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SPØRG FORSTPLANT!
Kontakt trygt:
Jens Houkjær
Tlf. 76 82 90 90 ■ fax 76 82 90 91
ell. mobil 40 45 44 80
Steen Hougaard
Tlf. 86 54 53 20 ■ fax 86 54 53 43
ell. mobil 21 40 30 21
Bent Hansen
Tlf. 87 52 20 00 fax 87 52 20 01
ell. mobil 40 40 98 91

FORSTPLANT

LÆ PLANTER?
VILDTPLANTER?

ecialist i vedligehold
af grønne områder
i

Knusehoved

-j www.spearhead.dk
Klipper græs og knuser grene og

»pearhead »»

træer op til 60 mm tykkelse.
Monteres på rabatklipperarm.

Vester Nebel ■ DK-6040 Egtved
Tlf. 7555 3644 ■ Fax 7555 4243

m
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TRAKTORDREVNE FLISHUGGERE
Maskinvægt: 1.100 kg.
Rotordiameter: 942 mm
Kraftig model PC 942
PC Stål ApS, 8881 Thorsø
Tlf. 86 966 566
www.pc-staal.dk
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Markedets laveste vibrationer!
På grund af indtrufne
omstændigheder passes min
forretning indtil videre af
statsaut. ejendomsmægler,
cand.agro,
Erling Bøndergaard fra
Landbrugsmæglerne I/S
ved Tiist, Århus, tlf. 8624 4000.
Statsaut ejendomsmægler

PEDER BONDING
Tlf. 8667 4444

Langtidsfilter system
Tretrinsfilter med stort filterareal
og kompensator, der forhinder
at brændstofblandingen bliver
for fed ved tiltagende tilsmuds
ning af luftfilteret og filterets
rengøringsintervaller forlænges.

Let start
STIHL's motorer med ElastoStart er letstartet med dekomprimeringsventil
som reducerer modstanden i startøjeblikket. ElastoStart er et affjedret
håndtag, som giver et blødere træk ved start. Med STIHLs primer pumper
du benzin frem til karburatoren før start. Den korrekte
mængde brændstof sikrer let start.

V

Antivibrationssystem
I præcist beregnede bufferzoner mindskes
vibrationer fra motor og skæreværktøj
Dette er medvirkende til, at STIHL's kratryddere har markedets laveste vibrationer.

Etgrebshåndtag
Etgrebshåndtaget giver fuld kontrol over
funktioner som start, stop og drift med den ene
hånd. Håndtaget er fremstillet af et behageligt
materiale og ligger godt i hånden.

r-> r->

FS 450 K

0,0

Stihl's professionelle kratrydder klarer de
hårdeste opgaver indefor skov- og landskabs
pleje. Leveres med snorhoved SuperCut 40-2,
trekantskniv samt STIHL's komfortsele.

44 cm3-2,9 hk-8,1 kg
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Tilbehør
W Til STIHLs krairyddere findes
^ et bredt tilbehørsprogram
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Gedebjerg
MMUM

TRÆMARKEDET
153 Svag optimisme
154 Nåletræsavværkers rolle
158 Løvtræsavværkers rolle

v

146 Indfanget til et nyt liv
Jægersborg Dyrehave indfanger hvert
år hjorte som sælges til avl i ind- og
udland. Artiklen omtaler indfangning
af en hjort, de anvendte våben og en
liste over priserne på dyr.

Fra Skovforeningens medlemsmøde
om træmarkedet. Der var en svag
optimisme - og debat om certifice
ring. Vi bringer indlæg fra Viskum
Skov Savværk som påpeger at konkur
renterne har bedre rammebetingelser,
men at markedet bedres når vandlag
rene er afviklet. Og indlæg fra Hvalsø
Savværk som mener at danske
savværker skal save planker som for
arbejdes i udlandet.

161 Junckers videreføres
Junckers Industrier bliver rekonstrue
ret og overtages af investeringsselska
bet Axcel.

§K0VEN§
ru/°

Søndag d. 2. maj 2004

176 Digitale skovkort i 20 år
Firmaet KW-Plan har 20 års jubilæum
og giver en oversigt over den hastige
udvikling fra primitive tegneprogram
mer til farvelagte kort og 3-D kort.

179 Kort nyt
Hvidløg måske effektivt mod skovflåt,
læserrejse til Vancouver.

180 Sommerplantning af eg
Eg dyrket som dækrodsplanter kan
plantes ud omkring midsommer. De
rodfæstes hurtigt, og anlægsomkost
ningerne kan nedbringes.

PLANTEVÆRN
162 Nyt om planteværn
166 MaisTer og Titus
Om EU positivliste, pesticidhandlings
plan, nyt om de forskellige midler og
Weed-roller mod bjørneklo. To nye
ukrudtsmidler er effektive over for en
række tokimbladede arter og har en
betydelig virkning over for græsser.

168 Nyt om driftsteknik
169 Træ-bremse til store juletræer, klip
'v«

ii|

ning af juletræer med hækklipper, ny
model grenretter og ny juletræsgød
ning.

3
pi

183 Stop ulovlig bekæmpelse
Ornitologerne starter kampagne mod
ulovlig bekæmpelse af rovfugle og
ugler. Skovforeningen bringer en kom
mentar.

184 Markedet for pyntegrønt
Der er tegn på en vending på marke
det for juletræer og klippegrønt. De
mindre træer vil sikkert stige i pris.

185 Kort nyt
Minérmøl truer hestekastanje.

186 Fremtid for planteskoler

-r" T"Y <•

150 Skovens Dag
Skovens Dag afholdes 2. maj med
temaet “Sundhed og livskvalitet”. Vi
bringer en foreløbig liste over delta
gerne.

Debat om planteskolernes fremtid og
om valg af plantetyper.

188 Kontrol af tilskud

X
170 Skovbørnehave
Damsbo Skovdistrikt huser en sko
vbørnehave og har positive erfarin
ger. Der er opstillet regler for hvad
børnene må og ikke må.

173 Håndbog om overnatning
Ny udgave af håndbog om teltpladser
i naturen.

Der er foretaget kontrol af tilskud til
private skovejere til bl.a. skovrejs
ning, løvstøtte og naturforyngelse.
Der er fundet mange små og store fejl.

190 Kort nyt
Uændrede priser på Woodmizer
mobilsave, flest spørgsmål om ræven
i naturbrevkasse, indvandrere er ban
ge for naturen.

191 Kort nyt
Flere varmeværker fyrer med flis, kli
mastatistik februar.

174 Råd om overnatning
Råd til skovejerne om indretning af
primitive overnatningspladser eksempel på en kontrakt.
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Forside:
Ung kronhjort i
Jægersborg
Dyrehave ind
fanges levende.
Se side 145.
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Tlf. 33 78 52 16 (Søren Fodgaard),
33 78 52 15 (Liselotte Nissen).
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(2004). Medlemmer af foreningen modta
ger bladet som en del af medlemsskabet.
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Miljøministeren har udpeget med
lemmerne til en national følgegruppe
som skal følge pilotprojekterne for
de 7 nationalparker. Følgegruppen
har fået 33 medlemmer, og som for
mand har ministeren udpeget Bent
Agerskov, fhv. formand for Friluftsrå
det. Desuden har han udpeget fhv.
industriminister Nils Wilhjelm.
En række organisationer har udpe
get repræsentanter. Heraf kan næv
nes
Næstformand Lars Møller Nielsen,
Dansk Skovforening
Niels Kanstrup, Danmarks Jæger
forbund
Viceformand Peder Thomsen,
Dansk Landbrug
Præsident Poul Henrik Harritz,
Danmarks Naturfredningsforening
Formand Christian Hjort, Dansk
Ornitologisk Forening
Bestyrelsesmedlem Kirsten Niel
sen, Friluftsrådet
Næstformand Jytte Aa. Møller,
Landdistrikternes Fællesråd
Tommy Dybbro, WWF - Verdens
naturfonden
Følgegruppen omfatter formændene for de syv pilotprojekter (Lille
Vildmose, Mols Bjerge, Møn, “Kon
gernes Nordsjælland”, Vadehavet,
Læsø), samt undersøgelsesprojekt
Thy. Endelig er der repræsentanter
for forskellige ministerier, bl.a. vice
direktør Niels Østergaard og skovri
der Ditte Svendsen, Skov- og
Naturstyrelsen.

Arrangementer
Elmia Loggers Meet
Der var planlagt et træf for entrepre
nører og maskinførere i Jonkoping i
maj, men det afholdes i stedet sam
men med den sydtyske KWF messe
d. 16.-19. juni. Årsagen er en mangel

på brugte skovmaskiner, og anlednin
gen til at holde træffet var netop at
skabe en markedsplads for maskiner
ne.
Siden nytår er der solgt mange
brugte maskiner til især Rusland og
de baltiske stater. Det skyldes at pri
serne på brugte udkørselsmaskiner
er lave i Sverige sammenlignet med
andre lande. Der er stadig et pænt
udvalg af brugte skovningsmaskiner,
men interessen for disse maskiner er
ikke så stor østpå hvor en mand med
motorsav er billig.
Møbelmesse
Den årlige møbelmesse Scandinavian
Furniture Fair afholdes i Bella Center,
København, 12.-16. maj. Der er godt
300 udstillere, og messen byder på:
- Domestic Furniture - med nye
tendenser og retninger til alle boli
gens rum og hele hjemmets behov.
- Contract, Office & Design - med
designmøbler, erhvervsmøblering og
indretning til morgendagens virksom
heder.
- Accessories & Design - med nye
strømninger i indretningens detalje til bordet, til køkkenet, til hjemmet.
- Belysning til bolig og erhverv,
boligtekstiler og tæpper.
- Talentzonen med innovative arki
tekt- & designgrupper.
- Særudstillinger (bl.a. om Børge
Mogensen og Hans J. Wegner),
events og foredrag.
- Scandinavian Trade Mart - den
permanente udstilling af erhvervs- og
institutionsmøbler.
Der er åbent 9-18 de fire første
dage. Søndag er der åbent 9-16, og
den dag er der også adgang for publi
kum. Læs mere på www.scandianavianfurniturefair.com
Se også arrangementer side 152.

Indlevering: Artikler til Skovens
maj nummer skal indleveres inden
30. april. Annoncer bør indleveres inden
3. maj.
Eftertryk med kildeangivelse (Skoven
nr. XX) tilladt. Ved artikler af navngivne
forfattere skal forfatteren give accept af
eftertryk.

