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GLYPHOMAX skummer 
mindre end andre førende 
bioformuleringer.

GLYPHOMAX er afprøvet 
på Flakkebjerg, hvor resul
taterne viser høj effektivitet.

Bred anvendelse indenfor 
landbrug, havebrug, skov
brug og frugtplantager, samt 
på udyrkede arealer.

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

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

■ INDHOLD: INFORMATION:
360g/i glyphosat. For yderligere information
Fareklasse: Ingen kontakt venligst:

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

P Dow AgroSciences
Dow AgroSciences Danmark A/S 
Sorgenfrivej 15 
2800 Kgs. Lyngby 
Telefon: 4528 0800 
www.dowagro.dk
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162 Klage over vurdering
Det betaler sig at klage over ejen
domsvurderingen. Mindst 50 medlem
mer af Skovforeningen har klaget og 
opnået nedsættelser på op til 76%. 
Foreningens mål er stadig at afskaffe 
ejendomsskatten.

166 Skovens Dag
Skovens Dag afholdes søndag den 11. 
maj med tema om træarter. Vi bringer 
liste over arrangementer.

168 Kort nyt mv.
Papirkniv i toget, heste æder ikke 
bjørneklo, møbelmesse, Ligna i Tysk
land.

170 Nye ukrudtsmidler 

174 Nye insektmidler
Aktuel oversigt over ændringer i reg
ler for pesticider og nye midler. Til 
juletræer på markjord er nu kommet 
Ally+Gratil som er billigere og mindre 
skadelig for miljøet. Mindre forbedrin
ger i museblokke.

177 DST1/03
Prognose over ressourcer af 
træbrændsler i de danske skove.

■•M.'
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178 Afspænding

for maskinførere

182 Øvelser
Mange maskinførere har spændinger i 
nakke og skuldre. Eksempel på gen
nemgang af en arbejdsplads for at 
opnå bedst mulig arbejdsstilling. Tan
ker om ergonomi samt eksempler på 
en række øvelser man kan bruge for 
at spænde af.

184 Lys over troldfuglen
Reportage fra ringmærker som fanger 
skovsnepper med net (foto). 
Skovsneppen er blevet mere alminde
lig som ynglefugl. Der skydes mange 
fugle som er trækgæster nordfra.

v.-.‘‘.I*

188 Ønsker fra befolkningen
Undersøgelse af befolkningens ønsker 
og behov i naturen. Folks syn på vig
tigheden af at løse problemer, ønsker 
om ændringer, holdninger til skovrejs
ning, kilder til information og tillid til 
de samme kilder.

.... * iV

192 Varmebehandling af træ
Fromsseier Plantage har bygget stort 
anlæg til varmebehandling af træ, 
som øger træets holdbarhed. Der 
anvendes ikke kemiske midler. Inter
view med intiativtagerne. Processen 
gennemgås, der vises eksempler på 
anvendelse, og de kemiske ændringer 
i træet omtales.

199 Kort nyt
Ny uddannelse i udvikling af landdi
strikter.

200 Oplagring af brænde
Fugtigt brænde må ikke oplagres 
indendøre i murede bygninger - risiko 
for angreb af hussvamp.

fe
1

202 Naturlig holdbarhed
Forsøgsopstilling på Teknologisk 
Institut viser hvordan forskellige 
træarter reagerer ved eksponering for 
sol og regn. I løbet af et par år gråner 
alt ubehandlet træ. Træets fugtighed 
svinger over året, og der er risiko for 
nedbrydning for nogle arter.

206 Kort nyt mv.
Regnskovstræ omsætter CO, klima
statistik februar 2003.
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Ejner Kaa Landbrug
Ejner Kaa landbrug har pr. 1. april 
ansat Karl Peter Lyhr som ejendoms
mæglerassistent med ansvar for vurde
ring og salg af alle typer landejendom
me i det sydlige Jylland, samt på Øer
ne.

Karl Peter Lyhr er uddannet forst
kandidat fra Landbohøjskolen i 1994 og 
blev herefter forstassistent i Skovdyr- 
kerforeningen Lolland-Falster med fuldt 
ansvar for skovdrift og entrepenørafde- 
ling. Derefter var han ansat som regi
onschef i Hedeselskabet Region Øst 
med det overordnede ansvar for admi
nistration, salg og økonomi i regionens 
10 skovparter.

Efterfølgende har Karl Peter Lyhr 
arbejdet som godsforvalter på St. Fre- 
derikslund Gods ved Slagelse med 
ansvar for land- og skovbrug samt jagt
væsen. Herunder udvikling af godsets 
jagt- og herlighedsværdi, samt køb og 
salg af land- og skovbrugsejendomme. 
Senest har han i en kort periode været 
administrationschef ved Møllehegnet 
Holding A/S.

Ejner Kaa Landbrug er et landsdæk
kende uafhængigt specialmæglerfirma, 
der laver vurdering og salg af drifts
landbrug, skovejendomme, liebhavere
jendomme, properitærgårde og godser.

Professor i parkforvaltning
Seniorforsker og landskabsarkitekt 
Thomas B. Randrup fra Skov & Land
skab (FSL) tiltrådte 1. januar som forsk
ningsprofessor i parkforvaltning. Pro
fessoratet er nyoprettet og deles mel
lem Landbohøjskolen og Forsknings
centret for Skov & Landskab.

En af de vigtigste opgaver bliver at 
udvikle fagområdet. På sigt skal under
visningen være mere målrettet mod et 
job som ansvarlig for forvaltningen af 
offentlige grønne områder. Det betyder 
bl.a. at undervisningen i højere grad vil 
bygge på resultater fra forskning inden 
for det tekniske, biologiske og sam
fundsvidenskabelige område.

Et af målene er at kurset i parkfor
valtning skal være kernen i en egentlig 
uddannelse til parkforvalter. Der er 
diskussioner om et formelt samarbejde 
med de øvrige nordiske landbrugsuni
versiteter om en fælles international 
kandidatuddannelse i parkforvaltning 
og bynært skovbrug.

Skovskolen er samtidig ved at udvik
le en diplomuddannelse i parkforvalt
ning. Dermed kan Skov & Landskab i 
løbet af få år dække behovet for uddan
nelse på alle niveauer inden for områ
det. ■

Nyt layout
Med dette nummer har Skoven fået nyt layout.

Det er først og fremmest skrifttyperne der er ændret. Formålet er at gøre 
teksten overskuelig og letlæst. Det er fortsat et mål at gøre opsætningen så 
enkel som mulig. Vi ønsker ikke at bruge flere virkemidler end nødvendigt for at 
give læseren overblik over indholdet.

Princippet for opbygningen af siderne bliver den samme som hidtil. Målet er 
at læserne så hurtigt som muligt skal kunne orientere sig om artiklens indhold:

1. Trompeten angiver hvilket fagområde 
artiklen omtaler.

2. Overskriften med store typer er nok 
den der fanger øjet først.

3. Forfatteren følger straks efter. Artik
ler uden forfatternavn i starten er skrevet 
af redaktionen og markeret med sf sidst i 
artiklen.

4. Underrubrikken er et kort sammen
drag af artiklens indhold.

Herefter kan man kaste et blik på illu
strationerne og eventuelt læse figurtek
sterne. Alt dette tager 15-30 sekunder.

Man har nu fået et hurtigt overblik over 
artiklen og kan afgøre med sig selv om 
man vil læse videre. Hvis ikke, så ved man 
hvad artiklen går ud på - og kan eventuelt 
vende tilbage senere.

Redaktionen modtager gerne kommen
tarer til det nye layout. Send gerne en besked til sf@skovforeningen.dk eller 
lln@skovforeningen.dk - fax 33 24 02 42 - Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C - 
eller ring på tlf. 33 24 42 66. ■

Redaktionen

Det betaler sig at 
klage over
ejendomsvurderingen
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__ “der Skovene og den
forældede landbrugslov

Til efteråret vil Regeringen foreslå en ny landbrugslov, foruden en ny 
skovlov. Så må det være på tide at fjerne en gammel misdannelse i dansk ret: 
Landbrugspligt i fredskov.

1 en fredskov er det forbudt at dyrke landbrug. Men tilfældigheder kan 
medføre at der juridisk set alligevel er landbrugspligt på arealet - udover 
fredskovpligten. Det er tilfældet i skønsmæssigt 1/5 af Danmarks skove.

For eksempel er alle skove der ligger på landbrugsejendomme automatisk 
også landbrugspligtige fordi denne pligt skal dække hele ejendommen. En 
anden situation er at mindre landbrugslodder på et tidspunkt samnoteres 
med en fredskov - så bliver hele skoven landbrugspligtig.

Denne dobbeltbinding af et areal har mange urimelige konsekvenser.
De vigtigste er:
• Nye ejere, herunder arvingerne i et generationsskifte, påføres bopælspligt 

på skovejendommen.
• Køberkredsen til skoven indsnævres mærkbart fordi man skal have grønt 

bevis for at måtte købe landbrugspligtig jord. Og Landbrugsloven stiller 
særlige krav til fx selskabseje og fondseje.

• Der kan være åbne arealer inde i skoven hvor Jordbrugskommisionen ikke 
vil slippe landbrugspligten (fordi arealet fx kan bruges til græsning). 1 så 
fald kan ejeren ikke udnytte Landbrugslovens mulighed for at udstykke og 
sælge skovstykker større end 35 ha med ophævelse af landbrugspligt.

På grund af disse konsekvenser søger skovejere selvfølgelig at undgå at blive 
ramt af landbrugspligt. Og det kan betyde at de lader være med at lave hvad 
samfundet ellers gerne vil have: Lysåbne arealer og skovenge inde i skoven.

Sådanne arealer kan nemlig bruges til græsning, og det er juridisk set 
landbrug. Derfor kan Jordbrugskommisionen forhindre at man kan få op
hævet landbrugspligten i skoven, også selv om skoven er større end 35 ha.

Resultatet er at skovejerne er kraftigt motiverede for ikke at lave lysåbne, 
græsningsegnede arealer i skoven. Stik imod både samfundets og skovejer
nes ønsker.

En anden situation opstår ved tilplantning af landbrugsjord med offentligt 
tilskud hvor den nye skov pålægges fredskovpligt. Men samtidig skal land
brugspligten bevares i mindst 8 år.

Også den regel må væk. Den udelukker fx nye ejere der ikke kan opfylde 
bopælspligten fra at plante skov med tilskud. Reglen hæmmer derfor til
plantningen i Danmark.

Når samfundet støtter at der skal være skov på et areal, og når arealet og 
tilplantningen er godkendt, så bør kun Skovlovens regler gælde på arealet.

Landbrugspligt i fredskov er en meningsløs forhindring for nogle skovpoliti
ske mål som alle ellers er enige om: Flere skove og mere lysåbne skove.

Fjern landbrugspligten i fredskov. Der er ingen argumenter for at fortsæt
te den.

Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard

SKOVEN 4 2003 161



SKOVENES ØKONOMI

Det betaler sig at 
klage over
ejendomsvurderingen

Af forstfuldmægtig Frank Poll, 
Dansk Skovforening

Vurderingen af skovejen
domme 2002 førte mange 
steder til store stigninger.

Mindst 50 medlemmer af 
Skovforeningen har klaget 
over vurderingen. De 
afgørelser som er faldet ind
til nu viser nedsættelser af 
grundværdien på mellem 
4% og 76%.

Skovforeningens højest 
prioriterede mål er stadig at 
afskaffe ejendomsskatten 
på skov.

Vurderingsresultatet fra ejendomsvur
deringen 2002 medførte betydelige stig
ninger for landets skovejendomme i en 
tid, hvor ejendommenes indtjenings
potentiale er den laveste nogensinde.

For landets selvstændigt vurderede 
skove var stigningen i ejendomsværdi
en på 10%, således at den gennemsnit
lige ejendomsværdi blev 38.710 kr/ha.

Stigningen i grundværdien var ifølge 
Told- og Skattestyrelsen på 8%, svaren
de til en gennemsnitlig grundværdi for 
skov på 10.155 kr/ha.

Gemt bag disse landsgennemsnit lå 
imidlertid meget betydelige variationer 
i stigningerne. Der var talrige eksem
pler på stigninger på 20-80%, mens 
enkelte ejendomme fik meddelelser om 
stigninger på 100-200%. Det absurde er, 
at stigningen i den offentlige vurdering 
- der samtidig fører til betydelige beta
linger til ejendomsskat - sker samtidig 
med at økonomien er forsvundet ud af 
skovbruget.

Stigningerne i ejendomsskat på ejen
domsniveau falder sammen med den 
aktuelle ringe driftsøkonomi i skovbru
get. Det tvinger i mange tilfælde skov
ejerne til at finansiere de offentlige jord
skatter via ekstra træk på kassekredit
ten eller ved ekstra låntagning i forbin
delse med låneomlægninger. Stigningen 
i den offentlige vurdering truer således 
erhvervet på eksistensgrundlaget.

Skovforeningens rolle
Skovforeningen har søgt at imødegå 
den urimelige udvikling i ejendomsvur
deringerne på flere måder. Politisk rej
ste foreningen på et tidligt tidspunkt 
problemet og har siden haft flere 
møder med Skatteministeriet og Told- 
og Skattestyrelsen. Over for medlem
merne tilbød foreningen desuden at 
bidrage med udarbejdelse af klageskri
velser for de skove, som var berørt af 
uacceptable vurderinger/stigninger.

Ud over telefonisk rådgivning i forbin
delse med skovejernes klager modtog 
Skovforeningen vurderingsmeddelelser 
fra ca. 50 skovejendomme. Inden klage
fristen d. 1/7 2002 blev hovedparten af 
disse påklaget, da Skovforeningen vurde
rede at der var grundlag for en klage.

Indtil nu er hovedparten af klagerne 
fra Fyn og Jylland blevet behandlet. 1 
langt de fleste tilfælde har det ført til 
nedslag som sparer skovejerne for 
tusindvis af kroner om året i ejendoms
skat.

På de østlige øer er der i skrivende 
stund kun kommet få afgørelser. Gene
relt kan det dog siges, at Told- og Skat
testyrelsen i vid udstrækning har fulgt 
Skovforeningens indvendinger, selvom 
Styrelsens sagsbehandlingstid har 
været meget lang.

Skovbrugets dilemma
1 forhold til de gældende regler i vurde
ringsloven skal ejendomsvurderingen

Boks 1.
Det siger vurderingsloven

Vedr. ejendomsværdien 
”§6 Vurderingen foretages på grund
lag af værdien i handel og vandel, 
såfremt købesummen skulle erlæg
ges kontant.”

Tolkning: Ved vurderingen er 
ejendommens økonomiske gode 
anvendelse afgørende. Ejendom
mens faktiske benyttelse kan såle
des ikke uden videre lægges til 
grund ved ansættelsen, idet en for
nuftig køber også vil tage hensyn til 
foreliggende muligheder for over
gang til en bedre anvendelse af ejen
dommen.

Vedr. grundværdien 
”§15 Ved skovbrugsejendomme skal 
skovens grund ansættes til den vær
di, som jorden antages at have, når 
ejendommen anvendes til almindelig 
god skovdrift.

Stk 2. Til opnåelse heraf ansættes 
først skovens normalværdi.”

Tolkning: Normalværdi er den 
værdi, skoven har i sin helhed forud
sat, at træfordelingen i skoven er 
hensigtsmæssig, jordbundsforholde
ne taget i betragtning, at træernes 
aldersklasser er jævnt fordelt, at der 
på ejendommen forefindes de til 
almindelig god drift fornødne hegn, 
veje og grøfter og at skoven er godt 
plejet og har den træmasse, som de 
øvrige anførte forudsætninger betin
ger.

Ligningsrådet fastsætter herefter 
grundværdien til at udgøre en %-del 
af normalværdien. Siden 1993 har 
grundværdien været beregnet som 
25% af normalværdien.
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Ved ejendomsvurderingen 2002 var der mange eksempler på stigninger i skovenes grundværdi på mellem 20% og 80%. Enkelte lå 
endda på mellem 100% og 200%.

svare til ejendommens værdi i handel 
og vandel.

Det er en offentlig hemmelighed, at 
skovejendomme bliver handlet til vær
dier, som langt overstiger muligheder
ne for driftsøkonomisk indtjening med 
dagens træpriser. Handelspriserne er i 
mange tilfælde også højere end den 
offentlige vurdering.

Told- og Skattestyrelsen får indbe
rettet priser på samtlige ejendoms
handler, men det er kun en forsvinden
de lille del af landets skovareal som 
årligt omsættes i fri handel. For disse 
ejendomme viser handelsstatistikken 
en tydelig tendens.

Skovbrugets dilemma i forhold til 
den offentlige vurdering er, at stignin
ger begrundes med en positiv udvik
ling i handelspriserne. Den tvungne 
sammenhæng mellem udviklingen i 
handelspriserne og i ejendomsbeskat
ningen er dog ikke rimelig i forhold til 
erhvervets udprægede problemer med 
indtjeningen.

Handelspriserne på de få gennem
førte handler rammer derfor hele 
erhvervet, idet den offentlige ejen
domsvurdering for alle landets skove 
afspejles af disse få handler.

Hovedparten af skovbrugserhvervet 
- som er familieejendomme, og som 
meget sjældent handles på det fri mar
ked - bliver således urimeligt hårdt 
beskattet af nogle værdibegreber, som 
ikke har sammenhæng med ejendom
menes indtjening. Urimeligheden viser, 
at der er et eklatant behov for at ændre 
vurderingsreglerne på området.

Beskatningsgrundlaget
Som vist i boks 1 beregnes ejendoms
skatten som en promille af grundværdi
en, og den er igen fastsat som en pro
centdel af det teoretiske begreb nor
malværdien. Den kommunale og amtsli
ge grundskyld udgør i alt ca. 20-22%o 
betragtet som et gennemsnit for alle 
landets skove.

Told- og Skattestyrelsen har udar
bejdet en standard beregningsmetode 
for skovens normalværdi. Det foregår 
ud fra et tabelmateriale for kapitalvær
dien af forskellige drifts- og aldersklas
ser.

Dette tabelmateriale har for 2002- 
vurderingen hovedsageligt taget ud
gangspunkt i de vejledende råtræpriser 
fra 1999 - dvs. før stormfaldet og sam
menbruddet i bøgemarkedet. Faktum

er, at træpriserne og dermed indtje
ningspotentialet siden er faldet betyde
ligt.

Ved beregning af normalværdien 
indgår desuden adskillige tillæg til de 
ejendomsspecifikke forhold. Tillægge
ne er dog ofte sat ganske arbitrært, 
f.eks. er der i forbindelse med 2002-vur- 
deringen fastsat et generelt 50% tillæg 
for samtlige nåletræsbevoksninger. I 
andre tilfælde gives ubegrundede til
læg for særlige herlighedsværdier mv., 
som i flere tilfælde har fordoblet vurde
ringen.

Resultatet er, at bundlinien på vur
deringsmeddelelsen er en sammen
blanding af kapitalværdiberegninger, 
samt tilfældige og uigennemskuelige til
læg, som herefter udgør grundlaget for 
ejendomsbeskatningen. En beskatning, 
der som bekendt er steget betydeligt, 
samtidig med at driftsøkonomien i 
erhvervet er blevet katastrofalt forrin
get.

Klag over vurderingen!
Dette var Skovforeningens råd til skov
ejerne medio 2002.

Vurderingsresultaterne var generelt 
fuldstændig ude af trit med ejendom-

SKOVEN 4 2003 163



skovenIs økonomT")

Boks 2. Det betaler sig at klage...
I gennemsnit har de klagesager som Skovforeningen har været involveret i over 
2002-vurderingen ført til en berettiget reduktion af grundværdien på ca. 30%.

For et gennemsnitligt dansk skovdistrikt på 500 ha af middelgod bonitet og 
en gennemsnitlig træartsfordeling vil en reduktion i grundværdien på 30% bety
de en årlig besparelse på ejendomsskatten på ca. 47.300 kr:

2002-vurderingen:
Grundværdi:
Årlig ejendomsskat:

500 ha å gennemsnitlig 14.500 kr/ha 
22%o af 7.250.0000

= 7.250.000 kr 
= 159.500 kr

Efter klage og 30% reduktion i grundværdi:
Grundværdi: 500 ha å gns. 10.200 kr/ha
Årlig ejendomsskat: 22%o af 5.100.000

= 5.100.000 kr 
= 112.200 kr

Årlig besparelse: 47.300 kr

Beregningen er gennemført med en gennemsnitlig grundskyldspromille på i alt 22%o.

De gennemførte klagesager er udelukkende baseret på de faktuelle beregnings
metoder og anvendelse af de tillæg, som Told- og Skattestyrelsen har foreskre
vet i deres interne vejledning til vurderingsrådene. Det faktum, at den aktuelle 
ejendomsbeskatning af skov langt har overskredet et acceptabelt niveau har 
Skovforeningen derimod rejst i den politiske diskussion.

menes økonomi, hhv. ejernes mulighed 
for at erlægge betalingen for ejendoms
skatten. For selvom ejendomsværdien 
skal udtrykke værdien i handel og van
del fandt Skovforeningen, at der ofte 
var belæg for en klage.

1 2002 var den gennemsnitlige ejen
domsskat ca. 250 kr/ha for skov, hvilket 
svarede til mere end 1/4 af dæknings
bidraget for træproduktionen.

Skovforeningen har kendskab til, at

minimum 50 medlemmer har påklaget 
2002-vurderingen, Mere end halvdelen 
af sagerne er nu afgjort, og resultaterne 
viser, at der har været mange penge at 
spare for de, der ikke har accepteret 
vurderingsmeddelelsen (se eks. i tekst
boks 2).

Generelt set er de største reduktio
ner givet til de ejendomme, som ople
vede de største stigninger i 2002-vurde
ringen eller som i forvejen havde en

relativ høj grund- og ejendomsværdi.
De opnåede reduktioner i grundværdi
erne er fra 4 - 76%!!!

Hvad angår ansættelse af ejendoms
værdien er der opnået tilsvarende - og 
i visse tilfælde endda større - reduktio
ner. Ejendomsværdien har betydning 
bl.a. ved beregning af bo- og gaveafgif
ter i forbindelse med generationsskifte.

Et gennemgående element i mange 
af klagesagerne var værdiansættelsen 
af ubevoksede arealer f.eks. mose-, eng- 
og hedearealer. 1 vurderingsvejlednin
gen fra både 1996 og 1998 er disse area
ler som udgangspunkt ansat til 5.000 
kr/ha.

I den seneste vejledning er der ikke 
anført et specifikt beløb, og derfor har 
flere vurderingskredse benyttet lejlig
heden til at fremskrive værdien af disse 
arealer med 15-20% om året. Denne 
praksis er ikke acceptabel og er des
uden også blevet underkendt af vurde
ringsankenævnet.

Merværdi for produktion af 
juletræer og pyntegrønt
Grund- og ejendomsværdien for de are
aler der anvendes til juletræer og pyn
tegrønt ansættes til den gennemsnitlige 
grundværdi af de øvrige bevoksede are
aler. Metoden medfører, at værdiansæt
telsen af juletræs- og pyntegrøntarea
lerne er fuldstændig afhængig af ejen
dommens øvrige skovbevoksninger.

