektfir
ma. Allerede fra vindfanget skal man

kj.

Foto 8. Under indvielsen spillede Troels 
Svendsen på en dansk bygget violin fra 
1943 - med bund af ahorn og overside 
af gran (hvilket giver en god resonans). 
Violinen var skænket af violinbygger 
Martin Petersens enke som var ti! stede 
under indvielsen.

Sponsorer
Den nye bygning har kostet 15,1 
mio. kr - hvilket svarer helt til bud
gettet. Den største del af midlerne 
kommer fra Kulturministeriet, mens 
der er opnået støtte fra Augustinus- 
fonden, Knud Højgårds Fond og 
Max Fodgaard Fonden.

Foto 9. Under den ene halvdel af bygningen er indrettet magasin med kompaktreo
ler - store metalreoler der kan rulles frem og tilbage på skinner så man sparer 
gangarealer. Fler kan man opbevare de mange genstande som der ikke er plads til 
at udstille her og nu.

f
M
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fornemme store gennemgående rum, 
de forskellige niveauer og rumhøjder.

- Stormfaldet i december 1999 kom 
under projektarbejdet og appellerede til 
at anvende mest muligt træ. Man får det 
indtryk at alt over terræn er af massivt 
træ,

- Gennem udformningen af bygnin
gen har vi søgt at skabe samme ople
velser som i skovens mangeartede rum. 
Ved indgangen er loftet lavt, og det min
der om den tætte lave nåletræsskov.
Når man går hen ad rampen ned til 
salen skal det minde om skovvejen med 
lys for enden, og de lodrette stolper 
langs væggen skal minde om træernes 
evige gentagelser.

-1 gavlen i den store sal er plankerne 
orienteret lodret for at markere træerne 
der rejser sig mod himmellyset. Ovenly
set der giver indtryk af lys der kommer 
ned gennem trækronerne. På bagsiden 
af huset (modsat indgangen) fører en 
smal hulvej hen til cafeen der fremtræ
der som en lysning i skoven hvor man 
kan nyde sin madkurv og se ud på 
slotsparken.

- Så selvom bygningen kun skal 
være en ramme om udstillingen håber 
jeg at den også kan sætte gæsten i den 
rette stemning, sluttede Kent Pedersen.

Udstillingen
En anden vigtig part i projektet har 
været håndværkerne der har haft en 
række krævende opgaver.

Og ikke mindst skal nævnes museets 
medarbejdere med museumsdirektør 
Jette Baagøe i spidsen der som en 
ægte ildsjæl har båret sagen igennem, 
også i perioder hvor projektet var ved at 
gå i stå som følge af langstrakt lokal
planarbejde, grundig byggesagsbe
handling og problemer med finansierin
gen.

Museumsbygningen blev indviet 11. 
marts, men der er endnu ikke adgang til 
huset. Udstillingen opbygges i løbet af 
foråret og sommeren, og det ventes at 
den åbnes til efteråret.

I løbet af foråret skal man også se på 
museets have der har lidt noget under 
byggeriet. En af de vigtige opgaver er 
at finde ud af hvordan man fortæller 
gæsterne at der er tre udstillingeer og 
leder dem fra det nye indgangsparti og 
over til laden og stalden.

Vi vender tilbage med en reportage 
når den nye udstilling er indviet.

sf

Læplanter? 
Vildtplanter? 

Spørg FORSTPLANT!

Lad os 
jævne vejen 

for Dem

å

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

=k Vi udlægger sorterede materialer i 
lag, 1-20 cm i profil, 

sk Vi jævner veje, hvis overflade er 
grus, i profil.

=k Vi kan begrænse udlægningen til 
sporene.

sk Vi udlægger Deres egne materialer 
eller leverer materialer, 

sk Udlægningen kræver ikke mand
skab ud over føreren af lastbilen - 
så arbejdet kan klares uden Deres 
medvirken.

=k Med metoden opnås en fin jævn vej 
- hurtigt og billigt, 

sk Tilbud uden forbindende, 
sk Vi kommer over hele landet.

Hyllede
Vognmandsforretning

Svend Petersen
Møllevej 88, Hyllede - 4883 Rønnede 
Telefon 5672 5077 - Fax 5672 5671

Mød os på Skov & Teknik - stand 141

Brdr. Svanebjerg A
Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter 

Renholdelse og stabklipning af juletræer

P 1

fil

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

Forhandling af anlægsrør til overkørsler

B.H. Skoventreprise
V/ Brian Hansen 

Faksevej 25,4652 Hårlev 
Mobil. 2163 34 48 

Tlf./Fax. 56 28 84 48 
SE-nr. DK 20 55 64 39

Udkørsel af træ 
Gravearbejde
Hegnsklipning og hegnssætning

Maskinskovning af Nål og løvtræ 
Tynding / Afdrift
Manuelt skovarbejde udføres m.m.

Arbejde overalt i Danmark -216334 48
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NYT OM 
PLANTEVÆRN

På Planteværnsmødet 
blev der fortalt om man
ge mindre ændringer i 
de eksisterende midler, 
nye midler på vej, meto
der til bekæmpelse af 
snudebiller og en ny 
metode til at bekæmpe 
mus.

Desuden kort om 
vækstregulering, top
skudsregulering og ska
der på juletræer fra Gly- 
fosat og fra fugle.

Midt i marts blev der som sædvanlig 
afholdt Planteværnsmøder tre steder i 
landet. Der deltog i år 152 - lidt flere 
end året før. Arrangørerne var PC-Con- 
sult og Forskningscentret for Skov & 
Landskab.

Skovens redaktion var med på 
mødet den 18. marts i Osted, og her 
omtales de vigtigste resultater især med 
henblik på skovbrugsforhold.

Foredragene blev holdt af Paul Chri
stensen, PC-Consult (nyt om kemiske 
midler, nye midler på vej, forsøg med 
snudebiller; museblokke, vækstregule
ring), Hans Peter Ravn, Skov og Land
skab (FSL) (forsøg med snudebiller), 
Georg Noyé, Danmarks Jordbrugsforsk
ning (glyphosat skader), og Jan Jur- 
gensen. Dansk Juletræsdyrkerforening 
(fugletræer).

EU lister over midler
EU startede for nogle år siden med at 
vurdere kemikalier. Midler på positivli
sten kan tillades i de enkelte lande, 
mens midler på negativlisten skal forby
des - selvom de måtte være godkendte 
i enkelte lande. Disse regler skal imple
menteres i de enkelte lande, og det 
skete i Danmark med en bekendtgørel
se af 23. juni 2001.

Ikke-godkendte midler 
Af midler der ikke er godkendt kan

nævnes fenvalerat (Sumicidin) og per- 
methrin (bl.a. Gori 920). Disse midler 
må ikke sælges efter 31.1.02. De må 
ikke bruges efter 1.5.02, herefter skal 
restlagre sendes til Kommunekemi.

Generelt kan siges at alle midler der 
optræder på forbudslister må ikke 
besiddes efter 3 måneder fra sidste lov
lige anvendelsesdato. De skal altså fjer
nes fra kemirummet.

Priser
Priserne på kemikalier har kun ændret 
sig lidt det seneste år - der er hård kon
kurrence på markedet. Priserne er tryk
ket så meget at de fleste nu opkræver 
en emballageafgift som før var inde
holdt i prisen.

Nyt om plantemidler
Terbuthylazin
Handelsnavnet Kemprim er udgået; det 
var tidligere parallelregistreret sammen 
med Gardoprim, som er udgået, og 
derved bortfalder også Kempri.

Tilbage er kun Inter-Terbuthylazin 
som er godkendt i en høj dosis - op til 6 
I handelsvare pr. ha. Midlet skulle have 
været revurderet i 2000, men det er 
først i sommeren 2002 Miljøstyrelsen - 
måske - får tid til at se på det.

Styrelsen har mundtligt oplyst at de 
frygter at nogle af stoffets nedbryd
ningsprodukter kan udvaskes. Det kan 
måske føre til at det kun tillades i en 
mængde på 1,5 l/ha (3/4 kg virksomt 
stof). Dermed bliver det uinteressant i 
skov og kan kun bruges til majs. 
Afgørelsen falder måske i løbet af det 
næste halve år.

Zeppelin
Det er en blanding af diflufenican (40 g 
virksomt stof pr. kg) som optages gen
nem rødder og især virker ved at hæm
me fremspiring af nyt ukrudt, og glypho- 
sat{ 160 g/kg) som optages gennem 
grønne plantedele og rammer allerede 
fremspiret ukrudt.

Sidste år så man mange steder en 
dårlig virkning. Jordtemperaturen var 
høj i forsommeren, og det medførte en 
hurtig nedbrydning af diflufenican'en. 
Hvis det er 25 grader er der kun godt 
50% af midlet tilbage efter 2 måneder - 
er det derimod 5 grader er der 95% til
bage.

Producenten er for nylig købt af Bay
er som overvejer at lave en flydende 
variant med mindre glyphosat og mere 
diflufenican. Det vil være meget positivt 
for skovbruget, for anvendelsen af Zep
pelin har hidtil været begrænset af den 
relativt store mængde glyphosat.

Karmex
Den nedre grænse for doseringen er 
nedsat til 0,9 kg handelsvare pr. ha, og 
især på den lidt lettere jord og mod 
nogle ukrudtsarter er dette helt tilstræk
keligt. På den svære jord og humusjord 
skal man dog op omkring maksimum - 
1,5 kg/ha - for at få tilstrækkelig virk
ning.

Midlet skal have fornyet godkendelse 
i 2001, men Miljøstyrelsen har endnu 
ikke set på sagen. Afgørelsen ventes i 
løbet af efteråret 2002.

Også her frygter man at der kan ske 
udvaskning. Måske fastsættes der en 
lavere dosering som begrænser anven
delsen - eller det tages helt ud.

MCPA
MCPA er godkendt til off-label brug, og 
man kan få tilladelse gennem PC-Con
sult. Det kan bruges til afskærmet sprøj
tning mod en række tokimbladede, bl.a. 
snerler, i nordmannsgran og nobilis.

Herbatox MCPA er trukket væk fra 
markedet. Der er nu søgt om en off- 
label godkendelse på andre handels
navne, såsom Metaxon, Swedane eller 
M750. Sidste år blev doseringen sat 
ned til 1,3 l/ha, men det er også rigeligt.

Glyphosat
Der findes et meget stort antal handels
navne. Roundup 2000 sælges ikke 
mere, men en del handlende har stadig 
lagre. I stedet er lanceret Roundup 
3000 der har en knapt så hård formule
ring, men det kræver stadig tilsætning 
af additiver for få en hurtig indtræng
ning.

Roundup 3000 anbefales ikke i etab
lerede kulturer, men som forberedende 
sprøjtning. Det er mere aggressivt end 
Roundup Bio.

Det må nu ikke anvendes på arealer 
med belægning af sand og grus, dvs. 
på fortove, gårdspladser mv. Sidste år 
blev der indført et afstandskrav på 10 m 
fra vandløb for de fleste handelsnavne.
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Figur 1. Forsøg med nye ukrudtsmidler på dueurt og enårig rapgræs som dækkede 
70% af arealet i den ubehandlede parcel.

Gallant
Gallant tages væk fra markedet 1,7.02, 
men lagre må bruges op. Firmaet hav
de fået oplyst at den nuværende god
kendelse omkring arbejdsmiljø nok ville 
blive afvist.

Måske vil firmaet ansøge igen hvis 
midlet optages på EU’s positivliste, og 
det anbefales at indkøbe et lager til et 
par års forbrug hvis man er tilfreds med 
midlet.

Simazin
Afgørelsen omkring terbuthylazin vil nok 
have afsmittende virkning på Simazin. 
Det er sandsynligt at der fastsættes en 
lavere dosis end den nuværende 4 l/ha, 
og det vil gøre Simazin mindre interes
sant.

Nyt om insektmidler
Fastac
Det er et syntetisk pyrethroid med en 
bred godkendelse - dvs. mod lus, snu
debiller, barkbiller osv.

Det har i modsætning til Sumi-Alpha 
et opløsningsmiddel, og det betyder at 
det i varmt vejr kan være mere aggres
sivt over for nyudsprungne graner. Der
for frarådes anvendelse på nyud
sprungne træer - men lus skal jo altid 
bekæmpes før udspring,

B. t. og Rotstop
De biologiske midler B.t. og Rotstop 
(der indeholder en bakterie, hhv. en 
svamp) er ikke formelt godkendt selvom 
der er gået op til 10 år siden de kom på 
markedet. Godkendelsen skal komme 
fra Skov- og Naturstyrelsen, men det er 
ikke klart hvad de går og venter på. 
Midlerne kan dog indtil videre købes og 
bruges lovligt.

Sumi-Alpha
I juli 2001 blev det meddelt at tilladel
sen for Esfenvalerat (Sumi-Alpha) ville 
blive indskrænket væsentligt. Det har 
haft en bred godkendelse, men fra 
1.10.02 må det kun anvendes til dyp
ning og rodhalssprøjtning mod snude
biller.

Paul Christensen betegnede dette 
som en rent politisk afgørelse fra den 
daværende miljøminister, Svend Auken. 
Sumi-Alpha er nemlig ikke spor anderle
des end andre, tilladte, pyrethroider og 
er på EU’s positivliste.

Ugen før planteværnsmødet havde 
Paul Christensen imidlertid hørt fra fir
maet at de vil indlevere en ny ansøg
ning til bred anvendelse. Med bag
grund i ministerskiftet ventes ansøgnin
gen at komime igennem. Afhængigt af 
sagsbehandlingen kan der dog blive en 
kort periode hvor midlet kun må anven
des til snudebiller.

Karate
Firmaet havde i en årrække søgt om at 
få godkendt Karate uden held. For dog 
at komme i gang blev ansøgningen

reduceret, og i 2001 blev det godkendt 
mod ædelgranlus men ikke snudebiller, 
barkbiller mv.

Firmaet vil nu søge en bred godken
delse til alle midler, og det ventes at 
komme igennem. Der er ikke faglig 
begrundelse for en afvisning - og en ny 
minister vil måske se anderledes på 
sagen.

Doseringen er nu sat ned fra 0,6-0,8 
kg/ha til 2 x 0,3 kg/ha. Det er lidt svært 
at forstå hvad der menes med to portio
ner - man kan jo overveje at udbringe 
de to doser samtidig!

Det sælges ikke mere i flydende 
form, men kun som granulat. Det er en 
generel tendens for mange midler, at 
man går bort fra flydende til faste for
muleringer som er bedre med hensyn til 
arbejdsmiljø. Den flydende form er såle
des klassificeret som ’’Sundhedsskade
lig, Xn” og ’’Farlig ved indtagelse”, 
mens den faste form er "Lokalirriteren
de, Xi”, og "Irriterer øjne og huden”.

Permethrin
Sidste år blev tilladelsen til Gori 920 
begrænset til snudebiller, fordi der kom 
andre opløsningsmidler i. Det er ikke 
kommet på EU’s positivliste og skal der
for udfases i alle EU-lande. Det må kun 
anvendes indtil 1.5.02 og skal derefter 
destrueres.

Nyt om afværgemidler
Gyllebo
Godkendelsen er nu udvidet til også at 
gælde musegnav på løvtræer. Granula
tet sælges ikke længere (det har aldrig 
været godkendt) - det kan fås som pul
ver og i flydende form.

Gyllebo er ikke afprøvet i Danmark 
mod hjorte, men svenskerne har 
afprøvet det med god effekt.

Mota
Det blev sidste år godkendt mod hjorte 
og mus på løvtræer og har en god virk
ning.

Et eksempel: I et forsøg i ask havde 
markmus gnavet 80% af de ubehandle
de. Planter behandlet med Mota havde 
godt 20%, mens der var 40% på planter 
med Gyllebo. Se i øvrigt artikel i Skoven 
9/00 eller Skoven 10/01, side 461.

Mod råvildt er virkningen lige så god 
som mod mus.

Nye midler på vej
En række midler er på forskellige stadi
er af godkendelse.

Diflufenican
kan blandes med andre midler, såsom 
glyphosat eller flurtamon. Hvis indhol
det af Roundup er lavt nok undgår man 
skader, og som tidligere nævnt ventes 
en ny blanding snart på markedet.

Imi midter
Omfatter bl.a. Imazapyr og Imazamox. 
Sidstnævnte er vældig godt mod mose- 
bunke og andre kraftige græsser. Det 
skader granerne og skal derfor udbrin
ges afskærmet. Rodoptagelsen i gra
nerne er meget ringe.

Oxyfluorfen
Det er meget populært i USA og Irland 
under navnet Goal. Der laves forsøg i år 
i Danmark mod tokimbladede og græs
ser. Forsøgene betales af Produktions-
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Figur 2. Forsøg med kemiske midler mod gnav af snudebiller i Småland. Gori 920 er 
permethrin (som er forbudt fra 1. maj).
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Figur 3. Dødelighed i forsøgene i Småland fra figur 2.

afgiftfonden som et led i udviklingen af 
afløsere for de kendte herbicider.

Sulfunylurea
Sulfunylurea midler omfatter en lang 
række handelsnavne som Ally, Gratil, 
Hussar, Equip og Atlantis. Det virksom
me stof bruges i meget små mængder - 
ofte kun 20-30 g/ha, de udbringes om 
foråret før spiring eller lige efter. Nogle 
har bladvirkning, andre jordvirkning (og 
nogle har vist sig at have større jordvirk
ning end firmaet anede - bl.a. Gratil).
De skal kunne bredsprøjtes.

De virker generelt kun på markukrudt 
og nyligt fremspiret ukrudt - ikke på 
etableret ukrudt. I skov må man bruge 
Roundup eller måske Imazamox - det 
gælder således brombær.

Figur 1 viser et forsøg med dueurt og 
enårig rapgræs der fjernes næsten fuld
stændigt af Equip, Hussar og Atlantis 
(og lige så effektivt som terbuthylazin 
eller Karmex). Gratil fjerner dueurt, men 
til gengæld bliver der lidt mere rap
græs; det er ikke usædvanligt at når én 
art fjernes er der en anden som får bed
re vilkår.

Til gengæld er der risiko for skader 
på nordmannsgranen - Equip, Hussar 
og Atlantis gav i forsøget en skadeka
rakter på 0,6-1,1 (på en skala fra 0 til 
10, hvor 10 er død). Gratil havde kun 
0,2 i skader; til sammenligning gav Zep
pelin 0,8 og Karmex 0,1.

Det er typisk for disse midler, at de 
har meget varierende virkning på for
skellige arter af ukrudt. Hvis vi skal 
bekæmpe flere arter skal vi måske blan
de dem. Det stiller større krav til dyrke
ren som ikke kan nøjes med én stan
dardløsning til alle situationer.

Det blev spurgt om der er risiko for at 
udvikle resistens hos visse arter, såle
des som man så det med dueurt og 
Atrazin. Paul Christensen mente ikke 
der var nogen risiko fordi der er så 
mange midler, og skulle uheldet være 
ude kan man gå over til et andet.

Amistar
Sidste år var der en del skader fra 
ædelgrannålefiltrust. Sprøjtning med 
Amistar 1,0 l/ha under skudstrækning 
var effektivt og standsede udviklingen. 
Midlet er ikke tilladt til formålet - men 
måske vil Produktionsafgiftsfonden 
finansiere forsøg så der kan søges om 
godkendelse.

Snudebilleforsøg
Snudebillen er nok det væsentligste 
skadedyr i det vedproducerende skov
brug. Svensk skovbrug har et stort pro
blem, fordi det hidtil eneste godkendte 
middel, permethrin, forbydes med 
udgangen af 2003.

Kemiske midler
Paul Christensen har lavet flere forsøg 
for svenskerne med forskellige insektici
der. Figur 2 viser et gennemsnit af tre

forsøg i Småland. Det ses at flere midler 
er lige så gode som permethrin mens 
flere andre er en smule ringere. Uden 
behandling var der over 25% døde 
planter - figur 3.

I et andet svensk forsøg (Toftaholm) 
var resultaterne tilsvarende. Her var 
Confidor lidt bedre end permethrin, Gori 
58 og 59 var noget ringere, mens de 
øvrige var lige så gode som permethrin. 
Bestanden af biller var har noget højere

- der var 45% døde planter i den ube
handlede, mens der var 1-5% døde ved 
de kemiske midler (permethrin 1%).

Svenskerne er begejstrede over dis
se forsøg - de vidste ikke der fandtes 
andre kemiske midler. Der er allerede 
nu flere ansøgninger på vej om godken
delse af nye midler i Sverige.

Ikke-kemiske midler
Svenskerne har i en del år arbejdet
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Figur 4. Ikke-kemiske metoder til bekæmpelse af snudebiller. Forsøg i Danmark. Til 
sammenligning er vist Gori 920 (permethrin, forbudt fra 1. maj).

med forskellige mekaniske midler som 
skulle forhindre billerne i at gnave på 
planterne. Foto 1 viser nogle eksempler.

Hylostop er et papirrør med en 
belægning af teflon øverst. Det er så 
glat at billen ikke kan kravle over. 
Snappskydd er et plasticrør som lukkes 
sammen om planten. Billen kan ikke 
kravle op fordi den ikke kan passere 
kraven øverst. Det vil sige en del biller
ne er så akrobatiske at de alligevel kan 
nå over, så derfor har man lavet en end
nu bredere udgave.