• Køb af træ på roden
# Maskinskovning

J|

• Udkørsel af træ

É}i
1

# Maskinplantning

FMKtTj

FAGPRESSENS MEDIE 11 II H 1

• Oprilning
•

Rydning af stød og kvas

Kontrolleret oplag for perioden
1/7 2002 - 30/6 2003: 4569.
Medlem af Dansk Fagpresse.

•

Knusning

Tryk: Litotryk, Svendborg.

• Rodfræsning
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• Reolpløjning
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c >koventreprenører

Skovgade 20
7300 Jelling
Biltel. 22 25 50 21
20 73 71 73
Fax 76 80 14 00

Svagt håb om
LEDÉR et bedre
træmarked
Danske Skoves Handelskontors konference om tendenser i træmarkedet gav omsider - et lille håb for skovejerne:
Markedet har nået bunden, og i løbet af et par år vil det blive nemmere at
afsætte træ - endda med svage prisstigninger for nogle arter og sortimenter.
Betingelsen er dog øget samarbejde mellem skov og savværk. Det er nødven
digt for at savværkernes produktion bliver konkurrencedygtig så deres betalings
evne for skovens træ bliver størst mulig.
Løvtræ
Løvtræet opnår næppe højere priser foreløbig, men der forventes en bedre
balance mellem udbud og efterspørgsel.
Konkurrencen fra Østeuropa, et svagt centraleuropæisk marked og den mang
lende kapacitet på danske savværker har de sidste par år sendt chokbølger gen
nem det danske marked. Kun få skovdistrikter har kunnet afsætte de mængder
de ønskede - og kun til meget lave priser. Men nu oplever savværkerne stigende
efterspørgsel på deres færdigvarer, og det kan stoppe den onde cirkel.
Vi tror at der stadig vil være plads til løvtræsavværker i Danmark. De tilbage
værende værker er generelt tilpasset deres niche i det internationale marked.
Aktiviteten er høj, nye markeder åbner op, og det vil alt andet lige smitte af på
skoven.
Tilpasning til det internationale marked vil kræve en fortsat specialisering og
udvikling af nye produkter både hos træindustrien, men også i skoven. Sker det
ikke vil konkurrencen østfra med billig løn fortsat kunne presse den danske
træbranche.
Nåletræ
Siden de store stormfald i Danmark og Europa i december 1999 har markedet
været trykket af vandlagre. Men de er heldigvis væk i løbet af 2005.
Vandlagrene var en fornuftig foranstaltning i markedet efter stormen, idet vær
dien af store mængder stormfaldstræ blev bevaret. Imidlertid viste markedet sig
ikke i stand til at absorbere vandlagrene så hurtigt som ventet, og derfor er de
blevet et stort økonomisk problem for skovene. Mange private skove har således
i de sidste par år stort set ikke kunnet afsætte uafkortet tømmer i store dimensi
oner.
Men når vandlagrene er væk, vil savværkernes forbrug af frisk træ stige bety
deligt - også uden for Danmark vil efterspørgslen efter tømmer stige. Vi kan der
for håbe på lidt bedre priser til skoven. Desuden stiger forbruget af konstrukti
onstræ.
Kapaciteten på de danske nåletræsavværker er stadig tilstrækkelig trods flere
lukninger / omfordelinger. De tilbageværende virksomheder er moderne og kon
kurrencedygtige, men de er afhængige af stabile leverancer af godt råtræ. Og
ligesom for løvtræet skal der ske en fortsat specialisering og udvikling af nye
produkter i hele træbranchen.
Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard
Konferencen om træmarkedet omtales side 153. Her gengives to foredrag om nåle
træsavværkernes, hhv. løvtræsavværkernes rolle i fremtiden. Red.
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Indfanget
til et nyt liv
Jægersborg Dyrehave fan
ger hvert år et større antal
hjorte som sættes ud i dyre
haver og hjortefarme i indog udland.
Der er mange mennesker
indblandet - men dyrene
indbringer også en god pris.

fe

. Jr-

Det er nok en lidt usædvanlig gruppe
der går hen ad vejen i Jægersborg
Dyrehave. Til venstre en ung kvinde
på en hest. Tæt op ad hesten går
skovfoged Torben Christiansen med
et kortløbet gevær, og lige ved siden
af ham endnu en medarbejder fra
Dyrehaven. Vi er en gruppe journa
lister som følger efter i hestevogn.
De tre nærmer sig en gruppe
dådyr og krondyr der er i gang med
at æde en bane foder som netop er
lagt ud. De standser ud for dyrene,
Torben Christiansen vender sig mod
dyrene, sænker geværet og sigter.
Der kommer et svagt knald, og
dyrene løber 50 m væk. Det lød ikke
nær så højt som det plejer når de ser
en mand med gevær i løbet af efter
året.
En gruppe dådyr bliver stående
foran et par gamle ege sammen med
en toårig kronhjort. Vi kører rundt
om trægruppen og ser dyrene fra
den anden side.
Efter nogle minutter løber dådyre
ne, men kronhjorten går rundt på sti
ve ben og ser ud som om den er halv
fuld. Skovfogeden og hans medarbej
der nærmer sig langsomt - for ikke at
skræmme hjorten.
Nu sætter den sig på bagbenene,
og de løber hurtigt hen og griber
hjorten om halsen. De lægger den
ned, samtidig med at de løfter hove
det op.
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Indfangningsholdet på tre personer nærmer sig dyrene. Her bruges riflen.

Skuddet afgives med hesten som
dækning.

Dyrene forskrækkes af skuddet. Kron
hjorten ses ude til højre.

Hr-

-k*
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Helt bedøvet
Et øjeblik efter får vi lov at komme
helt hen til hjorten. Den har åbne
øjne, men den ser ud som om den
ikke fatter hvad der foregår. Den
patron der blev skudt med før var en
bedøvelsespil med medicin som efter
5-6 minutter bedøver dyret fuldstæn
digt.
Torben Christiansen løfter hjor
tens hoved - som man ser det på for
siden af dette nummer af Skoven.
- Det er ikke fordi jeg vil vise mit
bytte frem for jer, siger han. Sådan
gør jeg hver gang jeg har bedøvet en
hjort.
- Under fordøjelsen udvikles gas
ser som helst skal undslippe for ikke
at skabe et overtryk. Det kunne i
givet fald presse maveindhold op i
halsen, hvor det senere kunne forvil
de sig ned i luftvejene. Så kunne
dyret i værste fald blive kvalt, eller
det ville få lungebetændelse.
Dyrlægen kommer hen og under
søger dyret som kun har et lille sår
fra pilen.
- Det er en hjort på 2'/> år med et
ganske flot gevir, siger Torben Chri
stiansen. Vi skal save geviret af for at
hjorten ikke kan gøre skade på sig
selv under transporten og for at der
kan være plads til den i transport
kassen.
- Det er dødt væv, så dyret mærker
ikke noget bagefter. Der bliver en lille
stump gevir tilbage som snart falder
af. Dette gevir skulle alligevel snart
kastes for at give plads til et nyt og

Denne hjort er 2'A år og vejer 140 kg.

Geviret saves af med en trådsav.

Dyrlæge Carsten Grøndahl giver mod
gift og beroligende medicin.

Vi
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Dyrlægen har 6 forskellige slags medi
cin til rådighed.
C
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Hjorten får to mærker i ørerne.

Hjorten lempes ind i transportkassen. Efter bedriften skal Torben Christian
sen udtale sig til TV-Avisen.

Salgspriser på avlsdyr
Engros, september 2003-februar 2004, for levende vildt ab Jægersborg
Dyrehave. Prisen gælder uden kasser eller i distriktets kasser, returneret
fragtfrit for distriktet. Stykpris excl. moms
Kronvildt
Hjort stor, efter aftale
Hjort, ca. 3lÅ år (10-14 ender)
Hjort, ca. 2lA år (6-12 ender)
Spidshjort
Hind og smaldyr
Kalv - hind
Hjortekalv

25-80.000
15.000
10.000
8.000
10.000
5.000
4.500

Dåvildt
Skuffel, efter aftale
Halvskuffel
Stanghjort
Spidshjort
Då- og smaldyr

10-30.000
6.000
5.000
4.000
4.500

Sikavildt
Hjort, 6-8 ender
Spidshjort
Hind- og smaldyr
Kalv

3-5.000
2.500
2.500
2.000

Indfangning og levering sker fortrinsvis i sneperioder, normalt medio janu
ar og senest medio marts.
Dyrene leveres - med mindre andet aftales - med Jægersborg Skovdi
strikts øremærke og oprindelsescertifikat. Mærkerne er: et plastmærke til
aflæsning på afstand og et lille metalmærke. Certifikat uden mærkning
gives ikke.
Ved bestilling af dåvildt bedes oplyst farveønske: lys vildtfarve, mørk
brun/sort eller hvid. Dåkalve sælges ikke på grund af vanskeligheden ved
indfangning og håndtering.
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større, som er færdigt til efteråret.
Hjorten får et lille metalmærke i
det ene øre. I det andet øre får den et
stort plasticmærke som kan læses på
afstand. Dyrlægen giver den noget
smertestillende medicin, noget bero
ligende samt en modgift mod
bedøvelsen.
Fire mand tager fat om hjorten og
løfter den op. Stadig groggy og
berøvet sit flotte gevir lempes den
ind i en transportkasse på en lastbil.
Lågen lukkes, og et halvt minut efter
kan vi høre at hjorten rører på sig.
- Den skal kun være i kassen i kort
tid, siger Torben Christiansen. Dens
nye ejere kommer i eftermiddag, og
allerede i aften kan den lukkes ud i
helt nye omgivelser.