Herudover beregnes et tillæg til 
ejendomsværdien ud fra brutto salgs
indtægten fra klippegrønt og juletræer i 
de foregående tre år. Tillægget bereg
nes ved en antagelse om, at nettoind
tægten svarer til 25% af bruttoindtæg
terne. Nettoindtægten kapitaliseres 
herefter med en faktor 8.

Antagelsen om sammenhængen mel
lem brutto- og nettoindtægten stam
mer fra begyndelsen af 1990’erne, hvor 
prisniveauet - og dermed indtjeningen 
- på juletræer og pyntegrønt var 
væsentlig bedre end i dag.

Det forhold, at beskatningsgrundla
get for juletræs- og pyntegrøntarealer 
beregnes ud fra ejendommens øvrige 
bevoksninger betyder, at naboejen
domme i teorien kan blive vidt forskel
ligt beskattet af ellers sammenlignelige 
bevoksninger. Desuden indebærer 
beregningen af merværdien, at kapital
værdien af indtjeningen er betydeligt 
højere end de faktiske dyrkningsom
kostninger og salgsindtægter giver 
grundlag for.

Skovforeningen har rejst dette mis
forhold overfor den centrale Told- og 
Skattestyrelse, men desværre er bereg
ningsmetoden ikke ændret hvad angår 
2002-vurderingen. For den aktuelle vur-

En skovejendom på 500 ha af middelgod bonitet har efter klage over ejendoms
vurderingen sparet 47.000 kr i ejendomsskat. (Det er forudsat at vurderingen er ned
sat med 30%, og at grundskylden er på 22%o).
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Det er Skovforeningens højest prioriterede mål at afskaffe ejendomsskatten på skov. Hvis det politiske klima ikke muliggør en 
permanent fjernelse af skatten vil foreningen arbejde foren anden form for indberetning, bl.a. af oplysningerne om skovens areal 
fordelt på drifts- og aldersklasser. Dels er disse tal ikke opdaterede på mange ejendomme, dels passer systemet ikke med natur
nær skovdrift som indføres i mange skove i disse år.

deringsmeddelelse er eneste mulighed 
således at påklage resultatet, såfremt 
vurderingen på den enkelte ejendom er 
urimelig.

Drop ejendomsskat på skov
Ejendomsskatten er en skat, der er uaf
hængig af ejendommens indtjening. 
Netop karakteren af indkomst-uafhæn
gighed gør beskatningsformen vanske
lig at acceptere. Samtidig virker ejen
domsskatten konkurrenceforvridende i 
forhold til vilkårene for skovbruget i 
vore nabolande.

Derfor er et af Skovforeningens 
højest prioriterede mål en afskaffelse af 
ejendomsbeskatningen på skov.

Hvis det politiske klima ikke tilsiger 
en permanent fjernelse af ejendoms
skatten vil Skovforeningen arbejde 
målrettet for at ændre metoden til 
beregning af grundlaget for ejendoms
skatten. Flere forskellige faktorer bør 
indgå i en revision af beregningsmeto
den, men vigtigst er at gøre ejendoms
beskatningen afhængig af ejendom
mens indtjeningspotentiale.

Et element herunder er en gennem
gribende revison af det skovskema, 
som hidtil har er brugt til at indberette 
skovens fordeling på drifts- og alders
klasser. Den løbende ekstensivering af 
de fleste skovejendommes administra
tion medfører, at detaljerede informati
oner på dette niveau sjældent bliver 
opdateret.

Overgang til mere naturnært drevne 
bevoksninger betyder desuden, at

afdelings- og litrainddelingen bliver fly
dende. Traditionelle tabelværdier for 
kapitalværdierne kan derfor ikke 
anvendes på sådanne bevoksninger.

Skovforeningen vil søge maksimal 
indflydelse på udformningen af den 
fremtidige metode til at beregne ejen
domsskatten på skov. Men størst prio
ritet har som nævnt en total og perma
nent ophævelse af ejendomsskat på 
skov. ■

Grenbo skovservice

ED
v/ BJARNE OLSEN

Marbækvej 6 
4050 Skibby

Tlf. 47 59 10 50 
Fax 47 59 10 49 
Bil 21 46 82 59

Knusere med hhv. 2,3 og 2,7 m. 
udvendig arbejdsbredde

GRENKNUSNING

STØDFRÆSNING

TOTALRYDNING
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Skovens Dag
søndag den 11. maj

1

Danmarks største skovtur afholdes i år søndag den 11. maj. Der 
ventes op mod 70 arrangementer over hele landet - i private og 
offentlige skove samt på nogle af skovbrugets store institutioner.

Oversigten på næste side viser hvor 61 af arrangementerne 
afholdes.

Yderligere oplysninger om de enkelte arrangementer - fx 
mødested, mødetid og program - ligger på www.skovensdag.dk.

Tema
Temaet for Skovens Dag i år er ’’børn og skov”. På mange af arran
gementerne vil gæsterne både kunne opleve hvordan born kan 
bruge skovene i dag - og høre gode gæt på hvilke skove børnene 
vil kunne opleve om fx 5, 20 og 50 år.

Til Skovens Dag er skrevet børnebogen ’’Skovens Træer”. Med 
fakta og fabler fortæller den om de vigtigste træer i skoven og 
deres betydning for mennesker, dyr og fugle. Bogen er den fjerde i 
serien om Emma og Ræven. Bøgerne er gratis og kan rekvireres 
hos Frontlinien, Strandgade 29, 1401 København K, tlf. 32 66 02 
00, www.frontlinjen.d

Vi
'

■r

Dansk Skovforening Miljøministeriet 
Skov- og Naturstyrelsen



(SKOVENS DAG

Arrangementer på Skovens Dag 2003

Denne liste er senest revideret den 4. april. På www.skovensdag.dk finder man en opdateret liste med alle praktiske oplysnin
ger om de enkelte arrangementer - og flere arrangementer kan være kommet til.

Postnr. Skov Kontaktperson Telefon
ØERNE
2605 Brøndbyskoven Jan M. Madsen 36 48 50 54
2860 Hareskov Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe 44 44 55 96
2930 Sletten ved Eremitageslottet Jægersborg Statsskovdistrikt 39 97 39 10
2970 Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Helle Vicente 45 86 05 72
3000
3400

Kronborg Statsskovdistrikt Kronborg Statsskovdistrikt Distriktskontoret 49 70 90 90
Præstevangen Frederiksborg Statsskovdistrikt 48 48 07 16

3500 Hareskov Københavns Statsskovdistrikt 44 35 00 35
3550 Uggeløse Skov Tisvilde Statsskovdistrikt 47 72 00 50
4140 Svenstrup, Skovbo Naturskole Asta Israelsen 46 36 92 66
4171 Næsbycentret Marianne Agri 57 64 55 40
4174 Skjoldenæsholm Skovbrug Poul Norup 40 10 28 84
4200 Valbygaard Skov August Bech 58 52 00 78
4200 Gyldenholm Skovdistrikt Herluf Pilgaard Sørensen 58 54 50 28
4220 Korsør Kommune Karen Houmann 88 51 95 20
4300 Holbæk Kommune Kirsten K. Lundin 59 45 22 83
4370 Tølløse Skov, Dyrehavevej Morten Jensen 57 80 42 22
4400 Refsnæslund Skov Svend Aage Madsen 59 50 91 81
4440 Lindholt Skov Lars Holst-Frederiksen 59 27 41 41
4450 Rangle Mølle og Dønnerup Skovdistrikt Verner Lauritsen 59 25 85 45
4550 Høve Skov Odsherred Statsskovdistrikt 59 32 80 16
4640 Strandegård / Fedgården Naturvejlederne ved Præstø Fjord 51 23 51 02
4742 Det Petergaardske Skovdistrikt Mikal Herløw 55 39 50 07
4750 Rosenfeldt Skovdistrikt Erik Tillisch 55 37 02 63
4800 Corselitze Skovdistrikt Thyge Andersen 54 85 03 70
4800 Pandebjerg Gods I. Castenschiold og Søren F. Olesen 54 43 63 13
5220 Glisholm Skoven, Hollufgård Nepenthes, Odense 64 49 12 36
5400 Æbelø Per Abild og Anette Rasmussen 64 86 11 82
5500 Middelfart Kommune Kiholm Andersen 64 41 01 75
5800 Nyborg Kommunes Skove Jan G. Jensen 63 31 19 46
5900 Konabbe Skov - Skovsgaard Marianne Grav Petersen 62 57 26 66
5953 Longelse Bondegårdsskov Henrik Staun 62 59 12 02
JYLLAND
6092 Løver Odde Haderslev Statsskovdistrikt 74 52 21 05
6270 Soldaterskoven Lindet Statsskovdistrikt 74 82 61 05
6400 Sønderskoven (morgenfugletur) Anker Hansen 74 42 02 15
6400 Sønderskoven Gråsten Statsskovdistrikt 74 65 14 64
6623 Fromsseier Plantage A/S Mogens Lunde 75 33 30 64
6650 Skoleskoven i Vejen Mette Bækgaard Johnsen 75 38 43 37
6710 Esbjerg Skovvæsen & Myrthuegård Claus Løth & Jens Futtrup 75 26 98 06
6840 Kærgård Plantage Oxbøl Statsskovdistrikt 76 54 10 20
6870 Ølgod Kommune Carsten Mortensen 75 24 77 22
6990 Husby Klitplantage Ulborg Statsskovdistrikt 97 49 14 00
7000 Frøslev Plantage Aabenraa Statsskovdistrikt 74 62 31 82
7100 Vejle Kommune Lars Rasmussen 76 44 51 35
7130 Tønballe Naturcenter Randbøl Statsskovdistrikt 75 88 31 99
7150 Barritskov Skovdistrikt Trine Møller Kopp 76 82 91 35
7620 Møllesøen Klosterheden Statsskovdistrikt 97 81 00 33
7700 Nors Sø Thy Statsskovdistrikt 97 97 70 88
7830 Borbjerg Plantage Feldborg Statsskovdistrikt 97 45 41 88
8400 Ebeltoft Kommune Axel Hempel Andersen og Jens Erik Engel 89 52 12 60
8500 Emmedsbo Skov Erik W. Pedersen 86 38 47 10
8543 Grøn Guide i Rosenholm Miljøbutikken Anita Søholm 86 99 44 12
8600 Silkeborg Kommune Gorm Halskov 89 20 80 00
8600 Hvinningdal Skov Silkeborg Statsskovdistrikt 86 82 08 44
8680 Knøsgården Ove Gas bjerg 86 89 83 99
8680 Ry Kommune Vibeke Voldsgaard 86 89 14 28
8800 Viborg Kommune Niels Bertelsen 87 25 21 51
8850 Bjerringbro Kommune Hanne Eschelund 87 51 51 94
8900 Fussingø Slot Fussingø Statsskovdistrikt 86 45 45 00
8963 Løvenholm Skovdistrikt Karen Schacht 86 48 30 01
9280 Toft Skov, Aage V. Jensens Fonde Thorkild Lund 96 77 66 33
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Trækniv i toget
Jeg kører til årets Skov & Landskabs
konference med DSB, og kort efter 
afgangen får jeg serveret et rundstyk
ke. Et af konferencens emner er skov 
og træprodukter, og dette tema bliver 
slået an med det lille måltid. Rundstyk
ket serveres på en papbakke, der med
følger en papirserviet - og kniven er 
minsandten af træ.

Normalt får man en kniv af hvidt pla
stic. Den er ikke nem at skære med, og 
den knækker let.

Men træ er et fint materiale til den 
opgave. Den savtakkede trækniv går let 
igennem den ret hårde skorpe på rund
stykket, der bliver en pæn overflade på 
den bløde krumme, og kniven kan for
dele smørret uden at knække.

Materialet træ vinder flot over pla
stic, og det bliver til en del i løbet af et 
år i DSB’s tog: 1,3 millioner knive og 
gafler - og 3,3 millioner rørepinde - alle 
lavet af svensk birketræ. Hertil kom
mer kaffekrus, bakker og servietter 
som også er lavet af pap eller papir.

Disse træprodukter er indført af firma
et RGN Danmark som står for serverin
gen i togene. Målet er at leve op til DSB’s 
grønne linje, hvor emballage så vidt 
muligt skal være biologisk nedbrydeligt.

1 dag er man så langt at de fleste 
emballager der anvendes i togene består 
af fibre der stammer fra biologisk mate
riale. Undtagelserne er emballage til 
mad og drikkekrus til kolde drikke, hvor 
kravene til hygiejne ikke kan opfyldes.

Bestikket kan som nævnt være af 
træ, og ifølge RGN kan træbestikket 
konkurrere prismæssigt med plastic. 
Firmaet siger der er kommet mange 
henvendelser fra tilfredse kunder og 
fra virksomheder der vil indføre det 
nye engangsbestik i kantiner.

Man kan også være heldig at købe 
træbestikket i butikker. Jeg har bl.a. set 
det i Kvickly xtra.

Oplysninger om bestikket kan ses på 
www.trae.dk ■ sf

Heste æder ikke bjørneklo
1 artiklen om bekæmpelse af Kæmpe-Bjør
neklo, Skoven 3/20, s. 146-47, står der, at 
“også køer og heste kan æde planterne...”

Vi er en gruppe i Naturfredningsfore
ningen i Farum, der har beskæftiget os 
med bekæmpelse af Bjørneklo de sid
ste 5 år. Det er vores erfaring, at heste 
absolut ikke æder Bjørneklo.

1 hestefolde med Bjørneklo ser man 
således at selv når græsset i løbet af 
sæsonen er godt afgnavet, står felterne 
med Bjørneklo urørt tilbage. Køer og 
får derimod spiser straks Bjørneklo, 
når disse dyr sættes ud. ■

Kirsten Geertz-Hansen, Farum

S Dili 9 Uu

Opskær dit eget træ med Wood-Mizer stationære eller 
mobile savværk. Priser fra 50.000 kr.
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Fasterholt Savværk I/S
Arriborgvej 9, Fasterholt, 7330 Brande 

Tlf.: 97 18 82 05, fax 97 18 82 05, mobil 40 52 86 52
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(arrangementer

Møbelmesse
Den årlige møbelmesse i København 
afholdes i dagene 7.-11. maj 2003. 
Antallet af udstillere er øget med 32% i 
forhold til sidste år og er nu oppe 
omkring 360. Messen er nu udvidet og 
viser også et bredt udvalg af boligud
styr såsom belysning, boligtekstiler, 
brugskunst mv.

Tyngden i messen er dog stadig møb
ler og omfatter alt lige fra boligmøbler 
til stuer, soveværelser og hjemmekon
tor, over kontor- og erhvervsmøbler til 
afsnit der viser de seneste tendenser i 
livsstil. Unge designere viser deres bud 
på fremtidens møbler i en Talentzone. 
Den permanente udstilling af kontor- og 
kontraktmøbler, Scandinavian Trade 
Mart. indgår naturligvis også i messen.

Der er flere særudstillinger, bl.a. et 
tredimensionelt møbellandskab hvor 
seks designere har udviklet møbler til 
forskellige spisesituationer. Fem desig
nere har hver lavet et møbel som over
rækkes til en kendt dansker - hvem det 
er afsløres først på dagen.

Messen er åben for fagbesøgende (her
under underleverandører) onsdag-lørdag 
kJ. 9-18. Om søndagen er der desuden 
åbent for publikum kl. 9-16 (pris 50 kr).

Læs mere på hjemmesiden 
www.scandinavianfurniturefair.com

Ligna messe
Messecentret i Hannover er ramme om 
den store Ligna+ messe sidst i maj. 
Messens emne er træ i bred forstand - 
”fra plante til slutprodukt”.

Et af afsnittene omfatter maskiner, 
udstyr og redskaber til skovbrug, her
under også transportudstyr og infor
mationssystemer. Der ventes omkring 
90 udstillere i dette afsnit.

Hovedvægten på messen ligger på 
maskiner og udstyr til produktion af 
træmaterialer, til savværksproduktion, 
anvendelse af affaldstræ, energiproduk
tion, forarbejdning af massivtræ, og 
snedker- og møbelarbejde. Halvdelen 
af messearealet er afsat til maskiner og 
udstyr til møbelindustrien. Desuden 
vises forædlede træprodukter i form af

krydsfiner og plader.
En af pavillonerne rummer et særar

rangement "Energie aus Holz” med 
udstilling og præsentation af udstyr 
samt foredrag.

Der ventes omkring 1700 udstillere 
og 110.000 besøgende. Messen er åben 
i dagene 26.-30. maj. Læs mere på 
www.ligna.de ■

HJORTHEDE 
PLANTESKOLE a/s

Tukærvej 12, Hjorthede 
8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 6488 - Fax 8668 6440

SKOVPLANTER

LÆPLANTER

LANDSKABSPLANTER

Vi går stadig over åen efter 
vand i Danmark og Nordtyskland

Efter 28 spændende år med grøfter og vandløb, 
mølledamme og småsøers naturpleje samt 

skovfræsning udvider vi vort arbejdsområde med 
stødgnaskning før sammenskubning af grene, især 

velegnet hvor der er mange sten.

KAJ DANIEL HANSEN
AUT. KLOAKMESTER

HERSLEVVEJ 25 - 5900 RUDKØBING 
TELF. 62 57 15 87 - BILTLF. 40 54 03 72

□ Bråbo Mek. AB Wadellen
FØR PLANTESÆSONEN

Wadellen vejer blot 30 kg. 
Borer plantehullet og 
bearbejder jorden omkring

Redskabet er CE-mærket, patenteret og 
mønsterbeskyttet. Den kraftige ramme er 
lavet af aluminium, hvilket giver en lav 
vægt og lang holdbarhed. Boret kan leve
res med andre diametre og boredybder. 
Selve boret bliver drevet af en kraftig Jon- 
sered benzinmotor, der er en afprøvet og 
velkendt motor fra Jonsereds motorsave.

■C:
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*;Wadell-borren, manuelt 
med den unikke boreenhed 
og frinav (som på en cykel) i 
håndtagsarmen. Bed om 
informationer.
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Nye ukrudtsmidler
- og nye regler
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Ally oggrafil er to nye ukrudtsmidler til markjord. De kan erstatte Karmex og 
Inter-Terbuthylazin. (Ukrudtet skal dog være lavere end på billedet for at bruge Ally 
og Gratil).

En række midler tages ud af 
markedet på EU plan, og 
dermed stilles dyrkere mere 
lige i konkurrencen.

Der er mindre ændringer i 
flere kendte ukrudtsmidler. 
For nogle forventes beg
rænsninger i anvendelsen 
fremover.

To nye midler - Ally og 
Gratil - er effektive over for 
de fleste tokimbladede i 
markkulturer. De er uden for 
fareklasse og ret billige i 
brug.

Der er nye midler på vej - 
men midler der tidligere vir
kede lovende må nok drop- 
pes.

PC-Consult afholdt tre temadage om 
Planteværn den 13., 18. og 19. marts 
hvor man kunne høre om ændringer i de 
eksisterende pesticider og nye midler på 
vej. Skoven var med til mødet d. 13. på 
Osted Kro, og vi har indhentet indtryk 
fra de to øvrige.

Denne artikel omhandler ukrudtsmid
ler, og den næste insekt- og vildtafværg- 
ningsmidler.

Red.

Fælles EU regler
Aktivstoffer trækkes ud 
Der kom en EU forordning d. 20.11.02 
om fælles EU regler for en række sprøj
temidler. I alt 230 aktivstoffer skal træk
kes ud af markedet pr. 25.7.03 - enten 
fordi de skønnes at være skadelige, 
eller fordi producenterne ikke har 
ønsket at ansøge om fornyet godken
delse (det kan være dyrt).

Nogle af disse midler kender vi:
* 2,4,5-T forbydes. Man må stadig 

bruge restlagre hvis man har sådanne. I 
givet fald bør man gøre det snart, fordi 
der bliver måske forbud mod anvendel
se pr. 25.7.03

* Allylalkohol - der har været brugt 
mod ukrudt og mod jordtræthed i plan
teskoler - forbydes nu endeligt.

* Cyanazin (Holtox), Dalapon og 
Imazapyr (Arsenal) trækkes ud.

* Dichlorprop tages også ud - ikke 
fordi det er farligt, men fordi firmaerne 
hellere vil satse på nyere hormonmid
ler.

1) Isornér:
Mange kemiske forbindelser kendes i flere 
former. De har nøjagtigt samme kemiske for
mel men der er små forskelle i strukturen - 
fx kan to former være spejlbillede af hinan
den. Der er ofte stor forskel på pesticidvirk
ningen af de forskellige isomerer.

* Fluazifop (den gamle Fusilade) 
tages også ud. Der er kommet en ny 
isomer 1) - Fusilade X-tra - som 
fortsætter på markedet.

* Haloxyfop (Gallant) tages ud. Der 
arbejdes på at udvikle en ny isomer 
som måske kommer om et par år.

* Hexazinon (Velpar) bliver også 
taget ud i hele EU. Det er ikke nogen 
overraskelse, fordi den udvaskes let. 
Dermed forsvandt den sidste teoreti
ske mulighed for at Velpar kunne kom
me igen i Danmark.

Overgangsordn i nger 
Der er lavet overgangsordninger for 
visse lande, så de må bruge visse mid
ler indtil 2007.

Velpar må bruges i Østrig, Frankrig, 
Irland og Spanien i nåletræ. Cyanazin 
må bruges i Storbritannien i skov (dvs. 
også juletræer), og Arsenal må bruges i 
skov i Irland.
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Disse lande vil altså i fire år endnu 
have en økonomisk fordel i forhold til 
danske juletræsdyrkere.

Positivliste
Diquat (Reglone) er kommet på EU’s 
positivliste, og forbudet mod midlet er 
derfor blevet annulleret. Det har været 
brugt i planteskoler, og kan nok igen til
lades til dette formål hvis der er ønsker 
om det. Sig til - fx til PC Consult - hvis 
der skal indsendes ansøgning.

Nye regler
Der er kommet en række mindre 
ændringer i de kendte midler.

Diuron (Karmex)
Sidste år blev den nedre grænse for 
doseringen sat ned til 0,9 kg/ha, så 
doseringen er 0,9-1,5 kg/ha. På mange 
jorder er 0,9 kg/ha nok, og der er risiko 
for sprøjteskader på let jord fordi det i 
et vist omfang kan optages af rødder
ne.

Miljøstyrelsens godkendelse af mid
let skulle fornyes i 2001, men sagen er 
ikke afsluttet endnu.

Danmark laver indstillinger til fælles 
behandling i hele EU for dette middel. 
Når der er faldet en afgørelse på EU 
plan vil Miljøstyrelsen nok se på de 
danske regler.

Det må forventes at der bliver beg
rænsninger i anvendelsen. Persistente 
jordherbicider som er mobile i jorden 
er ikke populære.

MCPA (Metaxon)
MCPA er godkendt til off-label brug 
(gennem bl.a. PC-Consult). Tidligere 
kunne det købes som Herbatox fra KVK 
- men KVK er nu nedlagt. 1 dag er han
delsnavnet Metaxon, men midlet er det 
samme. Det er et af de rigtig billige 
midler - 76 kr/ha.