Et problem ved begge disse rør er at 
de skal påsættes ret præcist så der ikke 
bliver en åbning for neden hvor billen 
kan komme ind. Og der må heller ikke 
være græsstrå eller grene der går ind 
over planten, for dem kan billen også 
bruge som en bro. Derfor er påsætning 
tidskrævende. Snappskydd er desuden 
ret dyr - 50 øre/stk.

De mekaniske barrierer er generelt 
bedst ved de små dækrodsplanter, 
mens de er ringere eller uegnede 
(Snappskydd) ved barrodsplanter.

Figur 4 viser resultatet af et dansk 
forsøg. Kun Hylostop er lige så god 
som permethrin, mens der ikke er 
meget virkning af latex.

Bestanden af snudebiller var ikke så 
stor i forsøget, så der var stort set ingen 
planteafgang. Bortset fra Hylobex - en 
sprøjtevæske udviklet i Østrig - her var 
der 20% afgang. Alle plantedele over 
sprøjtestedet blev dræbt, og de overle
vede kun hvis grene længere nede kun
ne vokse op.

Hylobex og latex er desuden vanske
lige at arbejde med - det er umuligt at 
rense sprøjterne bagefter.

Skovdyrkning
Det er også muligt at begrænse angreb 
ved hjælp af ændret kulturteknik. En 
kraftig jordbearbejdning hæmmer 
angreb fordi billerne kan ikke passere 
blottet mineraljord. Stribevis eller pletvis 
bearbejdning virker dog kun en tid, for
di hvis der blæser græs og blade ind 
over jorden kan billerne bruge det som 
bro ind til planten.

En anden mulighed er plantning 
under skærm. Virkningen består især i 
at billerne gnaver i toppen af skærm
træerne frem for de små nyplantede 
træer.

Figur 5 og 6 viser resultaterne fra 
danske forsøg. Resultaterne betegnes 
som lovende, og de fortsætter i nye 
varianter.

FSL har udgivet en rapport i 2000 
med oversigt over den daværende 
viden (rapport 26). Resultaterne er 
omtalt i Skoven 5/00 og særtryk februar 
2001.

Museblokke
Fornylig er der kommet et nyt produkt til 
bekæmpelse af mus. Det er blokke med 
korn behandlet med bromadiolon og 
har været afprøvet flere steder på Sjæl
land. Blokkene er omtalt i Skoven 3/02, 
og den følgende omtale er et supple
ment til denne artikel.

De er afprøvet på andre musearter 
end markmus, men er - lidt overrasken
de - tilladt til brug mod alle arter af 
mus. Foto 2 viser det udstyr man skal 
bruge.

Blokkene skal lægges på en alubak- 
ke, fordi de trækker fugt hvis de lægges 
direkte på jorden. De indeholder både

Foto 1. Eksempler på mekaniske midler 
mod snudebiller. Til venstre Flylostop, 
og til højre Snappskydd i to udgaver. 
Øverste række er til barrodsplanter, 
nederst til dækrodsplanter.

fedt og sukker som skal tiltrække muse
ne - men det viser sig også at være 
meget attraktivt for hunde og ræve.

Der er eksempler på at ræve har 
gået rundt og systematisk ædt alle de 
udlagte blokke, og det forlyder at der er 
fundet et par døde ræve. Hunde har 
også vist sig meget interesserede i 
blokkene - en tilhører havde to gange 
haft sin hund til behandling. Derfor skal

Foto 2. Notrac museblokke (grønne) 
som skal anbringes på en alubakke og 
dækkes med en plastickasse.

m
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Figur 5. Forsøg med afværgemidler mod snudebiller på Det Grønske distrikt. Der anvendes ét-årige dækrodsplanter af 
rødgran. Skaderne opgøres på en skala 0-5 hvor 5 er helt bortgnavet overflade.
Skadetrykket er relativt lavt (0,1-0,5). Der er afprøvet tre forskellige modforholdsregler: Bugstop (voks), Gori 920 (permethrin) 
og Snappskydd (plastickrave), sammen med ubehandlet. Disse metoder er kombineret med tre grader af jordbearbejdning. 
De fire første søjler viser knusning og oprilning med ASM-plov, de fire næste totalrydning med dozer, og de fire sidste 
stødknusning uden oprilning. Alle kombinationer af modforanstaltninger viser stærk signifikant effekt i forhold til de ubehandle
de planter.

Grønske 9+10 RGR, Gnav

□[±] a i
Bugstop Gori 920 
ASM-

rillepløining

ubehandlet snåppskydd Bugstop
dozer

Gori 920 ubehandlet snåppskydd Bugstop 
kun knust

Gori 920 ubehandlet snåppskydd

blokkene dækkes med en omvendt pla
stickasse som fastholdes med pløkke.

Der er rygter om at der skulle være 
fundet et par døde rovfugle dræbt af 
bromadiolon. Det vil være overraskende 
hvis det skyldes at de har spist forgifte
de mus, fordi der kræves meget store 
mængder. Brugt i museblokke er gift
stoffet da også "godkendt uden for fare
klasse”.

Giftighed udtrykkes ved LD50 værdi
en - dvs. den mængde der skal til for at 
dræbe 50% af forsøgsdyrene. For 
museblokkene er LD50 værdien på 5 
g/kg legemsvægt, målt på rotter, og 
mængden af virksomt stof i museblok
kene er 0,005%. Rovfugle skal derfor 
via mus optage giften fra 100 kg muse
blokke for hver kg legemsvægt før der 
bliver en dødelighed på 50% af fuglene.

Der blev spurgt til praktiske erfarin
ger, og de var noget varierende:

- Det er nemt at arbejde med. Der 
har ikke været mange mus i år, så virk
ningen er usikker.

- Der blev gnavet i starten af sæso
nen, men ellers ikke.

- Man skal sikre sig at man dræber 
markmus og ikke andre, sjældnere og 
uskadelige arter af mus.

Der blev også nævnt Musebaljen - 
en plasticbalje med huller hvor musene 
lokkes ind, men ikke kan finde ud igen 
(omtalt i Skoven 11/01). Tanken var at 
musene skal tages af rovfugle når de 
løber rundt i baljen, men det lykkes ikke 
altid. Måske skal man opsætte sidde
pinde tæt på baljerne så fuglene får øje 
på musene.

Glyfosat skader
For en række år siden var der formod
ninger om at Roundup kunne ophobes i 
juletræer, og at det kunne føre til gulfarv
ning eller misvækst. Det er blevet under
søgt i en større forsøgsserie på Dan
marks Jordbrugsforskning i Flakkebjerg.

Træer er blevet sprøjtet forår og/eller 
efterår i perioden 1995-99. Mængden 
har været 1,2 og 4 liter/ha (1 liter tager 
nyspiret ukrudt, 4 liter tager etableret 
ukrudt).

Det viste sig der var ingen forskel på 
behandlingerne. Selv i parceller der var 
sprøjtet 5 år i træk var der ikke mere 
misfarvning end i den ubehandlede.
Der var en lille, men ikke sikker tendens 
til lidt flere skader hvor der sprøjtet med 
4 liter. De værste skader var gule spid
ser på nålene, men der var ikke forkor
tede eller forkrøblede nåle.

I foråret 2000 blev toppen skåret af 
alle træer og analyseret for glyphosat 
og nedbrydningsproduktet AMPA. 
Tabellen viser mængder i mg/kg - den 
mindste målelige mængde er 0,005:

Sprøjtet Rest af G Rest af AMPA

1995 0 0
1995-96 0 0
1995-97 0 0
1995-98 0,005 0
1995-99 0,045 0,010

Konklusionen er at hvis der sprøjtes 
med op til 4 l/ha/år er der ingen tegn på 
at glyphosat ophobes i træerne. Gly

phosat og dets nedbrydningsprodukt 
AMPA er stort set nedbrudt i løbet af YA 
år (se fx træerne i linje 4 som har stået 1 
sæson plus en vinter før der blev målt).

Fugletræer, -stativer
En del juletrædyrkere har problemer 
med fugle der sætter sig i toppen af 
træet så dne knækker. Der har været 
udviklet mange forskellige pinde til at 
sætte fast på toppen så den ikke blev 
ødelagt.

Juletræsdyrkerforeningen havde 
lavet en større undersøgelse af de for
skellige metoder. Der er lavet et samlet 
regnestykke hvor der indregnes om
kostninger til påsætning og fjernelse af 
pinde samt manglende indtægt ved 
salg af træer med skader.

Det viste sig at det mindste tab - 
1200-1500 kr/ha - får man ved fugle
træer eller fuglestativer. (Fugletræer: 
der efterlades 50 træer/ha fra den fore
gående bevoksning, og her kan fuglene 
sætte sig. Fuglestativer: Der opsættes 8 
stativer/ha å 80 kr hvor rovfugle kan sid
de og skræmme de mindre fugle væk).

Opsætning af diverse pinde gav et 
tab på omkring 3000 kr/ha, og den ube
handlede parcel gav et tab på 2800 
kr/ha. Der er ganske vist færre skader 
når man monterer fuglepinde, men det 
tager tid, og arbejdslønnen hertil svarer 
til tabet på skadede træer.

Vækstregulering
Der er udviklet mange metoder til at 
bremse juletræernes vækst så de ikke 
bliver for åbne.
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Figur 6. Gnav af snudebille ved forskellige afværgeforanstaltninger. Kulturen er 
anlagt under skærm (500-600 stammer/ha) og efter jordbearbejdning (Skovsnegl). 
Skaderne opgøres på en skala 0-5 hvor 5 er helt bortgnavet overflade. 
Skadetrykket er meget lavt, men alle afværgeforanstaltninger giver signifikant 
reduktion i omfanget af gnav i forhold til ubehandlede planter

Top Stop tangen kommer i år i en ny 
udgave med 4 skær i stedet for 2 - så 
kan man nøjes med 2 klip på hvert top
skud i stedet for 4-5. Den er også for
bedret idet den giver ikke så meget 
efter når man trykker den sammen.

Netop dette lader til at være et pro
blem, for der er meget forskellige erfa
ringer med metoden. En sagde at han 
klipper forsigtigt, og der er skader på 1 
promille af træerne. En anden kendte til 
en større erstatningssag over for en 
entreprenør der havde klippet for hårdt. 
En tredje gav et eksempel hvor 4 mand 
havde behandlet et stykke, og det var 
tydeligt at 1 af de 4 havde trykket for 
hårdt så der kom skader i de træer han 
havde behandlet.

Konklusionen er derfor at man skal 
lære hvor hårdt man skal trykke, så bar
ken skades uden at veddet rammes.

En anden løsning er kemiske midler 
kendt fra landbruget.

Der er en off-label godkendelse på 
Cerone gennem PC-Consult og Dansk 
Juletræsdyrkerforening.

Der er også en off-label godkendelse 
på Pomoxon gennem enten PC-Consult 
eller Juletræsdyrkerforeningen og 
Skovdyrkerforeningen (udviklet af Sten 
Sørensen). Begge midler har i forsøg 
vist sig at nedsætte topskuddets vækst 
fra 35 cm til 20-25 cm.

Bent, Steen og Jens ??? 
Mød dem på stand 20 på 

Skov & Teknik!

Pomoxon er bedre med hensyn til 
arbejdsmiljø da det er godkendt uden 
for fareklasse. Pomoxon giver imidlertid 
risiko for skader i form af gulfarvning 
eller krumning af topskud.

Anvender man en koncentration på 
højst 1% er der begrænset antal skader.

Skaderne afhænger også af skud
dets udvikling. Paul Christensen anbe
faler at sprøjte når topskuddet er 8-15 
cm langt. Sprøjter man tidligt får man 
generelt større væksthæmning, men har 
også større risiko for misfarvning. Sprøj
ter man sent får man mindre hæmning, 
men har så større risiko for krumninger.

Længden af topskuddet afhænger af 
vækstforholdene i det enkelte år og i 
den enkelte kultur. Der er også altid 
variation fra træ til træ inden for kultu
ren, så man kan ikke sprøjte træerne 
ned til en bestemt højdevækst.

Pomoxon kan også bruges til stop
behandling. Hvis man har sprøjtet 1. 
gang i juni kan man sprøjte 2. gang i juli 
med 0,5% opløsning. Hvis skuddene er

Bøgekævler til eksport
De kinesiske sundhedsmyndigheder 
har øget restriktionerne for import af 
uforarbejdet råtræ. Det rammer især 
den danske eksport af bøgekævler 
til Asien, idet bøgekævler skal over
fladebehandles for bl.a. vedborende 
insekter inden udskibning fra havn.

To plantebeskyttelsesmidler er nu 
godkendt til overfladebehandling af 
bøgekævler:

1. IT-Cypermetrin - dosering: 2% 
opløsning.

2. Fastac 50 (Alfa-cypermethrin) - 
dosering: 0,8-1,6% opløsning.

For begge midler gælder tempe
raturen skal være over 1-2°C på 
behandlingstidspunktet og at alt træ 
skal dækkes af sprøjtevæsken, inkl. 
endefladerne af kævlerne. For at få 
en tilstrækkelig virkning skal be
handlingen fortsættes indtil der ses 
en afdrypning fra overfladen. For 
yderligere informationer henvises til 
de nye opdaterede etiketter, som bør 
læses inden plantebeskyttelsesmid
let tages i brug.

De to nævnte midler har nu fået 
etiketter hvor den nye anvendelse 
omtales. Der findes imidlertid sta
dig lagre af ubrudt kemikalieembal
lage hos grossister mv. med en 
ukorrekt etiket. Hvis man anvender 
midlerne til overfladebehandling af 
eksportkævler bør man derfor ind
hente supplerende informationsma
teriale.

Det skal endvidere bemærkes, at 
andre midler som hidtil har været 
godkendt enten er under udfasning 
eller revurdering. Anvendelse af rest
lagre af andre midler kræver således 
en særskilt godkendelse fra Miljøsty
relsen.

Kilde: Skoven-Nyt 5/02, Erhvervs
politisk Afdeling, Frank Hansen

22-28 cm ved stopbehandlingen 
ender de på ca. 35 cm - de vokser 5-10 
cm efter behandling. Er skuddet kort er 
der tendens til misfarvning, er det langt 
er der tendens til skudkrumning. Også 
her er der store variationer. sf

• Køb af træ på roden t
• Maskinskovning . BRDR.
• Udkørsel af træ HØJRUP A/s
• Maskinplantning Skoventreprenører
• Oprilning Skovgade 20

7300 Jelling
• Rydning af stød og kvas Biltel. 20 73 71 73

30 80 01 73
• Knusning Fax 76 80 14 00
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Søndag d. 5. maj afholdes 
Skovens Dag over hele landet.

Søndag d. 5. maj inviteres familien Danmark til store- 
skovturs-dag i 80 skove. Det er 8. gang skovens ejere 
og personale afholder Skovens Dag i samarbejde med 
Dansk Skovforening og Skov- og Naturstyrelsen.

I år slår 27 private, 18 kommunale samt de 25 stats
skovdistrikter, Forskningscentret for Skov & Landskab, 
Arboretet og Skovskolen dørene op for alle interessere
de.

I boksen på næste side findes en oversigt over alle 
arrangementer. Yderligere oplysninger ligger på hjem
mesiden www.skovensdag.dk. Her kan man blandt 
andet se indholdet af alle arrangementer, samt hvor og 
hvornår de afholdes.

Livet i skoven
Temaet for Skovens Dag i år er "Livet i skoven". Sko
ven er levested for mange dyr, fugle og planter. Den er 
også arbejdsted for skovens folk. Og vi kommer der for 
at opleve naturen eller for at dyrke forskellige former 
for friluftsliv. Alt det kan man høre om og opleve på 
Skovens Dag.

Der er udarbejdet et lille hæfte “Året i Skoven" over 
temaet. Hæftet uddeles gratis på Skovens Dag.
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Arrangementer på Skovens Dag 2002
Du kan få yderligere oplysninger om de enkelte arrangementer i lokalpressen, på www.skovensdag.dk eller hos kontaktperso

nen som står nævnt ved navnene på hvert skovdistrikt.

Nordjyllands Amt
Flade Præstegårds Skov
Bruce K. Steuer, tit: 98 48 60 09
Hostermark Skov
Thorkild Lund, tit.: 98 58 77 54
Toft skov
Thorkild Lund, tit.: 98 58 77 54.

Nørre Uttrup og Voerbjerg
Esben Buch, tit.: 98 33 30 14 / 99 31 20 91 / 
40 89 10 45
Oxholm Gods
Jens Glud, tit.: 98 23 60 55 / 22 20 35 55
Blokhus plantage
Knud Larsen, tit.: 98 24 90 06 / 26 87 54 10.
Rold skov
Ivar Høst, tit.: 98 39 10 14.
Mosbjerg
Torben Stæhr, tlf.: 98 44 19 11.

Støttrup Plantage
Orla Bertram-Nielsen, tlf.: 98 64 38 64 /
40 38 90 89

Viborg Amt
Viborg Kommune
Niels Bertelsen, tlf.: 86 62 20 79 / 86 62 10 79 / 
40 41 63 58
Havredal Plantage, Stendal Plantage 
og Ulvedal Plantage
Mads Lundhøj, tlf.: 96 41 60 05.
Borbjerg Plantage,
Nordre Feldborg Plantage og 
Sønder Feldborg Plantage
Mads Lundhøj, tlf.: 96 41 60 05.
Hjermind Krat
Kommunegartner Hans Peter Sonnichsen, 
tlf.: 86 68 15 14/86 68 38 00
Stenbjerg Klitplantage
Kim Christensen, tlf.: 97 97 70 04.

Århus Amt
Bidstrup Gods
Geert de Lichtenberg, tlf.: 86 46 80 21 /
21 49 69 79
Emmedsbo Skov
Erik W. Pedersen, tlf.: 40 17 26 78 og 
Anders Rasmussen.
Tokkeløkke Skov
Jens Erik Engel, tlf.: 21 62 96 37
Himmelbjergegnens Natur- og 
idrætsefterskole
Ove Gasb]erg, tlf.: 86 89 83 99
Rosenholm Kommune
Anita Søholm, tlf.: 86 36 56 10/86 99 44 12/ 
23 64 35 66
Marselisborg Skov
Henrik Hansen, tlf: 86 27 39 52
Moesgård og Fløjstrup Skov
Henrik Hansen, tlf: 86 27 39 52

Mollerup og Lisbjerg Skov
Lars Bøgh, tlf: 86 23 07 55

Salten Skov
Jan Kjærgaard, tlf.: 87 98 91 25.
Fussingø Slot
Sander Hestbæk Marcus, tlf.: 86 45 45 00.
Løvenholm Skovdistrikt
Karen Schacht, Naturvejleder, 
tlf.: 86 48 30 01

Ringkøbing Amt
Løvbakkeskoven
Jørgen Frederiksen Mortensen, tlf.: 96 28 27 
28 og Mads Lundhøj, tlf.: 96 41 60 05.
Klosterheden Plantage
Henning Givskov, tlf.: 97 86 52 52.
Brokholm Søgård
Mads Lundhøj, tlf.: 96 41 60 05.
Haunstrup Brunkulslejer
Torben Bøgeskov, tlf.: 75 80 00 07.
Egvad Kommuneplantage
Peder Brøgger, tlf.: 21 25 96 68
Vestre Plantage
Thomas Odgaard, tlf.: 97 40 76 26 /
96 11 76 75 / 60 63 26 06
Vestre Plantage
Thomas Odgaard, tlf.: 97 40 76 26 / 96 11 76 
75 / 60 63 26 06
Stråsø Plantage
Claus Simonsen, tlf.: 21 49 39 59.

Vejle Amt
Tønballe
Inken Breum Larsen, tlf.: 75 88 31 99.
Bjerge Skov
Inken Breum Larsen, tlf.: 75 88 31 99.
Thestrup Skov
Peter Christensen, tlf.: 75 66 20 45 /
40 40 09 15
Barritskov Skovdistrikt
Trine Kopp, tlf.: 75 69 11 77 / 22 70 07 11
Det Grønske Skovdistrikt
Martin Vestergaard, tlf.: 75 88 39 49 /
20 97 20 47
Frederikshåb Plantage 
Randbøl Hede
Inken Breum Larsen, tlf.: 75 88 31 99.
Sønderskoven
Lars Rasmussen, tlf.: 76 44 51 35 /
30 70 00 03

Ribe Amt
Esbjerg Kommune
Claus Løth, tlf.: 76 16 15 53 / 27 24 10 36
Marielundsskoven
Allan Lindgaard Nielsen, tlf.: 75 86 11 81 /
79 30 14 22

Varde Kommune
Max Strunge, tlf.: 79 94 65 44
Fanø Klitplantage
Marianne Linnemann, tlf: 76 54 10 29.

Tirsbjerg Plantage
Inken Breum Larsen, 75 88 31 99.

Sønderjyllands Amt
Krigsfangeplantage, Løgumkloster
Torben Ravn, tlf.: 74 77 75 23

Skovdyrkerforeningen Syd
Jakob Engsig-Krarup, tlf.: 73 20 28 00 /
24 22 95 49 / 73 20 28 09
Vråby Plantage på Rømø
Thomas Wessel Fyhn, tlf: 74 82 61 05.
Nørskovgård
Carsten Ørnsholt, tlf: 74 52 21 05.
Aabenraa Skovdistrikt, Varnæs Vig
Angel Ottesen, tlf.: 74 67 67 90.