Salg af avlsdyr
Jægersborg Dyrehave nord for
København har en meget fin bestand
af hjorte med meget fin gevirdannel
se. Bestanden er grundlagt i 1670 ved
indfangning af fritlevende dyr.
Kronhjorte fra Dyrehaven har haft
Danmarksrekord, og dåhjorte har
haft verdensrekord. Bestanden har
været plejet i over hundrede år med
selektiv afskydning med det formål
at få en sund og kraftig bestand. Sam
tidig har de et godt gemyt fordi de er
vant til at se mennesker. Alt dette gør
dyrene attraktive som avlsdyr.
Der er en sommerbestand på
omkring 2100 dyr - heraf 300 kron
dyr, 1700 dådyr og godt 100 sikahjor
te. Hvert år fødes der 6-700 dyr, og

( DYRELIV

Gevær
Der bruges to typer af våben til at
bedøve dyrene.
# En luftbøsse med en kulsyrepa
tron. Den afskyder en nylonampul
med en nål forrest. Nålen har et hul i
siden som er beskyttet med en gum
miring. Når pilen rammer dyret skub
bes gummiringen op, og medicinen
løber ind i dyret. Disse pile er i øvrigt
lavet i Danmark og er nogle af de
bedste i verden.
Luftbøssen bruges til de mindre
dyr og på afstande op til 30-35 m.
Den slår ikke hårdt, og den tømmer
sig godt for medicin. Den lette pil er
ret følsom for vinden.
# En speciel riffel med en indsats
som forsynes med en krudtladning.
Pilen er af aluminium, og i bagenden
af pilen sidder en lille krudtladning.
Når pilen rammer dyret udløses den
lille krudtladning og presser medici
nen ind i dyret.
Riflen kan skyde 40-45 m, men sky
der også hårdere. Den bruges mest
på større dyr og når det blæser lidt.

der skal fjernes et tilsvarende antal,
så man kommer ned på 14-1500 dyr i
løbet af vinteren.
Det giver fast arbejde til skovfoge
den og to skytter i halvdelen af året,
og langt de fleste dyr sælges til kød.
Men der sælges også en del avlsdyr.
Normalt omkring 30 dyr om året men i år er der kommet ordrer på 54
dyr til en samlet værdi på 300.000 kr.
- Vi kan fange mellem 5 og 10 dyr
om dagen. 1 dag skulle vi gerne få fat
i 10 dyr, for køberne kommer i efter
middag, siger Torben Christiansen.
- Vi skal finde to kronhjorte på 2
og 3 år, 4 dåhjorte og 4 sikahjorte. De
er solgt til kommunale dyrehaver i
Frederikshavn og Fredericia, til Hol
bæk naturskole, samt til to hjortefar
me i Sønderjylland.
- Det er altid mere tilfredsstillende
at sælge dyr som kan leve videre i
mange år fremover. Og så er det en
god forretning. Denne kronhjort
vejer omkring 140 kg og kunne for
mentlig indbringe 1000 kr hos en
vildthandler. Men som avlsdyr får vi
ti gange så meget for den.

En stor organisation
Der er mange mennesker involveret
når dyrene skal indfanges.
En skytte og en medhjælper står
for afgivelsen af skuddet og tager fat
i dyret når det er ved at falde om.

t*'v. *

Luftbøssen bruges til de mindre dyr.
Inden man nærmer sig dyrene skal
man have bestemt sig for hvilken
slags dyr man vil skyde. Ladningen
skal være afpasset efter den forvente
de afstand og dyrets størrelse, så det
rammer sikkert, men ikke for hårdt.

Pilen skal rumme en mængde
medicin som svarer til dyrets vægt.
Den forsynes også med en farvet
fjer så man kan se hvilket dyr der er
ramt.
Det er svært at sigte med disse
våben. Ballistikken er meget dårlig,
og pilen kan godt slå en kolbøtte og
ændre retning. Banen er ret krum,
så hvis man er ude omkring
geværets maksimale rækkevidde
skal man sigte op mod en halv
meter højere end det sted man vil
ramme.
Der går 1/4 sekund fra skuddet afgi
ves til dyret er ramt, og i den korte tid
kan dyret nå at bevæge sig. Det gæl
der især dåkalve som er så livlige at
man ikke kan fange dem.
Trods omhu sker det at man ram
mer forkert. Vi så tre skud blive afgi
vet - det første ramte perfekt. Det
næste slog en kolbøtte i luften og
ramte ikke korrekt. Det tredje faldt
af, men havde nået at afgive medici
nen, så dyret faldt om efter kort tid
og kunne indfanges.

En anden skytte sidder i en offroa
der og sætter efter hjorten hvis den
løber langt væk, og en anden med
hjælper kører lastbilen med trans
portkasserne.
Dyrlægen står for at give den nød
vendige medicin. Han har til daglig
tilsyn med dyrene i Københavns Zoo
og er meget anerkendt for sin kunnen
omkring bedøvelse af dyr.
Endelig er der rytteren som er ret
vigtig, for hesten bruges til at give
dækning for skytten. Dyrene er ikke
bange for heste, for dem ser de så tit.
Og de kan ikke se at hesten pludselig
har 6 ben når skytten går bagved
hesten.

passe sig et nyt sted. Og vi er heller
ikke interesserede i at sælge dyr som
kort efter nedlægges ved en tro
fæjagt.
- Kunderne er omtrent ligeligt for
delt på offentlige dyrehaver der er
anlagt til friluftsformål, private dyre
haver hvor jagt er hovedformålet,
samt hjortefarme som drives med
kødproduktion for øje. De fleste sæl
ges i Danmark, men vi har også solgt
en del dyr til Sverige, Tyskland og
Frankrig - ja en enkelt gang helt til
New Zealand.
sf

Helst unge dyr

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

Salget er ligeligt fordelt på han- og
hundyr. Når man køber hundyrene
får man to dyr - for de har som regel
kalv med når de fanges om vinteren.
- Vil I ikke forringe bestanden når I
sælger ud af den?
- Nej for vi sælger ikke de allerbed
ste, siger Torben Christiansen, kun
de næstbedste. Om vinteren skyder
vi halvdelen af årets tillæg af kalve.
Næste vinter skyder vi halvdelen af
resten. Så hvis man køber et avlsdyr
på godt to år får man et dyr som er i
den bedste fjerdedel af en årgang.
- Vi sælger helst dyr på 2-3 år.
Unge dyr har relativt nemt ved at til

AKKERUP PLANTESKOLE
5683 HAARBY
TLF. 6473 1058 - FAX 6473 3158
mail @akkerup,tik
www.akkerup.dk

Skov-, læ og hækplanter
Rekvirer katalog eller De er velkommen
til at aflægge Planteskolen et besøg.
Tilbud afgives gerne.
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Af Eva Skytte, naturvejleder i
Dansk Skovforening

I år deltager 23 private skove,
20 kommuner, 2 amter, alle 22
statsskovdistrikter samt Skov
og Landskab.
På hjemmesiden www.sko
vensdag.dk kan man finde
oplysninger om alle arrange
menter. Der kan man bl.a. se tid,
indhold for arrangementerne og
kort over mødestedet.

Sundhed og livskvalitet

•o

C
A»

Årets tema er ’’Sundhed og livs
kvalitet”.
Skoven giver mange synlige
produkter fra borde, stole og
brænde til wc-papir. Men i sko
ven kan man også hente ople
velser, stilhed, friluftsliv, motion
og meget mere som ikke er lige
til at tage og føle på. Alt sam
men ting som kan være med til
øge vores sundhed og livskvali
tet. Det bliver der blandt andet
sat fokus på i år.
Skov- og Naturstyrelsen og
Skovforeningen har de sidste
fire år udarbejdet en lille bog
om årets tema hvor personerne
hedder Emma og Ræven.
I år udgives også en lille bog:
’’Alt om skoven”, men med et

10. gang
Skovens Dag har jubilæum i år.
Det er 10. gang Skovens Dag
afholdes i samarbejde mellem
de danske skovejere, Dansk
Skovforening og Skov- og
Naturstyrelsen.
Gennem årene har over 130
private og kommunale skoveje
re deltaget i Skovens Dag sam
men med statsskovdistrikterne.
Det er blevet til 530 arrange
menter, hvor over 250.000 men
nesker har deltaget. ■

Denne side viser plakaten til
Skovens Dag hvor man midt på
siden kan sætte et opslag om sit
arrangement. Tegning: Bettina B.
Reimer
Mere information om Skovens
Dag findes på www.skovensdag.dk eller ved at kontakte Eva
Skytte, 33 24 42 66, es@skovforeningen.dk. Erfaringerne fra Sko
vens Dag 2003 er omtalt i Sko
ven 6-7/03.
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Miljøministeriet, Skov- oq Naturstyrelsen

nyt koncept. Målgruppen er
voksne. I bogen kan man hente
ideer og inspiration til, hvad
man kan lave i skoven. Bogen er
lavet i samarbejde med forfatter
Thorstein Thomsen og tegner
Bettina B. Reimer.

( skovens dag

Skovens Dag arrangementer 2004
Barritskov Skovdistrikt

Det Petersgaardske Skovdistrikt

Kontaktperson: Lone Nørgaard Pedersen,
tlf. 76 82 91 6 4 / 2 0 78 64 93

Kontaktperson: Skovrider Mikal Herløw,
tlf. 55 39 50 07, mobil: 2072 7242

Brøndby Naturskole

Refsnæslund Skov

Kontaktperson: Jan Madsen, tlf. 36 48 50 54

Kontaktperson: Sven Aage Madsen,
tlf. 59 50 91 81

Ebeltoft Kommune
Kontaktperson: J.E. Engel, tlf 86 37 27 77 /
21 62 96 37

Ringkøbing Amt, Natur og Miljø

Egvad Kommune

Kontaktperson: Skovfoged Poul Gregersen,
tlf. 96 75 35 92

Kontaktperson: Peder Brøgger,
tlf. 21 25 96 68

Naturvejleder John Simoni og Grøn Guide
Anita Søholm

Danmarks Naturfredningsforening og
Emmedsbo Skov

Kontaktperson: Grøn Guide i Rosenholm
Anita Søholm, tlf. 86 99 44 12

Kontaktperson: Erik W. Petersen,
tlf. 86 38 47 10

Himmelbjergegnens Natur og
Idrætsefterskole -

Engestofte Søholt Godser

samt Naturvejleder Lars Borch, Grøn Guide
Charlotte Valløe, Silkeborg Statskovdistrikt,
Natur og ungdom, FDF, Tårnkomiteen, Histo
riefortællere i Ry, Ry Kommunes entrepre
nørafdeling
Kontaktperson: Vibeke Voldsgaard,
tlf. 86 89 14 2 8 / 2 2 3 8 4 6 5 8

Kontaktperson: Inspektør Martin Juel,
tlf. 40 50 72 63

Fuglebjerg Kommune
Kontaktperson: Torben Regaard,
tlf. 55 45 96 5 3 / 2 3 43 16 11

Giesegaard Skovdistrikt

Skov- og Naturstyrelsen
Bornholms Statsskovdistrikt
Kontaktperson: Torben Kure

Buderupholm Statsskovdistrikt
Kontaktperson: Naturveleder Ivar Høst,
tlf. 98 39 10 1 4 / 2 0 66 82 30