Glyphosat (Roundup Bio,
Glyphomax nw. )
Glyphomax er et nyt handelsnavn for 
det velkendte glyphosat og er identisk 
med Roundup Bio. Begge er mindre 
skadelige for vandmiljø og dyreliv end 
andre formuleringer, og de er på EU's 
positivliste.

Der kommer hele tiden meldinger 
om at der er fundet små mængder af 
glyphosat eller nedbrydningsprodukter 
heraf i vandboringer. Myndighederne 
har spurgt brugerne om midlet kan 
undværes, og fra skovbrugets side har 
man sagt nej.

Miljøministeren ser stadig på sagen, 
men den foreløbige indstilling er at der 
ikke nedlægges forbud mod midlet. 
Måske bliver der visse begrænsninger.

Der findes mange handelsnavne for 
glyphosat, men i skoven anbefales 
Roundup Bio og Glyphomax. De er god
kendt uden for fareklasse, og er uden 
risikosætninger i forbindelse med 
arbejdsmiljø.

Begge midler er meget billige - 
Roundup Bio 116 kr/ha og Glyphomax 
96 kr/ha. Prisforskellen mellem disse to 
ens midler er udtryk for den store kon
kurrence på verdensplan. Den oprinde
lige producent af Roundup, Monsanto, 
skubbes ud, og andre har delvist over
taget udviklingen af glyphosat-midler.

Haloxyfop-ethoxyethyl (Gallant)
Blev taget af markedet 1.7.02 - det bør 
dog tilføjes at det er ret dyrt, 724 kr/ha. 
Restlagre må sælges og opbruges efter 
1.7.02. Gallant er ikke kommet på EU’s 
positivliste.

Terbuthylazin (Inter-Therbuthylazin) 
Handelsnavnet Kemprim forsvandt sid
ste år, og Inter-Terbuthylazin er den 
eneste handelsvare i dag. For nogle år 
siden var der en advarsel om at der er 
visse arter som ikke tåler midlet: Birk, 
buksbom, liguster, syren og ung pop
pel. Denne advarsel er kommet igen 
fordi der har været eksempler på ska
der.

Midlet skulle have fornyet godken
delsen i 2000, men der er ikke kommet 
nogen afgørelse. Efter sigende fordi 
Miljøstyrelsen har været ramt af bespa
relser.

Resultatet ventes at komme til som
mer. Uofficielt forlyder det at doserin
gen sættes ned, så midlet kun bliver 
interessant til majsdyrkere fremover.

Det vil formentlig være tilladt at sæl
ge og opbruge eksisterende lagre - 
medmindre der sker en meget stor 
hamstring i den kommende tid. Måske 
vil det også være tilladt at bruge midlet 
næste forår. Midlet er ret dyrt, 720 
kr/ha.

Heldigvis er der alternativer i form 
af Ally+Gratil.

Nye midler
I år er der kommet to ny ukrudtsmidler 
som har en række fordele. De kan kun 
bruges på markjord i juletræskulturer 
hvor alternativet ofte har været Inter- 
Terbuthylazin + Karmex. De er begge af 
typen sulfunylurea-midler.

Amidosulfuron (Gratil 75 WG)
Gratil bruges mod en række tokimbla
dede arter om foråret, og altså ikke 
græsser.

Figur 1 viser et forsøg med dueurt 
og canadisk bakkestjerne, hvor man 
ser en god virkning mod bakkestjernen.

Den er også god mod kamille og skræp
pe (og skvalderkål nævnte en haveejer 
i forsamlingen). Figur 2 viser at der er 
god effekt mod burre-snerre - og figur 
3 som ventet ringe virkning på kvik.

Fuglegræs rammes ikke af Gratil.
Den skal derfor sprøjtes væk om efte
råret med et andet middel - ellers kan 
fuglegræssen brede sig stærkt næste år 
når de fleste andre ukrudtsarter fjernes 
af Gratil.

Ukrudtet skal være under 20 cm høj
de for at der er sikker effekt. Derfor er 
Gratil ikke egnet i skov hvor der ofte 
optræder kraftigt tokimbladet ukrudt.

Gratil virker især ved optagelse gen
nem bladene. Gratil optages også i min
dre grad gennem rødderne, og det 
kræver en vis fugtighed i jorden for at 
virke.

Doseringen i juletræer er opgivet til 
20 gram/ha. I landbrug må man godt 
bruge mere, men producenten frygter 
udvikling af resistens 2) hvis der tilla
des større doser i skovbruget.

Figur 4 viser skader på nordmanns
gran som er meget små. Gratil skal bru
ges før skudbrydning. Hvis skuddene 
er tæt på at bryde er der risiko for lyse 
nåle - men skaden er ikke større end 
fra andre midler og er uden betydning i 
praksis.

Midlet nedbrydes meget hurtigt - 
der er en halveringstid på kun 2-4 uger, 
afhængigt af temperaturen. Det er en 
stor fordel hvad angår miljøet - men 
betyder også at virkningen ikke varer 
så længe.

Det har en meget lav giftighed over 
for jordboende organismer - men høj 
for vandlevende. LD50 værdien 3) (for

2) Udvikling af resistens 
Når et sprøjtemiddel har været anvendt i en 
periode er der risiko for at en ukrudtsart 
udvikler resistente typer. Der er altid en 
genetisk variation inden for en art, og det 
kan ske at nogle planter af en eller anden 
grund ikke skades af sprøjtemidlet. Disse 
resistente planter vil hurtigt brede sig når 
de øvrige sprøjtes væk.

Udvikling af resistens kan undgås ved af 
og til at bruge et andet sprøjtemiddel, som 
vil fjerne eventuelle resistente typer.

Risikoen for resistens er særlig stor hvis 
man bruger samme middel mange år i træk 
og i store doser. Producenterne er meget 
opmærksomme på risikoen for resistens, og 
de ved at risikoen er større i skovbruget end 
i andre brancher. Derfor er de nogle gange 
tøvende med at ansøge om godkendelse til 
skovbrug, og hvis de gør det, så anbefaler 
de måske lavere doser.

De ser nødigt at der udvikles resistente 
typer i skovbrug eller juletræsproduktion, 
for det kan gøre midlet uinteressant i land
bruget som er langt det største marked.
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Figur 3. Sulfunylurea-midlers virkning pa burre-snerre og 
dueurt. Forsøg i 1998 og 1999. Til sammenligning er vist ube
handlet og Roundup. Skalaen viser ukrudtets dækningsgrad i 
procent af det samlede areal.

Figur 2. Fire sulfunylurea-midlers virkning pa kvik og dueurt. 
Forsøg i 1999. Til sammenligning ses til venstre ubehandlet og 
Roundup og til højre Gardoprim. Skalaen viser ukrudtets 
dækningsgrad i procent af det samlede areal.

Skade på årsskud
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Figur 4. Skader på nordmannsgrans årsskud fra Ally og Gratil 
hver for sig og i blanding. Forsøg på Gisselfeld, opgjort i juli 
2002 - forsøg som er vist i figur 1. Skaderne er vist på en skala 
fra O til 10 hvor 10 er helt dod.

rotter) er så høj som 5000 mg/kg. Det 
er godkendt uden for fareklasse, og der 
kræves meget få værnemidler. Tom 
emballage kan fjernes med dagrenova
tionen. Der er et afstandskrav på kun 2 
m fra vandmiljø.

Midlet sælges som granulat i en lille

3) LD50 værdi:
Et middels giftighed udtrykkes ofte ved 
LD50 værdien på rotter. Det er den mængde 
af midlet som kan dræbe 50% af en bestand 
af rotter, og det udtrykkes i mg stof pr. kg 
legemsvægt.

bøtte med 120 g (rækker til 6 ha), og 
der skal et spredemiddel (fx Isoblette) 
til hvis det bruges rent. Producenten 
oplyser at det kan blandes med alle 
relevante midler. På temadagen blev 
det dog frarådet at blande med 
Roundup, da det kan give store skader.

Gratil er godkendt til off-label anven
delse 4), og godkendelsen hertil er 
ansøgt af PC-Consult. Den gælder for 
alle juletrædyrkere uanset hvilken fore
ning de måtte være tilknyttet, og man 
skal have en særlig brugsvejledning 
når man køber midlet.

4) Off-label anvendelse:
Nogle midler er tilladt til off-label anvendel
se - dvs. til formål som ikke fremgår af eti
ketten og dermed godkendelsen i Miljøsty
relsen.

Off-label anvendelse er ofte ansøgt af et 
konsulentfirma eller en organisation på veg
ne af et større antal dyrkere, og tilladelse til 
brug skal normalt søges gennem det nævnte 
firma / organisation. (Det gælder som nævnt 
ikke Gratil og Ally der kan bruges af alle 
juletrædyrkere).

Anvendelse som off-label indebærer at 
producenten fraskriver sig ethvert ansvar 
for skader mv. og ikke garanterer for at mid
let har den ønskede virkning.

Dækningsgrad
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Figur 1. Virkning af Ally og Gratil hver for sig og i blanding på 
dueurt (rod) og canadisk bakkestjerne (blå). Forsøg på Gissel
feld i 2002. Tallene angiver mængde i gram/ha. Til venstre ses 
ubehandlet og alternativet terbuthylazin + Karmex. Skalaen 
viser ukrudtets dækningsgrad i procent af det samlede areal.
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Metsulfuron methyl (Ally)
Ally er et andet nyt middel af samme 
type (sulfunylurea) som Gratil.

Ally virker også mod tokimbladede, 
og som det ses af figur 1 har det god 
virkning mod både dueurt og canadisk 
bakkestjerne. Det er også effektivt mod 
agertidsel, svinemælk og bynke. De 
skal være lidt fremme - dvs. jordvirk
ningen er ikke nok. Ally virker ikke på 
burresnerre (figur 2) og kvik (figur 3).

Ally er mere effektivt mod ukrudt 
end Gratil - men det er også mere 
aggressivt over for nordmannsgran. 
Figur 4 viser en skadegrad på 0,8 - men 
skalaen går til 10, så det er stadig i 
småtingsafdelingen.

Ally leveres som små poser der 
lægges i tanken og opløses.

Ally nedbrydes også ret hurtigt i 
naturen - halveringstid 3-6 uger - men 
det har virkning i det meste af vækstpe
rioden. Ally har lige så lav giftighed 
som Gratil, og der kræves meget få 
værnemidler. Der er et afstandskrav på 
20 m fra vandmiljøet.

Ally har også en off-label godkendel
se efter samme mønster som Gratil.

Ally + Grat i l
Ally og Gratil kan i princippet bruges 
hver for sig, men producenten anbefa
ler klart at man bruger de to i blanding 
med 20 gram af hver. Man får en endnu 
bedre virkning end med de to midler 
hver for sig - se figur 1. Ally kan for så 
vidt klare de fleste arter, men Gratil er 
med for også at klare burre-snerre, 
samt for at forøge virkningen af Ally.

Midlerne er kun egnet i markkultu
rer - ikke i skov. De rammer kun tokim
bladede arter, og der skal derfor anven
des et græsmiddel bagefter.

Midlerne bruges i april-maj, og 
ukrudtet må højst være 20 cm højt.
Man skal derfor kunne kende ukrudt
sarterne som kimplanter eller ret små 
planter - og det kræver nogle andre 
rutiner end vi er vant til i skovbruget. 
Men landmænd kan bestemme ukrudt
splanter når de er få cm høje - så det 
kan skovfolk vel også lære!

Når Ally og Gratil blandes er der 
ikke behov for et spredemiddel.

Blandingen giver små skader på 
juletræerne (figur 4). Der er tale om 
lidt lysfarvning af årsskuddene - sva
rende til små Karmex skader - og det 
forsvinder efterhånden. Men de sidste 
2-3 år før høst bør man nok ikke bruge 
dem.

Midlerne bør ikke blandes med 
Roundup - det giver mange skader.

Fordele ved Ally+Gratil
Ally+Gratil indebærer en række mil

jømæssige fordele sammenlignet med 
alternativet - Inter-Terbutylazin + 
Karmex.

* Begge er godkendt uden for fare
klasse. De er meget svagt luftvejsirrite
rende ved indånding, og de irriterer 
ikke hud ved kontakt. Ally irriterer ikke 
øjne ved kontakt, mens Gratil er beteg
net som svagt øjenirriterencle.

* Der kræves meget få værnemidler: 
Ved rygsprøjte og bomsprøjte kræves 
overtræksbukser. Ved tågesprøjte 
kræves beskyttelsesdragt med hætte 
og halvmaske med P2 filter.

* De har en meget lav akut giftighed 
med en LD50 værdi over 5000 mg/kg. 
Begge er dog meget giftige for organis
mer der lever i vand.

* Der bruges meget små mængder 
aktivstof - kun 40 g/ha - mod godt 5 
kg/ha med lnter-Terbuthylazin + Karm
ex.

* De er relativt billige i brug. 20 g 
Ally + 20 g Gratil koster 316 kr/ha. Til 
sammenligning koster 4 liter Inter-Ter- 
buthylazin + 1,25 kg Karmex 976 kr/ha 
- de er steget med ca. 300 kr/ha det 
seneste år.

Der blev spurgt om det også kan 
bruges i nobilis. Godkendelsen gælder 
ikke nobilis, men et gæt er at det også 
virker her. Enkelte forsøg viser at der 
måske kommer lidt mere misfarvning - 
men det er acceptabelt.

Nye midler på vej
* Blandingen af Diflufenican (40 g 
v.st./kg) og glyphosat 160 g v.st./kg) 
kender vi som Zeppelin. I skovbrug vil
le vi foretrække mere diflufenican i for
hold til glyphosat - og gerne en ren 
diflufenican. Ansøgning om en ændret

blanding er stadig inde hos Miljøstyrel
sen.

* Sulfunylurea midler har været 
nævnt i flere år som lovende mulighe
der. Ally og Gratil er nu blevet tilladt, 
Hussar kommer måske også, og mange 
flere kan være på vej.

* lmi-midler - såsom imazapyr og 
imazamox - har været nævnt i flere år 
som muligheder. De har en meget 
stærk effekt på ukrudtet, men der kom
mer også meget store skader på nord
mannsgranerne. Konklusionen er efter
hånden at de er nok uegnede.

* Oxyfluorfen (Goal) bruges meget i 
USA mod diverse tokimbladede og 
græsser. Der findes flere formuleringer, 
og i Danmark er der afprøvet en som 
gav skader efter brydning, men ikke 
før. Til gengæld var der ikke meget 
effekt over for ukrudtet.

1 år afprøves nye formuleringer af 
Goal. ■ sf

200m2 eller 200 ha ny skov - 
FORSTPLANT klarer leverancen 

præcist og ordentligt!

TILBUD
Afskærmet sprøjte komplet inkl 

2-hjulet traktor med 5,5 hk

Kombimaskine med afskærmet sprøjte 

og gødningsnedlægger inkl. 2-hjulet 

traktor med 10 hk.

Priserne er ekskl. Moms og levering

□

.

Nymarksvej 19 - 5471 Søndersø
Tlf 70 220 420 - Fax 70 220 450
E-mail: jutek@jutek.nu - www.jutek.nu
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Nye insektmidler
- og nye regler

Ædel
gran-

lus

Sommer
fugle
larver

Nåle-
træ-

snude-
biller

Bark
biller/
ved-

borere

Gal
mider

Dipel

Fastac 50

IT-Cyper-
methrin

Karate 2,5 
WG

Kumulus S

Sumi-Alpha
EW

Oversigt over de midler som p. t. må anvendes mod insekter i skovbruget. Kun 
Fastac er godkendt til samtlige insekter i skovbruget.

Der er ændringer i dosering 
for flere midler.

Generelt er der midler 
mod alle betydende skade
insekter i skovbrug og jule
træer.

Der er afprøvet nye midler 
mod snudebiller.

Der er udviklet ny kasse 
og nye pløkke til museblok
ke.

Dette er den anden artikel med referat 
fra temadag om planteværn, afholdt af 
PC-Consult.

Red.

Fælles EU regler
Den nye EU forordning betyder at pr. 
25.7.03 fjernes tjære og andre bitumen 
produkter fra markedet. De har været 
brugt som vildtafværgning.

Nye regler
Der er kommet en række mindre 
ændringer i de velkendte midler.

Alfa-cypermethrin (Fastac 50) 
Godkendelsen er nu udvidet så det må 
bruges mod alle relevante skadeinsek
ter i skovbruget. Det gælder alle former 
for bladlus samt sommerfuglelarver - 
tidligere var det kun tilladt mod aim. 
ædelgranlus og nåletræsnudebille.

Det måtte tidligere bruges mod ved
borende insekter på skovet tømmer. 
Tilladelsen er nu udvidet til også at 
gælde løvtrækævler (til eksport). Dose
ring for anvendelse mod barkbiller og 
vedborere er ændret fra 0,4-1,6% til 0,8- 
1,6%.

Det fremgår nu at midlet må ikke 
udsprøjtes på træer i stærkt solskin og 
ved temperaturer over 22 gr. samt på 
træer med begyndende knopbrydning. 
Disse regler skyldes ikke at der er sket

skader, men er et forsigtighedsprincip 
fra firmaet fordi nogle af opløsnings
midlerne bliver mere aggressive ved 
højere temperaturer.

I forsøg er der ikke set skader selv 
ved direkte sprøjtning og ved tempera
turer op til 22 gr. Det har ikke været 
praktisk muligt at afprøve midlet ved 
højere varmegrader, og for at være sik
ker har producenten derfor indføjet 
denne regel. Det er muligt at det også 
kan bruges når det er varmere - men 
så er det for egen risiko.

Der er lavet forsøg med risiko for 
skader på nordmannsgran. Ved dobbelt 
dosis i juni måned så man ganske små

og ubetydelige skader ved udbringning 
med rygsprøjte.

En tilhører nævnte at han havde set 
skader på de to nærmeste rækker ved 
anvendelse af tågesprøjte. Det skyldes 
måske at tågesprøjten medfører en 
kraftig overdosering inden for de første 
5-8 m.

Det blev spurgt om man kunne blan
de Fastac med svovl (mod galmider). 
Der foreligger ikke forsøg med dette, 
men erfaringer med blandinger af 
andre insektmidler er dårlige. Når to 
midler virker sammen er der risiko for 
at tolerancerne ændres.

Fastac er et af de meget billige mid
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ler. Ved 0,4 l/ha (fx mod ædelgranlus) 
koster det 68 kr/ha.

Se også artikel i Skoven 1/02.

Cyperm e th rin (IT-Cyperm e th rin) 
Sidste år blev formuleringen ændret, 
og der blev ændret på cis-trans-forhol
det 1). Det har medført at doseringen 
nu har kunnet nedsættes til det halve 
mod de fleste insekter, fordi der er sta
dig samme mængde af det stof som er 
virksomt over for insekterne.

Mod ædelgranlus er mængden ned
sat fra 0,3-0,5 liter handelsvare pr. ha til 
0,15-0,25; mod snudebiller er den ned
sat fra 6% til 3%.

Esfenvalerat (Sumi-Alpha EW)
Må ikke længere anvendes mod lus, 
sommerfuglelarver og barkbiller, men 
kun mod nåletræsnudebille. Producen
ten har lagt sag an mod Miljøstyrelsen, 
idet de mener at det er en politisk 
afgørelse. De mener ikke at der er 
begrundelse for at behandle dette mid
del hårdere end andre pyrethroider.

Navnet er ændret lidt, idet Sumi- 
Alpha 5 FW er blevet til Sumi-Alpha EW.

Midlet må nu kun anvendes til rod
halssprøjtning, og må da ikke anvendes 
nærmere end 20 m fra vandløb (før 50 
m).

Man har fjernet oplysningen om at 
det er farligt for bier. Årsagen er at det 
nu kun må anvendes til rodhalssprøjt
ning, og så mener Miljøstyrelsen ikke at 
bier kan komme i kontakt med det - 
men midlet er selvfølgelig lige farligt.

Lambda-cyhalothrin (Karate)
Midlet fik i 2001 en foreløbig godken
delse, som kun gælder mod ædelgran
lus. Af uforklarlige årsager har man sat 
dosis til 2 gange 0,3 kg/ha. Mange dyr
kere udbringer sikkert de to doser sam
tidig - og det er også nødvendigt, for 
en god virkning kræver 0,6-0,8 kg/ha.

Karate er på EUs positivliste, og 
derfor må man forvente at anvendelsen 
udvides når der kommer en endelig 
godkendelse.

Karate er blevet noget dyrere siden 
sidst, men er stadig i den billige ende 
(125 kr/ha).

Ordforklaring
1) Cis-trans-forholdet: Mange kemiske forbin
delser kan eksistere i flere forskellige isome- 
rer, kaldet cis hhv. trans. Den kemiske for
mel på disse to typer er den samme, men 
strukturen er forskellig, således at cis er et 
spejlbillede af trans. Måske er det kun den 
ene af de to typer som er aktiv, og hvis man 
kan fjerne den inaktive type kan man lave en 
ny handelsvare hvor mængden af aktivstof 
er halveret, men virkningen er den samme).

Museblokkene anbringes på en foliebak
ke, plastkassen sættes over, og den fast
holdes med to pløkke.

Oversigt
Figuren er en oversigt over alle de mid
ler som for tiden må anvendes mod 
insekter. Kun Fastac er godkendt mod 
samtlige skadeinsekter.

Cypermethrin er godkendt mod tre 
grupper af insekter, og det kan måske 
udvides hvis der er interesse for det. 
Karate bliver som nævnt måske også 
udvidet.

Oversigten viser at vi har stadig 
kemiske midler til alle relevante insek
ter.

Midler på vej
Der er afprøvet en række midler mod 
snudebiller på vegne af svensk skov
brug. I Sverige udløber tilladelsen til at 
anvende permethrin med årets udgang. 
Da svenskerne ikke har andre midler 
som er godkendt i skovbruget er der 
katastrofestemning (se Skoven 1/03).

Der har været gode resultater med 
et middel der hedder Confidor. Ansøg
ning om dette middel er indleveret i 
Sverige, og der er en positiv holdning 
til dette middel.

Der er i Danmark afprøvet en række 
ikke-kemiske metoder mod snudebille, 
især rettet mod offentligt ejede skove. 
Se Skoven 3/03.

Museblokke
Notrac museblokke har nu været på 
markedet i et par år. Forhandleren,
Bent Pedersen, fortalte kort om nogle 
mindre forbedringer af systemet. 

Museblokkene bør udlægges så de

Flere temadage om 
planteværn
Temadage om planteværn har i man
ge år været afholdt i starten af 
foråret. Arrangører har været PC- 
Consult og Skov & Landskab, nogle 
år også med Dansk Juletræsdyrker
forening. Disse temadage har 
omhandlet midler og metoder mod 
ukrudt, insekter mv.

I år er det ikke lykkedes at blive 
enige om et fælles arrangement, og 
der har været to serier:

- PC-Consult havde tre møder i 
marts om midler mod ukrudt, insek
ter, mider og alger, samt vækstregu
lering. Pris: 1000 kr. Der var i alt 140 
deltagere - 15-20 færre end året før.

- Skov & Landskab samt Dansk 
JuJetrædyrkerforening afholdt en 
serie på 3 temadage i februar og 
marts - plus en ekstra temadag i 
marts - om midler mod ukrudt., in
sekter, alger mv. samt gødskning, 
vækstregulering og forventninger til 
pyntegrøntmarkedet i 2003. Der kom 
330 til disse 4 møder.