Egetofte Naturskole og 
Sønderskoven
Martin Reimars, tlf.: 74 65 14 64.

Fyns Amt
Æbelø - en skov på vej til urørt skov
Jens Bækkelund, tlf.: 64 81 37 99 / 26 61 66 30
Vissenbjerg Kommune
Ole Knudsen, tlf.: 65 96 81 81
Middelfart Kommune
M. Holm Andersen, tlf.: 64 41 01 75 /
21 49 32 12
Kirkendrup Skov ved Odense
Jesper Vagn Christensen, tlf: 62 65 17 77.
Skovsgaard Skov
Skovrider H. Staun, tlf.: 62 59 12 02
Holstenshuus Skovdistrikt
Gustav Berner, tlf.: 62 61 03 11 / 40 16 20 35

Vestsjællands Amt
Broholm Skovdistrikt
Ole Pedersen, tlf.: 56 31 20 07 / 22 79 33 07
Holbæk Naturskole
Kirsten Lundin, tlf.: 59 45 22 83
Korsør Lystskov
Karen Haumann, tlf.: 57 83 34 10 / 88 51 95 20
Kristiansholms Plantage
Søren Cæsar Jensen, tlf.: 55 45 96 53 /
24 45 33 01
Næsbycentret, Østerskov
Helen Holm, tlf.: 57 64 55 40
Skjoldenæsholm Skov
Poul Norup, tlf.: 40 10 28 84
Sorø Sønderskov
Jens Kristian Poulsen, tlf.: 57 82 01 35 /
24 65 88 69
Tølløse Skov
Michael Rodding, tlf.: 57 80 12 12
Valbygaard Skov
August Bech, tlf.: 58 52 00 78

Roskilde Amt
Bidstrupskovene
Turleder: Morten Lindhard, tlf: 59 50 97 76.

Frederiksborg Amt
Arboretet
Jerry Lewerens, tlf.: 35 28 36 28.
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Egebæksvang Skov i Espergærde
Torben Hoch, tlf: 49 70 90 90

Gribskov
Lene Myen, tlf: 48 48 56 14.

Valby Hegn
Dennis Robertson, tlf: 47 72 00 50.
Forskningscentret for 
Skov & Landskab
Claus Jerram Christensen, tif: 21 20 72 15

Københavns Amt
Jægersborg
Søren Breinholt, tlf: 39 63 03 20 el. 02 60.
Nørreskoven
Stephan Springborg, tlf: 43 52 82 72.

Storstrøms Amt
Det Petersgaardske Skovdistrikt
Mikal Herløw, tlf.: 55 39 50 07 / 20 72 72 42
Skansen og Strandegård Dyrehave
Kari Hald, 51 23 51 02

Klinteskoven
Peter Scavenius, tlf.: 55 81 91 05
Hannenov skov
Niels Chr. Jørgensen, tlf.: 54 43 90 13.

Bornholms Amt
Hammeren og Slotslyngen
Svend Sanden Andersen, tlf: 56 97 40 06.

Hasle Kommune
Hans Chr. Olsen, tlf.: 56 93 30 79 / 40 11 59 13

Har du fortalt dine kollegaer 
om din bilforsikring?

CF FORSIKRING 
er det 5. største 
bilforsikrings
selskab i 
Danmark.

1 J

r
Vi bygger pa 
idéen om forsik
ringsklubber og 
har derfor nogle 
af landets lave
ste præmier på 
aHe familiens 
private forsik
ringer.

De fortjener også 
en billig bilforsikring 
med overskudsdeling

Kontakt os og 
hør om de man
ge fordele du får 
som medlem af 
forsikringsklub
ben.

I år kan vi saledes TILBAGEBETALE 18%
af den i forvejen lave præmie til medlemmerne 

af CF- Dansk Skovbrug

m FORSIKRING

Mød os på Skov & Teknik 
Stand 140

Gren- og stenknuser

m

• Grenknusning og -fræsrting fra 50-600 hk.
• Stubfræsning fra 120-280 hk.
• Asfalt- og stenfræsning fra 100-280 hk.
• Kontakt os for brochuremateriale eller demonstration.

Blåkildevej 8 ■ Stubberup ■ DK 5610 Assens 
Tlf. 64 79 10 75 ■ Fax 64 79 11 75 ■ Mobil 40 56 77 46 

Sjælland: 40 34 87 46 ■ e-mail: info@interforst.dk 
www.interforst.dk

BOVLUND LANDBRUGS
REDSKABER
og
SKOVBRUGS
MASKINER

paosisAøa & TeSKO V

BOVLUND
Plovfabrikken BOVLUND A/S
Bovlundbjergvej 20-22, DK-6535 Branderup J 
Telefon: +45 74 83 52 33, Fax: +45 74 83 53 95
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DANMARKS HØJESTE TRÆ
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Rodkagen er ikke særlig stor i betragtning af træets højde.

Af journalist Max Steinar.
Foto Ralf Søndergaard

Danmarks højeste træ - 
omtalt i Skoven 12/01 - 
er væltet. En af storme
ne fra nord var for hård 
kost for det enorme træ.

Kæmpetræet på Rye Nørskov mellem 
Silkeborg og Ry havde en beskyttet pla
cering, Det groede i en snæver slugt, 
der beskyttede mod vest tillige med øst 
og syd.

Men mod nord var der åbent.
I en af vinterens talrige storme eller 

"næsten-storme” fra nord kunne træet 
ikke klare presset længere. Måske har 
en medvirkende faktor været tøsne på 
de cirka 30 meter af træets cirka 52,5 
meter, hvor det bar grene.

Det højeste træ
Træet var en Abies grandis med en 
alder på cirka 110 år. Fra jorden var det 
for nogle år siden blevet opmålt til 52,5 
m og var dermed Danmarks højeste 
træ. I Skoven 12/01 blev der omtalt en 
klatring op i toppen af træet, foretaget i 
efteråret 2001.

Træet er nu væltet ned i den kultur af 
sitka og rødgran, hvor det stod som 
eneste store træ. Det ligger nøjagtigt 
parallelt med sin tvilling, der angiveligt 
var endnu større, og som væltede i stor
men i 1967.

På Rye Nørskov er man naturligvis 
vældigt skuffede over, at det meget 
smukke og harmoniske træ, der bar 
stemplet ’’Danmarks højeste opmålte 
træ", ikke stræber mod himlen længere.

- Vi kiggede lige en ekstra gang, da 
træets dominerende profil i slugten var 
væk, fortæller skovfoged Morten Tøn
der.

- I forhold til træets højde og tykkelse 
er rodkagen ikke særlig stor. Da vi 
undersøgte den nøjere, fik vi en del af 
forklaringen på, hvorfor træet væltede. 
Træet har stået oven på et lag af al.
Lige hvor pæleroden skulle arbejde sig 
ned, har laget været uigennemtrænge
ligt. Selve pæleroden er blot en meget 
stor knude.

- Kun en enkelt mindre rod ude i den

ene side har kunnet arbejde sig lodret 
ned. Derfor har træet været sårbart.

Opmåling
Træet er som nævnt væltet ned blandt 
yngre graner, og det ligger stadig som

det er faldet. Derfor er det ikke målt 
nøjagtigt op endnu, hverken i længde 
eller i diameter, men Skovens udsendte 
skulle naturligvis undersøge længden, 
så godt det nu kunne lade sig gøre.

Det 15 meter lange målebånd måtte
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ud i fuld længde tre gange, plus 5,60 
meter - dvs. 50,6 m. Den yderste top 
var brækket under faldet, og hvorvidt 
den har øget længden med en eller to 
meter, er vanskeligt at sige.

Men træet har tydeligvis stadig været 
i vækst. To steder har toppen været 
knækket inden for de senere år, og beg

ge gange har træet sat nyt og stræb
somt topskud.

Hvad der skal ske med træet, er ikke 
afgjort endnu. Den kan naturligvis egne 
sig som stormast på et sejlskib eller 
som Danmarks højeste klatretræ, hvilket 
godset nu skal til at undersøge.

Røddernes vækst var begrænset af et al-lag, og pæleroden var en stor knude. 
Dderfor var det sårbart over for en storm fra det verdenshjørne hvorfra vinden kun
ne komme til.
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• Skovvogne
• Trækløvere
• Frontlæssere
• Redskaber til:

Frontlæssere
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Chief Danmark ApS 
Industriarealet 67 

6990 Ulfborg

Tlf. 97491866 Fax 97492705 
chief@chief-danmark.com 
www.chief-danmark.com
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Fra klatringen i efteråret 2001 - Ralf 
Søndergaard er ved at fire sig ned fra 
toppen.

BRÆNDEMASKINER
Nye - brugte - demo 

Rundsave og kløvere 
Kæmpe udvalg

www.braendeklover.dk 
Jørn Bolding A/S - Tlf. 75 15 50 33

Handelsfirma

Jørn Bolding A*S
Håndværkervej 55 • 6710 Esbjerg V 
Tlf. 7515 5033 • Fax 7515 1911
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Figur 1. Skov - som vi oftest ser det - indgår naturligvis i den nye skovstatistik.

DANMARKS NYE 
SKOVSTATISTIK

Af Vivian Kvist Johannsen, 
Annemarie Bastrup-Birk og 
Jens Peter Skovsgaard, Skov 
& Landskab(FSL)

Fra i år gennemføres 
den nye landsdækkende 
skovstatistik med kon
krete stikprøvevise 
målinger i skov.

Hidtil har skovstati
stikken været baseret 
på spørgeskemaer, men 
skovejerne slipper nu

for at udfylde disse ske
maer. Samtidig får man 
en bedre dokumentation 
af forhold, som ikke tid
ligere har kunnet indgå.

Hvorfor en 
skovstatistik?
Der er stor opmærksomhed om skove
ne, og de er i stigende grad emne for 
debat. Både skovbrugserhvervet og det 
øvrige samfund har en interesse i at

vide, hvordan skovene er opbygget, 
hvad de indeholder, og hvordan de 
udvikler sig.

Det er derfor både naturligt og nød
vendigt, at der med mellemrum laves 
en landsdækkende beskrivelse af skov
ene i Danmark, en såkaldt skovstatistik. 
Derfor blev det indført som et krav i 
Skovloven. En god skovstatistik giver et 
velfunderet grundlag for analyser og 
diskussioner om skovpolitik og skovøko
nomi.

Internationalt har Danmark tiltrådt et 
forpligtigende samarbejde om fremme 
af bæredygtig skovdrift, og der er i 
enighed udarbejdet et sæt kriterier for 
dette (se boks). Samarbejdet forudsæt-
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SKOVFORENINGEN: TAG GODT IMOD
Skovforeningen opfordrer de berørte skovejere til at tage godt imod den nye 
skovstatistik og de folk der udfører arbejdet.

Selv om arealet af den enkelte ejendom kan synes beskedent i forhold til det 
samlede areal, er det afgørende for statistikkens pålidelighed at så mange som: 
muligt deltager. Det er særlig vigtigt da den nye skovstatistik baseres på stik
prøvemålinger.

Netop fordi den nye skovstatistik baseres på stikprøvemålinger, undgår man 
fremover at alle skovejere skal udfylde spørgeskemaer med skovtælling til Dan
marks Statistik. Samtidig får vi en mere anvendelig statistik - både om skovenes 
træproduktion og naturværdier.

Der er fuld fortrolighed om oplysningerne på den enkelte ejendom.
Det er skovbrugsuddannede medarbejdere fra FSL der udfører opgaven med 

at udarbejde den nye skovstatistik til gavn for skovene og erhvervet.
Jo mere pålidelig en skovstatistik vi har for hele landet, jo bedre muligheder 

får Skovforeningen for at fremme erhvervets interesser. Det gælder både økono
miske og politiske interesser.

Derfor håber Skovforeningen på den bedst mulige tilslutning til den nye 
skovstatistik,

Lars Wilhjelm, formand for Dansk Skovforening

ter, at der indsamles data og informati
on om de danske skove i forhold til dis
se kriterier.

Derfor har både skovbrugserhvervet 
og samfundet interesse i en lang række 
forhold, som en skovstatistik kan bely
se.

Baggrund
I løbet af foråret 2002 offentliggøres 
resultaterne fra den seneste Skovtæl
ling, som er baseret på spørgeskemaer 
udsendt til alle skovejere i foråret 2000.

Den danske skovstatistik har siden 
1881 anvendt spørgeskemaer med 
gode resultater. Spørgsmålene i skema
erne er lavet udfra en afvejning mellem 
omverdenens ønsker til oplysninger og 
opgavens omfang for den enkelte skov
ejer.

Kravet til skovejernes indsats er 
øget, samtidig med at ressourcerne til 
skovenes administration er reduceret. 
Efterhånden som der kommer ønsker 
om flere og andre oplysninger kan spør
geskemaer ikke længere give de nød
vendige oplysninger, uden at arbejds
byrden bliver urimelig stor for skovejer
ne.

I mange lande, i og uden for Europa, 
udarbejdes skovstatistik på grundlag af 
stikprøvemålinger i skov. Ved en sådan 
fremgangsmåde kan information ind
samles med standardiserede metoder 
uden at skovejerne pålægges arbejde.

En stikprøvebaseret skovstatistik vil 
derfor betyde en væsentlig lettelse for 
skovejerne, der slipper for omfattende 
udfyldning af skemaer, som de via lov 
om Danmarks Statistik ellers er forplig-

De Pan-europæiske 
kriterier for bæredyg
tig skovdrift
(Lissabon-resolutionerne)
1 Vedligeholdelse og hensigtsmæs

sig forbedring af skovressourcer 
og deres bidrag til globale kulstof
kredsløb.

2 Vedligeholdelse af skovøkosyste
mernes sundhedstilstand og leve
dygtighed.

3 Vedligeholdelse af skovøkosyste
mernes produktive funktioner (træ 
og andet).

4 Vedligeholdelse, bevarelse og 
hensigtsmæssig forbedring af 
biologisk diversitet i skovøkosy
stemerne.

5 Vedligeholdelse og hensigtsmæs
sig forbedring af beskyttelses
funktioner i skovdriften (især jord 
og vand).

6 Vedligeholdelse af andre sam
fundsøkonomiske funktioner og 
forhold.

tet til. I realiteten vil mange skovejere 
aldrig mærke noget til udarbejdelsen af 
den nye skovstatistik, og langt de fleste 
vil kun sjældent opleve dens virke.

Forarbejde
For at undersøge mulighederne for en 
dansk skovstatistik baseret på stik
prøver, gennemførte Skov & Landskab 
(FSL) i 1998 et pilotprojekt. Formålet var 
at komime med et forslag til, hvordan 
målingerne kunne tilrettelægges: hvor 
skal der være målepunkter, og hvad 
skal der måles i disse.

Der kan f.eks, indsamles viden om 
stående vedmasse, dimensionsforde
ling, træartsblandinger, variation i 
bevoksningsstruktur og indikatorer for 
biodiversitet (f.eks. store træer, dødt 
ved og vand).

Forslaget har været drøftet i det 
Rådgivende Udvalg for Skovstatistik,

hvor skovbrugserhvervet var bredt 
repræsenteret.

Adgang til private 
arealer
Skov & Landskab (FSL) skal naturligvis 
spørge om skovejernes tilladelse til at 
foretage disse registreringer i privatejet 
skov. De skovejere, der berøres af årets 
målearbejde, vil modtage nærmere 
forespørgsel om målingernes gennem
førelse.

Målepunkternes placering vil ikke 
blive oplyst til nogen, og der er ingen 
begrænsninger på skovdriften på måle
punkterne. Det vil blive tilstræbt at give 
så præcis information som muligt om 
tidspunktet for målingernes udførsel på 
den enkelte ejendom. Dette års målear
bejde strækker sig fra 1. juni til 30. sep
tember 2002 og udføres hovedsageligt 
inden for den almindelige arbejdstid.

Figur 2. Andet træbevokset areal - er også med i skovstatistikken.
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Målinger i skov
Arealer større end 0,5 ha med skov eller 
anden træbevoksning indgår i skovstati
stikken. På grundlag af internationale 
definitioner opdeles arealerne i “skov” 
og i “andet træbevokset areal” (se figur 
1 og 2).

Pyntegrøntarealer - i og uden for 
skov - vil indgå i opgørelserne. Det regi
streres om der er tale om mark- eller 
skovkulturer.

Målepunkterne er udvalgt ved at 
opdele hele Danmark i et 2 x 2 km kva
dratnet (se figur 3). I hvert kvadrat pla
ceres 4 målepunkter.

Ved hjælp af flyfotos vurderes alle 
målepunkter. Alle punkter, der er place
ret i skov eller på et andet træbevokset 
areal, vil blive målt.

Placeringen af målepunkter sker uaf
hængigt af skovenes opbygning og 
ejendomsforhold. Med det nuværende 
skovdække i Danmark forventes der ialt 
at blive ca. 3.500 målepunkter. Dette 
indebærer, at kun en del af skovene 
berøres af målingerne.

Alle målepunkter indgår ved beskri
velsen af skovenes tilstand. For at kun
ne beskrive udviklingen over tid vil ca. 
1/3 af alle målepunkter blive permanen
te - det vil sige at de vil indgå i alle 
fremtidige landsdækkende skovstati
stikker.

De permanente målepunkter afmær
kes med en nedbanket metalstang, der 
ikke vil være synlig eller til gene for drif
ten. Dette er nødvendigt, fordi en GPS- 
registrering ikke er præcis nok. De øvri
ge 2/3 af alle målepunkter er midlertidi
ge og vil kun blive målt én gang. De 
afmærkes derfor ikke.

Formålet med denne kombination af 
faste og midlertidige målepunkter er at 
få det bedst mulige grundlag for at 
beskrive både tilstand (på grundlag af 
samtlige målepunkter) og udvikling (på 
grundlag af alle de faste målepunkter).

Fuld fortrolighed
Alle oplysninger og målinger, der ind
samles i forbindelse med skovstatistik
ken, behandles og opbevares fuldt for
troligt. Oplysningerne stilles ikke til 
rådighed for andre, ej heller for andre 
offentlige myndigheder.

De indsamlede data kan ikke bruges 
til at beskrive den enkelte ejendom. 
Ingen oplysninger om enkeltejendomme 
eller målepunkter vil kunne identificeres 
ud fra det materiale som offentliggøres.

Hvornår kommer der 
resultater?
Årets registreringsarbejde afsluttes ved 
udgangen af september, hvorefter data
behandlingen indledes. I år 2002 vil der 
blive målt på ca. 1/5 af alle målepunk
terne i Danmark. Det forventes, at de 
første generelle delresultater vil blive 
publiceret i begyndelsen af 2003.

Den første fulde skovstatistik på 
grundlag af stikprøvemålinger kan først
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Figur 3. Oplysninger indsamles fra målepunkter der fastlægges ved at inddele Dan
mark i et 2 x 2 km kvadratnet.

udarbejdes, når der har været målt i 
fem år, dvs. efter 2006. Med den nye 
skovstatistik bliver det muligt at lave 
årlige opdateringer baseret på de sene
ste fem års målinger, da der måles i 
hele landet hvert år.

Afslutning
Den nye skovstatistik afløser Skovtællin
ger, der er baseret på mere og mere 
omfattende spørgeskemaer. Det inde
bærer en arbejdsbesparelse for den 
enkelte skovejer, der registreres ikke

information om den enkelte ejendom, 
ejeren skal ikke fremskaffe ajourførte 
oplysninger, og samfundet får ny kon
kret information om de danske skove.

Det er en vigtig forudsætning, at de 
berørte skovejere giver tilladelse til, at 
der foretages stikprøvevise målinger.

Resultater fra målingerne vil blive 
udnyttet til at udarbejde en landsdæk
kende beskrivelse af skovenes tilstand 
og udvikling. Resultaterne vil bidrage til 
en bedre beskrivelse af de danske sko
ve, deres drift, tilstand og udvikling.
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FRILUFTSLIV

MANGE NYE 
TELTPLADSER I ÅR

Af Mads Ellegård,
Friluftsrådet

Ny udgave af “Overnat
ning i det fri”. Teltplad
serne henvender sig alle 
der rejser uden motor.

Tænk at du kan slå lejr i et skovbryn 
med panoramaudsigt over markerne 
eller på en skrænt med udsigt over 
Furesøen1

Med bogen “Overnatning i det fri 
2002-2003“ kan du finde vej til 753 små 
steder, hvor du kan overnatte i det fri. 
Og så er fornøjelsen oven i købet billig: 
Det koster den beskedne sum af højst 
15 kr. pr. person pr. nat - og nogle plad
ser er endda gratis.

“Overnatning i det fri" er blevet til i et 
samarbejde mellem en række organisa
tioner (se boksen). Det er syvende 
gang, organisationerne udsender en 
samlet fortegnelse over både private og 
offentlige teltpladser. I år er der flere 
pladser med end nogensinde før.

På de 753 teltpladser, der er med i 
ordningen, kan friluftsfolk mødes under 
åben himmel. Teltpladsordningen hen
vender sig til alle, der rejser uden 
motor; dvs. vandrere, cyklister, sejlere 
og ryttere. Det er ikke tilladt at komme i 
bil til teltpladserne. Over halvdelen af 
pladserne tager imod heste - og deres 
ryttere - og til hver fjerde plads er det 
muligt at ankomme i båd eller kano.

En tredjedel af pladserne tilbyder 
endda sovely i form af shelter eller lig
nende. Det betyder at man kan lade tel
tet blive hjemme og alligevel sove i ly 
for vind og vejr.