Feldborg Statsskovdistrikt
Kontaktperson: Naturvejleder Torben
Bøgeskov, tlf. 75 80 00 07 / 20 13 78 90

Frederiksborg Statsskovdistrikt
Kontaktperson: Lene Myren, tlf. 60 93 23 76

Falster Statsskovdistrikt
Kontaktperson: Katrine Gro Hansen og H. C.
Gravesen, tlf. 54 43 90 13

Fussingø Statsskovdistrikt
Kontaktperson: Jan Højland, tlf. 86 45 45 00

Fyns Statsskovdistrikt
Kontaktperson: Jesper Vagn Christensen,
tlf. 62 65 17 7 7 / 2 1 49 00 28

Gråsten Statsskovdistrikt
Kontaktperson: Martin Reimers, tlf. 24 24 90 51

Kontaktperson: Skovfoged Claus Løvendahl,
Giesegaard Godskontor, tlf 57 66 26 03 /
20 46 92 58

Skjoldenæsholm Skovbrug

Haderslev Statsskovdistrikt

Kontaktperson: Skovfoged Poul Norup,
tlf. 40 10 28 84

Kontaktperson: Gitte Andersen, tlf. 74 52 21 05/
20 98 35 54

Holbæk Naturskole & Holbæk Kommune

Tølløse Skovdistrikt

Jægersborg Statsskovdistrikt

Kontaktperson: Laila Gdowski,
lmg@holbkom.dk

Kontaktperson: Hans Rafn Andersen,
tlf. 57 80 42 2 2 / 2 3 44 19 57

Kontaktperson: Jes Aagaard, tlf. 39 97 39 10/
39 97 39 00 / 23 73 02 61, jaa@sns.dk

Holstebro Kommune

Danmarks Naturfredningsforening
- Skovsgaard

Kontaktperson: Thomas Odgaard,
tlf. 96 11 76 86

Ishøj Naturcenter

Kontaktperson: Marianne Krag Petersen,
tlf. 62 57 26 66

Danmarks Naturfond

Kontaktperson: Jesper Grube Kristiansen,
tlf. 43 53 72 79

Kontaktperson: Henrik Staun, tlf. 62 59 12 02

Kolding Kommune

Sparekassen Løgumkloster og Hede
selskabet Driftcenter, Rødekro

Kontaktperson: Skov- og landskabsingeniør
Michael Tornbjerg Nielsen, tlf. 79 30 14 22

Korsør Kommune - Agenda 21

Kontaktperson: Hans Christian Bomskov,
tlf. 74 74 38 50

Klosterheden Statsskovdistrikt
Kontaktperson: Henning Givskov,
tlf. 97 81 00 33 / 97 86 52 52 / 20 13 67 27

Kronborg Statsskovdistrikt
Kontaktperson: Torben Hoch, tlf. 40 70 90 90 /
21 46 36 37

Københavns Statsskovdistrikt
Kontaktperson: Stephan Springborg,
tlf. 44 35 00 3 5 / 2 1 21 97 09

Lindet Statsskovdistrikt

Kontaktperson: Karen E. Haumann, Agenda
21-kontoret 88 51 95 20

Svendborg Kommune
Kontaktperson: Peter Møller, tlf. 63 21 54 45

Kontaktperson: Else Benete Lei, tlf. 74 82 61 05 /
21 21 55 16

Løjt Menighedsrådsskov & Frivilligheds
formidlingen i Aabenraa

Tjele Kommune og Dansk Cyklist Forbund,
Viborg-afdelingen

Kontaktperson: Helene Overby, tlf. 98 44 19 11

Kontaktperson: Hans Erik Lock,
tlf. 74 62 22 03

Kontaktperson: Erling Eriksen og Rie
Christiansen, tlf. 89 99 99 91 / 86 62 95 08

Løvenholm Fonden

Trægruppen i Vissenbjerg

Kontaktperson: Morten Lindhard,
tlf. 59 50 97 76

Kontaktperson: Naturvejleder Karen Schacht,
tlf. 86 48 30 01

Kontaktperson: Pia Smidt, tlf. 64 47 16 22

Oxbøl Statsskovdistrikt

Ulstrup Skovdistrikt

Middelfart Kommune

Kontaktperson: C.W. Friis, tlf. 86 46 33 66

Kontaktperson: Marianne Linnemann,
tlf. 76 56 10 20

Kontaktperson: Skovfoged Kiholm Ander
sen, tlf. 64 41 01 7 5 / 2 1 49 32 12

Valbygaard Skov

Randbøl Statsskovdistrikt

Kontaktperson: August Bech, tlf. 58 52 00 78

Kontaktperson: Asger Thyge Pedersen,
tlf. 75 88 31 9 9 / 4 0 19 65 03

Nordjyllands Statsskovdistrikt
Odsherred Statsskovdistrikt

Midtdjurs Kommune

Aage V. Jensens fonde

Kontaktperson: Bo Hansen, tlf. 89 74 89 03 /
40 17 60 94

Kontaktperson: Per Abild og Annette
Rasmussen, tlf. 64 86 11 82

Kontaktperson: Jan Kjærgaard tlf.: 86 82 08 44

Thy Statsskovdistrikt

Silkeborg Statsskovdistrikt m.fl.

Molslaboratoriet og Naturhistorisk Museum

Aage V. Jensens fonde

Kontaktperson: Tine Sussi Hansen,
tlf. 86 36 25 35

Kontaktperson: Thorkild Lund,
tlf. 96 77 66 33

Kontaktperson: Kim Christensen,
tlf. 97 97 70 0 4 / 2 2 22 16 50

Morslands Historiske Museum

Aalborg Kommune

Tisvilde Statsskovdistrikt

Kontaktperson: Naturvejleder Jes Gravgaard,
tlf. 97 75 16 09

Kontaktperson: Ole Sørensen, tlf. 99 31 22 83

Natur- og Kulturskolen

Århus Kommune

Kontaktperson: Mette Bækgaard Johnsen,
tlf. 75 38 43 37

Kontaktperson: Peter Brun Madsen, tlf. 29
20 81 00, Leif Sodemann, tlf. 29 20 81 30 eller
Niels Jørgen Friis, tlf. 29 20 81 02

Naturforeningerne i Grenaa Kommune

Århus Kommune

Kontaktperson: Kai Hansen, tlf. 86 32 07 08

Naturvejlederne ved Præstø Fjord
Kontaktperson: Kari Hald, tlf. 51 23 51 02

Kontaktperson: Søren Dalsgaard, tlf. 89 40
26 81, Svend Warming, tlf. 29 20 81 20 eller
Henrik Hansen, tlf. 86 27 39 52

Kontaktperson: Søren Agerlund, tlf. 48 71 20 26
/ 40 15 40 26

Aabenraa Statsskovdistrikt
Kontaktperson: Angel Ottosen tlf. 20 28 99 21,
Ole Klitgaard tlf. 20 46 48 98 / 74 62 31 82

Denne liste er udarbejdet pr. 1.4.04. En fuld
stændig liste med flere detaljer om arrange
menterne kan ses på www.skovensdag.dk
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HI Byggeri & Håndværk
Herning Messecenter afholder bygge
messe 7.-10. september, og det er
messe nr. 25 i rækken. Læs mere på
http://www.hi-byggeri.dk/
Der er hver gang et tema, og det er
i år træ som byggemateriale. Teknolo
gisk Institut har en temastand med
emner som: Træ som materiale, vin
duer, CE-mærkning, indeklima og
træhuse. Valget af tema skyldes bl.a.
at træhuse nu udgør 25% af alle nye
parcelhuse.
TIMI
Der er også stor interesse for træin
dustriens fagmesse, TIMI, der afhol
des i Fredericia Messecenter 28. sep
tember - 2. oktober. Mere end 140 fir
maer har foreløbig meldt sig. Se mere
på www.dmh.dk
Bioenergi
Jonkoping i Sydsverige er vært for en
stor konference for bioenergi: World
Bioenergy 2004, 2.-4. juni. Hver for-

TI
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WORLD BIOENERGY 2004

middag er der indlæg om emner som
energipolitik, marked, ressourcer,
brændselsproduktion, logistik,
udstyr, forbrænding mv. Sideløbende
med disse bredere indlæg er der
også en session for forskere. Hoved
sproget er engelsk.
Efter en frokost bliver alle deltage
re sendt ud på en tretimers ekskursi
on om emner som høst og transport
af energi fra skoven; produktion af
piller og briketter, transport, brænd

a

selskvalitet, lagring; fjernvarme og
kraftvarme i forskellige størrelser af
anlæg.
Baggrunden for konferencen er at
man nu i mange år har talt om mulig
hederne inden for bioenergi. Men nu
er man kommet så langt at anvendel
sen kan vises i praksis.
Man behøver ikke selv finde vej til
Jonkoping. Dagen før konferencen
afgår der ekskursioner fra Køben
havn, Goteborg og Stockholm, hvor
man undervejs besøger 3-4 punkter
med anlæg til fjernvarme eller kraft
varme i forskellige størrelser, høst af
tørv, produktion af træpiller, biogas
eller etanol, eller dyrkning af energi
pil. Dagen efter konferencen går bus
sen retur til de tre byer med nye pro
grammer.
Deltagelse i hele konferencen inkl.
de daglige udflugter koster 590 euro.
Ekskursionerne før eller efter konfe
rencen koster 70 euro. Tilmelding
bør ske snarest muligt. Se mere på
www.worldbioenergy.se

AfUJ/

AHWI GRENKNUSERE og RODFRÆSERE
Effektive - også i juletræskulturer

aN
T
Grenknuser type FM500-2000
Knusning af skrottræer i spor
Knusning af enkelte rækker
Knusning af stubbe i kørespor
Knusning af hele stykker

Seme

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

é** é é°fui^e^e ✓ ,

en cfcUUe ft* c*. 100

+
For nærmere oplysninger kontakt:
Wirtgen A/S • Taulov Kirkevej 28 • 7000 Fredericia
Tlf. 75 56 33 22 • Fax 75 56 46 33 • e-mail: wirtgen@wirtgen.dk
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Svag optimisme
på råtræmarkedet
Skovforeningens medlems
møde om træmarkedet viste
en svag optimisme - på sigt.
Skovforeningen havde indbudt til
medlemsmøde om træmarkedet d.
18. marts.
Der viste sig at være af stor inter
esse for at være med. Der var afsat
100 pladser, og da der meldte sig fle
re, lykkedes det at skaffe plads til 115
i salen. Det er det antal som den
pågældende sal er godkendt til af
brandmyndighederne. Derfor var det
desværre nødvendigt at afvise en
halv snes medlemmer som tilmeldte
sig efter fristens udløb.
Mødet omfattede 6 foredrag om
forskellige aspekter af det fremtidige
træmarked. To af foredragene omfat
tede en vurdering af de danske
savværkers rolle - inden for dels
nåletræ, dels løvtræ.
Begge foredrag rummede en svag
optimisme med hensyn til fremtiden,
garneret med passende forbehold.
Men der var enighed om at der fort
sat er plads til danske savværker.
De to foredrag bringes her i en let
redigeret form. I næste nummer af
Skoven bringes yderligere omtale af
medlemsmødet. ■

Anlæg af stier og veje
samt vedligeholdelse
x/tbds_x

FINN SVENDSEN

www.finnvej.dk
JIFFYDækrodsplanter?
Spørg FORSTPLANT!
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Mødet om træmarkedet blev holdt på Sorø Akademi.