Der var altså et stort overlap af 
emner mellem de to serier af tema
dage. Man kunne have frygtet at til
slutningen ville blive for lille til nog
le af temadagene når der blev ud
budt flere end normalt. Det viste sig 
heldigvis ikke at være tilfældet.

Alligevel virker det som noget af 
en luksus at afholde 7 temadage 
over hele landet med næsten de 
samme emner på næsten de samme 
tidspunkter. 1 et erhverv der ikke har 
for mange penge i forvejen må det 
allt andet lige være en fordel at der 
Ikke holdes flere møder end nødven
digt.

Til næste år må det være muligt 
at koordinere disse møder bedre;

- De kunne afholdes samme sted 
og på samme dag - det ene formid
dag, det andet eftermiddag - så man 
kan spare transport hvis man vil 
have begge møder med.

- Endnu bedre var det at lægge 
temadagene sammen til ét arrange
ment. Det kunne eventuelt være 
opdelt på flere sessioner så man kan 
vælge at koncentrere sig om nogle af 
emnerne (samme model som Skov & 
Landskabskonferencen).

Redaktionen
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ikke kan friste andre dyr end markmus og mosegrise (bl.a. 
ræve og hunde). Samtidig er det en fordel at beskytte dem 
mod vejrlig, så de kan holde længst muligt.

Der er kommet en ny plastkasse af en blød plast som skul
le kunne holde ti år. Den fastholdes med to specielle pløkke. 
Inde under kassen lægges museblokken på en foliebakke så 
den ikke optager fugt fra jorden og dermed holder længere.
Et sådant sæt - kasse, 2 pløkke og foliebakke - koster 15 
kr/stk ved køb af større partier og kan bruges mange gange.

Museblokkene koster 18 kr/stk ved køb af større partier. 
Efter længere forhandlinger er producenten gået med til at 
fastholde denne pris indtil 1.4.03, men herefter må forventes 
prisstigninger.

Hvis blokkene er beskyttet mod vejrlig kan de holde to år. 
De bliver efter sigende spist selvom de er begyndt at falde 
fra hinanden.

Vejledende mængde er 20 depoter pr. ha - afhængigt af 
mængden af græs, og af om der er grøfter som kan påvirke 
musenes færdsel. Fra moser mv. kan der komme ekstra 
mange mus, og her kan det anbefales at sætte depoter med 
10-15 m afstand langs kanten af vådområdet for at bremse 
indvandringen.

Museblokkene består af 5 slags malet korn og bromadio- 
lon gift 0,005% som er støbt ind i blokke af grøn paraffin. 
Blokkene indeholder også sukker, og duften herfra tiltrækker 
mus i en afstand af op til 30-40 meter. Hvis en mus spiser sig 
mæt (8 gram) er det nok.

Paraffinen gør at giften optages bedre end ved musekorn. 
Man kan derfor nøjes med den halve mængde gift i forhold til 
musekorn (og endnu mindre gift i forhold til æbler). Giftvirk
ningen er så lav at museblokkene er godkendt ’’uden for fare
klasse”. Se også Skoven 3/02 og 4/02. ■ sf

r
Gren- og stenknuse

Se www.interforst.dk - Tlf. 64 79 10 75

Q3 FORSIKRING
-værd at vælge

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

Tlf.: 54 70 77 84
Arbejder du i skoven, med jagt, miljø - 
eller er du under uddannelse indenfor et af 
disse fag, har du mulighed for at blive 
medlem af et anderledes forsikringsselskab.

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

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

PALAX POWER • Næste generation Palax Brændemaskine
Palax Power er en nyudviklet 
brændemaskine baseret på den 
velkendte Palax Combi.

Nærmere oplysninger hos:

Forhandler/lager:
Sørensen og Lynggaard A/S 
Fanøvej 7 
8800 Viborg 
Telefon 86 62 92 00 ■

Import:
H.A. AGRO SERVICE 
Hvidegaard 
2800 Lyngby 
Telefon 45 88 44 22

Zi 2,30 m hydr. indføringsbånd
- 25 cm bredt og reversibelt

54 4,30 m hydr. transportør
- sideværts svingbart

Multifunktionshåndtag

A -

g
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DST 1/03
om træbrændsler

En opgørelse og prognose over 
træbrændsler fra de danske skove.

Brænde og flis udgør en stigende del af hugsten fra de dan
ske skove. Årsagerne er den negative udvikling på gavn
træet, og et politisk ønske om at øge anvendelsen af biomas
se til energi.

Derved kommer naturligt spørgsmålet op om hvor store 
mængder der er til rådighed til brænde og flis. Det er under
søgt i en ny rapport som er udarbejdet på Skov & Landskab 
(FSL) i samarbejde med en styregruppe med repræsentanter 
fra Energistyrelsen, Hedeselskabet, Skov og Naturstyrelsen, 
træindustrien og Landbohøjskolen.

Rapporten kortlægger forsyningssituationen i Danmark 
som helhed og fordelt på amter i de kommende 30 år. Den 
erstatter en tidligere opgørelse fra 1994, idet der er taget høj
de for virkningerne af stormfaldet i 1999.

Rapporten bygger på Danmarks Statistiks opgørelse af 
skovarealet i år 2000 og modeller, der beskriver træernes 
vækst. Udviklingen i skovarealet skønnes frem til 2029, og 
der beregnes den mulige hugst i de næste 30 år. Der er lavet 
beregninger for tre forskellige scenarier, der beskriver en sti
gende intensitet i udnyttelsen af træbrændselsressourcen.

Resultaterne viser at i perioden 2000-2009 er det muligt at 
hugge mellem 2,2 og 3,1 mio. m3 om året, afhængigt af det 
valgte scenarium og øvrige forudsætninger. Den mulige 
hugst stiger lidt i de næste to tiårsperioder.

Den mængde der skønnes at være til rådighed for 
træbrændsler skønnes at være mellem 0,9 og 1,3 mio. m3, 
afhængigt af forudsætningerne. Disse tal gælder for scenari
um 1 der ligger tæt op ad den nuværende praksis. I scenari
um 2 og 3 skønnes der at kunne hugges mellem 1,1 og 1,7 
mio. m3 energitræ om året.

Hæftet i DST rummer hele rapporten fra FSL. Den er på 59 
sider plus 13 sider bilag der beskriver de tilgængelige mæng
der under forskellige forudsætninger.

En del af teksten er beskrivelse af indsamling af data og 
metoder til beregning. Disse sider kan overspringes hvis 
man ønsker at koncentrere sig om resultaterne, og de er der
for skrevet med små typer.

DST (Dansk Skovbrugs Tidsskrift) udkommer med 
fire hæfter om året. Tidsskriftet sælges i abonnement for 200 kr 
inkl. moms, henvendelse Dansk Skovforening, Doris Jensen. ■

© -V

IX

Der handles på 
SkogsElmia Baltic

Investeringer i skovbruget er ikke noget man gør for 

sin fornøjelses skyld. Hvert indkøb er resultatet af en 

proces hvor køberen vejer for og imod. Det bedste 

beslutningsgrundlag findes på SkogsElmia Baltic i 

Sverige d. 11.-14. juni. Her samles hele skovbran

chen, fra de mange tusinde skovejere der gør det selv 

til storskovbruget. Og her findes leverandørerne. 

SkogsElmia Baltic skaber kontakter og handler.

Vi ses på årets største begivenhed for det nordiske 

skovbrug den 11.-14. juni 2003.

Til det høje græs
www.skoerpingmotor.dk

Bjælkeklippere 
føres i 7 modeller 
Klippebredde: 
fra 71 -110 cm

Brumi

Rotorklippere 
føres i 10 modeller 
Klippebredde: 
fra 53-90 cm

Miljøvenlige motorer: Honda - Kawasaki - 5-11 HK
Skørping Motorforretning A/S - 9520 Skørping Tlf. 98 39 17 11

SkogsElmia
Baltic

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

h* Elmia www.elmia.se/skog-seuvha
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En maskinfører træffer 12.000 beslutninger i timen når han betjener en skovningsmaskine, og det fører til 4.000 ’’betjeningsinput’ 
(altså aktivering af håndtager, knapper mv.) i timen. Denne opgave kræver stor koncentration, og imens sidder føreren næsten 
ubevægelig. Efter et stykke tid er der behov for afspænding og aflastning af musklerne.

Afspænding
for maskinførere

Et kursus i arbejdsmiljø har 
sat fokus på maskinførerens 
arbejdssituation. Alle delta
gere havde problemer med 
nakke og skulder.

Efter kurset har alle kursi
ster fået en ergonomi-tilpas
ning på deres egen maskine 
- artiklen omtaler et eksem
pel.

I det daglige bør man 
sørge for afveksling og lave 
forskellige afspændings
øvelser. Artiklen giver for
slag.

* Skovningsmaskinen fælder, afkvister 
og afkorter stammer. Den laver tusind
vis af forskellige bevægelser i timen 
med kran og aggregat. Som enhver 
maskine kan den arbejde i timevis 
uden pauser.

* Maskinføreren sidder i roligt i 
førerkabinen. Han laver tusindvis af 
små bevægelser i timen med fingre, 
hænder og fødder for at styre maski
nen. Han kan arbejde i timevis uden 
pauser - lige som en maskine.....
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Skovningsmaskinen og maskinføreren 
minder meget om hinanden i deres 
funktioner. Men der er ét punkt hvor 
sammenligningen halter. Maskinføreren 
er ikke en maskine, og han kan ikke 
holde til at lave de samme ganske små 
bevægelser i timevis.

Mekaniseringen har gjort at skovar
bejderen er sluppet for det tunge og 
farlige arbejde med motorsaven. Nu 
sidder han i samme stilling hele dagen 
og udfører stort set intet fysisk arbej
de. Derfor har næsten alle maskinføre- 
re med mellemrum smerter og ubehag 
forskellige steder i kroppen.

Kursus i 
arbejdsmiljø
Disse problemer 
indgik i et kursus 
med titlen 
’’Maskinførernes 
arbejdsmiljø i 
skovbruget”. Kur
set blev gennem
ført første gang 
sidst i 2002 for 12 
deltagere og genta
ges formentlig i 
lidt ændret form 
(se boks).

Et af fagene på 
kurset var ergonomi og gymnastikøvel
ser. Underviseren var Margrethe K. Hejl- 
skou som er uddannet afspændings
pædagog og i øjeblikket er på 2. del af 
uddannelsen til skov- og landskabsin
geniør. Hun har derved den sjældne 
kombination af viden om både krop
pens funktioner og maskinførerens 
arbejde.

Især denne del af kurset fik meget 
ros fra både kursister og kursusledelse. 
Alle 12 kursister sagde at de havde pro
blemer med ergonomien, og at nakke 
og skulder er de mest ’’ømme” punkter 
i bogstavelig forstand.

Kursisterne pegede på at kurset 
skulle gå i retning af ’’egen arbejdssitu
ation på egen maskine”. Derfor blev det 
besluttet at Margrethe Hejlskov efter 
kurset skulle lave en ergonomi-tilpas
ning på deltagernes egne maskiner.

Tjek af arbejdsstilling
Skoven er med ved det sidste besøg, 
hos Niels Verner Nielsen. Han er 52 år, 
uddannet landmand, har kørt skov
ningsmaskine i 15 år og arbejder for 
Hedeselskabet.

Niels Verner er ganske godt tilfreds 
med maskinen, en Silvatec 856 TH. Den 
er fem år gammel, og han har kørt den i 
fire måneder.

1 den forrige maskine var førersædet 
ikke særlig godt, så i den nye maskine

fik han installeret et luftaffjedret sæde 
med forskellige indstillinger. Det er en 
’’klar forbedring”.

Margrethe Hejlskov går ind i fører
kabinen sammen med Niels Verner, og 
han starter maskinen. Det er en sitka- 
bevoksning på 12-13 meters højde hvor 
der har været lavet rækkehugst for 
nogle år siden, og nu kommer den 
første selektive tynding. Der er nok at 
se til, for mange af træerne er svære at 
få ned.

Efter ti minutter er maskinen kom
met ud til vejen og stopper. Margrethe 
går nu i gang og snakker med Niels Ver

ner om hvordan 
han arbejder.

Lår og knæ 
Hun tjekker at han 
støtter på hele 
foden, at der er 
god støtte til låre
ne, og at der er en 
ret vinkel i knæled
det. Der må ikke 
være noget der 
lukker af for blod
tilførslen på bagsi
den af låret, og 
derfor skal der 
være lidt frirum 

mellem knæ og sædekant.
Når Niels Verner bruger pedalerne, 

så hviler låret stadig på sædet, og det 
er godt. Det er knapt så godt at han 
skal løfte foden ret meget for at nå 
gaspedalen - men det hjælper at peda
len ikke skal bruges hele tiden.

Man skal helst sidde på sædeknuder
ne (prøv at sidde på en hård stol, så 
mærker man to punkter man kan vippe 
over). Hvis sædet er dårligt, eller 
hasemusklerne er stramme og forkor
tede, kan man komme til at sidde lidt 
bagved sædeknuderne. Det bevirker at 
man falder sammen i ryggen med en 
øget belastning på ryghvirvlerne til 
følge.

Hvis sædet ikke havde passet til 
Niels Verner ville der være flere mulig
heder for at justere det. Sædedybden 
og højden kan reguleres, ligesom sæde 
og ryglæn kan skråtstilles mere eller 
mindre. Hele stolen kan tippes frem
over eller bagover.

Man bør ikke tippe sædet for meget 
fremover. Så vil man begynde at glide 
fremad i sædet, sådan at man skal 
stemme imod med fødderne.

Ryg
Ryggen skal støttes hele vejen op for at 
mindske risikoen for at falde sammen i 
ryggen. Den nye stol har en indstillelig 
lændestøtte, således at støtten kan

” I det daglige har jeg ikke 
så mange problemer i nak
ke og skuldre. Men når jeg 
kommer tilbage fra en ferie 
er det helt tosset. Så går 
der et par uger hvor det 
gør ondt alle vegne, indtil 
det hele er blevet rystet 
på plads igen.^

Niels Verner Nielsen

Kursus for maskinførere
I november-december 2002 blev der 
afholdt et prøvekursus på 3x2 dage 
for maskinførere om arbejdsmiljøet. 
Baggrunden for kurset var at 
maskinføreren ofte har en stresset 
hverdag. Han arbejder alene, der er 
øgede krav til personligt ansvar, og 
der lægges mere vægt på skånsom
me driftsmetoder, kvalitet, service 
og kundetilfredshed.

Hovedemnerne på kurset var
- arbejdsopgavernes påvirkning af 

førernes fysiske og psykiske arbejds
miljø,

- de øgede krav til samarbejde 
med kunder, virksomheder mv.

- opdatering af viden om ergono
mi, køreteknik, sikkerhed, beredskab 
mv.

Kurset henvendte sig til maskin
førere både i private og offentlige 
virksomheder, samt private entre
prenører, og det omfattede mange 
praktiske øvelser. Der var 12 delta
gere fra alle dele af branchen.

Prøvekurset blev udviklet og 
ledet af Frans Theilby (Skov & Land
skab, FSL) samt Mats Johansson 
(Skov & Landskab, Skovskolen) og 
afholdt på Skovskolen. Det blev støt
tet fra Jordbrugets Arbejdsmiljøud
valg (BAR - Jord til Bord), således at 
deltagerne kun skulle betale kost og 
logi.

Kurset blev vel modtaget af de 
deltagende maskinførere. Efter eva
lueringen blev det besluttet at redu
cere stofmængden så kurset fokuse
rer mere på egen arbejdssituation 
på egen maskine. Desuden skulle 
der være en mere dybtgående orien
tering om enkelte emner som udtyn
dings- og køreteknik i forbindelse 
med naturnær drift, samt samar
bejdsformer.

Kurset udbydes fremover af 
Skovskolen som en kursuspakke på 
2x2 dage med et opfølgende ergono
mitjek på egen maskine.

øges og mindskes, og støtten kan flyt
tes højere op eller længere ned.

Lændestøtten føles som en bule i 
ryggen. Den skal passe præcist i det 
svaj som alle har i lænden. Sidder læn
destøtten for højt er der større tendens 
til at falde sammen. Sidder den for lavt 
øger den lændesvajet uden at give den 
nødvendige støtte.

Støtten må ikke bevirke en fiksering 
af ryggen, da det stadig er vigtigt at
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Margrethe Hejlskov er i gang med at 
gennemgå Niels Verner Nielsens arbejds
plads.

have bevægelsesfrihed. Niels Verner 
støtter ikke mod ryglænet på det øver
ste af ryggen - han læner sig lidt frem
ad. Det gør han for at kunne bevæge 
armene mere frit.

Nakkestøtten er pillet af. Den gene
rede hovedet, og udsynet bagud var for 
dårligt. Nakkestøtten kan være vigtig 
for nogle, specielt ved kørsel i meget 
ujævnt terræn, da den her kan være 
med til at mindske bevægeudslagene 
for nakke og hoved.

Armlæn
Armlænet skal give støtte til hele 
underarmen. Det bør være vandret, 
eventuelt vippet lidt skråt fremad. Hvis 
det hælder skråt bagud lukkes der for 
blodtilførslen.

Armlænet kan justeres i højden samt 
i retningen frem og tilbage. Udover at 
støtte hele underarmen er det vigtigt at 
det er justeret således at skuldrene hol
des så afspændte som muligt. Det vil 
sige at de hverken presses op om ører
ne eller hænger for meget.

Armlænet vil naturligvis hælde bag
ud hvis maskinen kører op ad bakke. 
Men så kan hele førerkabinen tippes, 
så stillingen bliver rigtig.

Armlænet sidder udmærket her - 
måske burde det tippes lidt forover. 
Men Margrethe har bemærket at Niels 
Verner tit trækker albuerne ind mod 
kroppen, så de ikke hviler på armlænet. 
Det skyldes at afstanden mellem arm
lænene er for stor til Niels Verner.

Armlænet burde derfor rykkes lidt 
ind mod kroppen, men sædet giver ikke

direkte mulighed for en sådan indstil
ling. Det kan måske ordnes ved at 
skære lidt af det metalrør som forbin
der armlænet med ryglænet.

Fingre
Niels Verner skal betjene et stort antal 
knapper på den forreste del af arm
lænet. Det er af og til anstrengende for 
ham at strække ud i fingrene. Årsagen 
er at hans hånd er lidt mindre end 
udstyret er beregnet til, og det mærkes 
oppe i skuldrene.

Det er nok svært at gøre noget ved 
det problem, ud over at lave afspænd
ingsøvelser.

Lys og udsyn
I det nye førerhus er udsynet bedre 
end i det gamle, fordi der nu er en rude 
i taget. Den er der god brug for, når 
man skal se op i kronerne for at vise 
træerne ud. Før han fik den rude skulle 
han hele tiden læne sig frem for at se.

Temperatur
Det meste af året er temperaturen i 
førerhuset passende. Men om somme
ren kan det blive varmt - Niels Verner 
har målt 55 grader - og det er ikke 
muligt at sænke temperaturen nok.

Afveksling
Det er et meget ensformigt arbejde at 
lave skovning, så det er godt med 
noget afveksling. Der er radio i førerhu
set, og den bruger Niels Verner meget. 
P3 og andre musikprogrammer er ikke 
noget for ham, han lytter til program
mer hvor der snakkes. Ørekopperne fil
trerer motorstøjen fra.

Små afbræk
Margrethe spørger også Niels Verner 
om hans daglige rutiner. Han holder - 
som anbefalet - små pauser flere gange 
om dagen. Han går op og ned ad trine
ne, og går lidt rundt i bevoksningen.

Han laver øvelser for nakken 2 gan
ge om dagen, og han spænder ud ”til 
det prikker”. Han har også glæde af 
venepumpeøvelser for skuldre og ben 
(se næste side).

- Jeg skal af og til tage mig sammen 
for at gøre øvelserne, siger Niels Ver
ner. Men jeg ved at jeg får det ad helve
de til hvis jeg springer over et stykke 
tid.

Motion i fritiden
Man bevæger ikke kroppen når man er 
maskinfører, og derfor er det vigtigt at 
lave noget i sin fritid. Niels Verner cyk
ler jævnligt - ’’hver anden dag” - og 
han spiller badminton et par gange om 
ugen.

Typisk arbejdsstilling i førerkabinen.

Naturen afstresser
Vi diskuterer lidt om det er en fordel at 
arbejde i naturen når man vil begrænse 
stress. Svenske forskere har fundet ud 
af at naturen påvirker livskvalitet og 
sundhed for alle mennesker. Puls og 
blodtryk falder når man ser på noget 
grønt (se Skoven 3/03, side 110).

- Jo jeg sætter pris på at kunne gå og 
se på træerne, lytte til fuglesangen og 
så videre når jeg holder pause, siger 
Niels Verner. Det ville i hvert fald ikke 
være særlig sjovt hvis jeg kørte en gra
vemaskine, så jeg i pauserne kun havde 
en byggeplads eller en grusgrav at se 
på.

Skovgæster
En ulempe ved skovarbejdet er at der 
kommer skovgæster forbi en gang imel
lem.

- Folk er tit meget tæt på maskinen, 
siger Niels Verner, og især mountainbi- 
kere er meget nysgerrige. Jeg har end
da været ude for en børnehave der stil
lede sig op ret tæt på maskinen.

- Hvis jeg synes skovgæsterne ikke 
holder den rette afstand, så stopper jeg 
bare maskinen indtil de går deres vej. 
Men det kan være et pres at man også 
skal holde øje med skovgæsterne når 
man arbejder.

(På Silkeborg distrikt har man ople
vet skovgæster der løber ind mellem 
førerkabinen og skovningsaggregatet, 
se Skoven 11/02, side 516).

Ret små ændringer
- Nu har du været rundt ved alle 12 delta-
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gere i kurset. Har det så ført til mange 
dyre ændringer af maskinerne?

- Jeg tager udgangspunkt i den eksi
sterende maskine. Så prøver jeg at få 
den til at fungere bedst muligt ved at 
lave mindre tilpasninger.

- Jeg mener at det er vigtigt at få det 
bedste ud af det her og nu, og så arbej
de på at maskinførernes komfort oppri- 
oriteres på sigt. Selvom økonomien er 
trængt er det - når alt kommer til alt - 
små beløb der skal til for at optimere 
maskinførernes vilkår.

Et ergonomitjek som dette hos Niels 
Verner tager ca. 1? time. Han har været 
på kurset i forvejen og har hørt om de 
fleste af emnerne. Det er let for Marg
rethe og Niels Verner at blive enige om 
hvad der skal rettes til.

- Kan man også have gavn af et ergo
nomitjek uden et kursus først?

- Det kan man godt, siger Margrethe, 
men der går lidt mere tid i skoven. Der 
skal flere forklaringer til når maskin- 
føreren ikke har været på kurset, og jeg 
skal gennemgå alle øvelserne med 
ham.

Optimal udnyttelse
- Det koster noget at deltage i et kursus 
som dette. Både kursusafgiften og tabt 
indtjening for fire dage - er der råd til 
det i dagens skovbrug?