Ordningen bygger på de mange 
værters gæstfrihed og lyst til at møde 
nye mennesker. Teltpladserne er derfor 
et unikt tilbud, hvor du både kan bo fre
deligt, billigt, tæt på naturen - og få 
mulighed for at komme i kontakt med 
mange forskellige slags mennesker.

Også værterne er glade for at være 
med - her er et par citater fra værternes 
tilbagemeldinger:

"Det er en dejlig måde at møde 
andre mennesker på. Vi får selv en 
masse dejlige ferieoplevelser ved det
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naturlejrpladser
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Overnatning i det fri 
2002-2003.
Teltpladser og naturlejrpladser.
7. udgave. 128 sider. Vejledende 
udsalgspris: 95 kr. Sælges bl.a. hos 
boghandlere, turistbureauer, Dansk 
Cyklist Forbund, De Frie Fugle og 
Dansk Vandrelaug. Mere information 
på www.teltpladser.dk, hvor man 
også kan bestille bogen.

“Overnatning i det fri” er udgivet 
af Friluftsrådets ERFA-gruppe for pri
mitive overnatningspladser. I grup
pen sidder: Friluftsrådet, Skov- og 
Naturstyrelsen, Amterne i Danmark, 
De Frie Fugle, Dansk Cyklist For
bund, Børne- og Ungdomsorganisa
tionernes Samråd, Dansk Van
drelaug, Campingrådet, Dansk Fore
ning for Rosport og Dansk Islands- 
hesteforening.

gæsterne fortæller os, at de har oplevet 
eller skal opleve.”

”Det er altid rart med overnattende 
gæster, et lille pust ude fra den store 
verden, en lille sludder om stort og 
småt.”

Alt i alt er “Overnatning i det fri” nøg
len til mange gode oplevelser. Så saml 
pløkkene og kom ud og oplev naturen 
og dig selv på en ny måde.

STUBFRÆSNING
Stor stubfræser med planerblad. 

Selvkørende maskiner, som er meget 
skånsomme mod terrænet.

(me/t(At
keU otvw ofiyzve*.

BONDESKOVG/ARD
TI VE & LANDSKABSPLEJE

Tlf. 46 49 60 27 . Bil 40 16 60 27

PLANTEMÆGLERNE TI 
ER PÅ STAND 20 O
PÅ SKOV & TEKNIK JJ

(/)
Jens Houkjær
Tlf. 7682 90 90
Mobil 40 45 44 80 
Fax 76 82 90 91 
jh@forstplant.dk 
www.forstplant.dk 
Staksrodevej 39 
7150 Barrit

TI
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Steen Hougaard
Tlf. 86 54 53 20
Mobil 21 40 30 21 
Fax 86 54 53 43 
shj@forstplant.dk 
www,forstplant.dk 
Faurgårdsvej 128 
8300 Odder

/i \S

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

ET KORT ER SKAM 
MER END MAN TROR....

Af forstkandidat
Ulla Neergaard, KW-PLAN

Man kan kombinere for
skellige typer data som 
baggrund for de digitale 
kort på en skov- eller 
landbrugsejendom.

Det giver nye mulighe
der for at se ud over 
ejendommens grænser, 
lette interne arbejds
gange såsom kortrevisi
oner samt inddrage rele
vant kort- og billedmate
riale i den daglige admi
nistration (f.eks. matri
kel- og drænkort).

0 Kort goom Måling Tegning Farvelægning Baggrunde Tekstning titrering Vis Vindue Hjælp -lal X[
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Figur 1. Skærmbillede med eksempel på ToplODK.

Det digitale kort- og bevoksningsregi
ster over ejendommen har igennem 
længere tid været en uundværlig del af 
hverdagen. Nye og øgede behov for 
håndtering af data melder sig fortsat, 
bl.a. i en tilpasning til samfundets sti
gende krav til den enkelte ejendom. 
Samtidig med en reduktion i ejendom
menes administrative personale, giver 
det øget behov for mere rationelle 
arbejdsgange.

Som en naturlig reaktion på dette har 
KW-PLAN udviklet faciliteter til håndte
ring af andre korttyper sammen med 
ejendommens traditionelle kortdata 
(PC-KORT’s raster-modul). Der kan hur
tigt og billigt arbejdes med både inter
ne og eksterne data samt data på digi
tal og ikke-digital form.

Vektor- og rasterkort
Kortdata kan inddeles i to typer: vektor- 
og rasterkort.

I vektorkortet er det muligt at til- og 
fravælge forskellige temaer (lag).

Rasterkortet kan kun til- eller fravæl

ges i sin helhed. Rasterkort anvendes 
som regel som baggrund for vektorkort.

Når en baggrund vises sammen med 
ejendommens digitale kort, vil baggrun
den ofte ikke være målfast. For at kunne 
anvende vilkårlige rasterbilleder som 
baggrund kan PC-KORT transformere 
vektorkortet. Transformationen gennem
føres således at vektorkortet fortsat er 
målfast. På denne måde kan uoprettede 
baggrunde anvendes til oprettede kort.

Danmarks Topografiske 
Kortværk (DTK)
Danmarks Topografiske Kortværk er et 
rasterbaseret kortværk på digital form. 
DTK er udarbejdet af Kort- og Matri
kelstyrelsen (KMS) og fås for større 
områder af Danmark, f.eks. "Sjælland
ske Øgruppe og Bornholm", eller i Jyl
land for ét til flere amter.

Med DTK som baggrund fremgår 
ejendommens korrekte placering i en 
større geografisk sammenhæng (UTM- 
koordinatsystemet). Man kan f.eks. redi
gere ændrede vej-, hus- og grænsefor

løb, og nye arealer kan indtegnes direk
te på ejendommens kort.

Da interessenterne i nutidens skov- 
og landbrugsejendomme er at finde 
langt ud over ejendommens grænser, 
vil DTK hurtigt blive et uundværligt 
hjælpemiddel for den daglige admi
nistration.

ToplODK
Til forskel fra DTK er kortværket 
ToplODK vektorbaseret. ToplODK, der 
ligeledes er udarbejdet af KMS, kan 
f.eks. efter ønske dække en enkelt ejen
dom samt relevante naboarealer.

I ToplODK er det muligt at til- og fra
vælge temaer (lag) i kortet, f.eks. skove, 
fortidsminder, stednavne, m.fl.. PC- 
KORT’s normale funktioner (f.eks. teg
ne- og tekstfunktioner) kan anvendes 
direkte i ToplODK-kortet. Dette kan der
for udbygges efter den enkelte ejen
doms behov og blive en integreret del 
af ejendommens digitale kortbase. I 
figur 1 ses et eksempel på ToplODK.
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Figur 2. Skærmbillede af kort med flyfoto som baggrund.
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Figur 3. Skærmbillede af mark med indscannet drænkort som baggrund.

interesserede vil også på denne måde 
få bedre mulighed for at bygge bro til 
fortiden.

Afslutning
De her skitserede anvendelser af bag
grunde i PC-KORT skal kun betragtes 
som en forsmag på de mulige anven
delser. Indscanning af kort og andet 
materiale med en efterfølgende trans
formation af ejendommens kort gør det 
muligt hurtig og billigt at øge mæng

den af relevant data på den enkelte 
ejendom.

Det er næsten kun fantasien, der 
sætter grænser. Et kort er skam mer 
end man tror...

Friske skovplanter i maj? 
Spørg FORSTPLANT!

Matrikelkort
Det digitale matrikelkort fra KMS er vek
torbaseret og dækker en enkelt ejen
dom samt relevante naboarealer. Matri
kelkortet kan anvendes sammen med 
ejendommens kort og indeholder f.eks. 
oplysninger om ejerlav, areal, vejareal, 
vandareal, registrering som landbrug, 
fredskov m.m.

I matrikelkortet er det muligt at til- og 
fravælge temaer (lag) i kortet. I PC- 
KORT er det muligt at udbygge matri
keldatabasen med interne oplysninger 
om f.eks. bygninger, byrder, belåning 
m.m.

Den øgede kontakt mellem offentlige 
myndigheder og skov- og landbrugs
ejendomme gør matrikelkortet uund
værligt for den daglige administration.

Digitale og 
ikke-digitale flyfotos
Digitale flyfotos kan sammen med 
ejendommens kort anvendes som 
baggrund i PC-KORT. Der kan 
anvendes forskellige typer digitale 
flyfotos: orthofotos og oprettede og 
uoprettede flyfotos. Ikke-digitale fly
fotos kan indscannes og bruges som 
baggrund.

Opløsningen på flybillederne kan 
være helt ned til 40-60 cm. I figur 2 er 
vist et eksempel på et kort med farve- 
flyfoto som baggrund.

Muligheden for løbende at opdatere 
ejendommens kort via PC-KORT har i 
mange år været en mulighed på den 
enkelte ejendom. Men ved at anvende 
flyfoto som baggrund for ejendommens 
kort er det blevet meget lettere at ind
tegne og -måle nye arealer direkte på 
skærmen.

Fordelen ved metoden er, at revisio
nen foregår på ejendommen. Derfor 
holdes kortet løbende ajourført.
Eksempler på øvrige 
baggrunde
Drænkort. Enhver landbrugsejendom er 
i besiddelse af gamle ikke-målfaste 
papirkort med ejendommens drænled
ninger indtegnet. Ofte skal man have fat 
i dem for at klarlægge drænledninger
nes placering.

Elvis man har et indscannet drænkort 
somi baggrund for ejendommens kort, 
står man med et fornuftigt arbejdsred
skab og ikke flere for hinanden uforene
lige kort. Figur 3 viser et eksempel på et 
indscannet drærikort.

Historiske kort. På nogle ejendomme 
er man i besiddelse af historiske kort, 
og i relation til fornuftige nutidige og 
fremtidige dispositioner kan det være af 
betydning at kende et areals forhistorie, 
som det f.eks. kun fremgår af gamle 
kort.

Er disse gamle kort indscannet og let 
tilgængelige som baggrund for ejen
dommens kort, vil man bedre kunne 
inddrage den historiske viden i de dag
lige beslutninger. De mere historisk
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TRØFFELPRODUKTION 
I DANSKE SKOVE

Af skovrider Ole Pedersen 1), 
seniorrådgiver Iben Thomsen 
2) og forsker Ingeborg 
Callesen 2),

Trøffelproduktion i ege
kulturer er en mulig ind
tægtskilde for dansk 
skovbrug.

Den første forudsæt
ning er, at svampen kan 
overleve og danne trøf
ler, når podede planter 
sættes ud. Dernæst skal 
ideen slå an hos skov
ejere, planteskoler og 
forbrugere. Et projekt 
gik i gang i 2000.

Trøfler er underjordiske frugtlegemer af 
svampe, som har samliv med en række 
træers og buskes rødder.

Svampen samler vand og nærings
stoffer ind til træet, og træet leverer suk
kerstoffer til svampen. Begge arter har 
fordel af samarbejdet, og svampen kan 
ikke leve uden sin vært. De vigtigste 
værter for trøfler er eg, bøg, lind, hassel 
og tjørn.

Nogle trøffelarter er efterspurgt til 
den finere madlavning. De bruges nær
mest som et krydderi, der giver både 
duft og smag til maden.

Trøflerne er bedst friske, hvor de kan 
holde sig på køl ca. 20 dage. Dog 
mister de duft og smag for hver dag, da 
duft- og smagsstofferne er meget flygti
ge og forsvinder sammen med udtørring 
af trøflen. Trøfler til brug i Danmark fly
ves ind fra Frankrig og Italien i kølekas
ser, hver enkelt indpakket i papir.

Trøfler dyrkes i kommercielle planta
ger med kunstvanding i Frankrig, Italien

1) Skovrider Ole Pedersen A/S.
2) Skov & Landskab (FSL).

' r

^4

■

£31

Foto 1. Egeplanterne ankom fra Frank
rig med rodklump påsat mycelium af 
sommertrøffel. De fleste blev udplantet 
direkte på kulturarealer i skove.

og Australien. Oftest indsamles dog vil
de trøfler på kendte lokaliteter i ege
skove. Da trøflerne findes under jord
overfladen, skal man for at høste dem 
kende træerne med trøffelmycelium 
eller bruge specielt opdrættede hunde 
eller svin til at finde trøflerne.

I Danmark
I Danmark findes mange uspiselige trøf
felarter naturligt i skovene uden at de 
dog er særligt almindelige. Der findes 
også gode spisearter, såsom sommer
trøflen (Tuber aestivum). Allerede for et 
par århundreder siden var danske trøf
ler brugt i madlavningen. På Stiftelsen 
Sorø Akademi findes for eksempel et 
skovstykke som kaldes ’’Trøffelhaven".

Sommertrøffel er den trøffel, der 
handles i størst mængde i Danmark. 
Formentlig udgør den ca. 75 % af de 
solgte trøfler. Den er fundet 5 steder i 
Danmark. Den er formentlig mere almin
delig, men ses sjældent på grund af sin 
skjulte tilstedeværelse under jorden.

Konserverede sommertrøfler kostede 
i 1997 3.500 kr/kg i Food Fair i Kastrup 
Lufthavn. En tilbudt pris fra en dansk 
grossist for sommertrøfler fra Danmark i 
1999 var 700 kr/kg.

Trøfler kan være op til flere hundrede 
gram pr stk. Den bedste størrelse for en 
restaurant er dog kun ca. 30 g, da det 
svarer til en enkelt aftens måltider.

En indtægtskilde for 
skovbruget?
Dansk skovbrug mangler alternative 
indtægtskilder, specielt når træpriserne 
er i bund. Der er således et stort behov 
for at udvikle nye produkter, som er vel
egnede til fremstilling i skoven i kombi
nation med den skovdrift, der allerede 
finder sted.

Dyrkning af trøfler synes at være en 
oplagt mulighed, men der mangler 
viden om emnet. Derfor er der et projekt 
i gang for at afprøve, om der under 
danske forhold kan etableres en pro
duktion af trøfler i egeskov. Produktud
viklingsfonden, Forskningscentret for 
Skov & Landskab og Skovrider Ole 
Pedersen A/S bidrager med midler på 
samlet 450.000 kr.

Projektets start
Efter indledende forhandlinger blev der 
i efteråret 2000 sendt kårede danske 
agern til et fransk og et italiensk firma. I 
november 2001 fik vi 220 stk egeplanter 
tilbage i potter, påsat fransk mycelium 
af sommertrøffel, idet vi ikke kunne fin
de danske trøfler i 2000. Myceliets til
stedeværelse er garanteret af INRA, 
som er en statslig, fransk institution for 
jordbrugsforskning.

Det er heller ikke i 2001 lykkedes at 
finde danske sommertrøfler, så vi kunne 
igangsætte en produktion af danske 
egetræer med dansk mycelium.

Egene blev udplantet på en række 
skovdistrikter og på jorde, der anses for 
egnede for myceliets trivsel. Der er lige
ledes udplantet planter hos enkeltper
soner, der har vist særlig interesse for 
trøffeldyrkning.

I forbindelse med plantningerne i 
skove er skovdistrikter fundet ud fra for
ventning om egnet jordbund, og de 
enkelte lokaliteter er fundet i samarbej
de med de lokale administratorer. Alle 
planterne er afmærkede i felten og på 
kort, så de kan genfindes. De udplante
de ege vil blive fulgt for at se, om 
myceliet overlever, og om det efter 5 til 
10 år vil begynde at danne trøfler.

Der er udplantet ege på Gjorslev 
Skovdistrikt, Petersgaard Skovdistrikt, 
Falster Statsskovdistrikt, Herlufsholm 
Skovdistrikt, Stiftelsen Sorø Akademi
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Foto 2. Kulturarealerne er forberedt af værtsdistriktet, og de afmærkede egeplanter 
vil danne en gruppe træer i den nye kultur.

Skovdistrikt, Løvenborg Skovdistrikt og 
Svenstrup Skovdistrikt. Desuden er der 
plantet på Sitas Planteskole i Ballerup, 
Piberhus Frugtplantage i Dalby, hos 
Peter Christensen, Fyn og Søren Søren
sen, Strynø.

Beskrivelse af jordbund 
og lokalitet
På skovdistrikterne er der lavet jord
bundsbeskrivelser ud fra prøver taget 
med jordspyd. Beskrivelsen omfatter 
humusform og -mængde, tekstur, vel- 
drænethed, generel jordbundsudvik
ling, og om jorden evt. er kalkholdig.

Overjordens pH er blevet målt i den 
øverste del af mineraljorden i dybderne 
0-5 cm og 10-15 cm. pH målingerne 
bekræftede, at overjorden i skovjord 
generelt er sur (3.5 -4.5), også selvom 
kalkfronten kun er vasket en halv til en 
hel meter ned.

Nogle af de lokaliteter, som havde 
kalk tæt på overfladen og muldkarakter 
havde også et højt pH i jordoverfladen. 
Det kan der være flere årsager til. Et 
areal har været køkkenhave, og et 
andet er et gammelt stormfaldsareal, 
hvor rodvæltede træer har blottet kal
kholdig underjord. I Ortvedlund (billede 
2) har kvasafbrænding formentlig 
hævet pH i overfladen, idet jorden ikke 
er kalkholdig.

I valget af lokaliteter er det forsøgt at 
følge den viden der findes om svam
pens krav til voksestedet. De tilgængeli
ge beskrivelser er dog ikke særligt 
præcise. Jordbunds- og lokalitetsbe
skrivelser skal senere bruges til at lave 
en dyrkningsvejledning, der bl.a. 
lægger vægt på lokalitetsvalg og jord
bund.

Kontakter
Der er etableret kontakt til- en række 
personer, som interesserer sig for trøf
felproduktion og -handel.

Det viste sig, at det danske firma 
"International Svampe Produktion AS" i 
Tåstrup er i gang at dyrke trøfler i kun
stigt medium. De er kommet så langt 
som til udplantning af 4 hasselbuske, 
de selv har påsat trøffelmycelium. Dette 
firma satser på en produktion i et kun
stigt voksemedium, på samme måde 
som champignon dyrkes kommercielt.

Der er også etableret kontakt med 
svenske forskere, der arbejder med 
trøfler i Skåne. De har blandt andet 
afholdt smagstest på svenske og fran
ske trøfler og ikke fundet forskelle.

Forventninger 
til resultater
Hvis projektet viser, at der kan skabes 
en stabil produktion af trøfler på for
søgsarealerne, er det kun det første 
skridt.

Herefter skal ideen sælges til forskel
lige målgrupper. Disse omfatter skov
ejere, som planter eg på egnede jorde 
og ønsker tidlig / supplerende indtægt,

danske planteskoler, der kan fremstille 
de trøffelpodede planter, samt forbru
gerne af trøfler. Derfor indeholder pro
jektet også planer om:

- At igangsætte en udvidet markeds
analyse af behov og salgsmuligheder 
for danske trøfler.

- At udarbejde en procedure for en 
"færdigpakket løsning”. Dvs. hvordan 
en produktion kan udføres, så interesse
rede skovejere kan bestille et antal 
planter (af dansk proveniens) til 
udplantning i planlagte eller eksisteren
de kulturer af eg. Med planterne skal 
følge vejledning i etablering og mærk
ning af planter, samt i hvordan indsam
ling, behandling og salg af trøfler skal 
udføres.

- At markedsføre konceptet overfor et 
mindre antal planteskoler, som kunne 
tænkes at være interesserede i at frem
stille de trøffelpodede planter.

- At markedsføre ideen overfor skov
ejere som en indtægtsmulighed.

- At markedsføre konceptet om "trøf
ler fra danske egeskove” overfor forbru
gerne (dagblade og TV) og overfor 
detailhandlen.

Dyrkning af trøfler i danske skove er 
derfor ikke lige om hjørnet. Forhåbentlig 
giver projektet dog anledning til, at 
skovejere med mod på at prøve nye 
produkter kan få en ny indtægtskilde 
indenfor overskuelig fremtid.

Læs mere
På hjemmesiden http://www.mycokey.com/ 
AAU/AlmenMykologi/wwwProjekter/ 
troefler/troeffel.html kan man læse om 
trøflens biologi, kulturhistorie og mulig
heder i Danmark. Der er også et billede 
af sommertrøffel.

Vedskov - Træsalg Am

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

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

KVALITET I HØJSÆDET

Vedskov - Træsalg - tlf. 8687 5126 - 2015 5283 - 4058 3826
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Nyt fra Silvatec på 
Skov & Teknik
Ny skovningsmaskine 
På Skov & Teknik 2002 d. 14.-15. maj 
viser Silvatec Skovmaskiner A/S en ny 
skovningsmaskine der er resultatet af 
flere års målrettet udvikling.

Opgaven har været at skabe den 
totale skovningsmaskine, der ikke blot 
udfører et effektivt fældningsarbejde, 
men også opfylder maskinførerens øvri
ge behov.

- En skovningsmaskine er både 
arbejdsplads, kontor, frokoststue - og i 
travle perioder næsten et hjem - for 
maskinføreren. Ideen har derfor været 
at designe en maskine, der sikrer føre
ren en så god og produktiv dagligdag 
som muligt. Et bedre arbejdsmiljø har 
naturligvis stået højt på dagsordenen, 
men vi har også bestræbt os på at ska
be faciliteter - eksempelvis til kontorop
gaver - der giver føreren bedre over
blik, forklarer Hardy Jensen.