Certificering
Emnet certificering af råtræ dukke
de ikke uventet op flere gange
under mødet.
- Det er mest handelsleddet der
har brug for certificering til bran
ding, sagde Bjarne Lund Johansen
fra Træbranchens Oplysningsråd.
De vil kunne vaske deres hænder og
vil bruge det i markedsføringen.
Forbrugerne efterspørger det i
meget lille omfang.
- Der skal gøres en styrket ind
sats for at sælge PEFC certificeret
træ, sagde Martin Nyrop Larsen fra
Hvalsø Savværk. Det vil være et
ekstra salgsargument at kunne til
byde certificeret træ.
- Vi har i branchen set det som
en varm kartoffel, men vi må accep
tere udviklingen, sagde Hans Henrik
Ramsing Lund fra Aalborg Træ &
Finer. Jeg tror det kommer, men vi
har forpasset muligheden for at
være først.
- Sidste år fik vi en forespørgsel
fra en kunde der leverer træ til Ikea
- som går ind for certificering. Det
var helt grotesk at vi på to minutter

kunne finde leverandører i Tjekkiet
og Polen, mens det var meget svært
i Danmark. Hvis vi herhjemme hav
de slået tonen an for 5-10 år siden
kunne vi have sat dagsordenen
inden Nepenthes kom ind over. Jeg
er i øvrigt enig med Martin Nyrop i
at PEFC er langt at foretrække.
Direktør Jan Søndergaard spurg
te under debatten om vi var for
sent ude:
- Det ville være oplagt at vi som
et lille homogent land kunne være
foregangsland, sagde Martin Nyrop.
Men vi har sovet i timen.
- Vi skulle være startet for 5-10 år
siden, da Nepenthes rørte på sig,
fortsatte skovrider Niels Peter Dalsgaard fra Salten Langsø Skovdi
strikt. Men dengang var der ikke
politisk tilslutning til det fra skov
ejerne.
- Nu er vi i gang, og det koster 1020 kr/ha/år. Nogle synes måske det
er dyrt - men hvor meget bruger vi
ellers på reklame for vores produk
ter? Det er kun lidt hvis det giver
sikkerhed for afsætningen.
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Hvilken rolle vil danske
nåletræsavværker
spille fremover?
Af Kim Thisted, Viskum Skov
Savværk A/S

Konkurrenterne til danske
savværker har bedre økono
miske rammebetingelser og
en mere homogen
råtrækvalitet.
Skovene bør plante det
der er bedst ud fra biologi
ske og tekniske hensyn - og
bør ikke følge modebølger.
Når vandlagrene er skåret
op kan efterspørgslen på
træ stige.

Denne artikel er en let bearbejdet
udgave af det indlæg som Kim Thisted
holdt på medlemsmødet om “Tenden
ser i træmarkedet” d. 18. marts. Red.
Inden jeg går i gang, vil jeg kort rede
gøre for min baggrund for at udtale
mig om danske nåletræssavværker.
Jeg har en bachelorgrad i skovbrug
fra Landbohøjskolen, og jeg er fjerde
generation i en kombineret skov- og
savværksvirksomhed, hvor hoved
vægten ligger på savværksdriften.
Savværkets kerneområder er pro
duktion af konstruktionstræ i brede
ste forstand samt paller fremstillet af
restprodukter. Produkterne afsættes
i Danmark og Nordtyskland.
Jeg vil for god ordens skyld næv
ne, at selvom jeg i det følgende udta
ler mig om savværker generelt, så
udtaler jeg mig ene og alene på mine
egne vegne.

Er der plads til danske
savværker?
Jeg er blevet bedt om at beskrive
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Viskum Savværk opskærer i dag godt 100.000 m3 råtræ om året, og værket har
tredoblet råtræforbruget siden starten af 1990’erne. (Foto af savværket år 2000).

"hvilken rolle vil nåletræssavværker
ne spille i Danmark fremover - er der
plads til danske savværker i den inter
nationale konkurrence?”
Svaret er ja, og jeg mener at dan
ske savværker er afgørende vigtige
for dansk skovbrug. Men jeg mener
også at skovenes afsætningsmønster
er afgørende for udviklingsmulighe
derne inden for savværksindustrien.
Savværkernes rolle i forhold til
skovene er også i fremtiden at kunne
aftage det varierede udbud af råvarer
fra de danske skove. Jeg mener der
for at det er nærmest uhyggelig rele
vant at få fokus på samarbejdet mel
lem de danske skove og de danske
savværker. Dette samarbejde er
bydende nødvendigt for begge par
ter.
Jeg må blankt erkende: De danske
savværker har det svært i den inter
nationale konkurrence i dag. Der er
to årsager: De meget store forskelle
mellem de økonomiske rammebetin
gelser, og den ret uhomogene
råtrækvalitet fra danske skove.

Økonomiske rammer
Den største konkurrence stammer fra
de tidligere østlande, hvor der er
lavet nye store savværker. Disse
savværker er ofte etableret ved
hjælp fra østpuljeordninger med
afdragsfri kapital de første 3-5 år. I
Danmark skal sådanne lån typisk
afvikles jævnt over 7 til 10 år.
Disse ordninger betyder også at
renten for et østeuropæisk savværk
er på 2-3 % pro anno, hvor vi i Dan
mark må leve med renter fra 6-8 %.
Lånene til de østeuropæiske
savværker har typisk været optaget i
indenlandsk valuta. 1 perioden tæt på
Murens fald var der inflationsrater
på mellem 20 og 50% om året i f.eks
Baltikum. Dette taler sit eget tydelige
sprog om gældsbyrden.
Hertil kommer at kravet til egenfi
nansiering i øst typisk har været 10
%, hvor et almindeligt dansk savværk
skal selvfinansiere op mod 40 %.
Driften på disse moderne og ny
etablerede værker i Østeuropa bliver
ekstra begunstiget gennem den sær-

( KONFERENCE OM TRÆMARKEDET

Træartsvalget

nåletræarter fordelt efter areal

□ rødgran
■ sitkagran
□ nobilis
□ nordmannsgran
■ andre ædelgranarter
□ andre nåletræer

Træartsfordelingen for nåletræ i de danske skove.

deles lave arbejdsløn på ca. 1/10 af
hvad vi har i Danmark. Endelig er der
i mange tilfælde skattefrihed på virk
somhedens overskud.
Alt dette viser tydeligt uligheder i
de grundlæggende økonomiske for
hold.

Mere homogen
råtrækvalitet
Den vigtigste årsag til danske
savværkers problemer er måske at
de store skovlande i øst - og mange
andre lande - typisk har en langt
mere homogen skovstruktur end vi
har i Danmark.
Det danske nåletræ er i internatio
nal målestok en særdeles sammensat
vare. Vi har i Danmark tendenser til
et supermarkeds-skovbrug med lidt
af hvert, og ofte med fokus på diame
tertilvækst og ekstensive kulturer
frem for god kvalitet - hvor andre lan
de typisk kun har et par betydende
træarter.
Årsagen til den danske skovstruktur
i dag skal nok findes i fortidens skov
dyrkning. Der har gennem tiden været
mange mere eller mindre heldige
modebølger, som stadig har betydning
for situationen. Lad mig blot nævne:
- D til B hugsten for at minimere
stormfalds risikoen og for at opnå
stor diameter.
- De store planteafstande for at
udskyde de første tyndinger.
- Den generelt hårde hugst for at
opnå stor diameter.
- Indførsel af modetræarter med
høj tilvækst, men lav kvalitet, f.eks.
grandis.
Alle disse faktorer nedsætter kvali
teten på råtræet. De har væsentlig
betydning for den råvare som danske

savværker i dag kan modtage fra de
danske skove.

1/3 af hugsten er
eksportegnet
Efter min opfattelse er situationen i
dag den at:
-1/3 af den årlige hugst af savbart
nåletræ fra danske skove er en jævn
og homogen vare som også kan eks
porteres.
- 2/3 af hugsten er blandingsgods.
Den stammer fra bevoksninger med
forskellige hurtigtvoksende træarter,
fra bevoksninger med hård hugst
styrke og fra bevoksninger med stor
planteafstand. Det giver stammer
med store knaster, store årringe og
stor afsmalning. Disse 2/3 kan ikke
bære fragt til udlandet.
De danske savværker kan ikke dri
ve forretning på at opskære de 2/3
alene. Markedet for de færdigvarer
der kan fremstilles af disse kvaliteter
er vigende og sælges under hård pri
skonkurrence. Derfor er det afgøren
de vigtigt at den enkelte skovejer for
holder sig positivt til, at den bedste
1/3 af den tilgængelige råvare bliver
opskåret i Danmark, ikke mindst for
at sikre afsætningen af de resterende
2/3 på bedste måde.

Résumé
Danske savværkers rolle er at løse
opgaven, hvor der bliver taget vare
om hele udbuddet fra det danske
skovbrug. Som modydelse må skov
bruget sikre at de bedste kvaliteter
tilbydes danske værker - inden for
en fornuftig og konkurrencedygtig
prisramme.