- Jeg tror det tjener sig ind på lang 
sigt, siger Margrethe. Det tager tid at 
oplære en maskinfører, og han skulle 
gerne kunne holde i mange år. Derfor 
er det dyrt for arbejdsgiveren hvis han 
slides ned for hurtigt.

- Man kan også sige at en dyr maski
ne skal udnyttes optimalt hele dagen. 
Det koster hvis føreren må sætte tem
poet ned sidst på dagen fordi det gør 
ondt, eller hvis han begynder at tage 
forkerte beslutninger når han er træt.

- Skovmaskinerne er efterhånden 
blevet så effektive at det er svært at 
hente mere på tekniske forbedringer. 
Effektivitet skal opnås ved mere kom
fort så føreren arbejder optimalt. ■ sf

Se også gymnastikøvelserne på næste 
side.

Tanker om ergonomi
Forud for Skoven ’s besøg havde Margrethe Hejlskov nedskrevet nogle tanker om 
ergonomi for maskinførere, og de gengives her:

Når vi taler ergonomi for maskinførere findes der ingen mirakelkur. Kroppen er 
ikke bygget til at sidde de mange timer hver dag. Kroppens muskler har vi for at 
de skal bruges.

Komforten i sæde og kabine kan være med til at begrænse skaderne og skal 
selvfølgelig være i orden. Uanset hvor godt og optimalt disse ting fungerer bli
ver det aldrig hensigtsmæssigt at sidde så mange timer med ensformige 
bevægelser.

Som maskinfører er du derfor nødt til selv at gøre noget aktivt for at minime
re skaderne:

* Du skal kunne mærke kroppen og være opmærksom på de signaler som 
den sender dig. Det er nødvendigt for at kunne reagere inden der sker overbe
lastning. Og det er også nødvendigt at du kan mærke præcist hvad problemet 
er, hvis du skal kunne sætte ind med de rigtige tiltag.

* 1 løbet af arbejdsdagen skal du give kroppen nogle pauser. Dels for at få 
gang i kredsløbet, dels for at give de belastede muskler et pusterum.

For de fleste vil disse ting nok kræve både en holdningsændring og en 
ændring af vaner. Især hvis vi er pressede og lidt stressede kører vi videre på 
trods af de signaler som kroppen sender.

Netop her er det måske ekstra vigtigt at koble fra et øjeblik, da arbejdet bag
efter vil være mere effektivt. Efter en pause vil du ofte tage hurtigere og klarere 
beslutninger. Derfor kan et pusterum på 5 minutter være givet godt ud.

Det handler også om at udnytte de situationer som naturligt opstår i løbet af 
arbejdsdagen til at skabe variation. Jeg har oplevet at maskinførerne selv er 
gode til at finde disse situationer, fx:

- Fil kæden på aggregatet og vent ikke til du kommer hjem om aftenen.
- Placér bilen så du skal gå ind gennem stykket for at hente reservedele - 

eller i det hele taget bare gå efter reservedele.
- Lav udspændingsøvelser mens du tanker.
- Brug 5 minutter til at strække ud og spænde af når madpakken er spist.
Alt dette skal arbejdes ind som en del af de daglige rutiner. Det kræver vilje

og fast beslutsomhed i en lang periode før det bliver en vane. Det kan være en 
god ide at finde nogle faste tidspunkter i løbet af dagen hvor man laver øvelser, 
udspændinger, og tager sig et pusterum. Et fast tidspunkt kan være med til at 
give én den nødvendige påmindelse og fastholdelse.

Ud over variation i arbejdsdagen er det også vigtigt at se på styrke og kondi
tion for at opnå optimalt fysisk velvære. Dette kræver en indsats efter endt 
arbejdsdag.

Det er vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte maskinfører og dennes 
oplevelse. Der er selvfølgelig nogle grundlæggende ergonomiske retningslinjer, 
men som mennesker er vi vidt forskellige. Det afgørende er den enkeltes ople
velse af hvad der er godt, og ikke et fastlåst skema. Dermed er der heller ikke 
én stationær stilling som er optimal, men det kan være nødvendigt med løben
de småjusteringer.

Margrethe K. Hejlskov

JIFFY-
Dækrodsplanter? 

Spørg FORSTPLANT!

Træ købes
Til brændeproduktion forår.

Købes: Vragtræ gerne store bøgekævler eller korttræ 2,7 m evt. 
andre løvtræsorter kan have interesse min. 25 m2, men gerne 
større partier.

O.K. Jensen
Tlf. 8696 8138 Fax. 8696 8311
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Afspænding for 
maskinførere
Disse to sider viser nogle af de øvelser 
som maskinførere kan have brug for. 
Det er ikke sikkert alle øvelser er nød
vendige for alle. Prøv dem igennem 
nogle dage, og brug først og fremmest 
de øvelser hvor du kan mærke der 
’’sker” noget med kroppen.

Det er en lille serie af øvelser der ikke 
behøver at tage lang tid. Den kan laves i 
de små pauser i løbet af dagen og såle
des give liv til arme, nakke og skuldre.

Alle øvelserne på nær udspænding 
af haser (øvelse 9) kan også foretages 
siddende i maskinen. Udspænding af 
haser er medtaget fordi det meget stil
lesiddende arbejde i høj grad er med til 
at forkorte hasemusklerne.

Øvelserne bør også laves selv om 
man ikke føler ømhed i kroppen lige 
nu. Hvis først man har fået spændinger 
eller hovedpine er det svært at få det 
væk igen med det samme - det er bed
re at forebygge end helbrede.

- og for kontorfolket
Flere og flere sidder på en kontorstol 
hele dagen, og den minder meget om 
maskinførerens hverdag. Så mange af 
disse øvelser kan også bruges af den 
der sidder foran en computer hver dag.

Rette brug af øvelserne
Når der laves udspændingsøvelser er 
der to vigtige ting at have in mente for 
at få det fulde udbytte:

- Træk vejret. Det er meget vigtigt at 
trække vejret når vi udspænder, da det 
kan hjælpe os til at slippe eventuelle
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Øvelse 1
Flet fingrene sammen bag ryggen, med 
håndfladerne vendt mod ryggen.

Drej langsomt albuerne indad, mens 
du retter armene ud indtil der føles et 
stræk.

Løft brystbenet lidt opad, mens du 
strækker. Hold stillingen i 10 sekunder.

Strækker arme, bryst, hænder og skul
dre.

spændinger. Vi er tilbøjelige til at holde 
vejret under øvelser, og det er derfor 
vigtigt at vi undgår det.

- Udfør udspændingen indtil du net
op mærker et stræk. Hold strækket i 
10-20 sekunder. Slip og gentag eventu
elt. Det er vigtigt at holde strækket og 
ikke ’’hugge”.

Venepumpeøvelser 
I artiklen nævnes venepumpeøvelser, 
og nedenfor er givet to eksempler.

Venerne er de blodkar som fører blo
det fra musklerne tilbage til hjertet. I 
denne del af blodkredsløbet er der ikke 
noget pulsslag til at skubbe blodet 
afsted, det sker normalt i forbindelse 
med kroppens bevægelser. Når man 
sidder stille i lang tid kniber det for 
blodet at løbe tilbage, og det kan opho
bes i ben eller arme.

- Venepumpeøvelse for skuldrene 
Stå med fødderne parallelt og med en 
hoftebreddes afstand. Sving venstre 
arm frem og tilbage - ikke højere end 
til skulderhøjde.

Tag med højre hånd fat om muskler
ne lige bag kravebenet / ovenpå skulde
ren. Når venstre arm svinges frem 
gives et let tryk med højre hånd om 
musklerne. Trykket slippes når venstre

arm svinger bagud. Gentag nogle gange 
og skift så til modsatte side.

- Venepumpeøvelser for benene 
Sid på en stol. Læg venstre underben 
så achilles-senen (lige over hælen) 
støtter på højre knæ. Vip op og ned i 
venstre fodled samtidig med at venstre 
underben føres nedefter, så venstre 
knæhase til sidst hviler på højre knæ.

Tag turen et par gange og skift så 
rundt på benene og gentag.

Der kunne være medtaget flere og/eller 
andre øvelser. Det er individuelt hvilke 
øvelser der vil være relevante. Al 
bevægelse vil gavne - ryst armene - rul 
med skuldrene - sving armene rundt - 
massér fingrene.

Find en gren eller lignende som du 
kan nå, fat om den med hænderne, slip 
fodfæstet og hæng der et lille stykke tid 
(det giver stræk af ryggen) - og og og.

Øvelse 2
Flet fingrene sammen og stræk armene 
ud foran kroppen.

Håndfladerne vender bort fra krop
pen.

Føl et stræk i armene og omkring 
skulderbladene. Hold strækket i 10 
sekunder.

Strækker skuldre, arme, håndled og 
fingre.
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Øvelse 6
Træk med højre hånd forsigtigt venstre 
arm nedad og til højre bag ryggen.

Læn hovedet til siden mod højre 
skulder.

Hold stillingen 10 sekunder 
Gør det til den anden side.
Slap af.
Strækker skuldre og hals.
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Øvelse 3
Flet fingrene sammen, vend håndflader
ne opad over hovedet, og ret armene 
ud.

Føl et stræk gennem armene og det 
øverste af brystkassens sider.

Hold stillingen 10-15 sekunder. Træk 
vejret dybt.

Strækker skuldre, ryg, arme og hæn
der. Godt for sammensunkne skuldre.
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Øvelse 4
Stræk venstre arm op over hovedet og 
højre arm nedad.

Stræk fingrene og bøj i håndleddet, 
så hænderne er omtrent vandrette. 

Hold stillingen 10 sekunder.
Gør det samme med den anden side. 
Hvis du står op under øvelsen skal 

knæene bøjes lidt (for ikke at belaste 
ryggen).

Strækker skuldre og arme.

av:

Øvelse 5
Fat om højre arm lige over albuen med 
venstre hånd.

Træk forsigtigt albuen mod den 
modsatte skulder indtil du føler et 
stræk. Kig eventuelt over højre skulder. 

Hold stillingen 10-15 sekunder.
Gør det til begge sider.
Strækker skuldrenes sider, bagsiden 

af overarmen og halsen.

\
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Øvelse 7
Læg højre øre ned mod højre skulder. 
For at øge strækket lægges eventuelt 
højre hånd på siden af hovedet, og 
træk forsigtigt.

Mærk strækket på venstre side af 
halsen og hold det i ca. 10 sek.

Løft hovedet op til udgangspositio
nen og gentag til modsatte side. 

Strækker halsen.

.
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Øvelse 8
Læg højre øre ned mod højre skulder 
og rul hovedet langsomt forover til 
venstre øre ligger mod venstre skulder 
og rul tilbage igen.

Er der steder hvor udspændingen 
mærkes kraftigere end andre steder 
holdes strækket dér lidt ekstra tid.

Rul hovedet frem og tilbage et par 
gange.

Strækker hals og nakke.
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Øvelse 9
Find en genstand i en for dig passende 
højde som du kan lægge din ene hæl 
op på. Det kan være en stak træ eller 
trinene på maskinen.

Sørg for at du støtter godt på mod
satte fod, at denne peger lige frem og 
at benet er let bøjet.

Læn dig nu fremefter i hofteleddet, 
således at ryggen holdes strakt. Læn 
dig så langt fremefter at du netop mær
ker en udspænding på bagsiden af 
benet

Hold udspændingen i 10 sek. Gentag 
med modsatte ben.

Strækker bagsiden af benet.
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/ lyskeglen sidder skovsneppen helt paralyseret, indtil ringmærkeren snupper den i sit net. Foto: Jan Skriver
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VI

- ringmærkning af 
skovsneppen

Af journalist Jan Skriver, Nibe

Skovsneppen er blevet mere 
udbredt i de danske skove, 
både som ynglefugl og som 
trækgæst fra Rusland og 
Nordskandinavien.

Vi følger en ringmærker 
under hans arbejde med at 
fange den sky fugl.

Der er magi i luften denne aften. Der er 
småregn, ganske let vind og en smule 
dis af den milde kropsnære slags.

Tusmørket er blevet tæt. Det er kort 
efter aften, og vi står midt i opskriften 
på at få kontakt med skovsnepper. Det 
er en kunst for eksperter at fange de 
sky, vagtsomme fugle i mørket.

Ringmærkning
Vi befinder os på en mark i Vestjylland, 
hvor ringmærkeren Henrik Vang skal 
prøve at få skovsnepper i nettet. Hans 
far, konservatoren Hugo Christensen, 
er hans makker, for arbejdet kræver en 
fasttømret duo.

- Der sidder én, siger Henrik Vang 
lavmælt, da vi langsomt og yderst kon
centreret bevæger os hen over den 
våde, mørke græsmark med den lette 
vind imod os.

Han sigter på sneppen med sin lyg
te. Det kræver skarpt lys, når skandina
viske skovsnepper på mellemlanding i 
Danmark skal holdes fast i en lysstråle 
og forsigtigt fanges for at blive ring
mærket.

Sneppen sidder stille i den lyse stri
be og er helt paralyseret. Dens store, 
runde øjne reflekterer grønligt som kat
teøjne. Henrik Vang sænker det store 
firkantede net over fuglen.
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Ved hjælp af en lygte, et net på en lang stang og stor viden om fuglenes adfærd kan skovsnepper fanges til ringmærkning. Foto: 
Jan Skriver.

- Dér var vi heldige. Det er ikke så tit, 
at der er fangst i første forsøg, siger 
Henrik Vang. Han har licens til at fange 
og ringmærke fugle for Ringmærknings
centralen på Zoologisk Museum i 
København.

Erfaring kræves
Den jyske ringmærker er den dansker, 
som har fanget flest skovsnepper til 
mærkning. 141 er det blevet til siden 
begyndelsen af 1990’erne.

Kun årelang erfaring fra felten kan 
give gevinst. Sneppen lever op til sit ry 
som en troldfugl, der synes umulig at 
placere i noget mønster.

- Jeg går også som jæger på jagt 
efter snepper. Derfor ved jeg, at 
skovsneppen er utilregnelig. Du kan stå 
i en situation, hvor du siger til dig selv, 
at nu må der være masser af snepper i 
plantagen. Når du så kommer af sted, 
ser du ikke skyggen af en fugl, fortæller 
Henrik Vang.

- Men jeg har fundet en metode, når 
vi fanger fugle til ringmærkning. En 
times tid efter at mørket har sænket 
sig, skal vi ud på marken med lygten.

-Skovsnepperne søger føde fra 
skumring til daggry. Det ser ud til, at de 
sidder og fordøjer, når de har været på 
jagt efter føde i en time eller to. Vi for
søger at fange dem, når de holder 
deres første hvileperiode, fortæller 
ringmærkeren.

Særlige steder, tidspunkter 
og vejrlig
De lette, sandede jorde i Vestjylland er 
om efteråret de bedste sneppe-ter
ræner. Det kan være områder med ved
varende græs og gumlende kreaturer - 
fugtige marker, der veksler med tuer, 
flader og kokasser. Særligt hvis de stø
der op til skove.

De færreste har set en skovsneppe tæt 
på og i ro. I reglen er sneppen en siksak
kende skygge i skoven. Den lever op til 
sit ry som troldfuglen.

Ringmærkning har løftet en flig af sløret 
for skovsneppens hemmeligheder. Foto: 
Jan Skriver.

- Når man sæson efter sæson bruger 
de samme marker til sin fangst af 
skovsnepper, lærer man sneppernes 
vaner at kende. Det er tydeligt, at ganske 
særlige lavninger og småpytter i terrænet 
år efter år tiltrækker snepper. Fuglene 
ved præcist, hvor de kan finde mest føde.

- De er på trækket ligesom de andre 
bekkasiner. Dem kan man også år efter 
år finde på de samme kvadratmeter af 
sumpet eller fugtigt land, hvis området 
da ikke er blevet drænet og opdyrket, 
siger Henrik Vang.

Sneppefængeren må være klar til at 
rykke i felten, straks vejret er til fangst. 
Der er kun 15 aftener i løbet af en 
sæson, hvor vejret er til sneppe-fangst.

- Fuldmåne og klare nætter duer

ikke. Det skal være mildt, fugtigt og let 
blæsende i perioden fra 20. oktober og 
til midt i december, hvis man vil fange 
skovsnepper.

- Om foråret har fuglene travlt på 
trækket, fordi de skal nordpå for at 
yngle. Så i marts-april er det svært at 
fange dem, siger Henrik Vang.

Genmeldinger
13 ud af de 141 skovsnepper, som rin
gmærkeren fra Thy har haft i hænder
ne, er blevet genmeldt. De er alle 
skudt.

En faldt i Sverige på forårstrækket. 
De øvrige genmeldinger er om efteråret 
fra Frankrig, England, Skotland, Irland, 
Holland og fem fra Jylland.
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Den geografiske fordeling af nedlagte Jagtudbyttet på skovsnepper 1990-2001. Foreløbige tal for 2001/2002 viser 41.100. 
skovsnepper - der skydes flest i Vestjyl
land.

Alle blev de brikker til billedet af 
skovsneppen som den talrige gæst fra 
nordøst, der holder vinter i skovene i 
det milde Vesteuropa.

Dansk ynglebestand
Men ét er trækkende snepper, der 
gæster os i tusindtal fra oktober til 
april. Noget andet er den danske yngle
bestand, som kun udgør en lille del af 
den europæiske bestand på 15- 37 milli
oner fugle. Spillerummet mellem de to 
tal fortæller alt; vi har at gøre med en 
agtpågivende fugl, der ikke sådan lader 
sig bogføre.

1 Fuglenes Danmark, der er den 
seneste kortlægning af de danske yng
lefugle, bliver den danske ynglebestand 
opgjort til rundt regnet 2.000 par.

1 løbet af de seneste par årtier er 
bestanden vokset med næsten 50 pro
cent, og tendensen ser ud til at fortsæt
te. Skovsneppen bliver en mere og 
mere almindelig ynglefugl i de danske 
skove.

De fleste danske snepper yngler i 
den østlige del af landet. På Øerne yng
ler skovsneppen formentlig i de fleste 
egnede skove. Og en egnet skov skal 
være fugtig.

Skovsneppen er en vadefugl, der 
lever af orme, snegle og insekter, som 
den med sit smidige, følsomme næb 
finder i blød bund. Tørre, veldrænede 
skove er ikke sneppens terræn.

I Jylland har skovsneppen siden 
1980 særligt bredt sig på Djursland, i 
Himmerland, Østvendsyssel og på 
Læsø. Men også i den sydlige del af

Østjylland er der tendens til flere snep
per i skovene.

Mystisk parringsflugt
I april og maj begynder skovsneppens 
parringsflugt, der af mange bliver

opfattet som fascinerende og mystisk. 
Det er som regel parringsflugten, der 
gør, at snepperne bliver opdaget. Snep
pens liv i skovbunden vil man næppe 
nogensinde bemærke.

Mystikken i parringsflugten hænger

Skovsneppen
33-35 cm. Betegnes som en ret almindelig dansk ynglefugl. Den yngler fra De 
britiske Øer over Nord- og Mellemeuropa til langt ind i Rusland.

Det er en stor og buttet vadefugl med brede, afrundede vinger, ret korte ben 
og meget langt næb (7-8 cm). Farverne falder godt sammen med skovbunden og 
er vanskelig at se.

Den lever i skove med fugtige terræner. Uden for yngletiden ser man den 
også i åbent terræn - fx langs grøfter og bække. Føden er regnorme, insekter og 
larver, samt frø og bær.

Hannerne indleder deres særlige parringsflugt når de er kommet til yngle
pladsen om foråret. Den foregår i tusmørke og i mildt, stille vejr. Hannen flyver 
med langsomme vingeslag over området. Den udstøder en snorkende lyd/som 
en frøkvækken, efterfulgt af en kort pisten/som en dør der knirker.

Hunnen deltager ikke i flugten, men hun kan ved en lav fløjten tilkalde en 
han, som så straks lander ved siden af hende, og derefter parrer de sig. De 
enkelte hanner forsvarer ikke et bestemt territorium - de flyver over hele sko
ven.

Reden anbringes især i ung løvskov lige op ad et træ. Der lægges 4 æg, og 
det menes at mange udruger to kuld unger. Der skal præsteres 3 flyvedygtige 
unger pr. hun om året for at opretholde bestanden.

Om efteråret trækker fugle fra Skandinavien og Nordvestrusland gennem 
Danmark. Jagttiden er 1.10-31.12. Trækket og jagtudbyttet kulminerer normalt i 
perioden 20.10-10.11. Vejret påvirker træktidspunkt og sneppernes opholdstid i 
landet og dermed jagtudbyttet.

I milde efterår og vintre kan der være mange fugle frem til nytår. Vinterkvar
teret er i Vest- og Sydvesteuropa.

Kilder: Politikens store fuglebog, Politikens Jagtbog, 
http://vildtudbytte, dmu. dk
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sikkert sammen med, at flugten altid 
foregår i skumringen og indbefatter 
knortende og pistende lyde. Hannen er 
mester for disse besynderlige lyde, der 
sagtens kan forskrække skovgæster, 
som ikke kender underskovens trold
fugl.

Svenske og engelske undersøgelser 
har vist, at sneppehannen i sin par
ringsflugt flyver på kryds og tværs lige 
over trætoppene over store arealer for 
at lede efter en hun.

Han forsvarer ikke et egentligt terri
torium i skoven. Pludselig hører den 
flyvende sneppehan en hun kalde fra 
udkanten af en fugtig lysning, og så kan 
parringsspillet begynde.

Skovsneppens flugt over skoven bli

ver udløst af mildt vejr og fugt. Kølig
hed og blæst kan helt aflyse forestillin
gen.

Forårstræk
De skovsnepper, der har holdt vinter i 
milde egne omkring den sydlige del af 
Nordsøen, trækker i reglen mod nord
øst over Danmark fra 25. marts og en 
måned frem.

Når temperaturen stiger og himme
len skyer til, mens vinden går i retnin
ger mellem syd og vest, så kommer sig
nalet til afgang mod ynglepladserne i 
de vidtstrakte fugtige skove med moser 
i Sverige, Finland og Rusland.

Kolossale mængder af snepper kan i 
ly af natten flyve hen over landet.

Jagtudbytte
Hvert år bliver der i Europa skudt op 
imod 4 millioner skovsnepper. 1 de 
seneste to år er der skudt godt 40.000 
snepper om året i Danmark. Ifølge Dan
marks Miljøundersøgelser er der ’’ikke 
noget der tyder på at den nuværende 
jagtlige udnyttelse har en begrænsende 
effekt på den samlede europæiske 
bestand”. ■

Fotos: Jan Skriver.
Figurerne om vildtudbyttet kan ses på 
http://vildtudbytte.dmu.dk - DMU’s 
hjemmeside om nedlagt vildt.
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VELKOMMEN TIL DEN GRØNNE 
SEKTORS UDSTILLING

HAVE &
LANDSKAB 2003

SKANDINAVIENS STØRSTE GRØNNE FAGUDSTILLING MED ALT 
INDEN FOR PLANLÆGNING, ANLÆG OG DRIFT AF UDEMILJØET

SELANDIA-CEU, SLAGELSE 21.- 23. MAJ
Jernbjerggården, C. A. Olesensvej, 4200 Slagelse

BEPLANTNING & BEPLANTNINGSUDSTYR 
GRÆSPLEJE, MASKINER & REDSKABER 
MILJØVENLIG DRIFT OG PLEJE 
GRAVNING & JORDFLYTNING 
BELÆGNINGER & INVENTAR 
FORSKNING, UDDANNELSE 
& ORGANISATIONER 
BØRNS UDERUM 
GOLF & FRITID 
SKOVUDSr 
KIRKEGÅRE

SKOV & LANDSKAB (FSL) 
Tlf. 4517 8337. KRL@FSL.dk 
HAVE & LANDSKABSRÅDET 
Tlf. 3386 0855. HLR@HLR.dk

www.HL-03.dk
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Hvilke ønsker har 
befolkningen

til naturen
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Et udsnit af befolkningen er blevet spurgt om deres syn på ændringer i naturen. Skov
rejsning kommer på plads nr. 7 ud af 16 mulige, og øget adgang til naturen er helt 
nede på 13. pladsen.