Den nye maskine er udviklet sam
men med den industrielle designer 
Michael Qvortrup som har sikret en opti
mal sammenhæng mellem funktionalitet 
og udseende. Desuden har han skabt 
et hensigtsmæssigt design i relation til 
fremstillingen af maskinen. Det betyder 
at designet direkte understøtter maski
nens tekniske kvaliteter og sikrer høj 
effektivitet i produktionen på Silvatec’s 
fabrik i Farsø.

Maskinen blev vist som prototype på 
Elmia-udstillingen i Sverige sidste år, hvor 
den vakte stor opmærksomhed (se foto 
af prototypen i Skoven 9/01, s. 414, red.)

Nyt aggregat til løvtræ 
En anden nyhed fra Silvatec er et 
aggregat, der kan fælde løvtræ på op til 
40 cm.

- Der er stigende interesse for maski

ner til udtynding i løvtræ. Det er hård 
kost for et traditionelt fældningsaggre
gat, og derfor har vi udviklet et nyt 
aggregat, specielt til løvtræ, oplyser 
Hardy Jensen. Silvatec’s fordel er, at vi i 
forvejen fremstiller de stærkeste aggre
gater på markedet.

Viser den komplette produktlinie 
Udover nyhederne præsenterer Silvatec 
den komplette produktlinie af skov
ningsmaskiner, fældeaggregater, flis- 
huggere og mindre maskiner til blandt 
andet rækkekulturer. Dertil kommer 
Rottnes udkørselsmaskiner, som Sil
vatec forhandler i Danmark.

Selskabet er blandt hovedsponsorer
ne ved det danske og nordiske mester
skab i udkørsel, idet selskabet stiller 
Rottne maskiner til rådighed.

Kilde:Pressemeddelelse 4.4.02

■Hf Planterør til 
store planter

r I Sverige plantes dækrods
planter normalt med forskellige 

I typer af planterør. Der er nu 
.. ■ udviklet en ny model med et

rør på 75 mm bredde som er 
f egnet til store dækrodsplanter.

Og hvad der er endnu mere 
interessant, er det velegnet til d+1 plan
ter - altså planter der er startet i vækst
hus som dækrodsplanter og siden prik
let ud på friland. D+1 har et mere kon
centreret rodsystem og lidt blødere 
siderødder end barrodsplanter.

Før plantning skal planterne dyppes i 
vand, og der skal laves en forsigtig rod
beskæring. Planten skal derpå føres op 
og ned i planterøret et par gange inden 
man slipper den, så rødderne peger 
nedad.

Ved at bruge planterør til d+1 planter

øges præstationen med 30% og er 
kommet op på 1200-1600 pr. plantør pr. 
dag. Det giver en besparelse på 0,50-1 
skr pr. plante sammenlignet med hakke 
og bor - og en højere overlevelse. 
Omkostningerne til anlæg opgives til 
7.800 skr/ha for jordbearbejdning, plan
ter og plantning. Arbejdet går også let
tere fordi plantørerne kan gå oprejst 
hele dagen.

Det ny rør er udviklet i de seneste fire 
år i samarbejde med produktionslede
ren på skovselskabet Holmen i Norr- 
koping. Han har gravet nogle af de 
planter op som blev sat for fire år siden, 
og de har udviklet sig fint uden rodde
formationer. Distriktet omfatter 24.000 
ha, og hvert år plantes 200.000 d+1 
planter. De bruges på de bedste jorder 
med en gennemsnitlig årlig produktion 
på 28 m3/ha og meget græsvækst.

Planten er den såkaldte TePlus fra 
Svenska Skogsplantor (se foto i Skoven 
10/00, side 454). Herhjemme produce
res lignende planter af Hedeselskabet, 
Bondes Planteskole og Peter Schjøtts 
Planteskole.

Planterøret hedder Pottiputki 75 mim 
std og forhandles bl.a. af Skogma til en 
pris af 1044 skr + moms. Der forhand
les også en særlig bæresele til planter
ne til godt 500 skr. Nærmere oplysnin
ger på tlf. 0046 644 721 00, fax 0046 
644 710 87, www.skogma.se

KUder.Skogen 3/02, 
Vi Skogsågare 2/02

Stormfald i Sverige
1 denne vinter har der været flere storm
fald i Sverige. I november 2001 væltede
2 mio. m3 i Harjedalen i den centrale del 
af Sverige. Der var ikke meget frost i jor
den, så det meste gran væltede med 
rod, mens der var en del knæk i fyrren.

F.H. Skoventreprenør

Valmet 8950 med FAE knuser 2,17 m 
Kvasskubning
Udslæbnlng og indtrækning af træer
Udkørsel af træ
Grøfterensning
Spadehavning afspor
Hegnsklipning og hegnssætning
Flishugningmed TP960
Meri fræsning
Manuel skovarbejde udføres

V/Frank Hansen Mobil 21 77 93 61

1
to?

JS-
* .t

Frank Hansen 
Køgevej 39 
4653 Karise 
Mobil 21 77 93 61 
Fax 56 76 93 61 
SE-nr20 71 66 73

Arbejde udføres i hele landet
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Den 29. januar 2002 og 22. februar 
faldt der igen 2 mio. nr på grænsen 
mellem Småland, Halland, Blekinge og 
Skåne. Granen er især faldet på blød 
jord, i kanter og i sidstegangs tyndinger. 
Desuden er der væltet en del fyr som 
har været skærmstillet til naturlig foryn
gelse.

Halvdelen af stormfaldet ligger i sko
ve under den sydsvenske skovejerfore
ning, Sodra. Mængden svarer til 10% af 
en årshugst. Det kan man godt håndte
re, bl.a. ved at udskyde hugst i stående 
skov. De to hårdest ramte regioner har 
hver 45 maskingrupper i aktion.

Stormfaldet er spredt over store 
områder, der er væltet skov som ikke 
var hugstmoden, og nogle træer er 
knækket. Derfor bliver der mindre andel 
af tømimer, og oparbejdningen bliver 
dyrere, men grundprisen på råtræet 
opretholdes. Sodra regner med at alt 
træ er ude af skoven inden midten af 
april hvor der er risiko for barkbiller.

Den 26.-27. februar ramte et storm
fald den sydlige del af Danmark, samt 
dele af Nordtyskland. Især den lerede 
jord var udsat fordi jorden var våd - og i 
visse tilfælde oversvømmet - af de store 
mængder regn der er faldet i januar
februar.

På Fyn faldt 15.000 m3, det meste 
nål, mens der på Lolland-Falster faldt i 
hvert fald 1.000 nr løv og 5.000 m3 nål. 
For enkelte distrikter overstiger storm
faldet normalhugsten.

I Nordtyskland er stormskaderne ikke 
så store som først antaget. I Schleswig- 
Holstein væltede der 50-60.000 m3, hvor
af max. 10% er løv. I Mecklenburg-Vor
pommern (Nordøsttyskland) er stormfal
det mindre, og det er mere spredt. Sam
let set vurderes det, at det tyske storm
fald bliver inkluderet i planhugsterne.

Kilder:Sodra Kontakt 2/02,
Skogeieren 2/02 og Skoven-Nyt 5/02

Tabsforsikring
Sæsonen for storme må være ovre for 
denne gang, men næste vinter er risiko
en der igen. Derfor bør man overveje 
om der er behov for at forsikre sig mod 
tab fra stormfald gennem den forsik
ringsordning som Dansk Skovforening 
har lavet for nylig.

Man kan vælge, om man vil forsikre 
løvtræet, nåletræet eller begge drifts
klasser - og man kan vælge om der er 
enkeltskove, som ikke skal medtages 
under forsikringen. Der kan også væl
ges forskellig selvrisiko for henholdsvis 
løv og nål.

Forsikringsbegæring samt forsik
ringsbetingelser kan hentes på Skovfor
eningens hjemmeside (www.skovfore- 
ningen.dk), ligesom det kan fås i Skov
foreningen. På hjemmesiden findes et 
regneark, hvor man ved indtastning af 
egne data kan se, hvad forsikringen 
koster og hvad der udbetales ved et 
stormfald.

Begæringen om tegning af forsikring 
skal indsendes til Dansk Skovforening. 
Forsikringen træder i kraft den dato 
begæringen er registreret hos forsik
ringsmæglerfirmaet Aon, Man kan altså 
ikke vente med at indsende begærin
gen til vejrudsigten omtaler en storm
risiko.

Udgiften er fradragsberettiget over 
driften, mens en eventuel erstatning vil 
blive beskattet efter reglerne i lov om 
ejendomsavancebeskatning. Da der er 
tale om erstatning for et lidt formuetab, 
vil der dog i praksis ikke ske beskat
ning.

Kilde:Skoven-nyt 4/02
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MOHEDA Skovvogne
Vogne fra 9-15 ton med vognstyring og 

med eller uden drev.

Kan leveres med MOHEDA skovkran fra 2,6-5,6 ton
meter eller andre 

tilsvarende kraner.

På Skov & 
^ Teknik 2002 

stand 134

Rowitek ApS , GI. Færgegårdsvej 23 
DK-4771 Kalvehave . Tlf. 55 38 85 55 . Fax 55 38 88 39
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FA HVAD DU HAR BRUG FOR
TRAKTORER FRA 5,5 HK. TIL 75 HK.

EN, TO ELLER TRE RÆKKER 
HJUL ELLER LARVEFØDDER 

MASSER AF UDSTYR
i

O* <7
fy

Mange forskellige traktor 
med larvefødder

Porta I traktorer 
til 2 eller 3 rækker 

opbygges individuelt

Afskærmet sprøjte på 
2-hjulet traktor

NYHED
JUTEK X-TRAC
Forhjulsstyret - 4WD 

20 hk diesel - lift for og bag 
Trinløs hydrostatisk fremdrift Kombineret afskærmet sprøjte og 

gødningsnedlægger

Havnegade 7 - 5000 Odense C - Tlf 70 220 420 - Fax 70 220 450 
E-mail: jutek@jutek.nu - www.jutek.nu TÉHX

En hilsen til skovens folk.
Stella Racoon - terrængåen
de slagleslåmaskine for de 
helt professionelle
Du får med RACOON et redskab, der kla
rer de mest utrolige opgaver på de mest 
vanskelige lokaliteter, som du for skulle 
bruge mange mandetimer på.

20 HK B&S V-Twin Vanguard OHV motor
• Oliepumpe, oliefilter og olietryksmåler
• Hydrostatisk transmission • Patentan
meldt afvibreringssystem • Automatisk 
tilkobling af differentialespærring • Trin
løs hastighedsregulering • Y eller L kni
ve, afhængig af opgave • Brede terræn
dæk • Klarer stigninger på 25 grader
• 95 cm snittebredde.

Stella Slagleslåmaskine SM-65 PRO
En stærk slagleslåmaskine til at klippe langt 

græs og krat med et optimalt resultat De 
svingende, brudsikre knive er monteret 

på en kraftig aksel. En ny patentanmeldt 
trækkobling/bremse giver en opti

mal kraftig transmission fra den 
stærke 8,5 HK Honda 4-T motor. 

Det kraftige træk med en 
permanent differentiales

pærre, er en stor hjælp i 
svært terræn. Findes i to udga

ver. En med fronthjul og Y-knive til 
fladt terræn og en med slæbesko 

og L-knive til bakket terræn.

Hvidemollevej 9-11 .8900 Randers 
Tlf. 89 14 14 89 . Fax 89 14 14 90 . www.flextrading.dk 
Specialbrochurer på Stella og vort øvrige have/skov program kan 
på ovenstående telefonnummer eller via e-mail: fan.flextrading@hf-c.

TRADI G

Hayauchi saven
Teleskopsav monteret med 
to store tænder/knive i hver 
ende. Disse tænder gør det 
utroligt let at styre saven selv 
oppe i 8 mtr. højde. Stangen 
i ovalt udformet aluminium 
giver stor styrke og lav vægt.

Rekvirer specialbrochu
re på vort store udvalg 
i professionelle special- 
save til park og skov.

rekvireres
dk

/

Super Accel 210 -7,5
Nyt design, længere blad og et ekstremt 
godt håndtag. Knivlås i to positioner. Et 
robust og unikt værktøj.

• fltectrt < Hectric 4 electric

berthoud

Berthoud elektrisk rygsprøjte, 
Vermorel 2000 Electric
12V membran incl. batteri og lader.
8 timers drift- og ladetid. Gennemsigtig 
beholder med literinddeling. Indhold 
18 liter. 0,6 - 1,2 m kulfiber teleskopror 
m/ slange og non-drypventil. Rund-, 
flad- og vinkelfladdyse. Justerbare 
bæreseler og livrem.
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SKOVENES SUNDHED

LUFTFORURENINGEN 
ER MINDSKET -

HVAD MED FORSURINGEN AF 
SKOVØKOSYSTEMERNE?

Af Claus Beier, 
Forskningscenter RISØ

I de seneste ti år er luft
forureningen med for
surende stoffer faldet 
kraftigt.

De årlige målinger af 
skovenes sundhedstil
stand tyder på, at skov
ene har det bedre. På 
Klosterheden er skovjor
den dog fortsat kraftigt 
forsuret.

’’Patienten” har ikke 
længere feber, men 
’’immunforsvaret” er 
svækket.

Den forsuring, der er 
sket op gennem efter
krigstiden forsvinder 
ikke på få år. Det vil 
tage mange år at få 
næringsstof-puljerne i 
de næringsfattige skove 
op på et optimalt 
niveau.

Op gennem 80'erne og 90'erne udgjor
de "forsuring" og "skovdød” et alvorligt 
miljøproblem i store dele af Europa. I 
Danmark var det især skovene på de 
næringsfattige jorde i Vestdanmark, som 
var hårdt ramt. Se eksempel i figur 1.

På baggrund af mange års forskning 
ved vi i dag, at skovenes sundhed er et 
meget komplekst problem, hvor bl a. 
træarts- og proveniensvalg, driftsform 
og jordbund spiller en stor rolle. Vi ved 
også, at forsuringen af regnvandet som 
følge af luftforurening med svovl- og 
kvælstof-forbindelser spillede en hoved-
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Figur 1. Træer med forskellige grader af nåletab. Skovkant af rødgran på Klosterhe
den skovdistrikt i 1988. (Foto Claus Beier).
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Fl
Periode med tag-projekt

v/V

Kontrol

V »A.. K Z
Rent vand

Figur 2. Tagprojektet på Klosterheden hvor forsuringen med nedbøren blev fjernet 
med et tag. Her kunne effekten af forsuringen på skovens og jordens tilstand sam
menlignes med forholdene ude i den uberørte skov (Foto Claus Beier).

rolle for de store problemer med 
skovsundheden.

For at modvirke problemerne blev 
der indgået internationale aftaler om at 
begrænse luftforureningen med svovl 
(først ”30%-klubben” og siden Oslo pro
tokollen fra 1994), og senere med både 
svovl og kvælstof (Goteborg protokollen 
fra 1999). Målsætningen er, at tilførslen 
af forsurende stoffer til de danske skove 
vil være mere end halveret i 2010 sam
menlignet med de "slemme” år.

Udsendelsen af forsurende stoffer til 
atmosfæren er derfor blevet væsentligt 
reduceret op gennem 90'erne (Bach 
m.fl., 2001). Navnlig luftforureningen 
med svovl er gået kraftigt ned.

Forureningen med kvælstof-forbin- 
delser er reduceret langsommere og er 
først begyndt at aftage de seneste år. 
Man begynder nu at kunne se effekten 
af dels landbrugets tiltag for at nedsæt
te ammoniakfordampningen, dels mon
tering af katalysatorer på bilerne.

Luftforureningen er altså gået ned. 
Dermed er tilførslen af forsurende stof
fer til skovøkosystemerne også faldet. 
Spørgsmålet er nu, om problemerne 
med skovsundheden er løst.

Kan skovøkosystemet nu fungere 
med bæredygtige kredsløb af nærings
stoffer? Kan syretilførslen fra luftforure
ning og systemets egne organiske syrer 
neutraliseres ved forvitring af jordens 
mineraler og tilførsel af havsalte, og 
samtidig levere tilstrækkeligt mange 
næringsstoffer til træernes vækst?

Midt i firserne blev der startet et stort 
forskningsprojekt på Klosterheden til 
belysning af sur nedbørs effekt på 
næringsstoffernes kredsløb. Et stort tag 
på 1200 m2 blev etableret til afskærm
ning af jorden mod sur nedbør og tilfør
sel af "rent vand” (figur 2). Effekten af

"forsuringen” blev vurderet ved at sam
menligne målinger fra dette "rene” 
område med et tilsvarende ubehandlet 
"kontrol" område (Flansen m.fl., 1997).

Dette forsknings-projekt stoppede i 
1995, og afskærmningen blev fjernet, 
men visse målinger er siden blevet fulgt 
op. Der er desuden udført modelbereg
ninger til forudsigelse af eventuelle 
ændringer i næringsstatus for skovøko
systemet i de næste 30 år.

Effekten af mindre 
luftforurening
Målingerne viser, at svovl-indholdet i

jorden blev kraftigt påvirket da taget 
blev opstillet og jorden afskærmet. Den 
kraftige reduktion i svovl-tilførslen med
førte en kraftig reduktion af svovl i jord
vandet (figur 3).

Da taget blev fjernet i 1995 steg 
svovl-indholdet igen i jordvandet i det 
"rene” område. Niveauet ligger dog sta
dig væsentligt under niveauet i den 
jord, der aldrig blev behandlet.

I den ubehandlede jord er der til 
gengæld ikke sket meget med svovl
indholdet, heller ikke de senere år, på 
trods af den ’’generelle” reduktion i 
svovl-tilførslen.

Figur 3. Udviklingen i svovl-koncentrationen i 'rent vands"-feltet (blå) og i "kontrollen" (rød) under og efter tagprojektet.
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Kalium Kalcium Magnesium

Kontrol ■ Rent Vand

■i ri li II
1994 2001 1994 2001 1994 2001

Figur 4. Indholdet af kalium, kalcium og magnesium i nåle fra tag-projektets kontrol 
(rød) og rent-vands felter (blå) på Klosterhede i 1994 og i 2001.

Tabel 1. Tallene der er brugt i figur 4: Indholdet af kalium, kalcium og magnesium 
(mg/gram) i nåle fra tag-projektets kontrol og rent-vands felter på Klosterheden i 
1994 og i 2001.

Forsuringsniveauet i jorden i form 
af syre og næringsstoffer viser samme 
billede med højt syreniveau og lavt 
næringsstof-niveau. Tag-projektet 
medførte en forskel på det "rene” 
område og "kontrol”-området. Den for
skel ses stadig, men der er ikke sket 
nogen væsentlig forbedring i jordvan
det i det ubehandlede kontrol-områ
de.

Jordens giftigheds-niveau kan 
bedst udtrykkes gennem forholdet 
mellem næringsstoffet kalcium og det 
giftige aluminium (Ca/AI). Dette forhold 
skal helst være større end 1 for optima
le næringsstofforhold. Ved tagprojek- 
tets slutning var forholdet ca. 0.1 i 
både det ’’rene” felt og i "kontrol"-feltet, 
og det har ikke ændret sig nævnevær
digt.

Indholdet af næringsstoffer, der er 
bundet i jordens øverste lag, ser til 
gengæld ud til at være steget, da forsu
ringen blev fjernet i det ”rene”-fe!t. 
Base-mætningen (indholdet af kalcium, 
magnesium, kalium og natrium) i det 
rene felt er i dag ca. 60%, mens den 
kun er 46% i "kontrollen”.

Når forsuringen fremover reduceres 
generelt kan vi forvente en tilsvarende 
udvikling i skoven i al almindelighed, 
men målingerne i kontrol-feltet viser, at 
det altså endnu ikke er sket.

Stigningen i jordens næringsstof-ind
hold kunne man forvente ville afspejle 
sig i nålenes næringsstof-indhold. Der 
er en svag tendens til, at Ca-indholdet i 
rent-vands-feltet faktisk er steget og har 
holdt sig på et højere niveau end kon
trollen (figur 4 og tabel 1), men denne 
tendens er stadig svag og meget usik
ker.

Helbredelse tager tid
De opfølgende målinger på Klosterhe
den viser, at selvom tilførslen af forsu
rende stoffer fra luftforureningen er fal
det kraftigt, er selve forsuringen af skov
økosystemet ikke forsvundet endnu. Til 
gengæld viser sammenligningen af 
”kontrol”-feltet og det "rene” felt, at fjer
nelsen af forsuringen har en effekt, 
også på længere sigt.

Problemet i dag er, at forsuringen af 
nedbøren og jorden under skovene for
løb over en 30-50 årig periode op gen
nem industrialiseringen. Jorden er grad
vist blevet forsuret gennem denne lan
ge periode. Jordens buffersystemer har 
forhindret at jorden blev ekstra sur, men 
til gengæld er der udvasket store 
mængder næringsstoffer.

Den reducerede belastning vil nu og 
i fremtiden gradvist forbedre nærings
stof-forholdene, men det tager tid. Det 
vil tage mange år at genopbygge jor
dens næringsstof-puljer gennem forvit
ring af mineraler og tilførsel af havsalte. 
Indtil det er sket, er skovene fortsat 
meget sårbare overfor faktorer, der 
påvirker næringsstofferne som f.eks. 
driftsform og luftforurening.