Jeg var før inde på tidligere modebøl
ger i skovbruget og konsekvensen for
afsætning af råtræ. I den sammen
hæng vil jeg knytte et par kommenta
rer til træartsvalget i dansk skovbrug
i dag.
Det piner mig at se hvorledes
nåletræets andel af skovarealet i dis
se år presses nedad til fordel for løv
træ som etableres med tilskud. Det
sker selvom nåletræ på mange lokali
teter vokser langt bedre end løvtræ.
Der findes tilskudsordninger til
løvtræetablering hvor der gives
årligt tilskud i de første 20 år. Men
der er stadigt langt fra 20 år og til 60
år, hvor de første betydende positive
dækningsbidrag for løvtræ begynder
at vise sig. Nåletræ giver positivt
dækningsbidrag allerede fra første
hugstindgreb i 20 års alderen og er
endeligt afviklet på 60 år.
Vækstbetingelserne for nåletræ i
Danmark er generelt gode - det er
vigtigt. Den største risiko ved nåle
trædyrkning er vel stormfaldsfaren,
men med de forsikringsordninger der
er fremme så burde nattesøvnen
være sikret i den forbindelse.
Hvis skovene vil bevare en inden
landsk afsætning for nåletræ, må
skovene sikre en stabil produktion af
nåletræ - også i fremtiden. Det er en
forudsætning for fremtidige investe
ringer i dansk savværksdrift.

Résumé
Vi befinder os i øjeblikket i en situ
ation, hvor vi lader os styre af til
skudsordninger. Vi ignorerer almin
delige sunde betragtninger om opti
mering af produktionen i skoven.
Danmark er en stor nettoimportør
af nåletræsprodukter, og i takt med
velfærdsstigning i omverdenen bli
ver der rift om ressourcerne.
Min anbefaling: Plant det der
egner sig bedst ud fra biologiske og
tekniske hensyn.

Uafkortet - afkortet tømmer
I forbindelse med skovdrift er der
mange andre valg at træffe, herunder
omdriftsalder og aflægning.
Jeg vil her give mit syn på nogle
påstande omkring uafkortet tømmer
contra afkortet tømmer samt hvor
vidt stort dimensioneret tømmer vil
være salgbart i fremtiden:
Jeg ser ingen anledning til at det
uafkortede tømmer vil forsvinde fra
danske savværkers indkøbsseddel.
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der hos os et merbehov på 20.000 m3
stort dimensioneret råtræ pr år fra
den bedste 1/3 af den danske hugst.

Résumé
Jeg ser ingen tegn i sol og måne på
at uafkortet tømmer og stort dimen
sioneret tømmer står til udfasning.

Kapaciteten på savværker

1/3 af den årlige hugst af savbart nåletræ fra danske skove er en jævn og homo
gen vare som også kan eksporteres. 2/3 af hugsten er blandingsgods. Den stam
mer fra bevoksninger med forskellige hurtigtvoksende træarter, fra bevoksninger
med hård hugststyrke og fra bevoksninger med stor planteafstand. Disse 2/3 kan
ikke bære fragt til udlandet.

80 - 90% af alle danske og - i øvrigt
også tyske - værker er teknisk set
målrettet mod opskæring af uafkortet tømmer, som er en forbilledlig
råvare til hurtigt at opfylde slutkun
dens ønsker og behov.
De store dimensioner vil uden
tvivl også få deres comeback hvad
angår pris og efterspørgsel. At prisen
i dag er meget lav på store dimensio
ner af nåletræ skyldes primært, at
vandlagrene fra stormen i 1999/2000
er overrepræsenteret med denne
type råvare. Den nuværende pris er
et midlertidigt ’’stop for hugst signal”
af stort træ. Alternativet til store fær
digvare dimensioner er limtræ til
dobbelt pris.
I forbindelse med overvejelserne
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omkring stort dimensioneret træ kan
jeg nævne, at Viskum på det seneste
har opført et anlæg til produktion af
såkaldt Konstruktionsvollholz.
Konstruktionsvollholz er en ny
type konstruktionstræ og som navnet
antyder tysk. Det har gennem de
seneste år erstattet en væsentlig del
af det utørrede tømmer i tysk byggeri.
Konstruktionsvollholz består kort
fortalt af tørrede planker, som via fin
gersamlingsteknik samles til lange
længder. Disse planker skæres derpå
op i eksakte og kundespecifikke
længder med kort leveringstid og
målrettet det enkelte byggeri. Plan
kerne er høvlet på alle sider og run
det på alle fire hjørner.
Til denne produktion alene bliver

Et andet emne der har været rejst er
savværkskapaciteten vest for Store
bælt.
Jeg mener at det er gift for samar
bejdet med skoven, når det uretmæs
sigt bliver draget i tvivl, om
savværkskapaciteten vest for Store
bælt er tilstrækkelig. Det skaber
unødvendig usikkerhed og kan føre
til irrationelle, kortsigtede handlin
ger fra skovene.
Vist er der nedlagt nåletræssav
værker de senere år. Men lige så vist
er det, at bestående savværker på
denne baggrund har udbygget eller
er ved at udbygge deres kapacitet.
Byggeriet har de senere år været
ramt af afmatning, hvilket også smit
ter kraftigt af på savværkernes kapa
citetsudnyttelse.
Hertil kommer at savværkernes
køb af friskskovet træ i disse år ikke
er udtryk for den reelle kapacitet.
Baggrunden for det lille køb er
stormfaldet i 1999/2000. Der blev
opmagasineret meget store mængder
træ i vandlagre, både i Danmark og i
det øvrige Europa. Dette skete for at
redde de store værdier, samt for at
understøtte et marked, der ellers vil
le være brudt sammen. Dette var i
alles interesse.
Derfor køber savværkerne i dag
kun købe 60 - 70 % af deres reelle
råtræforbrug direkte fra skovene
som friskskovet træ, resten dækkes
ind fra vandlagrene.
Som eksempel vil jeg nævne nogle
tal fra Viskum. Vores savværkskapa
citet er godt 100.000 m3/år. Frem til
2006 vil vi have opskåret i alt godt
300.000 m3 stomfaldstræ, hvorefter
det stormfældede træ vil være afvik
let. Efter 6 år med opskæring af
stormfaldstræ svarende til halvdelen
af vores kapacitet skal vi købe frisk
skovet træ til erstatning for råtræ fra
vandlagrene.
Andre savværker i Danmark og i
Euroland har lignende forhold, og det
vil formentlig om nogle år føre til
forøget efterspørgsel og bedre priser
på råtræ. Dette vil forhåbentligt også
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kunne omsættes i bedre priser på
vores færdigvarer.
Ved bedømmelsen af hvorvidt
savværks kapaciteten er tilstrækkelig
hører det også med, at de store
stormfaldsarealer ikke vil producere
noget til savværksbrug de første 40
år.

Résumé
Der er ingen kapacitets problemer
på danske nåletræssavværker vest
for Storebælt efter endt oparbejd
ning af stormfaldstræ.

Fingersamlet nåletræ, lavet af planker af stort træ. Dette træ kan derpå skæres
op i de længder som ønskes af kunden.

Lad os
jævne vejen
for Dem

❖

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

Afslutning
Jeg mener med at have anskueliggjort, at der også i fremtiden vil være
behov og berettigelse for danske
nåletræssavværker, og at:
L Rollen for de danske savværker
er Ibl.a. at sikre afsætningen af hele
paletten af råtræ fra de danske sko
ve.
2. Forudsætningen for at de dan
ske savværker kan eksistere er at de
kan klare sig internationalt.
3. Forudsætningen for at de dan
ske savværker kan klare sig internati
onalt er, at de får tilført dansk råva
rer af international kvalitet.
Vigtigst: Fremtiden afhænger af det
nødvendige samarbejde - vi har brug
for hinanden. ■

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

Svend Petersen
Møllevej 88, Hyllede - 4883 Rønnede

Telefon 5672 5077 - Fax 5672 5671

Maskiner til juletræer
Markedets bredeste udvalg
- 2 hjulede traktorer fra 5 , 5 - 1 3 hk.
- Larvefodstraktorer.
- Portaltraktorer fra 20 - 90 hk.
- Afskærmede sprøjter.
- Stabklipper/bundklipper.
- Gødningsnedlægger.
- Juletræsfælder.
- Netmaskiner.
- Mekanisk renholdelse.
- Og meget mere..

Kontakt os for et
uforpligtende tilbud.

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

Ekskl, Moms

Tlf, 70 220 420 - Fax. 70 220 450
Tl=i< Www.jutek.nu - Jutek@jutek.nu

SKOVPLANTER?
Få råd hod din plantemægler®!
www.forstplant.dk

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

40539732
www.strandgaardsbraende.dk
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Hvilken rolle vil danske
løvtræsavværker
spille fremover?
Af Martin Nyrop-Larsen,
Hvalsø Savværk

Mange danske savværker er
lukket. Årsagerne er bl.a.
for høje råtræpriser, møbel
fabrikker der flytter produk
tionen til udlandet, og
stormfaldet der førte til
prisfald.
Men der er stadig behov
for danske savværker. De
skal skære planker som
videreforarbejdes i Østen.
Denne artikel er en let bearbejdet
udgave af det indlæg som Martin
Nyrop-Larsen holdt på medlemsmødet
om “Tendenser i træmarkedet” 18.
marts. Red.

Det er et noget makabert emne jeg
har fået tildelt i dagens program........
Er der overhovedet grundlag for at
opretholde danske savværker, eller
skal skovene eksportere alt deres træ
til lavtlønsområder i Østen og vi luk
ker og slukker de resterende savvær
ker?
Da jeg startede i branchen i 1994
fik jeg tudet ørerne fulde med at vi
savværker meget snart kunne lukke
og slukke da Østeuropa ville overta
ge hele løvtræsmarkedet.
Sådan er det heldigvis ikke gået
endnu. EU’s optagelse af 10 nye lan
de fra Østeuropa vil med stor sand
synlighed medføre at disse lande får
øget velstand med stigende lønnin
ger, krav om bedre arbejdsmiljø og
social sikkerhed.
Det vil alt sammen fordyre produk
tionen, så de fremover i højere grad
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Der bruges kun 2, højst 3 personer til opskæring af planker på et dansk løvtræ
savværk i dag. Det betyder at lønnen udgør en relativt lille del af salgsprisen.

vil konkurrere på lige vilkår med os.
Det vil nok tage 5-10 år før vi virkelig
kan mærke virkningerne, men de
kommer!