Folk er blevet spurgt om 
problemer og behov for 
ændringer i naturen.

Rent drikkevand og rene 
strande ligger højest. Mens 
behovet for øget adgang til 
naturen ligger langt nede i 
rækken.

Folk får især deres viden 
om natur gennem medier 
og egne erfaringer. Folk har 
stor tiltro til deres egne 
erfaringer samt viden om 
natur fra videnskabsfolk/ 
eksperter og naturorganisa
tioner. Ringest tillid nyder 
politikere.

Flere stier, rent drikkevand, uberørt 
natur, skovrejsning, mere natur....

Ønskerne til naturen er mange. Poli
tikere og organisationer fremsætter 
hele tiden forslag til hvor der skal 
gøres en indsats. Naturforvaltningen er 
blevet mere omfattende, videnskabeli
ge synspunkter inddrages i beslutnin
ger, og der laves internationale aftaler 
som skal føres ud i livet herhjemme.

Man hører ikke meget om hvad den 
menige dansker mener. Men i et demo
kratisk samfund må befolkningens 
ønsker og behov være en del af grund
laget for beslutninger om hvad der skal 
ske i naturen.

Undersøgelse
En helt ny undersøgelse, foretaget af 
Skov & Landskab (FSL) giver indtryk af 
hvad der rører sig i befolkningen. Den 
er lavet i forsommeren 2002 ved udsen

delse af spørgeskemaer til 1.980 perso
ner mellem 18 og 80 år, udtrukket 
tilfældigt via CPR registeret. Skemaet er 
på 11 sider og rummer næsten 300 
spørgsmål.

Der kom svar fra 1.200 eller 61% af 
de udvalgte. Det er et ret stort bortfald, 
og det betyder at resultaterne bliver 
usikre hvis nogle befolkningsgrupper 
er flittigere til at svare end andre.

Analyser viser imidlertid at der er 
ikke nogen forskel hvad angår køn, 
alder og geografi mellem svarpersoner 
og ikke-svarpersoner. Derfor antages 
det at de 1200 personer giver et godt 
indtryk af befolkningen som helhed.

Undersøgelsen er en del af et større 
forskningsprojekt igangsat af Naturrå

det (som blev nedlagt da den nuværen
de regering tiltrådte). Formålet er at 
belyse naturens anvendelse og betyd
ning for befolkningen, samt hvilke hold
ninger og ønsker folk har til den 
nuværende naturpolitik.

Undersøgelsen omhandler ønsker til 
naturen generelt, og ikke skoven alene. 1 
denne artikel lægges hovedvægt på de 
resultater som har betydning for skov
bruget.

Naturen er populær
Danskerne bruger naturen meget. 
Næsten 9 ud af 10 siger at de har ’’gået 
en tur i naturen” inden for det seneste 
år, og 7 ud af 10 siger de har ’’oplevet 
naturen/stedet”. Halvdelen har været
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på cykeltur eller biltur, mens mere end 
hver tredje siger de har set på dyr, sid
det stille og spist i naturen eller 
badet/solbadet.

Mere fysisk krævende aktiviteter - 
sejlads, jagt, mountainbike, ridning osv. 
- dyrkes af mindre end en tiendedel.

Dyr og planter har 
det ret godt
Generelt mener folk at dyr og planter 
har gode forhold i den danske natur. 
Over halvdelen mener forholdene er 
gode i lokalområdet, og 1/4 siger for
holdene er både gode og dårlige.

Når det gælder landet som helhed er 
man lidt mere kritisk. Godt 4 ud af 10 
siger at forholdene er gode, og knapt 
halvdelen siger de er både gode og 
dårlige.

1 hovedstadsområdet er det knapt 
halvdelen der mener at dyr og planter 
har det direkte dårligt i lokalområdet. 
Men når det gælder synet på tilstanden 
i landet som helhed er der ikke nogen 
forskel på om man bor i store byer 
eller ude på landet.

Problemer i naturen
Folk er blevet spurgt om hvor vigtigt 
det er at løse en række problemer i 
naturen, og svarene ses i figur 1.

"At der findes miljøskadelige stoffer overalt i naturen" 

”At næringsstofferne forurener naturen” 

"At vandet er forsvundet fra landskabet” 

"At klimaforandringer påvirker naturen” 

"At landbrugs- og fiskeriproduktionen er for intensiv” 

"At mange åbne naturtyper (heder, enge o.lign) gror til" 

"At mange naturområder ikke er uforstyrrede” 

"At fremmede arter spredes i naturen” 

"At naturen har for lidt plads” 

"At naturområderne er for små” 

"At naturområderne er for opsplittede”

■ Meget vigtigt

□ Vigtigt

□ Lidt vigtigt

■ Ikke vigtigt

□ Ved ikke

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Figur 1. Befolkningens syn på vigtigheden af at løse en række problemer i naturen.

Det fremgår at folk føler behov for at 
løse alle problemerne - i større eller 
mindre grad. Men i praksis kan man 
næppe klare alt på én gang - og der er 
næppe heller penge til det - og så må 
man prioritere. Derfor skal man først 
og fremmest se på rækkefølgen af sva
rene - altså hvilke problemer flest

synes det er vigtigt at løse
Højest på listen er forurening - 2/3 

mener at der er problemer med miljø
skadelige stoffer og at næringsstofferne 
forurener. Mange lægger også vægt på 
at vandet er forsvundet fra landskabet, 
og at klimaforandringer påvirker natu
ren.

Beskyttelse af drikkevand 

Renere strande 

Bevaring af eksisterende naturområder 

Forbedring af vandmiljøet (søer, hav og vandløb)

Nedsættelse af forureningen med næringsstoffer fra landbruget

Forbedring af dyrevelfærd 

Plantning af mere skov 

Forbedrede levevilkår for det vilde plante- og dyreliv 

Etablering af flere grønne områder i byerne 

Beskyttelse mod klimaforandringer 

Udpegning af naturområder til beskyttelse af dyr og planter 

Etablering af flere naturområder 

Øget adgang til naturen 

Indførsel af dyr, der tidligere har levet i Danmark 

Udpegning af naturområder til at øge befolkningens friluftsoplevelser 

Flere guidede oplevelsesmuligheder i naturen

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Figur 2. Befolkningens holdninger til en række ændringer i naturen.

■ Stor interesse

□ Nogen interesse

□ Lille interesse

□ Ingen interesse 

m Ved ikke

m

■
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■ Flere
□ Som nu
■ Færre

Cykelstier 

Skove

Andre naturområder 

Økologiske landbrug 

Boligområder 

Turistfaciliteter 

Erhvervsområder (kontor og service) 

Heltidslandbrug med aim. Produktion 

Industriområder (produktion) 

Motorveje 

Sommerhusområder 

Store produktionslandbrug

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 fi i i

-j.............. i—-i -
—ljl-lJ

________ -------1----- 1---- 1—™

Figur 3. Foretrukne udviklingsmuligheder for arealet i lokalområdet.

Derimod er der ret få som mener at 
det er vigtigt at løse problemerne: at 
fremmede arter spredes i naturen, at 
naturen har for lidt plads, at naturom
råderne er for små og for opsplittede.

Folk lægger altså især vægt på de 
problemer som har direkte indflydelse 
på menneskers levevilkår og sundheds
tilstand. Derimod lægges der mindre 
vægt på de problemer som vedrører 
naturområdernes størrelse og indhold 
og ikke påvirker mennesker direkte.
Det hænger nok også sammen med at 
hvis man skal vurdere de sidste punk
ter kræver det en særlig viden om 
naturforhold, som de færreste danske
re har.

Ønsker til ændringer
I forlængelse af spørgsmålet om proble
mer er der også spurgt om hvor der er 
ønske om forbedringer. Resultatet ses i 
figur 2.

Lige som med det forrige spørgsmål 
er der et vist omfang af positive svar 
på alle områder. Men i praktisk politik 
er man nødt til at foretage et valg, og 
derfor bør man igen se på rækkefølgen 
- hvilke ændringer flest er interessere
de i.

Førstepladsen går til beskyttelse af 
drikkevand. Lige herefter følger renere 
strande, bevaring af eksisterende 
naturområder, forbedring af vandmil
jøet og nedsættelse af forureningen 
med næringsstoffer fra landbruget.

Det første emne med skov kommer 
på 7. pladsen - plantning af mere skov. 
Øget adgang til naturen kommer helt 
nede på 13. pladsen ud af 16 mulige.

Udpegning af nye naturområder til 
at øge befolkningens friluftsoplevelser

kommer plads 15. Dette svar er inter
essant i forbindelse med tankerne om 
at udlægge nationale naturområder / 
naturparker / nationalparker.

Sidstepladsen går til flere guidede 
oplevelsesmuligheder i naturen.

Forfatterne bag undersøgelsen sam
menfatter deres indtryk således:

’’Folk prioriterer således forbedrin
ger af de mere overordnede miljø
påvirkninger og bevarelse af eksiste
rende naturområder højere end etable
ring af nye områder og mere fri lufts
mæssige forbedringer i form af øget 
adgang og formidling.

Set i dette perspektiv er nogle af de 
emner, der har været debatteret i de 
senere år om øgede adgangsforhold til 
naturen, indførsel af dyr der tidligere 
har levet i landet, samt udpegning

’Der skal stilles krav om offentlig adgang til skove på 
privat jord, hvis skoven er plantet med tilskud”

"Der skal stilles krav til, hvordan skoven skal se ud 
(f.eks. størrelse), hvis private får tilskud til at plante skov

"Det er en statslig opgave at plante de nye skove'

"Det er en opgave, som kan løses ved at give tilskud til, 
at private landmænd kan plante skov”

"Det er en kommunal opgave at plante de nye skove”

og/eller etablering af naturområder, 
ikke øverst på danskernes ønskesed
del. I stedet ønsker befolkningen at sik
re de basale rammer i form af et rent 
miljø m.m. forud for rekreative tiltag.

Befolkningens prioriteringer bør dog 
også ses i forhold til hvor mange res
sourcer der skal bruges på de enkelte 
tiltag, og hvor naturforvaltningen får 
flest natur- og miljøforbedringer for 
indsatsen.”

Arealanvendelse
Jorden kan bruges til mange formål, og 
der er også blevet spurgt om hvad man 
gerne vil se mere af.

Figur 3 viser at cykelstier, skove, 
andre naturområder og økologiske 
landbrug må der gerne være flere af.
Det eneste som de fleste vil se mindre 
af er flere ’’store produktionslandbrug”. 
Det er dog ikke udtryk for modstand 
mod landbrug som sådan. For ’’heltids
landbrug med almindelig produktion” 
vækker ikke særlige følelser, og ’’økolo
giske landbrug” modtages positivt.

Figur 3 viser hvordan man ser på til
tag i lokalområdet. En tilsvarende figur 
for hele landet giver stort set samme 
resultat. Der er derfor ikke tegn på at 
man prøver at henvise mere belasten
de arealanvendelser til andre dele af 
landet end dér hvor man bor. (Der vil 
dog nok komme protester hvis der er 
forslag om konkrete projekter som 
påvirker ens hverdagsliv).

Skovrejsning
Der er også blevet spurgt om plantning 
af mere skov. Her er tre fjerdedele helt 
eller delvist enige i at det primært er 
en statslig opgave. Se figur 4.

Omkring halvdelen er helt eller del
vist enige i, at skovrejsning kan ske ved

0 10 20 30 40 50 60 70

I Helt enig □ Delvis enig □ Hverken enig eller uenig □ Delvis uenig □ Helt uenig □ Ved ikke

Figur 4. Holdninger til forskellige tiltag ved skovrejsning.
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■ Stor

□ Nogen

■ Ingen

□ Ved ikke

Egne erfaringer 

Videnskabsfolk/eksperter 

Naturorganisationer 

Folk som bor på landet 

Venner og families erfaringer 

Jægere 

Landmænd 

Miljøministeriet 

TV, radio og Internet 

Fødevareministeriet 

Aviser og blade 

Erhvervsfolk 

Lokalpolitikere 

Folk der bor i byen 

Politikere på Christiansborg

■:
Figur 5. Opfattelsen af tillid til informationer om naturen fra forskellige kilder.

at give tilskud til at private landmænd 
kan plante skov, eller at det er en kom
munal opgave at plante skov. Men hvis 
private får tilskud til at plante skov, er 
over totredjedele helt eller delvist eni
ge i, at der skal stilles krav om offentlig 
adgang og til hvordan skoven skal se 
ud (fx størrelse).

Den større opbakning til statslig 
skovrejsning kan måske skyldes at den 
får mere omtale og laves tæt på byer - 
mens private projekter foregår mere i 
det skjulte.

Afvejning
Naturen er kun et af mange emner i den 
politiske debat. Det er en politisk afvej
ning hvordan natur prioriteres i for
hold til andre samfundsinteresser.

Hvis man ser på landet som helhed 
er der 1/3 som synes der er passende 
fokus på både natur- og andre sam
fundsinteresser. Knapt halvdelen synes 
der er lidt for stort fokus eller alt for 
stor fokus på andre samfundsinteres
ser. Der er meget få - 1 ud af 12 - som 
synes der er for stort fokus på natur.

Ser man kun på lokalområdet er der 
flere som synes der er passende fokus 
på både natur og andre samfundsinter
esser. Og lidt færre synes der er for 
meget fokus på andre emner.

Kilder til information
Et vigtigt punkt i naturdebatten er for
midling af viden. Derfor er der også 
spurgt hvor folk får deres viden om 
naturen fra.

Over halvdelen får viden fra tv, 
radio og internet samt aviser og blade.
4 ud af 10 bruger egne erfaringer, og 
lidt færre bruger venner og families 
erfaringer samt folk som bor på landet.

Omkring 1/4 får viden fra naturorga
nisationer, videnskabsfolk / eksperter 
og landmænd, og lidt færre fra jægere 
og Miljøministeriet.

Helt i bund er lokalpolitikere, politi
kere på Christiansborg, Fødevaremini
steriet eller folk der bor i byen. Færre 
end hver tiende får viden om naturen 
fra disse kilder.

Tillid til aktører
Det er ikke alle kilder der opfattes som 
lige troværdige. Se figur 5.

Størst tillid har folk til egne erfarin
ger og til videnskabsfolk / eksperter, 
men også naturorganisationer, folk som 
bor ude på landet samt venner og fami
lie ligger højt. I bunden ligger erhvervs
folk, lokalpolitikere, folk der bor i byen 
samt politikere på Christiansborg.

Det er måske noget overraskende at 
de kilder der bruges mest - tv, radio, 
internet, aviser og blade - ikke føles

særlig troværdige. Men det er nok en 
følge af at alle er i kontakt med disse 
medier dagligt. Dermed kan man ikke 
undgå at få en masse informationer 
derfra - selvom man altså ikke altid 
stoler på hvad man hører.

Omvendt har videnskabsfolk og 
naturorganisationer høj troværdighed. 
Men de har åbenbart svært ved at brin
ge deres viden ud til borgerne, for kun 
hver fjerde bruger dem.

Beslutninger
Beslutninger om naturen træffes af 
politikere og i forvaltningen. Kun 1 ud 
af 4 føler de har mulighed for at påvir
ke beslutninger i lokalområdet. Gælder 
det beslutninger i Danmark som helhed 
er det kun hver syvende som føler de 
har mulighed for at få indflydelse.

Der er ellers en ganske pæn interes
se for at blive inddraget. Knapt 2/3 
mener det er lidt eller meget vigtigt at 
være med i beslutninger i lokalområ
det, mens det er godt halvdelen der 
føler det samme om beslutninger for 
landet som helhed.
Det er kun hver tien
de som ikke synes 
det er vigtigt at få 
indflydelse på 
beslutninger om 
naturforhold.

Der er også 
spurgt hvem der kan 
bidrage til at løse 
problemerne. Her 
peger folk på en 
bred vifte af bidrag
ydere. Bl.a. svarer 
mere end 4 ud af 5 at

politikerne, forbrugerne, natur- og mil
jøorganisationerne og videnskabsfolk / 
eksperter kan være med.

Over halvdelen mener at også mas
semedier, landmænd, industrien og folk 
selv i nogen eller høj grad kan bidrage. 
Derimod mener knap så mange at mar
kedsmekanismerne kan bidrage til at 
løse problemerne i naturen.

sf

Kilder:
Naturens værdi - vinkler på danskernes for

hold til naturen. Kapitel 16, holdninger 
og ønsker til Danmarks natur af Berit C. 
Kaae og Lene Møller Madsen. Bogen er 
udgivet på Gads Forlag 2003. 295 sider, 
pris 279 kr. Bogen købes hos boghand
len.

Berit C. Kaae og Lene Møller Madsen: Hold
ninger og ønsker til Danmarks natur. By- 
og Landsplanserien nr. 21 - 2003. Udgivet 
af Skov & Landskab (FSL) 2003. 128 sider, 
pris 250 kr. Rapporten købes hos Sam
fundslitteratur KVL-bogladen, tlf. 35 35 
76 22, kvl-bogladen@si.cbs.dk

Køb af træ på roden 

Maskinskovning 

Udkørsel af træ 

Maskinplantning

Oprilning

Rydning af stød og kvas

Knusning

jiL. . BRDR.

Jhøirup a/s

Skoventreprenører
Skovgade 20 
7300 Jelling 

Biltel. 20 73 71 73 
30 80 01 73 

Fax 76 80 14 00
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Anlægget til varmebehandling af træ. Til venstre ses autoklaven hvor træet opvarmes til 210 grader. Til højre et lille flisfyret kraft
varmeværk som producerer varme og el til processen.

Varmebehandling 
af træ

i stor skala
Fromsseier Plantage har 
udviklet et anlæg til varme
behandling af træ. Dermed 
kan man øge træs varighed 
til udendørs formål uden at 
tilføre kemiske forbindelser.

Dette er et godt eksempel 
på forædling af mindre 
dimensioner af gran som 
kan være svære at afsætte.

Det er svært at finde købere til træ, 
priserne er dårlige, savværkerne luk
ker........ Det er let at blive trist til
mode.

Man kan også vælge at gøre noget 
ved de dårlige tidender. Hvis køberne 
ikke vil have det skovene laver i dag, så 
må man forædle træet til nye produk
ter.

Det er i hvert fald hvad man gør i 
Fromsseier Plantage ved Vorbasse. 
Siden 1998 har man lavet varmebe

handling af træ i mindre skala, og nu er 
anlægget udvidet og forbedret.

Celloc ® træ
- Den store fordel ved varmebehandlet 
træ er at varigheden af træet over for 
nedbrydning øges, siger skovfoged 
Mogens Lunde. Han er den daglige 
leder af Fromsseier Plantage - herun
der anlægget til varmebehandling.

- Vi har registreret varemærket Cel
loc ® til vores produkt. Det er et sym-
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Skovfoged Mogens Lunde, Fromsseier 
Plantage, er den daglige leder af Celloc 
anlægget.

Færdige produkter, klar til afsendelse.

bol på at varmebehandlingen betyder 
at træets celler lukkes. Dermed har 
træet svært ved at optage vand, og 
svampe har sværere ved at nedbryde 
veddet.

- Varmebehandlet rødgran får en 
varighed på niveau med eg og thuja - 
og højere end lærk og douglas. Det sker 
uden at tilføre kemiske stoffer som kan 
være skadelige for miljøet. Det betyder 
også at når træet er brugt kan det kan 
smides ud med den almindelige reno
vation.

^ Celloc træ er varmebe
handlet rødgran med en 
varighed på niveau med eg 
og thuja. Derfor kan det 
bruges alle steder hvor det 
ikke er nødvendigt at bru
ge trykimprægneret træ. ^ 

Mogens Lunde

Bedre styring
-1 de sidste fem år har vi samlet erfa
ring med varmebehandling, og det er 
udnyttet i et helt nyt og forbedret 
anlæg, fortsætter Mogens Lunde.

- Atmosfæren er blevet mere damp
fyldt. Det betyder at vi kan styre tørre
processen mere nøjagtigt, så der kom

mer færre tørrerevner i træet. Den 
dampfyldte atmosfære betyder også at 
vi kan overføre mere energi til træet.

- Opvarmningen foregår i to trin, 
siger Keld Hundebøl. Vi går først op på 
110 grader indtil træet er tørret ned, og 
derpå hæves den op til 210 grader i et 
par timer.

Udviklingen
Keld Hundebøl har ved starten af inter
viewet præsenteret sig selv som ’’tekni
keren” der har fået processen op at stå 
- men han er mere end det.

Keld Hundebøl er bestyrelsesfor
mand for Fromsseier Plantage A/S, som 
ejes af Fladder Danmark A/S. Dette fir
ma, som Keld Hundebøl har grundlagt 
for en del år siden, laver avancerede 
slibe- og afgratningsmaskiner der kan 
behandle træ- og metalprodukter som 
ikke er plane. Maskinerne bruges bl.a. i 
flyindustrien, og de findes også i man
ge danske møbelfabrikker.

Udviklingen af Fladders maskiner 
sker i Udviklingscentret Hansen & Hun
debøl A/S i Ansager. Teknikerne herfra 
har også stået bag udviklingen af Cel
loc anlægget, og derfor er det placeret i 
Ansager, 25 km fra Fromsseier Planta
ge.

- Det har været en lang proces at få 
anlægget op at stå, siger Keld Hunde
bøl. Indtil nu har vi brugt 10 mio. kr, 
men vi er nu kommet så langt at vi kan 
sælge hele anlæg til varmebehandling. 
Vi bruger flis til at levere energi til pro
cessen, men det kan også drives med 
udstødningen fra en dieselmotor.

Større kapacitet
- En anden fordel med det nye anlæg er 
en større kapacitet, siger Mogens Lun
de. Vi kan nu behandle 5.000 m3 om 
året hvis anlægget kører på fuld tid og 
hvis vi tager vådt træ ind. Hvis træet i 
forvejen er tørret ned fra savværket 
kan vi behandle endnu mere træ.

- Samtidig kan vi nu behandle emner 
op til en længde på 7 m. Råvarerne har 
indtil nu hovedsageligt kommet fra 
Fromsseier Plantage, men vi kan også 
lave lønarbejde, ligesom vi måske vil 
indkøbe skåret træ til behandling. Var
mebehandling koster omkring 1500 kr 
pr. m3.