Referencer
Hansen, K.; Beier, C.; Gundersen, R, Ander
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Beskrivelse af Klosterhedeprojekterne. 
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SKOVSUNDHED 
- HVORNÅR ER 

SKOVEN HELBREDT?
Af Claus Beier 1),
Filip Moldan 2) og 
Richard F. Wright 3)

Internationale aftaler 
om reduktion af luft-for
urening med svovl og 
kvælstof har virket.

Skovens økosystem er 
langt fra helbredt. Jor
den er fortsat forsuret, 
bl.a. med et lavt 
næringsstof-indhold.

Ved hjælp af en com
putermodel kan vi for
søge at se ind i fremti
den. Det vil tage mange 
år at gøre skaden god 
igen, og undervejs vil 
mange faktorer kunne 
påvirke hastigheden.

1) Forskningscenter RISØ,
2) IVL Svensk Miljøinstitut og
3) Norsk Institut for Vandforskning (NIVA).

Tilførslen af forsurende svovl- og kvæl- 
stof-forbindelser til vore skove er faldet 
kraftigt gennem de seneste ti år. Det 
hænger nøje sammen med indgåelse af 
internationale aftaler som har medført, 
at luft-forureningen med disse stoffer er 
faldet væsentligt.

Opfølgende målinger på Klosterhe
den i Vestjylland har derimod vist, at 
jordforsuringen ikke er forsvundet. Det 
vil sandsynligvis vare mange år, før 
næringsstof-puljerne i de vestjyske sko
ve er genopbygget.

Hvis vi gerne vil vide, hvor lang tid 
det tager, før forsuringens skader på 
jorden er genoprettet, kan det under
søges ved hjælp af computer-modeller. 
MAGIC-modellen er en sådan computer 
model. Den indeholder en beskrivelse 
af skov-økosystemet, med særlig fokus 
på næringsstofferne i jorden og de fak
torer der påvirker disse.

For at sikre sig, at modellen faktisk er 
i stand til at beskrive, hvad der sker i 
"det virkelige liv”, kan man udføre eks
perimenter og derpå afprøve, om 
modellen kan efterligne virkeligheden

på tilfredsstillende vis. Hvis modellen 
viser sig at klare testene, kan man 
anvende den til at forudsige hvad der 
vil ske i fremtiden under forskellige for
udsætninger.

MAGIC modellen har været testet i 
forbindelse med tag-eksperimentet på 
Klosterheden. Den har vist sig at være i 
stand til at efterligne resultaterne fra 
felteksperimenterne godt (Beier, 1997).

Vi har nu anvendt modellen til at 
besvare spørgsmålet: "Hvor stor for
bedring i skov-økosystemets nærings
stof-tilstand kan vi forvente frem til 2030 
under forudsætning af at de internatio
nale aftaler om reduceret luftforurening 
med svovl og kvælstof føres ud i livet ?”

Samtidig har vi også kigget på, hvil
ken effekt klimaforandringerne kan få. 
Som en del af et ændret klima, regner 
man med, at der vil komme flere stor
me, og at det vil tilføre mere havsalt til 
skovene.

Vi har derfor set på, hvad der vil ske, 
hvis der tilføres 50% flere havsalte til 
skoven sammenlignet med i dag (Beier 
m.fl. 2002). Det er altså kun salt-aspek-

Figur 1. Figuren viser udviklingen i de seneste 150 år (1850-2000) i Klosterheden plantage. Til venstre ses tilførslen af forsuren
de svovlforbindelser (orange kurve), og den tilsvarende ændring i jordens basemætning (mængden af plantetilgængelige 
næringsstoffer i jorden - brun kurve). Til højre ses jordens syre-neutraliserende kapacitet (mængden af næringsstoffer minus 
mængden af sure stoffer - blå kurve).
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Figur 2. Figuren viser udviklingen 1980-2030 i Klosterheden plantage, baseret på dels målinger, dels prognoser ud fra de inter
nationale aftaler om begrænsning af forureningen. Figuren viser de samme forhold som figur 1, dvs. til venstre tilførslen af forsu
rende svovl (orange kurve) og den tilsvarende effekt på jordens basemætning (brun kurve), til højre jordens syre-neutraliseren
de kapacitet (blå kurve).

tet vi har kigget på, og ikke ændringer i 
temperatur og nedbør, som selvfølgelig 
også kan have store effekter.

Havsalt-spørgsmålet er ikke kun 
interessant i forhold til klima-forandrin
ger, men er generelt, fordi mange 
vestjyske skove modtager store mæng
der havsalt.

Forsuring 
og helbredelse?
Tilførslen af forsurende stoffer, navnlig 
svovl, er steget kraftigt op gennem det
te århundrede - især efter krigen. Det 
har medført et kraftigt fald i mængden 
af næringsstoffer i jorden (base-mæt
ningen er faldet fra ca. 18% i forrige 
århundrede til kun ca. 5% i 1980-90- 
figur 1).

Der er altså langt færre næringsstof
fer til rådighed for planternes vækst og 
til yderligere at virke som buffer - 
stødpude - for forsuringen. Konsekven

sen er, at jordens syre-neutraliserende 
kapacitet, ANC, er blevet væsentlig 
mindre (Figur 1).

Siden 1980 er der sket et fald i tilførs
len af forsuring til skoven. For svovls 
vedkommende vil tilførslen i 2010 svare 
til niveauet før 2. verdenskrig (figur 2).

Selvom denne reduktion er meget 
kraftig, viser modelberegningerne at 
ændringerne i jordens næringsstofsta
tus er meget beskedne (Figur 2). Både 
basemætning og syreneutraliserende 
kapacitet forbedres en lille smule over 
de kommende 30 år, men forbedringen 
er relativt begrænset set i forhold til 
niveauet fra før forsuringen startede.

Effekten af mere havsalt
Hvis vi forøger tilførslen af havsalt med 
50%, vil det have to modsatrettede 
effekter:

- Den syre-neutraliserende kapacitet 
i jordvandet vil falde, især i de år, hvor

tilførslen af havsalt er særlig stor (figur 
3). Et sådant fald er udtryk for en øget 
forsuring, og det vil vi normalt anse for 
negativt. Denne forsurende effekt af 
havsalt er ikke ny, men har været kendt i 
mange år.

- De ekstra havsalte medfører, at 
base-mætningen i jorden stiger (figur 
3). Det vil sige, at havsaltene bidrager 
til at genopbygge jordens næringsstof
pulje, og det er jo præcis det, vi ønsker 
på langt sigt.

Dette illustrerer meget præcist, hvad 
det er for en proces vi skal igennem, 
når vi skal ’’helbrede” skov-økosyste
mets forsuring, ikke bare med havsalt, 
men helt generelt. I den periode hvor 
tilførslen af forsuring til skoven var 
meget stor, har jorden neutraliseret den 
tilførte syre. Dette er sket ved at 
næringsstofferne i jorden er blevet skif
tet ud med sure ioner (brint og alumini
um).

Figur 3. Til venstre ses ændring af basemætning i Klosterheden 1980-2030 ved 50% ekstra tilførsel af havsalt ("Ekstra havsalt") 
sammenlignet med det nuværende havsalt-niveau ("Kontrol") - som også er vist i figur 2, venstre del. Til højre ses den tilsvaren
de ændring i syreneutraliserende kapacitet (ANC) ved ekstra tilførsel af havsalt, sammenlignet med det nuværende niveau for 
havsalt som også er vist i figur 2, højre del.
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Når vi skal helbrede denne skade 
skal vi så at sige "gå baglæns". Vi skal 
tilføre næringsstofferne til jorden igen. 
Det sker ved at de tilsatte næringsstof
fer bytter plads med de sure ioner i jor
den.

Vi får altså godt nok genopbygget 
jordens næringsstof-lager, men samti
dig frigøres den ophobede syre, som 
sendes ud i jordvandet. Derved bliver 
jordvandet surt hvilket ses ved at den 
syreneutraliserende kapacitet falder. 
Historien med havsaltet viser, at jo hurti
gere vi skifter syren ud med nærings
stoffer, jo mere surt bliver jordvandet i 
den første periode.

Vi kan altså se frem til, at skov-økosy
stemerne fortsat vil være forsuret i man
ge år fremover. Ved at fjerne forsurings
tilførslen forbedres forholdene, men det 
går meget langsomt, og mange jorde vil 
fortsat være forsurede og følsomme i 
mange årtier fremover.

Hvis vi ønsker en hurtigere forbed
ring, kræver det tilførsel af næringsstof
fer, f.eks. ved kalkning, gødskning eller 
udbringning af flisaske. Det vil umiddel
bart medføre en opbygning af jordens 
næringsstof pulje, men det vil samtidig 
medføre en øjeblikkelig men kortvarig 
forsuring af jordvandet i skoven.

Jordens buffersystemer har op gen
nem industrialiseringen været til stor 
hjælp ved at forhindre en meget kraftig 
og hurtig forsuring af jorden. Prisen for 
dette skal vi desværre betale nu, for 
vejen tilbage er så tilsvarende lang.

Reduceret tilførsel af forsuring har 
været helt afgørende for at forhindre 
yderligere forsuring og på længere sigt 
at få forbedret situationen. Men den 
langvarige forsuringsperiode kræver en 
tilsvarende langvarig helbredsperiode.

Styrke og skånsomhed
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PLUKHUGST
- ET NATURNÆRT DYRKNINGSSYSTEM

- KAN DET BRUGES?

Af Andreas Brunner, Skov & 
Landskab(FSL)

Plukhugst anses ofte for 
en mulig driftsform i 
naturnær skovdrift - 
men eksemplerne er få 
og usikkerheden stor.

En international konfe
rence viste at plukhugst 
praktiseres yderst sjæl
dent og kun i skove med 
skyggetræarter.

Der er få erfaringer 
med omstilling fra 
ensaldrende drift til 
plukhugst. Det tager 
lang tid og fører ikke 
altid til målet.

Andre naturnære 
driftsformer som er bed
re afprøvet ser derfor 
mere lovende ud.

To af de gennemgående principper i 
naturnær skovdrift er et kontinuert skov
dække og videst mulig anvendelse af 
naturlig foryngelse. Plukhugstdriften 
omfatter hugst af enkelttræer og at alle 
aldersklasser er repræsenteret på små 
arealenheder. Den bliver derfor ofte 
betragtet som et ideelt dyrkningssystem 
i naturnær skovdrift.

Det står klart at plukhugstskoven ikke 
har sit forbillede i naturskoven af de 
træarter og på de lokaliteter hvor vi nor
malt driver skoven, men er et kunstigt 
system som kræver hyppige og intensi
ve indgreb. Alligevel er forventningerne 
om fordele ved plukhugstsystemet så 
store at man gerne vil have plukhugst 
med i værktøjskassen af naturnære 
skovdyrkningsmetoder. Nogle går så 
vidt som til at sætte lighedstegn mellem 
plukhugst og naturnær skovdrift.

I september 2001 mødtes 96 forske
re fra 22 lande (mest fra Europa og 
Nordamerika) til en international konfe
rence i Zurich. Konferencen blev orga-

r’Å

wir-
'ék

*. V.

/»i

Skov drevet i plukhugst har alle aldersklasser repræsenteret på et lille areal, og har 
ofte flere træarter. Hugsten sker ved udvælgelse af enkelttræer. Plukhugst bliver 
kun praktiseret i 7 regioner i Europa, og disse steder kun på en ubetydelig del af 
arealet. I Danmark kendes kun få eksempler på længerevarende drift i en pluk- 
hugstlignende form. Billedet er fra en af disse lokaliteter, Filosofgangen i Sorø Søn
derskov. Foto 1996, SF.
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Plukhugst med hugst af enkelttræer som langsigtet dyrkningsssystem med produk
tion af kvalitetstræ er begrænset til skove domineret af nåletræ, måske med en ind
blanding af løv. Billedet er fra Silkeborg Sønderskov i et område som er udlagt til 
plukhugst. Den gamle bevoksning er bøg på 193 år, med opvækst af bøg, ædel
gran og rødgran. Foto 1998, SF.

niseret af en arbejdsgruppe som fore
ner forskere fra hele verden der arbej
der med skovdyrkning i uensaldrende 
bevoksninger.

Mange af forskerne pegede på de 
problemer og begrænsninger som pluk- 
hugstdriften har:
• manglende eksempler,
• begrænset træartsspektrum (skyg- 

getræarter, nåletræ),
• naturlig udvikling arbejder ofte imod 

plukhugststrukturen,
• manglende erfaring med omstillin

gen.
Jeg betragter i den her sammen

hæng plukhugstdrift som et flersidigt 
produktionssystem hvor produktion af 
træer med høj vedkvalitet er et af måle
ne.

Mangel på eksempler
Professor Jean-Philippe Schutz fra 
Skovbrugsfakultetet i Zurich viste i sit 
indledende foredrag at plukhugst kun 
bliver praktiseret på en ubetydelig 
andel af skovarealet i syv regioner i 
Mellemeuropa. Schweizer Jura (CH), 
Emmental (CH), Franche Comté (F), 
Schwarzwald (D), Bregenzer Wald & 
Allgåu (A, D), Hainich (D) og Slovenien.

I hele Schweiz er 8% af skovarealet 
bevokset med strukturrige bevoksnin
ger som kan betegnes som plukhugst- 
skov (se også Schutz 1994, 1999a,b). 
Tallene for Tyskland er 2% og for Slove
nien 4%. De fleste eksempler er skove i 
bjergregioner som er sammensat af 
ædelgran, rødgran og bøg.

Kun i Hainich i Thuringen (D) bliver 
rene bøgeskove drevet i plukhugst. (De 
7.000 ha skov i Hainich er beskrevet i 
Skoven 5/99, side 234, red.).

Historisk har de fleste plukhugst- 
skove udviklet sig enten efter en lang 
tradition af enkelttrævis drift i bonde
skove eller efter omstilling af mellem
skov. Der findes kun få eksempler på 
systematisk omstilling af større skov
arealer.

Kun til skyggetræarter
Mange af de undersøgelser som blev 
præsenteret på konferencen, stammer 
fra uensaldrende bevoksninger fra 
Nordamerika og Europa.

I disse eksempler viser sammensæt
ningen af træarter tydeligt at det hand
ler om skove som er i succession fra 
lyskrævende pionértræarter til skygge
tolerante arter. Der er ofte tale om histo
risk betingede specialiteter, f.eks. 
brandbekæmpelse som forhindrer den 
naturlige reproduktion af lystræarterne, 
omstilling fra mellemskovdrift til pluk
hugst eller underplantning af f.eks. fyr
reskove med skyggetolerante arter.

Resultaterne viste derfor også risiko
en for at skyggetolerante arter vil over
tage i de kommende generationer og at 
antallet af arter vil være mindre i fremti
den. Men derfor er det stadig muligt at 
drive skoven i overgangsperioden som

uensaldrende med en meget varieret 
træartssammensætning og i følgende 
generationer som plukhugstskov med 
skyggetræarterne - hvis disse er egnet 
til uensaldrende drift.

Resultaterne er langt fra overrasken
de hvis man anvender den grund
læggende skovøkologiske viden at kun 
skyggetræarter kan forynge sig på lang 
sigt i en skov som på trods af en relativ 
lav vedmasse er lukket og derfor mørk.

Hvor naturnært 
er plukhugst?
Fra naturskovsforskningen ved vi at den 
naturlige udvikling under vores central
europæiske forhold i mange skove fører 
til en dominans af skyggetræarterne.
Der er ofte et ret begrænset træarts- 
spektrum, f.eks. dominans af bøg (se 
f.eks. Schutz 1999a).

Disse skyggetræarter har også en 
tendens til at udvikle sig til ret homoge
ne bevoksninger uden meget struktur
variation. Kun i foryngelsesfasen kom
mer det kortvarigt til en mere varieret 
struktur som dog kun dækker mindre 
dele af arealet i naturskoven.

Det står derfor klart at plukhugst er 
et dyrkningssystem som ikke har sit for
billede i naturskovene. Det kræver 
tværtimod hyppige og konsekvente, 
styrende indgreb for at opretholde den 
struktur som garanterer produktion af 
kvalitetstræ med et minimum af inter
vention på grund af selvforyngelse og 
selvtynding.

Dermed er plukhugstsystemet også 
sårbart overfor inkonsekvente indgreb 
eller forsømmelser, som nemt kan føre til

forstyrrelser i strukturen der stadig vil 
være synlige i bevoksningerne mange 
årtier efter.

Enkelttrævis plukhugst 
kun i nåletræ
Problemerne med løvtræ i plukhugst- 
skoven skyldes dets manglende evne til 
at forme rette stammer i skyggen i mod
sætningen til nåletræarterne (se også 
Schutz 1992).

Den individuelle opvækst fra tidligste 
ungdom forhindrer at unge træer kan 
hjælpe hinanden med at forme rette 
stammer og tabe sidegrenene. Senere 
findes der en betydelig risiko for vanris
dannelse i de stedvis åbne bevoksnin
ger. For produktionen af kvalitetstræ er 
det den største forhindring.

Bøg har også i plukhugstskoven i 
blanding med rødgran og ædelgran 
disse kvalitetsproblemer (Schutz 
2001b). Der findes kun få eksempler på 
plukhugstdriften med ren bøg i Thurin
gen (D) (se Morsing et al. 1999). På 
konferencen blev derfor flere gange 
anbefalet en gruppevis drift af bøg.

Den enkelttrævise plukhugst som 
langsigtet dyrkningssystem med pro
duktion af kvalitetstræ er derfor be
grænset til skove domineret af nåletræ, 
måske med en indblanding af løv.

Omstilling til plukhugst
Omstillingen til plukhugst er en vanske
lig opgave som desværre kun er doku
menteret i nogle få eksempler. Schutz 
(1999b, 2001a) henviser til Couvet og 
Val de Travers i Schweiz. Efter nu mere 
end 100 års omstilling viser kun 44% af
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Bøgenaturskove udvikler sig mest til homogene bevoksninger uden meget struktur
variation. Fra Krokar i Slovenien. Foto: Andreas Brunner.

skoven en tilfredsstillende plukhugst- 
struktur. Det er tilfældet selv om vækst
betingelser og træartssammensætnin
gen er optimal og selv om indsatsen fra 
skovforvalterne var meget konsekvent 
igennem 100 år.

Baseret på succesrige omstillinger 
giver Schutz (1999b) fire kriterier for 
beslutningen om omstilling til plukhugst 
- i en prioriteret rækkefølge:
• Bevoksningerne er stabile.
• Den resterende levetid af skærmen 

er lang nok til omstillingen. Det anbe
fales at begynde omstillingen før 
bevoksningen har nået halvdelen af 
omdriftstidsalderen.

• Naturlig foryngelse er mulig.
• Bevoksningerne er strukturrige, f.eks. 

med underetage. Det tillader eventu
elt en forkortning af omstillingsfasen. 
Afhængig af betingelserne kan

omstillingen tilstræbes i første generati
on eller tage flere generationer, dvs. 
mindst 100 år med intensive og hyppi
ge indgreb for at opnå og bevare den 
ønskede struktur.

Der hvor omstillingen mislykkedes 
førte den til toetagerede bevoksninger. 
For regelmæssige indgreb i skærmen 
eller for kort resterende levetid af skær
men førte til homogen opvækst under 
skærmen.

Der findes mange andre eksempler 
på omstilling til plukhugst, f.eks. i Tysk
land hvor omstillingen er begyndt for 10 
til 50 år siden. Det begrænsede tidsrum 
tillader dog ikke en endelig vurdering 
(se også Cameron et al. 2001).

Erfaringer fra Slovenien hvor renaf
driften blev forbudt efter 1945 og sko
ven siden har udviklet sig med vedva
rende skovdække efter schweiziske for
billeder kunne være meget interessan

te. Andelen af bevoksninger med pluk- 
hugststruktur er ret begrænset - 4% i 
hele landet - og det kan måske tyde på 
problemer sammenlignelige med de 
schweiziske.

Plukhugst 
- kan det bruges?
I naturnær skovdrift står plukhugst som 
det mest vidtgående eksempel på kon
tinuert skovdække, naturlig foryngelse 
og biologisk automation.

De beskrevne problemer og be
grænsninger som er forbundet med 
enkelttrævis plukhugst sætter dog 
spørgsmålstegn ved dens funktion som 
forbillede for naturnær skovdrift i Dan
mark. Lignende konklusioner er tidligere 
draget af Møller (1965, s. 528), Henrik
sen (1988, s. 503) og Larsen (1997) og 
er derfor stadig gældende.

Skov & Landskab (FSL) undersøger 
strategier og metoder til omstilling til 
plukhugst (f.eks. Morsing 2001), men 
videngrundlaget er endnu ikke stort nok 
til at anbefale eller fraråde omstillingen i 
større omfang.

Naturnær skovdrift satser derfor brede
re og bruger flere skovdyrkningssystemer 
fra den naturnære værktøjskasse. Speci
elt metoder som er bedre afprøvet her i 
Danmark, men også i nabolandene, har 
interesse. To skovdyrkningssystemer med 
lange foryngelsesperioder synes at være 
specielt egnet:

1. Gruppevis foryngelse kan introdu
cere en gruppevis uensaldrethed og 
strukturvariation. Gruppevis i stedet for 
enkelttrævis opvækst er specielt påkræ
vet I løvskov af hensyn til produktion af 
kvalitetstræ.