Mange træindustrier
er lukket
Skal det gå os savværker, som det er
gået finérfabrikkerne? Fra at have
gjort Danmark verdenskendt på vor
finérproduktion, er der nu ikke en
eneste finérfabrik tilbage i landet.
Eller hvad med ispinde industri
en?? Fra at være 3 fabrikker er der nu
ingen tilbage. Hele produktionen er
flyttet til Østeuropa.
Det var også lige ved at der heller
ikke var mere gulvproduktion i DK.
Men Junckers blev heldigvis reddet
på stregen foreløbig.
Statistikken taler sit tydelige
sprog....

Fra at være noget nær 100 savvær
ker i slutningen af 60’erne, er vi nu
kun 6 større savværker tilbage i Dan
mark.
Mange vil mene at de tilbage
værende savværker så ville få bedre
tider og bedre indtjening, men sådan
er det heller ikke gået. 3 af de 6 løv
træsavværker havde sidste år røde
tal på bundlinien, og for mit eget ved
kommende blev vi kun reddet af
andre indtægter, så vi tilhører kate
gorien med sorte tal på bundlinien.
Det er dog ikke kun i Danmark det
er gået så galt - det er faktisk i det
meste af Europa.
I Tyskland tales om at 1/3 af
savværkerne (ca. 1.000) er bukket
under; det skal dog tilføjes at en del
af denne volumen siden hen er mere
end rigeligt kompenseret af tyske
Pollmeyer. I Frankrig er der en lignen-
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de tendens, ja selv i Polen er mange
savværker lukket.

Hvorfor er det gået sådan?
Hvorfor er det gået så galt i Danmark
for løvtræsavværkerne??
- Igennem flere år fra 1994 til 1999
var skovenes priser alt for høje i for
hold til savværkernes salgspriser.
Kina eksporten af råtræ var altdomi
nerende, og danske savværker kunne
slet ikke konkurrere i skoven mod de
priser der kunne opnås i Kina. Vi fik
derfor for dårligt og for dyrt råtræ.
- Dansk møbelindustri har ligele
des undergået en kraftig forandring.
Mange af vores kunder har flyttet
produktionen ud til lavtlønsområder
eller er slet og ret gået konkurs. Det
vil sige at vores kundeunderlag er
forsvundet, og mange savværker var
slet ikke gearet til eksport.
- Det endelige nådestød fik vi med
stormfaldet den 3. december 1999 i
Danmark og kort efter i Mellemeuro
pa den 27. december 1999. Det fik
priserne til at styrtdykke p.g.a. alt for
stort udbud.
Det har medført at der over de sid
ste ti år er forsvundet ca. 15 danske
savværker eller 2/3 af kapaciteten!
Efter stormfaldet har pilen på
vores salgspriser kun peget nedad.
På eksportsiden har faldet været for
stærket af den svage dollar, idet stort
set alt træ uden for Europa handles i
dollar.

Mere globaliseret marked
Da vores hjemmemarked kun er ble
vet mindre og mindre har vi været
tvunget til at søge andre markeder
og bearbejde nye kunder. Her skal vi
så konkurrere mod alle andre produ
center af bøgetræ. Det har vi faktisk
gjort med stor succes. Der står noget
godt bøgetræ i de danske skove, som
vi savværker er rigtig gode til at
oparbejde.
Jeg vil påstå, at de tilbageværende
løvtræsavværker er effektive og dyg
tigt drevet og klar til fremtiden! Vi er
stadig små hver især i international
sammenhæng, og vi skal fortrinsvis
operere i nichemarkeder hvor der
stadig er plads til os. De fleste af os
er gode til at arbejde sammen på eks
porten for at komme op på en mæng
de, som er interessant for vores eks
portkunder.
Danske løvtræsavværker er meget
kundeorienterede sammenlignet med
store lande som Tyskland og Frank
rig. Vi er gode til at lytte til kunderne
og møde dem på deres præmisser.
Det er vi kendt og påskønnet for, og

A

Hvalsø Savværk har netop iværksat et større investeringsprogram. Det går kort
fortalt ud på at producere væsentlig mere med de samme ansatte og dermed til
lavere omkostninger.

vi har faktisk taget en stor del af mar
kedet i Sydeuropa på denne konto!
Et dansk løvtræsavværk er i dag
rationelt drevet, især i selve proces
sen med at opskære planker på
savværket. Der er i dag kun 2, højst 3
personer til selve opskæringen, og
derfor udgør lønnen kun en relativt
lille andel af salgsprisen.

Vi skal satse på at eksportere nog
le gode planker til de nye marke
der som bl.a. er de arabiske lande,
Indien og Fjernøsten som har
meget lave lønninger. Så skal vi
lade disse lande videreforarbejde
vores gode planker eller finerkæv
ler. Det mener jeg er fremtiden,
som jeg bygger mit eget forret
ningskoncept op efter. Disse dele
af verden oplever i øjeblikket en
kæmpe økonomisk vækst, og der
bygges som aldrig før.

Hvor der er byggekraner er der et
marked for os!! Alle disse bygninger
skal møbleres, og det er her vi kom
mer ind i billedet som underleve
randør til møbel industrien.

Svage sider
Danske savværker har nogle svage
sider at kæmpe imod.
Det må jo siges at det at opskære
løvtræ er en forholdsvis simpel pro
ces som ikke kræver den store eks
pertise. Derfor møder vi stor konkur
rence fra bl.a. Østeuropa som har
meget billigt råtræ med meget lave

lønninger i produktionen. Vi mærker
denne konkurrence mest på forarbej
det træ i emner og i mindre grad på
plankesiden.
Derudover er de fleste danske
savværker for små og får derfor ikke
tilstrækkelige stordriftsfordele.
Jeg tror ikke at der etableres nye
savværker i Danmark. Jeg tror deri
mod at de nuværende savværker bli
ver større og dermed mere rentable,
og det er det som skoven har brug
for.
På Hvalsø Savværk har vi netop
iværksat et større investeringspro
gram. Det går kort fortalt ud på at
producere væsentlig mere med de
samme ansatte og dermed til lavere
omkostninger.

Fremtiden
Hvorvidt en bæredygtig træindustri
kan opretholdes i Danmark afhænger
i høj grad også af skovenes vilje til at
sælge træ på markedsvilkår. Det vil
sætte os savværker i stand til at dri
ve en rentabel forretning, og derved
kan vi investere i moderne teknologi
og blive mere effektive.
Prisdannelsen på råtræ i Danmark
vil fremover i endnu højere grad
afspejles af niveauet på råtræ i det
øvrige Europa. Vor overlevelse kom
mer til at bestå i at eksportere en sti
gende mængde af vor omsætning.

Udbud/efterspørgsel
Efter at mange danske savværker er
forsvundet er der i dag et større
udbud fra skovene end savværkerne
i Danmark kan aftage. Derfor vil det
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Skoven og savværkerne er i et gensidigt afhængighedsforhold. Skoven skal til
stræbe at savværkerne til enhver tid får den mængde træ, som de har brug for.
Skoven skal være en fleksibel leverandør, og vi savværker skal naturligvis sørge
for en korrekt afregnet markedspris.

umiddelbart være nærliggende for
skovene at intensivere eksporten af
råtræet til udlandet for at få balance
mellem udbud og efterspørgsel.
Personligt mener jeg, at det kun vil
være muligt og rentabelt at eksporte
re finéregnede kævler, mens ringere
kvaliteter til savning vil være for dyre
i fragt at flytte over lange afstande.
Jeg tror ikke at det i det lange løb vil
være lønsomt at eksportere store
mængder deciderede savkævler til
Kina.
Desuden vil der være et problem
med holdbarheden. Bøg er sårbar
overfor varme og får let indløb med
misfarvning.
Lad os savværker klare opgaven
lokalt i stedet for. Får vi gode betin
gelser at arbejde under - som sætter
os i stand til at tjene penge - så tror
jeg, at vi har mulighed for at købe
væsentligt mere råtræ fremover og
derved i større grad hjælpe skoven
med afsætningen.

skal naturligvis sørge for en korrekt
afregnet markedspris.
Vi har en fælles interesse i at beg
ge tjener penge, og derfor tror jeg
mere på en slags moderne partner
skab hvor der tales åbent om tingene
fra begge sider. De gamle dage med
centrale prisforhandlinger er histo
rie, og de er heller ikke tidssvarende
i en tid hvor verden forandres eks
tremt hurtigt.
Visse skove har indstillet skovnin
gen i forventning om bedre priser på
længere sigt. Men jeg tror, at de kom
mer til at vente meget længe. De må
hellere indse at de gode Kina tider
desværre er forbi!

Jeg føler mig overbevist om at det
aktuelle prisniveau vil være gæl
dende en rum tid endnu. Skoven
skal indstille sig på at kunne pro
ducere til de nuværende priser.

Samarbejde
Skoven og savværkerne vil fremover
være tæt forbundet med hinanden
idet vi har et gensidigt afhængig
hedsforhold. Skoven skal tilstræbe at
savværkerne til enhver tid får den
mængde træ, som de har brug for hverken mere eller mindre og til de
aftalte terminer.
Fremover skal der i videst muligt
omgang skoves træ året rundt - også
om sommeren. Skoven skal være en
fleksibel leverandør, og vi savværker
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Globaliseret verden
Vi oplever inden for næsten alle
brancher at tingene bliver billigere
(mobiltelefoner, computere, fødeva
rer, møbler etc.). Hvert producentled
er hele tiden nødsaget til at være
mere effektivt for at overleve. Det
gælder skoven, savværkerne, møbel
fabrikkerne - ja os alle sammen.
Vi lever i en globaliseret verden på
godt og ondt og må forholde os til
markedsvilkårene i den øvrige ver

den. Da prisfastsættelsen uden for
Europa som hovedregel foregår i dol
lars, og da vore omkostninger følger
den stærke euro har valutaudviklin
gen heller ikke gavnet priserne i sko
ven de sidste 2 år.
Den gode nyhed er at efterspørg
slen efter bøgetræ på eksportmarke
derne uden for Europa er kraftigt sti
gende, og den forventes at fortsætte.
Bøg har aldrig været billigere i de
sidste 10 år, og flere og flere får øjne
ne op for denne udmærket træsort
som har mange fremragende anven
delsesmuligheder.
Priserne bliver imidlertid holdt
nede af den lave dollar og det store
udbud af bøg fra hele Europa. Det
smitter naturligvis af på vor afreg
ning til skoven.