” Hedeplantagerne har 
rummet mange virksomhe
der som har forædlet 
træet - til trækul, hegn, 
flagstænger, høstativer, 
olie af bjergfyrnåle og 
meget andet. De fleste af 
disse virksomheder er luk
ket i dag, og derfor må vi 
finde på nye produkter for 
at sikre afsætningen af 
dansk hedegran. ”

Keld Hundebøl
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LÆPLANTER?
VILDTPLANTER?
SPØRG FORSTPLANT!
Kontakt trygt:
Bent Hansen
Tlf. 87 52 20 00 ■ fax 87 52 20 01 
el!, mobil 40 40 98 91

Steen Hougaard
Tlf. 86 54 53 20 • fax 86 54 53 43 
ell. mobil 21 40 30 21

Jens Houkjær
Tlf. 76 82 90 90 fax 76 82 90 91 
ell. mobil 40 45 44 80

P. C. Gade
Tlf. 20 19 96 74 fax 74 52 05 75

Ni11*

Udvikle anvendelser
- Vi har nu været på markedet i fem år, 
og vi vil koncentrere os om at levere 
halvfabrikata til firmaer som laver fær
dige produkter, siger Keld Hundebøl. 
Men det har vist sig at vi er nødt til at 
skubbe lidt på selv så vi kan præsente
re pakkeløsninger.

- Som eksempel har vi udviklet 
beslag til hegn og låger hvor man skal 
lave samlinger mellem lodrette og 
vandrette emner. Et andet eksempel er 
en stolpefod i galvaniseret jern når 
man vil bruge Celloc træ som pæle; 
varigheden af Celloc træ er ikke så god 
som trykimprægneret træ når det er i 
jordkontakt. (Begge anvendelser er vist 
i fotos på de næste sider, red.).

- Til disse formål kan vi ikke konkur
rere med de billigste produkter på mar
kedet. Vi henvender os snarere til del
tids- og fritidslandmænd samt parcel
husejere som vil have et smukt og gedi
gent produkt med god holdbarhed, 
samtidig med at de ønsker at undgå 
forurening af omgivelserne, slutter 
Keld Hundebøl.

sf

Dræning
Gravning af 
nye grøfter
Skovrejsning
Oprensning 
af grøfter
AI slags 
gravearbejde

OLSEN £
entreprenør v- 
Gl. Rye, 8680 Ry

Såning af græs 
Etablering af 
grønne omr. 

Skovfoged 
rådgivning 

Landskabs
beplantning 

Fræsning m./u. 
stennedlægger

r JENSEN
naturpleje 

Mobil +4021 4858

Processen
Energien til processen kommer fra et 
lille kraftvarmeværk med en samlet 
ydelse på 250 kW. Energikilden er en 
del af den flis som produceres når tøm
merstokke fræses cylinderformede for 
at blive til rundstokke.

Den våde flis føres ind i en reaktor 
(1) hvor den opvarmes, og der udvikles 
gas. Gassen føres over i en kedel eller 
som her i en Stirling-motor (2) hvor 
den afbrændes ved en høj temperatur, 
1000 grader.

Stirling-motoren trækker en 40 kW 
generator som laver elektricitet til pro
cessen, og den overskydende produkti
on sælges til el-nettet. Stirling-moto- 
rens kølevand anvendes til rumop
varmning og til tørring af træflis (som 
kan sælges til fx træpiller).

Efter Stirling-motoren er røggasser
ne 500 grader varme og føres ud af byg
ningen (3) til autoklaven hvor varme
behandlingen af træet foregår. Røgga
serne går gennem autoklavens hedefla
der (4) hvor de opvarmer det træ som 
skal varmebehandles. Her cirkulerer 
røggassen indtil energiindholdet er 
passende til afledning til skorstenen.

Energien der stammer fra træ udnyt
tes optimalt over hele temperaturinter
vallet fra 1000 grader ned til skor
stenstemperatur. Selv om anlægget var 
i brug under Skovens besøg kunne man 
kun ane en svag dampsky fra skorste
nen. Et tegn på en meget effektiv for
brænding.

Stirling-motor
Stirling-motoren er en gammel opfin
delse som har fået fornyet interesse i 
de senere år. Motorens cylindre rum
mer ikke som normalt en brændbar 
gasblanding, men en luftart som 
arbejdsmedie. Denne luft skiftevis 
opvarmes og afkøles så den kan drive 
en generator. Varmen kommer fra en 
kedel som kan fyres med mange former 
for brændsel - her gas fra træflis.

!«

k

1. Flisreaktor

2. Stirling-motor

Autoklave
Autoklaven er en cylinder som er frit 
ophængt i barduner fra fire stålbøjler, 
så den kan udvide sig i længderetnin
gen under opvarmningen. Det indven
dige er lavet i syrefaste materialer, idet 
der udvikles eddikesyre under opvarm
ningen.

Autoklaven er delvist nedsænket i 
en grav, og der er en port i hver ende 
placeret i jordniveau. Dermed kan god
set transporteres gennem anlægget i 
én retning.

Autoklaven kan rumme op til 30 
tons, diameteren er 400 cm, og læng
den af godset kan være op til 7 m.
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4. Hedeflader og træ t autoklave
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5. Skorsten fra kraftvarmeværket - mens 
anlægget er i brug.

G rusvej- 
Vedligeholdelse

FINN SVENDSEN

P^NBr'

www.finnvei.dk

Windsor er kendt for at producere savkæder 
og sværd af høj kvalitet. Sværd leveres med 
elektrisk hærdet sværdrille.
Windsor kæder har høj skæretand der 
reducer vibrationerne i kæden, dermed saver 
du hurtigere og risikoen for ukontrolleret kast 
minimeres

Kontakt Ketner Outdoor A/S 
for yderligere information:
Tlf.: 43 27 11 66 
Fax: 43 96 10 14 
E-mail: outdoor@ketner.dk
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Anvendelser for 
varmebehandlet træ
De færdige produkter er rundstokke, 
brædder og planker i alle dimensioner 
og i længder på op til 7 m. Hele eller 
kløvede rundstokke kan anvendes til 
hegn (1), låger (2), informationsstande
re (3), markering af parkeringsbåse (4) 
eller støttemure i haveanlæg (5).

I tidligere numre af Skoven har vi

vist eksempler i form af havemøbler og 
legepladsinventar (Skoven 9/99), auto
værn (Skoven 8/99) samt espalierhegn 
og pergolaer (Skoven 10/98). Andre 
eksempler er hestefolde, hestebåse og 
pæle til pilehegn.

Facadebeklædning er et andet stort 
område, her kan bruges kløvede rund
stokke (6) eller brædder.

Fromsseier har selv udviklet beslag 
til samling mellem stolpe og rundstok i

låge (7), og mellem stolpe og gennem- 
skårne rundstokke i hegn.

Et helt nyt produkt er en stolpefod, 
udført i galvaniseret stål (8) - idet var
mebehandlet træ ved jordkontakt har 
mindre varighed end trykimprægneret 
træ. Hvis foden fæstnes stabilt i 
underlaget, fx ved nedstøbning, kan 
stolpens fulde bøjningsmoment over
føres, idet sammenføjningen er udført 
konisk.

2. Låge ved indkørsel til Fromsseier Plantage (overfladebe
handlet)

4. Markering af parkeringsareal, her Billund lufthavn
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6. Facade af kløvede rundstokke på kraftvarmeværket

mPETER SCHJØTTS Plan tesbo /
Hedegårdvej 5, 7361 Ejstrupholm, tlf. 75 77 25 52, fax 75 77 31 34

Planter til: Pyntegrønt & juletræer, skov, læ & vildt
Samarbejde; at yde service og kvalitet til gengæld for 
rettidig besked om mængde, proveniens og levering.

Stolpefod
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Kemiske
ændringer

ved varmebehandling

Opvarmning til 200 grader 
ændrer træets mekaniske 
og kemiske egenskaber.

Varmebehandling har været kendt og 
brugt i mindre omfang siden oldtiden. 
Man opdagede at træstykker som lå i 
udkanten af et bål fik andre egenskaber 
end frisk træ.

De første videnskabelige artikler 
kom frem i 1920’erne, og siden da har 
der været forsket i varmebehandling i 
mange lande. I Tyskland og Frankrig 
har man udviklet opvarmning i en 
atmosfære af kvælstof og under tryk, 
mens man i Finland har arbejdet med 
en atmosfære af vanddamp og under 
normalt tryk.

I Finland foregår en produktion af 
fyrretræ som kaldes Thermowood. Her 
opvarmes til 225 grader i 6 timer, og 
det medfører et vægttab på 10-13%. Jo 
højere temperatur, jo større modstand 
mod nedbrydning - men samtidig for
ringes de mekaniske egenskaber.

Finnerne har afprøvet fyr, gran og 
birk, alle med godt resultat.

Ved opvarmning af træ sker der en 
nedbrydning af træets cellestruktur, 
veddets hemicellulose nedbrydes del
vist, og harpiksen i nåletræ fordamper. 
Der udvikles eddikesyre og myresyre, 
små mængder af phenoler og andre 
aromatiske forbindelser, furfural, samt 
CO, CO2 og methanol.

Temperaturen skal være over 170 
grader før der sker ændringer, og den 
må ikke komme over 260 grader. Ved 
170 grader skal der opvarmes i 3-4 
timer, ved 260 gr. er det nok med 10 
minutter.

Andre egenskaber
Træets egenskaber ændres på en ræk
ke punkter

- Evnen til vandoptagelse nedsættes, 
og udsving i træets fugtighed i løbet af 
året reduceres. Indholdet af vand i var

mebehandlet træ er 40-60% lavere end 
ubehandlet, også efter lang tids 
udendørs eksponering. Dette gælder 
uanset om træet er overfladebehand
let.

- Et forsøg med malet træ viste et 
fugtindhold på 7% i varmebehandlet 
træ mod 15% i ubehandlet træ; træ 
som ikke var malet havde et fugtind
hold på 15%, hhv. 25%.

-1 et forsøg sammenlignede man 
ubehandlet træ med træ som var var
mebehandlet med 260 grader i 10-20 
minutter. Træprøverne blev tilført 
svampe, og efter 9 uger ved 23 grader 
havde gul tømmersvamp medført et 
vægttab i ubehandlet træ på 49%, og 
ægte hussvamp 29%. I det varmebe- 
handlede træ var vægttabet kun på 
1,5%, hhv. 0,5%.

- Selv om vandoptagelsen er lang
sommere kan vandbaseret maling 
udmærket anvendes, og holdbarheden 
af malingen er lige så god som ube
handlet træ.

- Træets fugtstabilitet øges, idet 
svind og bulning nedsættes med 
mindst 50%. Det gør træet meget veleg
net til udvendig beklædning.

- Ved anvendelse af vandbaserede 
lime (urea- eller PVAc-lime) skal der 
bruges længere pressetid. Bedst er 
tokomponent-lime som resorcinol-phe- 
nol eller polyurethan. Pressetrykket 
skal nedsættes, fordi træet er mere 
skørt.

- Slidstyrke og stivhed øges.
- Hårdheden øges, men træet bliver 

også mere skørt og mindre elastisk.
- Der skal bruges meget skarpt værk

tøj til bearbejdning af træet for at und
gå at det splintrer. Træstøvet er meget 
fint og tørt, og det kan irritere luftveje
ne.

- Bøje- og trækstyrke nedsættes med 
10-30%. Tørre knaster bliver løse, og 
derfor kan varmebehandlet træ ikke 
bruges i bærende konstruktioner.

- Harpiks fordamper fra nåletræ, og 
evnen til varmeisolering øges. Det gør

8 12
Swelling in tangential direction 24 h 
Bending strength 
Weight loss in decay test 
Control, weight loss in decay test

Virkning af varmebehandling på skovfyr. 
Den vandrette akse udtrykker vægttab i 
procent under processen. Den lodrette 
akse viser procentvise ændringer i ved
dets egenskaber: Fuldt optrukken linje 
bulning i tangential retning, stiplet linje 
(lange streger) bøjes tyrke og stiplet linje 
(korte streger) vægttab i nedbrydnings
test EN 113.

Hvis varmebehandlingen eksempelvis 
medfører et vægttab i træet på 10%, så 
vil det varmebehandlede træ bulne 72% 
mindre end ubehandlet, bøjestyrken er 
14% lavere, og vægttab forårsaget af 
svampe er kun 3% (mod 52% for ube
handlet træ).

træet særligt egnet til baderum og sau
naer.

- Varmebehandlet træ bliver mørke
re. Træet gråner dog som alt andet træ 
når det udsættes for solens ultraviolet- 
te stråler, og derfor er farven kun hold
bar hvis man laver overfladebehand
ling.

- Varmebehandlet træ uden overfla
debehandling får en mere ru overflade 
fordi årringene bliver tydeligere.

- Der kan måske komme lugtgener 
som følge af de kemiske ændringer i 
træet.

- Mod forventning kommer der ikke 
flere tørrerevner i varmebehandlet træ 
efter udendørs eksponering. Varmebe
handling kan ikke forebygge skimme
langreb (en overfladisk misfarvning 
som ikke forringer træets styrke). ■
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Kilder:
www.trae.dk
Pertti Viitaniemi: Decay-resistant wood created in 

a heating process
S. Jåmså, P. Ahola og P. viitaniemi: Performance of 

coated heat-treated wood. Surface Coatings 
International 1999, s. 297-300.

S. Fodgaard: Varmebehandling af træ. Skoven 
10/98.
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Ny uddannelse i udvikling 
af landdistrikter
Til september udbydes en ny master
uddannelse i landdistriktsudvikling og 
landskabsforvaltning af hhv. Landbo
højskolen og Center for Forskning og 
Udvikling i Landdistrikter i Esbjerg.
Den gør ansatte i kommuner, amter, 
staten og i den private sektor i stand til 
at forstå problemer i en helhed og se 
udviklingsmuligheder inden for områ
det.

Baggrunden for uddannelsen er en 
stigende interesse for at styrke land
distrikterne, bl.a. i forbindelse med 
omlægning af EU’s landbrugspolitik.
Det giver et stort behov for tværgåen
de faglig indsigt.

Man arbejder ofte uafhængigt af hin
anden og med forskellige mål. Nogle 
arbejder f.eks. med miljø, natur og 
landskab, andre med landbrug eller 
landsbyudvikling og atter andre med 
bosætning og erhvervsudvikling fx i 
forbindelse med regional udvikling. 
Derfor er der brug for en tværfaglig 
efteruddannelse.

Uddannelsen henvender sig til folk 
med relevant erhvervserfaring og en 
mellemlang eller lang videregående 
uddannelse. Det er en etårig uddannel
se, som kan vare fra tre til seks år på 
deltid. Alt efter behov kan deltagere 
vælge alene at tage et eller flere modu
ler som efteruddannelseskurser.

Uddannelsen er bygget op af seks 
moduler, hvis indhold fx går tæt på 
natursyn, landskab, erhvervsudvikling, 
menneskers levevilkår, sociale og kul
turelle forhold, forvaltning og politik - 
og deres indbyrdes forskelle, samspil 
og konflikttyper.

Anerkendte internationale og natio
nale forskere på området vil undervise, 
og der skal både arbejdes med teori og 
konkrete problemstillinger. Uddannel
sen koster i alt ca. 110.000 kr. inkl. 
udgifter til ophold på internat. Hvert 
modul vil koste ca. 20.000 kr.

Flere oplysninger fås hos:
- Efteruddannelsessekretariatet ved 

Landbohøjskolen (særligt om adgangs
krav, formelle og praktiske spørgsmål) 
på tlf. 3528 2093 eller e-mail: efterud- 
dannelse@kvl.dk

- Centerleder Hanne Tanvig, Center 
for Forskning og Udvikling i Landdi
strikter på tlf. 6550 4132 eller e-mail 
hwt@cful.sdu.dk (særligt om uddannel
sens baggrund, sigte og indhold).

Læs mere om uddannelsen på 
www.kvl.dk/efteruddannelse eller på 
www.cful.dk. ■

Kilde .Pressemeddelelse 28.2.03

Lad os 
jævne vejen 

for Dem

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

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

Hyllede
Vognmandsforretning

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

Din ideelle partner i juletræs- og planteskolekultur

i

3 mv
.
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HIGHLANDER V70 er udstyret med hydraulisk 4-hjulstræk. 
Trinløs variable hastighedskontrol fra 0-20 km/h.
Enkel betjening - perfekt udsyn - stor frihøjde (op til 3 meter) 
Hydraulisk regulering af sporbredde.
Stort tilbehørsprogram.
En universalmaskine med lave driftsomkostninger.

C. O A/ladsen Specialmaskiner
Hansted Mølle, Hanstedvej IS, 
DK-87OO HORSENS 
Tel: 75 65 63 30

I i

Tractors tor Ufo
ivww.ratti-maschlnen.com
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Oplagring af brænde
indendøre

A

f S

Foto 1. Vådt brænde i nærkontakt med murværk giver stor risiko for svampeangreb.

Af Flemming Rune 1)

Ved oplagring af brænde i 
murede bygninger skal der 
tages hensyn til risikoen for 
opfugtning og efterfølgen
de svampeangreb.

Fugtdiffusion gennem 
murværket og de store kalk
mængder i puds og mørtel 
skaber ofte gunstige vækst
forhold for Ægte Hussvamp.

Der tages ikke meget hensyn til fugtind
holdet i brænde ved køb og salg. Dog 
må fyringsklart brænde forventes at 
være ’’tørt”, dvs. at fugtindholdet 
udgør under 20% af totalvægten. Ved 
denne fugtprocent er brændværdien 
typisk godt 80% af den maksimale i 
kemisk vandfrit træ, målt på totalvægt
basis.

Hvis fugtindholdet er større end 
’’fibermætningspunktet” er der risiko 
for angreb af trænedbrydende svampe. 
Fibermætningspunktet ligger ved 27- 
30% fugtindhold, og det er den grænse 
hvorover der kan forekomme frit vand i 
veddets celler og ikke kun vandmoleky
ler som er kemisk bundet til cellefla
derne.

Risiko for svampeangreb gælder 
principielt for alle træprodukter, der 
ikke er imprægneret eller på anden 
måde kemisk beskyttet: brænde, flis, 
træpiller, konstruktionstømmer og træ 
efterladt i naturen.

Træ, der er frit eksponeret 
udendørs, og som derfor periodisk 
tørres ned til langt under fibermæt
ningspunktet, vil kun nedbrydes lang-

1) seniorforsker og biolog ved Forskningscen
tret for Skov & Landskab

somt. Konstruk-tionstræ, der holdes i 
konstant indendørsklima uden nogen 
opfugtning overhovedet, vil kunne hol
de i århundreder.

Men indendørs opbevaring af træ er 
ingen garanti for at det ikke kan ned
brydes. Kun hvor enhver risiko for 
opfugtning er fjernet, kan man være 
sikker.

Svampeangreb ved 
oplagring
Der er talrige eksempler på, at opstab- 
ling af brænde langs kældervægge har 
medført alvorlige svampeangreb på 
grund af opfugtning. Der sker en gan
ske betragtelig indtrængning af fugt 
igennem murværk, især i kældre og 
hvor der i øvrigt er stor fugtighed på 
murværkets yderside.

Denne fugtindtrængning er ikke altid 
synlig, fordi den fortrinsvis sker på 
dampform. Først når en mur med stor

fugtgennemtrængning males med en 
tæt maling, eller der placeres effekter 
op ad den, kan fugtgennemtrængnin
gen erkendes.

Svampeangrebene stammer som 
regel fra mikroskopiske, luftbårne 
svampesporer, der har inficeret træet 
efter opfugtningen, og de er kun sjæl
dent indslæbt med brændet fra skoven. 
Sådanne svampeangreb kan være 
meget kostbare at udbedre, fordi de 
ofte breder sig til eventuelle bærende 
trækonstruktioner i bygningen eller 
angriber dele af indretningen.

Ægte Hussvamp
De værste svampeangreb i opstablet 
brænde i kældre og garager forårsages 
af Ægte Hussvamp (Serpula lacry- 
mans). Svampen spreder sig som 
mikroskopiske sporer gennem luften og 
vokser som talløse, spindelvævstynde 
tråde gennem fugtigt træ og murværk.
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Foto 2. Frugtlegemer af ægte hussvamp i Foto 3. Tommer med store sprækkeklod- Foto 4. Træ med sprækkeklodser og
kælderhjørne hvor der har været oplag- ser som følge af hussvampangreb, 
ret brænde.

karakteristisk, filtet overflademycelium.

Fra trådene udskilles cellulosened
brydende enzymer, der i løbet af få 
måneder kan forårsage et stort vægt
og styrketab i træet, og gradvis ned
bryder det til brune, terningformede 
sprækkeklodser.

Ægte Hussvamp findes stort set ikke 
i naturen. For at trives kræver den - 
udover et konstant mikroklima - at der 
findes store mængder kalk i tæt forbin
delse med fugtigt træ. Disse forhold fin
des kun i bygninger (i uheldige tilfæl
de).

Svampen er i stand til at vokse gen
nem murværk over meterlange stræk
ninger uden træ og kan derfor udbrede 
angrebet voldsomt, når den først er 
etableret med en "fødekilde” i fugtigt 
træ. Svampens mikroskopiske tråde 
kan samles til 2-3 mm tykke strenge, 
der tjener til at transportere fugt og 
næringsstoffer. Svampen kan derfor 
opfugte og angribe ellers tørt træ, der 
ikke er i umiddelbar kontakt med fugt
kilden.

Ægte Hussvamp kan således let 
spredes til andre dele af en bygning 
gennem murværket. Angreb betragtes 
derfor med største alvor, og reparati
onsforskrifterne er omfattende. Værdi
tabet af brændet er derfor kun en for
svindende del af det samlede tab ved 
udbedring af hussvampe-angreb forår
saget af brændeopstabling i kældre og 
garager.

Forholdsregler mod 
svampeangreb
Risikoen for svampeangreb i oplagret

brænde i kældre kan reduceres væsent
ligt ved at overholde en række simple 
forskrifter:

1) rummet skal være velventileret og 
må ikke være synligt fugtplaget,

2) brændet skal stables på paller, så 
der ikke er gulv- eller jordkontakt,

3) brændet må ikke stables op ad 
vægge, men skal holde en afstand på 
mindst 30 cm til disse,

4) brændet bør ikke stables "mas
sivt”, men have ventilerende mellem
rum i hvert fald for hver meter,

5) ustablet brænde bør ikke ligge

frit, men skal holdes samlet i f.eks. 
rummeterkasser, så ovennævnte place
ringskrav kan opfyldes. ■

Kilde:
Rune, F., 2001: Oplagring af brænde i mure

de bygninger. - Skov & Landskab, Viden
blade - Skovbrug nr. 7.2-7, november 
2001, 2 s.

Artiklen har været bragt i Dansk Bioenergi
67/2003.

Brdr. Svanebjerg
+f£,EM *

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

'

□

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
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Naturlig holdbarhed
for dansk træ

Af Berit Lindegaard, Peder 
Fynholm og Niels Morsing, 

Teknologisk Institut

Status for et forsøg med Tfi 
års eksponering af brædder 
af mange træarter.

Sollyset får alle træarter 
til at gråne i løbet af et par 
år. Det kan kun undgås ved 
overfladebehandling.