2. Måldiameterhugst udnytter poten
tialet i den gamle bevoksning i foryngel

sesfasen bedst muligt og kombinerer 
det med lange foryngelsesperioder.
Men det skal også tilføjes at erfaringer 
med måldiameterhugst i bøg i Sydvest- 
tyskland viser at den ikke fører til meget 
aldersvariation i den efterfølgende 
generation.

Måldiameterhugsten åbner hele 
bevoksningen samtidigt, og efter en 
periode med kun pletvis selvforyngelse 
kommer foryngelsen på hele arealet 
samtidig.

(Måldiameterhugst indebærer at de 
ældre træer hugges når de har nået en 
bestemt, forud fastsat diameter. Se 
nærmere i Skoven 2/01 og 3/01, red.).

De ofte store investeringer i omstil
lingsfasen til plukhugst kan kun betale 
sig hvis man betragter plukhugst som et 
langsigtet dyrkningssystem. I omstillin
gen fra en ensaldrende bevoksning af 
lystræarter til skyggetræarter opstår der 
nogle gange enkelttrævis eller gruppe
vis uensaldrende bevoksninger som lig
ner plukhugstsystemet.

Disse bevoksninger kan være meget 
attraktive såvel til kvalitetstræproduktion 
som til forøgelse af biodiversiteten, uan
set om skyggetræarten senere bliver 
drevet uensaldrende. Det vil sige man 
forpligter sig ikke til en langsigtet omstil
ling til plukhugst som dyrkningssystem.
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FLEXSPRAY
en trukket variabel og afskærmet sprøjte

Flexspray produceres nu i 3 størrelser 60-90 cm, 90-140 cm og 90-140 med 
øget frihøjde 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

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!

ENTREPRENOR

JOHAfTPEDERSEN

i

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

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

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

m
tr %

FENDT SKAN DIN AVIA A/S
Smedebakken 9 • Starup • 7200 Grindsted

Tlf. 75 33 74 44
DISTRIKTSCHEFER:

Bil 29 64 66 04 
Privat 86 93 77 79
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MERE NYT FRA 
FORSKNINGEN
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FP217 (Tisvilde Hegn) er en frøplantage af ask med kun 2 kloner. Forsøg viser at 
der formentlig er en del indavl hos afkom af denne bevoksning, både i 1. og 2. 
generation.

Om antal af kloner i 
frøplantage, placering af 
nationale naturområder, 
diskussion om biodiver- 
sitet og tilgroning efter 
stormfald.

I denne artikel omtales yderligere nogle 
foredrag og postere fra Skov & Land
skabskonferencen februar 2002.

Hvor mange kloner
1//Hans Roulund, Erik Dahl Kjær, 
Merete Linnet, Viggo Jensen (KVL, 
Arboretet), Jan Svejgård Jensen 
(FSL)
Når man anlægger frøplantager med 
udvalgte kloner vil man gerne have så 
få som muligt for at opnå den størst 
mulige gevinst. På den anden side vil få 
kloner give risiko for indavl.

Et godt eksempel på disse proble
mer er ask. En stor del af de ask der er 
plantet i de seneste 40 år stammer fra 
tre frøplantager som er anlagt sidst i 
40’erne. Der er brugt et ret lille antal klo
ner i hver frøplantage - mellem 2 og 9. 
Det kan give risiko for indavl, og det har 
især betydning for ask som mange ste
der kan forynge sig naturligt.

Derfor har Arboretet og FSL fornylig 
startet et større projekt som er baseret 
på 180 afkom fra de tre frøplantager - 
både i 1. og 2. generation - samt to 
naturbestande. De første resultater er 
netop blevet klar.

En bevoksning skiller sig ud - det er 
frøplantagen FP217 i Tisvilde Hegn som 
kun har 2 kloner. I 1. generation har 
frøet herfra en meget lav spireprocent - 
4 % - mod 30-40 % for de øvrige 
frøpartier. I 2. generation af FP 217 er 
spireprocenten normal, til gengæld er 
der 17% albinoer - planter som ikke kan 
danne grønkorn og hurtigt dør. Ingen af 
de andre afkom havde albinoer som 
nok skyldes indavl.

Rodhalsdiameteren er tydeligt ringe
re i afkom af FP217. I 1. generation er 
den 5,3 mm og i 2. generation 5,5 mm 
mod 5,8-6,6 mm i de øvrige frøplantag- 
eafkom og i naturbestanden.

De to øvrige frøplantager - FP202 og

FP212 - adskilte sig ikke fra naturbe
voksningerne.

Man vil nu lave analyser af DNA - 
planternes arvelige materiale - og der 
er anlagt feltforsøg som skal vise plan
ternes videre vækst.

Placering af nationale 
naturområder
1//Claus Kjær Sørensen, Jacob Kahl 
Jepsen og Niels Strange (KVL)
Da Wilhjelm udvalget sidste år fremlag- 
de sin betænkning var et af de mest 
omtalte forslag at der skulle udlægges 
6 nationale naturområder i Danmark. 
Udvalget foreslog klitheder i Thy, Lille 
Vildmose, Mols Bjerge, Gribskov, Det 
Sydfynske Øhav og Høje Møn - se nær
mere i Skoven 9/01.

Den forrige miljøminister var meget 
forbeholden med hensyn til om der kun
ne skaffes penge, og den nuværende 
minister har ikke Wilhjelm udvalgets 
anbefalinger særlig højt på sin dagsor
den. Så der er god tid til at overveje 
hvor man i givet fald skal udlægge 
sådanne naturområder, og hvordan de 
skal drives.

Forskere fra KVL har set nærmere på

hvor sådanne områder kan placeres 
hvis man prioriterer efter enten økonomi 
eller efter størst mulig artsdiversitet.
Man besluttede at udlægge fem områ
der på hver 5.000 ha.

Økonomien er i projektet vurderet ud 
fra prisen på landbrugsjord på stedet. 
Byområder er ikke medtaget, og hvis 
området allerede er fredet koster det 
Ikke noget at inddrage det.

Det vil føre for vidt at forsøge at 
opgøre alle de arter der indgår i natur
områderne. Derfor har man set på 6 
udvalgte dyregrupper (flagermus, pad
der & krybdyr, landlevende fugle, svær
mere & spindlere, smældere og dag
sommerfugle). Det bliver til i alt 452 
arter som antages at være typiske for 
de i alt ca. 30.000 dyrearter man regner 
med findes i Danmark.

Det viser sig så at hvis man satser 
på at få flest mulig dyrearter inden for 
de 5 naturområder kan man komme op 
på at dække 85% af arterne. Prisen er 
717 mio. kr.

Forsøger man derimod at finde den 
billigste udpegning, samtidig med at 
der beskyttes flest mulige arter kan man 
beskytte 67% af arterne - dog mangler
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der så mange af de mest sjældne arter. 
Denne udlægning koster kun 45 mio. kr.

Disse resultater viser at der er god 
grund til at overveje nøje hvordan man 
udlægger nationale naturområder for at 
få mest mulig natur for pengene.

Biodiversitet 
- hvad, hvorfor, hvordan
v/Christian Gamborg (FSL) og Peter 
Sandøe (KVL)
Biodiversitet eller biologisk mangfoldig
hed har i en del år været meget omtalt. 
Og alle er vel enige om at det i princip
pet er godt at bevare mange arter af 
planter og dyr - men når man kommer 
til de konkrete planer bliver der hurtigt 
en livlig debat. Et af foredragene gav en 
kort indføring til disse overvejelser.

Hvad
En høj biodiversitet betyder i princippet 
at et stort antal arter i skoven er godt, 
uanset hvor disse arter stammer fra. Et 
beslægtet synspunkt er at man skal 
bevare så stor pulje af gener - arvelige 
anlæg - som muligt. Men mængden 
alene kan vel ikke gøre det. Der er to 
hovedsynspunkter:

• Man skal se på hvilken funktion de 
pågældende arter har. Bidrager de til 
stabiliteten i økosystemet, kan de anven
des til dyrkning, eller kan de tilpasses 
ændrede vilkår. Dette syn på biodiversi
tet er resultatorienteret. Vi kender det i 
skovbruget når vi planter udenlandske 
nåletræarter, fordi skoven kan yde mere 
når vi indfører andre træarter.

• Det gælder om at sikre et bestemt 
udsnit af arter og gener, især arter der 
er ''hjemmehørende" eller som er true
de. Et værdifuldt naturområde behøver 
derfor ikke at rumme et stort antal arter, 
det er vigtigere at de rummer arter man 
vil bevare. Dette syn på biodiversitet er 
procesorienteret - og det møder vi når 
vi fjerner bjergfyr og bævreasp fra 
heder for at bevare en særlig flora.

Hvorfor
Det næste debatpunkt er hvorfor vi skal 
tage hensyn til biodiversiteten i forvalt
ningen af skoven og landskabet, og her 
er der også to synsvinkler:

• Vi skal have mange arter fordi vi er 
grundlæggende afhængige af dem, vi 
har gavn af dem. En mere varieret skov 
er mere robust over for skadevoldere og 
er mere stabil i storm. Sikring af biodi
versitet kan derfor langt hen ad vejen 
forenes med traditionel produktionsøko
nomi og rationel drift. Det er baggrun
den for at de ensartede hedeplantager 
med rødgran lægges om til skove med 
flere arter af nåletræ og løvtræ.

• Vi skal sikre biodiversitet for "natur
ens egen skyld" og ikke kun fordi det er 
til nytte for os. Naturen har en egenvær
di. Vi skal altså bevare skarven fordi 
den er en del af naturen, selvom en del 
mennesker synes den er grim og fisker
ne mener den tager spisefisk.
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Skal vi slå træopvækst ned på hedearealer for at bevare de særlige plantesamfund 
der hører til her - eller skal arealet kunne hvile sig selv?

Hvordan
Metoderne til at sikre flest mulige arter 
kan også diskuteres:

• Bevarelse af biodiversitet kræver 
pleje for at kunne regulere sammensæt
ningen af arter inden for et bestemt 
område. Det gælder især inden for halv
naturområder såsom heder og enge 
hvor vi laver græsning, nedskæring og 
afbrænding for at fjerne visse arter til 
fordel for andre som vi vil fremme.

• Naturområder skal kunne hvile i sig 
selv. Det skal ikke være nødvendigt 
med konstant overvågning og indgriben 
i bestande af arter for at bevare biodi
versitet. Fri dynamik sikrer den bedste 
stabilitet. Det betyder at man skal ikke 
slå trævækst ned på hederne, som før 
eller siden vil gro til i skov eller krat.

Tilgroning efter 
stormfald
i//Anne Ingeman Madsen (FSL) 
Stormen i 1981 ramte Trend Skov i Him
merland hårdt. Skoven blev ikke gen
plantet, men i en mindre del af skoven 
blev der kort efter udsået birkefrø af 
lokal herkomst. Den naturlige foryngel
se så ud til at være utilstrækkelig, så i 
1985 blev der fra fly udsået lærk, sitka, 
contorta og birk. Og i løbet af 80’erne 
blev der opstillet foderbrætter med 
agern så skovskader kunne være med 
til at etablere egetræer rundt om i sko
ven.

19 år efter stormfaldet kan det kon
kluderes at der er genetableret en skov
tilstand på stormfaldsarealerne. Der er 
mest birk, men nogle steder er røn 
dominerende. Der er meget bølget bun
ke i skovbunden, men der er også 
foryngelse af især røn og eg.

Skovtræernes etablering afhænger 
især af jordbunden og afstanden til 
frøkilden. Det største stamtal findes på

lerjord med overlejret sand og i områ
der indtil 40 m fra frøkilden. Den ringe- 
ste foryngelse findes på sandjord med 
et kraftigt al-lag.

Den tidlige udsåning af birk kan ikke 
med sikkerhed konkluderes at have haft 
effekt. Der er dog en tendens til at den 
tidlige såning har medført en hurtig 
etablering. Såningen fra fly fire år efter 
har ikke haft en påviselig effekt. Og 
endelig findes i det meste af skoven 
spredt foryngelse af eg, og det tyder på 
at skovskaderne har haft en virkning.

Generelt konkluderes at retablerin
gen af skovtilstanden især er sket ved 
naturlig succession, og at de forcerede 
tiltag har haft miindre betydning.

SKOVE
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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SKADEDYR I SKOV

’’OAK-DECLINE-BILLE” 
NU I DANMARK?

Af skov- og landskabs
ingeniør studerende 
Thomas Mikkelsen

En pragtbille-art som 
flere steder i Europa 
regnes som en alvorlig 
skadevolder på eg, ser 
nu ud til at være kom
met til Danmark.

Det endelige bevis 
(selve billen eller lar
ven) er endnu ikke fun
det. Derimod er gangsy
stemerne og de meget 
karakteristiske D - for
mede udflyvningshuller 
fundet på flere egetræer 
i Jægersborg Hegn.

Skovenes ansatte 
opfordres til at holde øje 
med pragtbillen og ind
berette fund.

Indenfor de seneste 15 år har egen haft 
tilbagevendende problemer med sund
heden, ikke bare i Danmark, men i store 
dele af Europa. Egedød, egesyge og 
oak decline er hyppigt anvendte beteg
nelser for dette fænomen, (En kort over
sigt over disse sygdomme ses i Skoven 
10/01, side 444, red.).

Som sling-studerende gennemførte 
jeg sidste år mit 3-dels praktikophold i 
Jægersborg Hegn, nord for København. 
Her blev jeg opmærksom på egens 
sundhedsproblemer og valgte at skrive 
hovedopgave om dette emne.

Jeg hørte gentagne gange om Agri- 
lus biguttatus, en pragtbille-art som 
antages at spille en væsentlig rolle som 
medvirkende faktor ved oak decline i 
store dele af Europa. I vores nabolande 
som Sverige, Polen, Tyskland, Holland 
og England er der talrige beretninger 
om billens medvirken til oak decline.

I september sidste år (2001) fældede 
jeg i forbindelse med hovedopgaven et 
160-årigt egetræ med symptomer på 
oak decline. Ved den efterfølgende
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Figur 1. Karakteristiske D-formede udflyvningshuller på eg fra Jægersborg Hegn. 
Foto: Thomas Mikkelsen.

PRÆDISPONERENDE UDLØSENDE MEDVIRKENDE

c v; o ti

Langtidspåvirkninger:

Genetisk potentiale
Alder
Vims
(i samspil med)
Klima
Jordbundsforhold
Luftforurening

Korttidspåvirkninger:

Insekt afløvninger
Frost
Tørke
Salt
Luftforurening
Beskadigelser

Langtidspåvirkninger:

Bark biller 
Kræftsvampe 
Rod råd svampe

Figur 2. Faktorer som spiller Ind ved decline. Ved decline skal mindst én faktor fra 
hver af de tre grupper være involveret, (efter Man ion, 1991)
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Figur 3. Skitse over udviklingen af Agri- 
lus biguttatus. (Efter Moraal, 1997)
A. Zig-zaggede larvegange, fortrinsvis 
på træernes sydside.
B. Larve.
C. Larven overvintrer i et puppekammer 
i barken.
D. Karakteristiske D-formede udgangs
huller gnavet af den nyklækkede voks
ne bille.
E. Voksen bille.
F. Barknekrose forårsaget af Agrilus 
biguttatus.

undersøgelse fandt jeg nogle meget 
karakteristiske D-formede huller i træets 
bark (se figur 1).

Disse huller er med ekspertbistand 
blevet bestemt, med 99% sikkerhed, 
som udflyvningshuller fra A. biguttatus 
(Ole Mehl og Hans Peter Ravn, pers. 
medd.). Nu mangler vi bare det endeli
ge bevis på billens tilstedeværelse i 
Danmark - et eksemplar af larven eller 
det voksne individ. Dette er hidtil ikke 
lykkedes trods en ihærdig indsats.

Hvad er (oak) decline?
For at forstå sammenhængen mellem 
oak decline og A. biguttatus kræves lidt 
grundlæggende viden omkring begre
bet decline.

Frit oversat til dansk er decline = til

bagegang eller forfald. Men som 
begreb benyttes ordet decline som 
udtryk for en bestemt kategori af syg
domme, nemlig komplekse sygdomme 
med både biotisk og abiotisk oprindel
se.

For at forklare decline nærmere kan 
man gruppere de forskellige stress
påvirkninger som træer kan udsættes 
for i tre prædisponerende, udløsende 
og medvirkende faktorer (se figur 2).

- De prædisponerende faktorer kan 
opfattes som langtidspåvirkninger 
(genetisk potentiale, alder, klima, jord
bund osv,).

- De udløsende faktorer er påvirknin
ger af mere kortvarig karakter (insekt 
afløvninger, frost, tørke osv.).

- De medvirkende faktorer er også 
langtidspåvirkninger, men af sekundær 
karakter. De optræder kun på allerede 
syge eller svækkede træer (rådsvampe, 
barkbiller osv.).

Ethvert træ, som udsættes for en 
kortvarig biotisk eller abiotisk stress
påvirkning - en udløsende faktor - vil 
ofte svækkes på den ene eller anden 
måde. Sunde og vitale træer vil dog 
under normale omstændigheder hurtigt 
regenerere, hvis stresspåvirkningen 
ikke er for hård.

Er træerne derimod også påvirkede 
af prædisponerende faktorer - f.eks. 
jordkomprimering, ændrede klimafor
hold, eller slet og ret en høj alder - kom
mer de sig kun meget langsomt. I den
ne fase er træerne meget sårbare over
for angreb af sekundære skadevoldere 
- de medvirkende faktorer, såsom A. 
biguttatus).

Disse skadevoldere har specialiseret 
sig i at kolonisere allerede svækkede 
træer, og de medfører yderligere svæk
kelser, som i længden fører til træets 
død. De er ikke i stand til at svække 
sunde træer, men de er ofte den faktor 
som afgør om stressede træer dør eller 
når at restituere sig.

Disse sekundære skadevoldere er 
vedholdende og bliver ofte fejlagtigt 
beskyldt for at være årsagen til værtens 
dårlige tilstand. De bør måske i stedet 
betragtes som indikatorer for svækkede 
værter/træer.

En væsentlig pointe er, at for at 
betragte en sygdom som decline skal 
mindst en faktor fra hver af de tre grup
per - prædisponeret, udløsende og 
medvirkende - være involveret.

Ovenstående forklaring er generel 
for declines, men kan umiddelbart over
føres til oak decline. Det interessante 
ved dette, og begrundelsen for denne 
artikel er, at vi nu muligvis står overfor 
en ny og temmelig aggressiv sekundær 
skadevolder på eg - ege-pragtbillen A. 
biguttatus.

I det følgende beskrives pragtbillen.

Udbredelse
A. biguttatus er en pragtbille-art, som er 
registreret over hele Europa, med und-
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Figur 4. 160 årig eg fra Jægersborg 
Hegn med symptomer på oak decline. 
Efter træet var skovet viste det sig at 
være hårdt angrebet af A.biguttatus. 
Foto: Thomas Mikkelsen).

tagelse af Danmark og Finland. Udover 
Europa forekommer arten i Mellem
østen, Nordafrika og Sibirien.

Værtstræer er en række forskellige 
Quercus sp. (lejlighedsvis kan bøg og 
aim. kastanie dog også angribes). I 
Danmark retter opmærksomheden sig 
mod stilkeg og vintereg. Rødeg angri
bes kun meget sjældent.

Indenfor de seneste år er populatio
nen af A. biguttatus steget betydeligt. I 
adskillige lande er angreb af denne bil
le-art blevet en ny og meget betydende 
faktor for egenes dødelighed.

I Tyskland, Holland, Frankrig, Eng
land, Polen, Ungarn, Ukraine, Rusland 
og Hviderusland er der beretninger om 
omfattende angreb af A. biguttatus 
indenfor de seneste 5-7 år. Disse 
angreb indtræffer ofte i år efter omfat
tende afløvninger af egevikler og/eller 
lille frostmåler. Af andre udløsende fak
torer nævnes ofte tørke og frost.

Biologi
Den voksne Agrilus biguttatus er 8 - 13 
mm lang og farven er blå til grøn-metal- 
lic. Den kan i form minde om en smel- 
der. (Se figur 3).

I maj - juli foregår sværmningen, og 
billen lægger æg i barken af levende, 
men svækkede træer, fortrinsvis på 
stammens sydside. Billerne foretrækker 
store træer med tyk bark (typisk over 80 
år gamle).

Billen kan have en et-årig cyklus,
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men en to-årig cyklus er mere alminde
lig og må forventes under danske for
hold.

Larven gennemgår 5 stadier. Den 
unge larve er ca. 10 mm lang, og den 
11A årige larve er 25 - 43 mm lang. Lar
ven overvintrer i et puppekammer inde i 
barken. Efter puppens klækriing forla
der den voksne bille træet ved at gnave 
sine karakteristiske D - formede 
udgangshuller på 2,5-4 x 2-3 mm (se 
figur 1).

Unge larver laver deres gange i 
træets længderetning. Ældre larver der
imod laver gange i nogle irregulære 
bugtede, tværgående retninger. Denne 
aktivitet kan føre til en partiel eller 
næsten komplet ringning af værtstræet. 
Det viser sig ved at grene og småkviste 
i toppen af træet dør, træet vil få en 
mere gennemsigtig og uregelmæssig 
krone, og stammen vil ofte slå ud i van
ris.

Træer med tilstrækkelig vitalitet kan 
være i stand til at afværge de første 
angreb ved hjælp af sårreaktioner, som 
viser sig ved sorte revner med slimflod I 
barkoverfladen. En kombination af var
me somre og mange svækkede træer 
menes at favorisere dette varmeelsken- 
de insekt.

A biguttatus har ikke ret mange 
naturlige fjender. En af de mest iøjefal
dende er fugle, som f.eks. spætter, der 
ernærer sig af overvintrende larver i 
barken. Blandt insekterne er der kun få 
snyltende arter som forbindes med A 
biguttatus.

Forstlig betydning
Som beskrevet angriber Abiguttatus 
ikke sunde og vitale træer, men kun 
allerede syge og svækkede træer. Dette 
forhold er selvfølgelig positivt for skov
bruget.

Men set i lyset af det seneste årtis 
mange problemer med egens sundhed, 
giver det grund til betænkeligheder. 
Rundt om i landet står sandsynligvis 
mange egebevoksninger, som er dispo
neret for angreb af denne art.

Af de sekundære skadevoldere som 
er involveret i oak decline i Tyskland 
beskrives A.biguttatus som den mest 
aggressive, og som den, der hurtigst 
indfinder sig. Om de prædisponerede 
egetræer her dør afhænger i høj grad af 
om Agrilus er til stede. Vi må forvente at 
nogenlunde samme billede vil gøre sig 
gældende i Danmark, hvis arten vælger 
at "berige” den danske fauna.

Modforanstaltninger
For at reducere populationen af biller 
kunne en mulig modforanstaltning være 
at fjerne de stammer som er hårdest 
angrebet af larver. I praksis er det dog 
svært på forhånd at udpege hvilke af 
de stående træer der er angrebet.

Mange egetræer er undertiden 
svækkede, men om det skyldes angreb 
af A. biguttatus eller andre af de udløs-

Agrilus biguttatus
A. biguttatus hører til pragtbillerne. 
Den har ikke noget dansk navn.

A. biguttatus har blå til grøn 
metallic farve. Den er ret lang og 
smal, med ret lange dækvinger bag
til. En tegning findes i (1) og (4).

A. biguttatus minder i form meget 
om Agrilus viridis, som kaldes Pile- 
pragtbille (2) eller Grøn pragtbille 
(1). A. viridis er 4,5-11 mm (1) / 6-9 
mm (3). Den er normalt grøn med 
bronzefarvet skær og brunt hoved, 
men kan også være blå, violet og 
sort (2).

A.b. er så vidt vides den eneste 
pragtbille der invaderer stammen og 
ikke grene eller krone (som A.v. gør). 
Arterne adskiller sig også ved 
størrelse og form af udflyvnings
huller.

Kilder:
(1) Michael Chinery og Henrik Enghoff: 
Vesteuropas Insekter. Gads Forlag 1998. 
Begge biller er vist s. 269.

(2) Lars-Henrik Olsen, Jakob Sunesen 
og Bente Vita Pedersen: Små dyr i sko
ven. Gads Forlag 1997. A. viridis er vist 
side 119.

(3) G. Mandal-Barth: Hvad finder jeg i 
skoven. Politikens Forlag 1997 A. viridis
er vist side 44.

(4) Lademanns naturfører. Dyr og
vækster. Forlaget Danmark 1985. A. big
uttatus er vist side 253.

ende eller medvirkende faktorer er 
umiddelbart svært at erkende. Den 
bedste foranstaltning vil naturligvis 
være at undgå at træerne overhovedet 
bliver modtagelige for angreb.

Et skridt i den rigtige retning er 
almindelige gode skovdyrkningsanbefa
linger, såsom at bevare en god vand
husholdning vha. et godt skovklima, at 
undgå jordkomprimering samt fælde- 
og udkørselsskader osv.

En hugst der sikrer en god kroneud- 
vikling og en udvikling af mellem- og 
underetagen i egeskoven vil have en 
gavnlig effekt. Samtidig vil træerne blive 
mindre modtagelige for billeangreb når 
stammerne skygges - Abiguttatus fore
trækker varme soleksponerede stam
mer.

Fundet i
Jægersborg Hegn
I en 160-årig egebevoksning i Jægers
borg Hegn viste flere af de gamle træer 
tydelige symptomer på svækkelse. Som 
et led i min hovedopgave valgte jeg at 
fælde et af disse træer for en nærmere 
undersøgelse.

Træet var tydeligt svækket og havde 
mange ligheder med de i litteraturen 
beskrevne symptomer på oak decline

(se figur 4). Bl.a. var kronen tynd og 
gennemsigtig med mange døde og 
døende grene, der var vanris på både 
stammen og på større grene i kronen, 
træet havde barknekroser på den 
nederste del af stammen osv.

Efter træet var fældet viste det sig at 
stammen var fyldt med larvegange og 
med de meget karakteristiske D-forme- 
de udflyvningshuller, som med stor sik
kerhed er lavet at A biguttatus.

Senere på året afmærkede jeg i sam
me bevoksning 17 døende træer. Efter 
skovning viste 7 af disse træer sig at 
have været angrebet af Abiguttatus. En 
af skovpartens skovarbejdere har efter
følgende ligeledes fundet udflyvnings
huller i en 40-årig egebevoksning.

Et endeligt bevis i form af billen eller 
larven er det endnu ikke lykkedes at fin
de. Skulle det lykkes for andre, eller 
observeres der D-formede huller (som 
beskrevet i denne artikel) på eg, vil jeg 
opfordre til at indrapportere fundet.

Henvendelse kan rettes til Skov & 
Landskab (FSL), seniorforsker Hans 
Peter Ravn (45 76 32 00 eller 
hpr@fsl.dk)
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Overskud hos Junckers
Junckers Industrier A/S præsenterede 
sit regnskab for 2001 den 12. marts. 
Overskuddet før skat blev øget fra 17 
mio. i 2000 til 38 mio. kr, trods et fald i 
omsætningen fra 1215 til 1000 mio. kr.

Årets resultat var kraftigt påvirket af 
indtægter på 79 mio. kr især i form af 
salg af kraftcentralen til Energi E2. 
Junckers skal fremover levere træ til pro
duktion af procesdamp samt træpiller. 
Der opføres en pillefabrik som fra næste 
år skal lave 180.000 tons træpiller og 
100.000 tons halmpiller om året som 
fyres op på Avedøre 2 kraftvarmeværk.

Junckers kan nu koncentrere sig om 
at udbygge sin position inden for pro
duktion af massive trægulve og har 
desuden en realistisk mulighed for at 
indgå strategiske alliancer med andre 
gulvproducenter.

For 2002 ventes en vækst i salget på 2% 
og et overskud på 15-20 mio. kr før skat.

Da regnskabet blev offentliggjort ske
te der en betydelig handel på Fondsbør
sen, og kursen faldt med 9,1%.

Kilder: Aktionærnyt 1/02, 
Jyllandsposten og Børsen 13.3.02

Mio. kr 2000 2001

Nettoomsætning 1214 1000
Primær drift 62 81
Finans, netto -45 -42
Ordinært resultat før skat 17 38
Årets resultat 15 27
Egenkapital 499 527
Balancesum 1422 1279
Antal ansatte 1445 1045

FEBRUAR 2002
Februar gav en rekordnedbør med 109 mm. 
Det er næsten 3 gange normalen og 17 mm 
over den tidligere rekord på 92 mm fra 1990. 
Fra midten af januar til sidst i februar er der 
kommet ca. 195 mm eller ca. 3 gange nor
malen. Den megen regn i februar kom især i 
det vestlige og det nordlige Jylland. Kun uge 
7 var nogenlunde tør, ellers regnede det 
jævnt gennem måneden.

Det var usædvanlig mildt med en middel 
4 grader over normalen. Den højeste tempe
ratur blev 13 gr. og kom flere steder så tidligt 
som den 2 - og det er den varmeste kyndel
misse nogensinde, I uge 5 og 6 er der slet 
ikke målt frost, mens uge 7-9 har givet ned til 
5-12 gr. frost de fleste steder inde i landet, 
lavest med -11,7 i Kølkær den 21.

Marts har været ret tør med nedbør under 
normalen (som er 46 mm). Godt halvdelen 
faldt i uge 10.

Temperaturen blev 2 gr. over normalen, 
især første halvdel af måneden var varmere 
end det plejer. Påskelørdag kom temperatu
ren op på 17 gr, i Nordsjælland, Sydjylland 
og Bornholm. Der er målt frost næsten over
alt i alle uger. I uge 9, 12 og 13 ned til 3-6 gr. 
frost overalt, bortset fra kyststationerne, og 
lavest d. 25. i Tirstrup med -7,6 gr. Antallet af 
soltimer blev 40% over normalen.

Nedbør,mm Februar 1/3-1/4

Amt Målt Normal Målt
Nordjyllands 103 35 47
Viborg 122 39 46
Århus 99 36 38
Vejle 124 45 40
Ringkøbing 132 43 46
Ribe 123 43 36
Sønderjyllands 126 41 43
Fyns 87 36 33
Vestsjællands 78 30 25
Nordøstsjælland 94 30 26
Storstrøms 89 32 24
Bornholms 84 32 40
Landsgennemsnit 109 38 38

Februar 4/3-1/4

Temperature Målt Normal Målt
Middel 4,2 0,0 4,5
Absolut min. -5,5 -3,6
Absolut max. 1 1,2 14,2
Antal soltimer 88 71 193
Antal frostdøgn 9,1 19,0 7,9
Antal graddage 360 449 349

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 23 14 17
Styrke 8 
(hård kuling) 2 2 0,8
Styrke 10 
(storm) 0 0 0
Hyppigste
vindretninger sv,v Ø.V SV

% C?
*^Jient£v

Kursus i
Bjælke-, Blokhus-, Fuldtømmerbygning, 

Logbuilding 
25. maj -15. juni 2002

Vi har igen i år fået overtalt B. Allan Mackie, til at komme til Skandinavien og undervise sammen 
med os. Kurset bliver på tre uger og afholdes i Danmark, nærmere bestemt på Djursland.

B. Allan Mackie er kendt som den amerikanske/canadiske logbuilding industris grundlægger og han 
kører kurser hvert år i Canada, Korea, Japan og mange andre steder, rundt om i verden.

Se nærmere på http://www.askyggdrasil.dk 
Eller ring på 4970 7040

Ask Yggdrasil.dk - Freysvej 8 - 3140 Ålsgårde 
Tel.: 4970 7040 - Fax: 4970 7091 - Mob.: 4010 7041

Tænker De på Allétræer
- Vi har et stort udvalg 
i alle arter 

^og størrelser!

Bols Forstplanteskole
Løvetvej 30 . 8740 Brædstrup
Telefon 75 76 00 43 . Telefax 75 76 02 04 
E-mail: bolsfrst@post10.tele.dk 
Hjemmeside: www.bolsforst.dk
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DÆKRODSPLANTER I DANMARK

- OG HVORFOR DE IKKE 
BEHØVER VÆRE SÅ SMÅ
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Fra et canadisk kulturforsøg (lustr-coop). Til venstre ses d+1 =barrodsplante 20/40 
cm, til højre en 1 årig 20-30 cm dækrodsplante. Dækrodsplanten fordoblede højden 
mens barrodsplanten netop overlevede.
Dækrodsplanten har næsten al vækst placeret i topskuddet, mens barrodsplanten 
skal vedligeholde og udvikle en større mængde sideskud. Dette er karakteristiske 
træk ved de to plantetyper, og det forklarer ret tydeligt, hvorfor man kan benytte fx 
en 15/30 cm dækrod hvor man normalt havde valgt en 20/40 cm barrodsplante - 
og alligevel få en sikker kulturetablering.

Af Peter Benfeldt, Danverde *)

Dækrodsplanter kan 
også være store - til 
haver og parker. Men i 
skov er der en grænse 
for hvor store træer man 
vil plante.

I udlandet bruges 
dækrodsplanter i stort 
omfang, også på steder 
med meget ukrudt.

I Kulturkommisssionens Manifest 2001 
(fra Skoven 6-7/01) omtales dækrods
planter i hele teksten som "små”. Der 
defineres på intet tidspunkt hvad der 
eksakt menes med "små”, bortset fra at 
der er tydelig forbindelse mellem "små” 
og ’’billige”.

Derfor denne artikel, der beskriver 
dækrodsplanter i forskellige størrelser 
og til forskellige formål. Formålet er at 
give praktikeren et overblik over størrel
ser og prisrelationer mellem forskellige 
dækrodsplanter, hovedsagelig til skov
brugsformål.

Store dækrodsplanter 
kan dyrkes
Et 3 meter højt alletræ med klump er pr 
definition en dækrodsplante. Det sam
me gælder et 80-100 cm højt pottedyr
ket juletræ. I forbindelse med skovbrug 
vil vi nok kalde disse planter store - og 
dyre.

Faktisk kan der dyrkes noget større

*) Peter Benfeldt er skovtekniker fra 1986. 
Han er dyrkningskonsulent for Jiffy 7 bri 
kelter og har i ti år udviklet og afprøvet 
dækrodsplanter i Danmark. Han driver 
desuden Danverde A/S som er demon
strationsplanteskole for produktion af 
dækrodsplanter.

dækrodsplanter end barrodsplanter til 
udplantning. Jo større plante, desto 
højere er sandsynligheden for at dæk
rodsplanten overlever barrodsplanten. 
Større planter vil få et større omplant
ningschok, og her er dækrod mindst 
påvirket.

Når der ofte refereres til dækrods
planter som ”små” planter, hænger det 
sikkert sammen med, at de traditionelt 
har været små. De mere udbredte dyrk
ningssystemer er udviklet til rationel 
genplantning efter renafdrift i boreale 
skovområder. Den plantestørrelse, der 
kræves her for at overleve de første par 
sæsoner i kulturen er beskedne, alle 
skovens lurende farer til trods.

Men i princippet kan man størrelses
mæssigt designe en dækrodsplante til 
ethvert formål i ethvert tempereret eller

tropisk klima og under meget vekslende 
jordbunds forhold. De to væsentlige 
ulemper man støder på, når dækrods
planter bliver større, er højere pris og 
vanskeligere håndtering af planten.

Man kan sige man støder på et loft, 
men der er blevet ’’højere til loftet” med 
de senere års landvindinger indenfor 
dyrkningsteknologi til skovbrugserhver
vet og tilgrænsende erhverv. Det meste 
er foregået i udlandet indtil videre. Men 
følgende bygger på 10 års danske erfa
ringer.

Eksempler på små og 
større dækrodsplanter
Tabel 1 viser relationer mellem størrelse 
- ca. pris - og typisk anvendelse af 
nogle dækrodsplanter.

Bestemte parametre afgør, hvornår
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det bliver upraktisk eller dyrt at anven
de dækrodsplanter. Det være sig - i 
tilfældig rækkefølge;
• De skal kunne plantes med planterør, 

ellers er præstationsforbedringen i 
forhold til spaden tabt.

• De må ikke koste mere end en tilsva
rende barrodsplante (psykologisk 
aspekt, for der kunne jo være forskel 
på både plantningsomkostninger 
m.m. og overlevelse).

• Transport og håndtering må ikke bli
ve for tung/besværlig.

Fremtidens
konkurrencedisciplin
For at kunne sammenligne de forskelli
ge kulturmetoder fra naturlig foryngelse 
over såning med evt. supplerende ind- 
plantning til egentlige plantede kulturer 
er det vigtigt ikke blot at fokusere på 
den rå plantepris. Vi skal se på kultu
rens samlede etableringsomkostning, 
fra kulturforberedelse til det tidspunkt, 
hvor der ikke længere er behov for ple
jeforanstaltninger.

Vi kunne af praktiske årsager vedta
ge at afslutte kulturforløbet ”når planter
ne er 1 m og i god vækst” som der står i 
bekendtgørelserne for Tilskud til skov
rejsning, Skovbryn m.v. Hvilken metode 
er da bedst og billigst 9

Det bliver nogle længere regnestyk
ker, som vi kan vende tilbage til på et 
senere tidspunkt. Vi skal både sammen
ligne prisen på og kvaliteten af den 
skov vi efterlader til vore børnebørn.

Umiddelbart giver det os et finger
peg, at når store skovlande som Cana
da og Sverige har valgt - under vekslen
de biologiske betingelser - overvejende 
at bruge dækrodsplanter frem for bar
rodsplanter efter renafdrifter. De 
begrunder valget med
1) Billigere plante
2) Bedre overlevelse
3) Lettere transport og håndtering

- og det fælder de to mest forslidte 
argumenter mod brug af dækrodsplan
ter under vore himmelstrøg.

Nemlig: de kan ikke klare ukrudtstryk
ket og logistikken bryder sammen. I det 
østlige Canada finder man typisk 
opvækst af løn/ahorn i kulturerne. 1 m på 
1 år vokser de. Det kan man da kalde 
konkurrence. Alligevel plantes der nåle
træ, og der opnås typisk en blandet skov 
med overvægt af gran/fyr. Se figur 1.

Pløj en rille eller slå et 
hul, så gror det....
En del praktikere rejser spørgsmålet om 
hvor meget deres lokale kulturpraksis 
skal ændres ved overgang til brug af 
dækrodsplanter.

Her kan refereres til de erfaringer 
praktikere bragte frem på Skov & Land
skabskonferencen 2002, nemlig at man 
skal sørge for at blotlægge et stykke 
mineraljord forud for plantning. En rille, 
et kullahul eller tilsvarende er nok. Vor 
daglige praksis ligger tæt på den cana

DÆKRODSPLANTER Betegnelse
Container
diameter

Voksemediets
volumen

Dyrknings
tæthed

Opnåelig
højde

Prisniveau Typisk anvendelse

ccm/ml plantcr/m2 cm kr/slk ex moms

%
Microplanter 18-22 10-30 1500-2 00 5-10 cm

0,25-0,75 
Leveres ofte 
usorterede i 

dyrkningsbakkeme

På tor jord uden ukrudts- 
konkurrence. Til prikling i 

større 2-300 ccm 
dyrkningsenheder eller til 

d+l omskoling til 
barrodsplanter.

Miniplanler 22-32 31-60 600-900 7-20 cm

0,75-1,25 
Leveres ofte 

usorterede i bakker, 
udnyttes da 85-99%

Klit og hedelokalitcicr med 
forudgående

jordbearbejdning Hvis der 
renholdes efter plantning 

kan der plantes alle steder.

MMf
Aim. planter (1) 32-40 61-90 400-600 10-35 cm 1,25-1.75

Den gennemsnitlige 
nåletræsplante til brug i 

dansk skovbrug

Aim. planter (2) 40-45 90-150 300-400 15-40 cm 1,50-3.00

Planter, der kræver 
reduceret dyrkningslæthed, 

fx thuja, douglas, nobilis 
m.fl.

H
/+■

Større planter 45-70 150-300 200-300 20-60 cm 2,00-4,00
Typisk aim. løvtræplanler 

til dansk skovbrug

■ rss^ ^■arr." — —*
Store planter 70-110 300-600 75-100 25-100 cm fra 4 kr

Specialafgroder. fx dyrere 
arter af stedsegrønne planter 

til pyntegrønt, færdig hæk

Tabel 1: Tabellen viser, at dækrodsplanter fra ca. 100 ccm voksemedie - typisk en 
4-5 cm bred og 7-10 cm lang rodklump i størrelse - kan sammenlignes med norma
le barrodsplanter, når det gælder størrelse. Alle de nævnte planter er i princippet 
mulige at plante med planterør, men når rodvolumen overstiger 300 ccm bliver det 
et stort arbejde at flytte og bære rundt på planterne. Indtil 300 ccm voksemedie og 
max højden 60 cm forventes den dobbelte plantningspræstation sammenlignet 
med spadeplantning under normale forhold.

diske. (Foredraget er omtalt i Skoven 
3/02, side 104, red.).

Step 1. Er der mineraljord (a soft 
spot) - plant.

Step 2. Hvis ikke spark 1 gang med 
skovstøvle. Er der mineraljord så plant.

Step 3. Er der stadig ikke en plet bar 
jord - hent et passende kulturredskab 
og forbered plantningen ordentligt.

Det betaler sig. Efterbedrmg er den 
dyreste måde at plante på, og behovet 
for efterbedring reduceres væsentligt 
ved passende forudgående jordbear
bejdning. Det viser jo også danske for
søg og erfaringer gennem årtier.

Ved god planlægning og grundig 
kulturforberedelse kan man spare på 
kulturomkostningerne. Altså ved at væl
ge den plante, der kun netop er stor 
nok til lokaliteten, få den ordreproduce
ret - hvilket giver rabatter - og plante 
den med planterør i blotlagt mineraljord. 
Dækrodsplanten er "kun en pind med 
rod”. Men det varer kun kort............

Næste måneds emne: den umulige 
plantage - om et 6 år gammelt dansk 
eksempel på hvad mangelfuld kulturfor
beredelse og plantning af for små 
dækrodsplanter resulterede i. Hvis der 
da ikke er bedre forslag, fx skriv til 
danverde@post10. tele. dk

]] Skovservice 1
v/Jens Johansen ■ Vadet 2 ■ DK 4660 St. Heddinge 

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

Alle skoventreprenoropgaver udfores 
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Besøg os på www.jjskovservice.dk
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Verdens største motorsavsproducent STIHL har siden 1926 været i front inden for innovation, 

teknik, ergonomi og miljø på såvel motorsave som motorredskaber. STIHL har patenteret 
den værktøjsfrie kædespænding på motorsave og på kratryddere kan vi præsentere

markedets laveste vibrationer.

www.stihl.dk info@stihl.dk 
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