Der er stor forskel på 
træarternes fugtindhold - 
og dermed risiko for svam
peangreb. Indtil nu klarer 
dansk træ sig fint over for 
udenlandsk.

Der bringes en række råd 
om anvendelse af træ til 
facader.

Der er en stigende interesse for alter
nativer til imprægneret træ, især som 
følge af miljøkrav. Blandt andet stilles 
der større og større krav til håndtering 
og bortskaffelse af imprægneret og 
malet træ.

Det er vigtigt at fastslå, at ingen 
dansk dyrkede træarter har samme 
levetid som trykimprægneret træ i 
jordkontakt. Anvendes træ uden jord
kontakt, vil der derimod være en række 
konstruktioner, hvor imprægnering kan 
undgås. Udføres en konstruktion kor
rekt, og vælges den rette træart, vil 
levetiden i mange tilfælde være til
strækkelig og opfylde brugerens for
ventninger.

Den øgede anvendelse af træarter 
som lærk, thuja og douglas til specielt 
facadebeklædning har givet resultater, 
der ikke har levet op til bygherrens for-

C:

1r

Billede 1. Eksempler på eksponering af brædderne. Til venstre lodret, nord- og syd
vendt - til højre vandret. Begge med overdækning.

Tabel 1. Opsætning af panelemner i forsøget

Med halvtag Uden halvtag

Vandret
Lodret, nordvendt 
Lodret, sydvendt

Vandret
Lodret, nordvendt 
Lodret, sydvendt 
45 grader, sydvendt

ventninger. Typiske fejl er krumning og 
misfarvning.

Det har efterfølgende rejst en række 
spørgsmål blandt ingeniører, arkitekter, 
håndværkere samt private, eksempel
vis:
- Bevarer ubehandlet træ den naturli

ge glød?
- Kan vejrgråning kontrolleres, så der 

opnås et ensartet udseende?
- Hvilke klimabetingelser giver risiko 

for trænedbrydning?
- Hvilken træart er bedst egnet til 

facadebeklædning?
- Hvad er holdbarheden af de rødker- 

nede træarter?

- Er der forskel på træarternes hold
barhed i forhold til, hvor træet har 
groet?

Feltforsøg
Det er nogle af disse spørgsmål, som 
Teknologisk Institut sammen med 
Skov- og Naturstyrelsen søger besvaret 
i en større undersøgelse, der gennem
føres på forsøgsarealer ved Teknolo
gisk Institut, Træteknik, i Taastrup. For
søgets formål er at dokumentere træs 
naturlige holdbarhed over jord. For
søget blev omtalt i Skoven da det star
tede (9/98).

I undersøgelsen er paneler ekspone-
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Billede 2. Brædder af europæisk lærk 
efter 1,5 år ued de forskellige ekspone
ringer.

Forklaringer til billede 2.

Eksponeringer

B: Overdækket, vandret 
A: Overdækket, lodret syd 
G: Overdækket, lodret nord 
C: Ikke overdækket, vandret 
E: Ikke overdækket, lodret syd 
D: Ikke overdækket, lodret nord 
F: Ikke overdækket, 45° syd

ret udendørs under forskellige betin
gelser, se tabel 1. Efter ca. 2,5 år uden
dørs påvirkning af vejr og vind kan 
man få de første indtryk af træarternes 
egenskaber. Resultaterne omfatter især 
træets udseende, for i øjeblikket er 
nedbrydningen af træ begrænset.

Ligeledes indgår der emner som er 
anbragt i en fugtfælde, og de ekspone
res vandret uden halvtag. Denne del af 
forsøget viser hvad der sker når en 
bygning er udformet forkert, så der i 
lange perioder er høj fugtighed bestem
te steder i konstruktionen.

Denne artikel tager udgangspunkt i 
træarterne skovfyr, lærk, douglas, rød
gran, thuja, eg og robinie, men andre 
træarter vil ligeledes blive nævnt.
Inden for hver træart kan der være stor 
variation.

Projektet har for enkelte træarter

J

B A G C E D F

valgt at medtage variationer inden for 
træarten. Eksempelvis rødgran, hvor 
der indgår dansk groet, svensk groet, 
bredringet samt smalringet rødgran.

Udseende
Udseende er en vigtig faktor for valg af 
facadebeklædning. Ingen træarter be
varer den oprindelige farve ved uden
dørs eksponering. Træet bliver med 
tiden gråt.

Vejrgråning skyldes at træets lignin 
bliver nedbrudt af solens ultraviolette 
stråler og udvasket af regn. Herudover 
vil skimmelsvampe bidrage til træets 
misfarvning.

Udseendet af udvalgte træarter ses 
på billede 2-5. Billede 2 viser lærk hvor 
de tre første brædder har været under 
overdækning og de fire sidste uden 
overdækning. Det ses at brædder der

har været direkte udsat for vejrliget i 
blot 1,5 år helt har mistet den oprinde
lige brune farve. Lærk er valgt fordi 
den klarer sig godt i forhold til andre 
træarter.

De fleste træarter klarer sig rimelig 
godt under overdækning efter 1,5 år 
(billede 3). Efter 2,5 år under over
dækning har lyset bleget de fleste, kun 
lærk er ret upåvirket (billede 4).

Har brædderne derimod stået fuldt 
eksponeret så er alle træarter allerede 
efter 1,5 år grånet fuldstændigt, og det 
er vanskeligt at skelne træarterne fra 
hinanden, se billede 5. Efter 2,5 år er 
alle brædderne blevet noget mørkere.

At både regn- og solpåvirkning 
bidrager til vejrgråningen, ses tydeligt 
af feltforsøget. Træ placeret lodret med 
halvtag bevarer sin naturlige glød i 
længst tid. Træet misfarves dog efter 
mindre end 1 år af snavs og overflade
skimmel, men træet opnår ikke samme 
grå farve så hurtigt, som når træet 
påvirkes direkte af vejrliget. Den grå 
farve fremgår tydeligst af den nederste 
del af emnerne, hvor vejrpåvirkningen 
er størst.

Forklaringer til billede 3-5. 

Træarter

1: Rødgran dansk vokset 
3: Douglas
14: Skovfyr dansk vokset
17: Europæisk lærk
18: Thuja
13: Eg
11: Robinie

Billede 3. Brædder af udvalgte træarter 
under overdækning efter 1,5 år. Lodret 
placering, mod syd.

1 31417181311

Billede 4. Brædder af udvalgte træarter 
under overdækning efter 2,5 år. Lodret 
placering, mod syd.

Billede 5. Brædder af udvalgte træarter 
uden overdækning efter 1,5 år. Lodret 
placering, mod syd.

s
*

1  < •  V

1 3 141718131 1 31417181311
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Forskellen i udseende af de forskelli
ge træarter efter vejrpåvirkning er et 
spørgsmål om struktur, knasthyppig
hed, knastbillede, formstabilitet og 
vindridser. Træarter som eg, rødeg og 
robinie får eksempelvis forholdsvis 
mange vindridser. Skovfyr kerne har 
derimod mindre tendens til vindridser, 
og rødgran har en forholdsvis jævn og 
ensartet overflade.

Skimmelsvampe og alger
Skimmelsvampe og alger på udendørs 
trækonstruktioner har primært visuel 
betydning - de udgør ikke nogen sund
hedsfare og har ingen indflydelse på 
træets styrke. De kan dog være udtryk 
for en usund konstruktion, hvor fugtni
veauet er for højt, og de kan senere 
give anledning til egentlig biologisk 
nedbrydning.

Alle træarter angribes af skimmel
svampe. Trykimprægneret skovfyr har 
dog markant mindre forekomst af skim
melsvampe, mens asp og ask er mest 
angrebet.

Thuja (billede 6) og douglas er nogle 
af de træarter, som har mindst fore
komst af skimmelsvampe. Rødgran (bil
lede 7) ligger imellem ask og thuja. Mis
farvningen fra skimmelsvampe afhæn
ger af eksponeringen, men ses i højere 
grad på træ, som ikke er grånet af vejr
liget.

På flader, der ikke påvirkes af solens 
lys, ses algebegroninger.

Træfugt over året
Træets fugtindhold påvirker den biolo
giske holdbarhed og er en af de fakto
rer, som har størst indflydelse på 
træets levetid. Vejrpåvirkning fra regn, 
sne, vind, sol og varme påvirker fugt
indholdet, men også fladens oriente
ring er væsentlig.

Som en tommelfingerregel nedbry
des træ, når fugtindholdet overstiger 
20%. Risikoen er særlig stor når fugt
indholdet er over 25 %, og temperatu
ren er over 5°C.

Ved træfugt mellem 25-90 % og tem
peraturer mellem 20-35°C vil de fleste 
trænedbrydende svampe have optima
le betingelser. Ved temperaturer under 
5°C ses kun lille biologisk aktivitet.

Fugtindholdet i træet varierer natur
ligvis en del fra år til år og er i perioder 
over 20% for mange af træarterne - 
typisk fra september / oktober til april 
/ maj. 1 denne periode er der risiko for 
biologisk nedbrydning. Se figur 1.

Eg har sammenlignet med de andre 
træarter et lavt fugtindhold. Under 
overdækning kommer det ikke over 
20% på noget tidspunkt. For ekspone
ringerne vandret, lodret nord samt 45°
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Billede 6. Skimmelsvamp på thuja efter 
2,5 år. Brædder vendte mod nord, lodret 
placeret, overvækket. Mindst forekomst 
af alle brædder. Øverst ses dansk thuja, 
nederst Western Red Cedar (thuja fra 
Amerika).

bur
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Billede 7. Skimmelsvamp på dansk 
rødgran efter 2,5 år. Brædder vendte 
mod nord, lodret placeret, overdækket. 
Middel forekomst.

syd er fugtindholdet højere end 20% i 
perioden oktober til marts.

Thuja er den nåletræsart, som har 
det laveste fugtindhold over året (ca. 3- 
4 fugt % lavere end f.eks. rødgran). 
Generelt opnår alle nåletræsarterne for 
de overdækkede panelemner et fugt
indhold over 20% fra september/okto
ber til februar/marts. Fugtindholdet 
under halvtag overstiger ikke 25%, og 
muligheden for trænedbrydning er der
for begrænset.

Forekommer der fugtfælder i kon
struktionen, er de fleste træarter udsat 
for trænedbrydning det meste af året.

For eg, rødeg, asp og dårligere kvali
teter af granarterne påvirkes fugtind
holdet tilsyneladende specielt meget af 
fugtfælder. Eg har kun i korte perioder 
om sommeren (juni til august) fugtind
hold under 20%.

Træarter som lærk, douglas og skov
fyr kerne er tilsyneladende mindre 
følsomme over for fugtfælder, og robi
nie klarer prøven bedst. Se figur 2.

Trænedbrydning
Der er endnu ikke tegn på trænedbryd
ning i panelemnerne, som er med halv
tag.

Panelemner vandret orienteret uden 
halvtag viser alle tegn på begyndende 
overfladeråd og gråmuldsdannende 
svampe. Dette er analyseret ved mikro
skopering. Det er dog kun et overflade
fænomen, og trænedbrydningen fore
går meget langsomt.

Der er ingen forskel i træfugten over 
året for de to lærkearter sibirisk lærk 
(Larix sibirica) og europæisk lærk (La- 
rix decidua). Det vil formentlig tage år, 
før der eventuelt er tegn på forskelle.

For fugtfælde prøvningen er der 
rådangreb på overfladen af alle emner 
på den eksponerede flade på samme 
niveau som vandret orienteret paneler 
uden overdækning.

Inde i emnerne er der tydelige tegn 
på trænedbrydning for træarterne ask, 
poppel, lind, birk, rødel, bøg samt 
skovfyr splint - og dette er forvente
ligt.

Der er dog enkelte overraskelser. 
Bl.a. har bredringet rødgran i under
søgelsen en mindre gennemsnitlig ned
brydning end smalringet rødgran. Der 
er ingen umiddelbar forklaring på det
te, men det bekræfter formentligt blot, 
at mange faktorer påvirker den biologi
ske nedbrydning. Ikke alle faktorer er 
fastlagt, og derfor indgår ikke alle i 
undersøgelsen.

Der er ikke væsentlig trænedbryd
ning i robinie, eg, lærk, douglas og 
thuja.

Praktisk anvendelse af træ
Omsættes undersøgelsens resultater til 
praksis - eksempelvis til facadebeklæd
ning - kan der lige nu især konkluderes 
om udseendet. Der er endnu ikke 
trænedbrydning i de lodrette ekspone
rede paneler.

Det er dog samtidigt hovedsageligt 
det visuelle udtryk af en facade, der 
giver anledning til utilfredshed hos 
brugerne. Som facadebeklædning vil 
alle de anvendte træarter ændre farve, 
hvis ikke de beskyttes med en overfla
debehandling.

De rødkernede træarter er de træar-
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Figur 1. Fugtindhold over 2,5 år for udvalgte træarter, eksponeret lodret syd overdæk
ket. De fuldt optrukne linier mellem målepunkterne i diagrammerne er ikke udtryk 
for fugtindholdets ændringsforløb, men er blot medtaget for at lette diagrammets læs
barhed.
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Figur 2. Fugtindhold over 2,5 år for udvalgte træarter i fugtfælder, ikke overdækket. 
De fuldtoptrukne linier mellem målepunkterne i diagrammerne er ikke udtryk for 
fugtindholdets ændringsforløb, men er blot medtaget for at lette diagrammets læsbar
hed.

fugtfælder end andre, vil den forvente
de levetid reduceres væsentligt.

Forsøg fremover
Feltforsøgene fortsættes i en længere 
årrække og planlægges udvidet til også 
at omfatte overfladebehandling og 
andre træbeskyttelsesmetoder. Planer
ne går på at lave udendørs eksponerin
ger for et stort udvalg af farve- og lak
produkter, som sælges på det nordiske 
marked. Det vil bl.a. blive vurderet om 
produkterne bidrager til at beskytte 
træet mod biologisk nedbrydning ved 
at måle fugtindholdet i træet hen over 
året.

Flere oplysninger
Teknologisk Instituts feltforsøgsareal 
kan besøges efter aftale. Medlemmer af 
vores videntjeneste "Viden om træ” 
har gratis adgang.

Flere informationer om forsøget 
samt baggrund kan læses på www.tek- 
nologisk.dk

På http://VOT.teknologisk.dk kan 
man læse mere om valg af træart og 
facadebeklædning, se Viden om træ nr. 
3 2000: Facadebeklædninger af træ 
(vot.teknologisk.dk) og nr. 1/2002: Valg 
af træarter. ■

JJ Skov service %

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

mobil +45 20 45 82 02

Alle skoventreprenøropgaver udfores

co4Sy

Besøg os på www.jjskovservlce.dk

ter, der bevarer deres udtryk bedst.
Det må dog fremhæves, at de er modta
gelige for skimmelsvampe, som med
fører misfarvninger.

Ønskes en grå patinering af facaden, 
er det vigtigt, at facaden påvirkes ens
artet af regn og lys. Fremspring, over
dækninger osv. kan medvirke til et 
meget uensartet udseende.

Fremstår facaden helt uafdækket og 
uden fremspring, bliver træet helt gråt 
inden for 1-2 år. Gråningen sker hur
tigst mod syd.

Hvis træets glød skal bevares, er det 
nødvendigt at beskytte træet mod 
skimmelsvampe. Derudover skal direk

te sol og regnpåvirkning undgås ved 
konstruktiv træbeskyttelse i kombinati
on med en træolie.

Vedligeholdelse med træolie er res
sourcekrævende. I værste fald skal der 
vedligeholdes hvert halve år - interval- 
lene er dog noget længere hvis kon
struktionen er beskyttet konstruktivt.

Det er særdeles vigtigt at undgå fugt
fælder. Allerede efter 2'A år viser det 
sig, at douglas, thuja, skovfyr kerne og 
lærk er mindre følsomme sammenlig
net med granarterne og de fleste løv
træsarter. Dette er forventeligt ud fra 
tidligere erfaringer. Selv om nogle 
træarter er mindre følsomme over for

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

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

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

grene på 30 mm.

Undgå belastningsskador!

STØRSTE SORTIMENT 
BEDSTE PRISER 

www.forstplant.dk
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Regnskovstræ 
omsætter CO2

Træer omsætter CO2 til ilt, og det bra
silianske regnskovstræ Jatoba er ifølge 
den brasilianske forsker, Marcos 
Buckeridge særlig effektivt. Han har 
udført forsøg, hvor han har ladet Jato- 
bafrø spire i luft med normalt CO-ind- 
hold, og i luft med det CO2 indhold man 
forventer, at atmosfæren vil have i 
2075. Forsøgene viste, at træernes foto
syntese blev fordoblet, når luften inde
holdt mere CO2.

1 sig selv er Jatoba-træet ikke den 
mest effektive måde at nedbringe 
atmosfærens indhold af CO2. Træet er 
flere hundrede år om at vokse til sin 
fulde størrelse, så det er ikke Jatoba- 
træer man skal til at plante, hvis man 
vil sænke atmosfærens CO2 indhold om 
eksempelvis 50 år.

Marcos Buckeridge mener til 
gengæld, at have afsløret den genetiske 
mekanisme, der gør Jatoba-træet 
særlig effektivt til at omsætte CO2. Han 
forestiller sig at denne egenskab ved 
hjælp af gensplejsning kan indsættes i 
andre træer eller planter, der dermed 
kan blive mere effektive våben mod 
drivhuseffekten.

Buckeridge mener dog, at udviklin
gen af gensplejsede planter med 
Jatoba-træets egenskaber vil tage man
ge år. Derfor skal man gå i gang med 
det samme. ■

Kilde:www.biotik.dk 27.2.03, 
ifølge BBC24.2.03

Jatoba kaldes også Courbaril, Algaroba, 
Westindian Locusttree og Tigerwood. Det 
er handelsnavne for to træer, Hymenaea 
courbaril og H. davisii som findes i Tro
pisk Amerika og Vestindien. Veddet er

bedst kendt som finer til paneler, men 
det egner sig også til bygningssnedker- 
arbejde ude og inde, samt til trapper og 
gulve.

Kilde: V. Risør: Træhåndbogen

CT1

- Totalrydning a£ større eller mindre arealer

- Oprydning i j ulet ræsplant ager

- Omlægning af juletræsplantager til ager jord

- Fælder og [knuser træer op til 30 cm

- Redskabet kan arbejde S - 8 cm under jorden

KONTAKT TLF. 402
www.stuboggren.dk post@stuboggr<
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FREDENSBORG
TRÆFÆLDNING

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

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

-i
» *
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eWeta^ggafc-

...sa har vi materiellet der kan 
få dig ud af starthullerne igen!

J ii . - i >3 . J iJ J il i
Flyvep lads  Vande l

T e s t b a n e r :
4x4

A T  W
V a r e b i l e r
L a s t b i l e r

Herudover alt udstyr og 
tilbehør til entreprenører 

og grønne anlæg.

www.ega.dk
MESSECENTER HERNING
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( KLIMASTATISTIK

Februar 2003
Februar har kun givet en nedbør på 1/3 
af det normale, mest som sne. Der kom 
mest i Vestjylland.

Temperaturen har været 1,2 grader 
under normalen. Det har været koldt 
hele måneden med frost stort set hver 
dag. Koldest blev uge 7 med et snit på 
-2,4 gr. De laveste temperaturer kom 
ned på 10-13 frostgrader i det indre af 
landet. Der har været meget lidt blæst.

Marts har givet en nedbør på 17 mm 
mod normalt 46 mm. Der kom mest i 
uge 10.

Temperaturen har i snit været 3,7 
gr., og det er næsten 1 grad over nor
malen. Der har været frost på alle stati
oner i alle uger, som regel ned til 2-5 
graders frost. Fra uge 11 og frem har 
det været varmt om dagen med op til 
12-16 grader de fleste steder.

Nedbør,mm Februar 1/3-31/3

Amt Målt Normal Målt
Nordjyllands 13 35 21
Viborg 16 39 21
Århus 11 36 14
Vej le 11 45 18
Ringkøbing 18 43 22
Ribe 18 43 21
Sønderjyllands 15 41 20
Fyns 6 36 12
Vestsjællands 5 30 9
Nordøstsjælland 7 30 11
Storstrøms 3 32 9
Bornholms 12 32 11
Landsgennemsnit 12 38 17

Temperatur°C

Februar

Målt Normal

3/3-31/3

Målt
Middel -1.2 0,0 3.7
Absolut min. -8,5 -3,2
Absolut max. 6,4 14,5
Antal frostdøgn 26,6 19,0 16,3
Antal graddage 510 447 371

Vindstyrke hyppighed, %, større 
end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 3 14 6
Styrke 8 
(hård kuling) 0 2 0,2
Styrke 10 
(storm) 0 0 0
Hyppigste
vindretninger S,0 0,V SV

'm

Vedskov - Træsalg
Maskinskovning og køb af nåletræ

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

5 stk. Timberjack i alle størrelser 
3 stk. Silvatec - Timberjack 
Gummiged med kvasgrab 
Gummiged med opriller

Ahwi 580 med 300 hk traktor 
Maskinelt eller manuelt 
Tågesprøjtning 
Selvkørende 
Gravemaskine

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

Special effekter:
Flagstænger 

Pæle og rafter 
Lærk og douglas 

Troldhede træ

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

Vedskov - Træsalg og skovservice
v/Peter Laursen

Vedskovvej 6, 8883 Gjern, Tlf. 8687 5126 - 2323 1098

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

ENTREPRENØR

johaiTpedersen

Gravning af nye 
grotter
Gravning til vandror 
Nedlægning af rør 
i overkorsler 
Rensning af grotter 
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

SKOVEN 4 2003 207



Postbesørget blad (0900 KHC)

Mi

S u
PUIKtJ Jil

ijJ ilitJJ H/KJJJ ui

ufb'd)

JJJUJjlJJJiJ/ ihlXLl

i l j h d i l d f  J  -*

EGA 2003 har både dybde og bredde. Det er 
messen, der går i dybden med nyhederne tit 
entreprenører, anlægsgartnere, den 
offentlige sektor, kloakmestre, vogn- 
mænd, maskinstationer, kirkegår
de og alle andre, der har brug for 
at grave, flytte jord og passe 
grønne arealer.

I 2003 breder EGA sig over 
300.000 m2 på Flyveplads Vandel.
Det betyder, at der nu også bliver 
plads til nye udstillere med nært 
beslægtede produkter og serviceydelser.

Reserver
stand: Der er sta

dig plads til dig, hvis 
du har nyheder til jord, 

græs, grus eller asfalt. Ring 
til vores sælgere på 99 

26 99 26 eller besøg 
hjemmesiden.

Der er lagt op til fire spændende dage med 
maskindemonstrationer og aktiviteter over alt 

på det gigantiske område, der danner 
rammen om Danmarks største arbej

dende fagmesse. Og for første gang 
bliver der demonstration af kørsel 
med 4x4 biler på en krævende 
terrænbane.

Sæt kryds i kalenderen 13.-16. 
f august 2003.

Besøg www.ega.dk, og tilmeld dig 
vores nyhedsbrev, så hører du fra os i 

god tid før EGA 2003.

Arrangør:

MESSECENTERHERNING
Samarbejdspartner:

MASKINLEVER ANDØRERNE

www.ega.dk