Konklusion
Min konklusion som jeg ser verden i
dag er, at der stadig vil være behov
for danske savværker. Vi har masser
af godt råtræ i Danmark som dyrkes
bæredygtigt forsvarligt.
Der skal gøres en styrket indsats
for at sælge PEFC certificeret træ. Det
vil være forholdsvis billigt at få certi
ficeret de danske skove, og det vil da
være et ekstra salgsargument at kun
ne tilbyde kunderne certificeret træ.
Siden januar 2004 har vi virkelig
kunnet mærke at det går godt frem
ad, og det er mit indtryk at mine kol
leger også har travlt. Os tilbage
værende savværker får rigtig travlt
den kommende tid, og det vil jo som en naturlig konsekvens - også
smitte af på skoven.

Vi har aldrig oplevet en så stor
efterspørgsel som lige nu, og
vores lagre har aldrig været så
små. Vi ser lyst på fremtiden og
forventer overskud for første gang
i lang tid. Vi håber meget at dollar
en vil stige, så vi får noget mere at
gøre godt med til skoven.

Danske savværker skal forarbejde
mindst muligt på grund af vores høje
lønninger. Vi skal lave gode planker i
god kvalitet som kan eksporteres til
lavtlønsområder hvor de så kan
videreforædle vores gode halvfabri
kata til flotte møbler, paneler, døre
osv.
Så går det nok alt sammen.... ■

Fotos fra Hvalsø Savværk: Martin
Nyrop-Larsen

( KORT NYT

Junckers videreføres
På en ordinær generalforsamling i F.
Junckers Industrier A/S i betalings
standsning den 30. marts blev forsla
get til rekonstruktion endeligt vedta
get.
Ledelsens beretning og den revi
derede årsrapport for 2003 blev god
kendt. Selskabets aktiekapital blev
nedsat til nul til dækning af under
skud, og alle aktier blev annulleret.
Planen blev godkendt af 95% af de til
stedeværende aktionærer.
Selskabet ændrer navn til
Junckers Holding A/S, og Axcel II A/S
indskyder 75 mio. kr i ny aktiekapital
(15 mio. kr til kurs 500). De hidtidige
aktionærer får muligheden for at ind
skyde op til 25 mio. kr, idet Axcel ind
skyder det beløb som ikke tegnes af
øvrige aktionærer.
De hidtidige generalforsamlings
valgte bestyrelsesmedlemmer fra
trådte og blev erstattet af direktør
Christian Frigast, direktør Jacob Thygesen, direktør Christian SchmidtJacobsen, direktør Lars Hermansen
og advokat Søren Johansen. Bestyrel
sen har konstitueret sig med Christi
an Frigast som formand.
Selskabets aktier er slettet fra
noteringen på Københavns Fonds
børs A/S, og selskabet har tilbage
kaldt anmeldelsen om betalings
standsning. Junckers sætter dermed
en bemærkelsesværdig rekord:
Junckers er den første børsnoterede
virksomhed der undgår konkurs efter
at have været i betalingsstandsning.
Som led i rekonstruktionen har
bankerne afskrevet 200 mio. kr af den
samlede gæld på 800 mio. kr, og der
udover bidrager de med 50 mio. kr i
nye ansvarlige lån. Energi E2 har
lavet en ny aftale om produktion af
træpiller som er 75 mio. kr dårligere
end den oprindelige. Energi E2 ejer
en træpillefabrik i Køge der aftager
træaffald fra gulvproduktionen, som
presses til træpiller og afbrændes i
Avedøre 2 værket.
Ny direktør bliver Lars Herman
sen, 54 år. Han har tidligere været
direktør for Codan Gummi og gulvvarmeproducenten Devi. Begge var i
økonomisk krise da han tiltrådte,
men de indgår nu i større virksom
hedsgrupper.
Blandt medarbejderne er der stor
tilfredshed med udviklingen. Der er
nu ro om virksomheden, og Axcel
betegnes som “den rigtige ejer”.
Planer
Den nye ledelse vil i første omgang
skabe tillid til Junckers. De venter

Axcel II
Axcel 11 er et investeringsselskab
med bl.a. ATP, LD, Nordea og Legoselskabet Kirkbi som aktionærer. Sel
skabets formål er at sikre danske
virksomheders overlevelse i forbin
delse med fx konsolidering eller
generationsskifter. Axcel vil normalt
udtræde af ejerkredsen efter 5-7 år.
Axcel har for tiden investeret i 14
mellemstore og større danske virk
somheder, bl.a. i dørfabrikken VestWood. Tidligere har man investeret i
Tvilum-Scanbirk (saml-selv møbler
baseret på træplader) som er solgt til
den amerikanske Masco gruppe,
samt Rationel Vinduer og Svenska
Fonster som er solgt til Velux.

Der bliver fortsat lavet gulve hos
Junckers i Køge.

ikke der kommer flere ansatte på
virksomheden i Køge i de kommende
år. Efter Junckers er lettet for en
betydelig gæld ventes der i 2004 et
resultat tæt på nul med formentlig en
lidt lavere omsætning.
Axcel vil investere 15-20 mio. kr
om året de næste 3-4 år. Man vil ned
bringe spildet, reducere kapitalbin
ding i unyttige mellemlagre, få pro
duktionen til at køre i takt så man
undgår flaskehalse og automatisere
en række af de manuelle arbejdsfunk
tioner.
Redskabet i denne ændring er
Lean Manufacturing som er en pro
duktionsfilosofi der går ud på at be
grænse alle former for spild samt
opnå et kontinuert flow i produktio
nen. LM omfatter en blanding af fire
tankesæt: Just in Time, Total Quality
Management, Total Productive Main
tenance og Human Ressource Mana
gement.
Man vil også styrke salgssiden og
lægge større vægt på store projekter
og erhvervsbyggeri i stedet for
detailhandelen som er mere konjunk
turfølsom.
Fra 2005 er der planer om at til
købe andre virksomheder med billi
gere produkter, fx lamelgulve; de nye
produkter skal være i den øvre ende
kvalitetsmæssigt inden for sit seg
ment. Det vil give sælgerne fra
Junckers større muligheder når de
afgiver tilbud og kunderne fravælger
de (relativt dyre) massivtrægulve.
Junckers i Køge er gearet til massive
gulve og skal ikke producere andet.

Skovbrugets syn
For skovene er det positivt at
Junckers videreføres, da virksomhe
den er en af de store aftagere af træ
på det danske marked. Der er dog et
væsentligt problem fordi det ældste
af de to savværker i Køge er lukket.
Dette savværk skar store bøgekævler
op, og netop bøgekævler i større
dimensioner med en del rødkerne
eller andre mindre fejl er svære at
afsætte i dag.
Man har bevaret det nyeste
savværk, “Guldhønen” og køber kun
kævler med en diameter på 19-40 cm.
Det vil være vanskeligt og tids
krævende for skovene at sortere dis
se kævler fra i skoven, og mængder
ne er begrænsede. Hvis denne politik
fastholdes giver det ikke de danske
skove mange muligheder for at leve
re mærkbare mængder.
Kitder.Børsen 8.3.04 og 31.3.04,
www.axcel.dk 5.3.04 og 30.3.04,
Ingeniøren 26.3.04

Sidste regnskab
Det sidste regnskab for F. Junckers
Industrier viste et stort underskud
især som følge af nedskrivninger på
bl.a. anlægsaktiver for 414 mio. kr.
Det medfører at egenkapitalen bliver
negativ og betyder at aktiekapitalen
er tabt. Netop dette var et af kravene
fra Axcel for at gå ind i en rekon
struktion af selskabet.
Nøgletal i mio. kr
Nettoomsætning
Primær drift
Ordinært resultat
Årets resultat
Aktiver
Egenkapital

2003
882
-480
-519
-555
+ 775
-24

2002
1018
+56
+ 19
+ 13
+ 1271
+533
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Nyt om
planteværnsmidler
Af redaktør Søren Fodgaard,
Dansk Skovforening, og
Paul Christensen, PC-Consult

Der er ret få ændringer for
ukrudtsmidlerne. Indtil vide
re er kravene til værnemid
ler skærpet for Karmex.
Simazin og terbuthylazin er
på vej ud.
Der er kommet lempelige
re regler for Karate.
Økologiske midler mod
insekter er ikke en succes.

EU positivliste
EU har lavet en positivliste over mid
ler som må bruges til planteværn. Og
de midler som ikke står på listen må
ikke bruges i noget medlemsland.
Det er for nylig besluttet, at en
række midler ikke kan komme på
listen, bl.a. fordi producenterne ikke
vil bruge penge på at forsvare midler
som kun sælges i små mængder. Det
drejer sig bl.a. om:
# Crimidin (der har været brugt
mod mus).
# NaCl - eller kogsalt - som bl.a.
har været brugt mod bjørneklo (man
skærer stænglen over og hælder
kogsalt ned i den hule stængel). Det
har været beskrevet som en mil
jøvenlig metode fordi man ikke bru
ger “kemikalier” - men uanset hvad,
så er kogsalt er en plantegift.
# Strychnin (der har været brugt
mod rotter).
# Tjæreolie (der har været brugt
mod mus). Dermed er den gamle
Skovtjære endeligt aflivet - og det er
naturligvis heller ikke tilladt at købe
sokkeltjære og bruge det i skoven.
Sidste år var også en række midler
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som blev fjernet fra positivlisten (se
Skoven 4/03, side 170). Af disse mid
ler er der stadig en overgangsord
ning for Velpar som må bruges i kul
turer med nåletræ i Østrig, Frankrig,
Irland og Spanien. Frem til 2007 har
dyrkere i disse lande altså en fordel
frem for danske dyrkere.

Pesticidhandfingsplan
Der er nu lavet en handlingsplan nr. 3
for pesticider. Den omfatter bl.a. et
krav om at behandlingshyppigheden
sættes ned til 1,7 i landbruget, at der
laves 25.000 ha sprøjtefri randzoner
langs vandløb og søer over 100 m2,
og der bliver øget fokus på punktfor
ureninger fra bl.a. vaskepladser hvor
midler kan ophobes i jorden.
Varslingssystemet for pesticider
fortættes, der bliver en restriktiv
ordning for godkendelse af nye mid
ler, og der udpeges særligt pesticid
følsomme områder hvor pesticider
måske vil blive forbudt.
Planen omfatter ikke skov og jule
træer; forbruget i skoven er meget lil
le, og juletræer er en lille afgrøde.
Men en dag bliver der måske set på
skov og juletræer, og derfor kan det
være interessant at se om vi kan
håndtere regler af den type som land
bruget skal følge.
Et af de store problemer er pestici
der i grundvand og vandløb. Pestici
der der anvendes korrekt vil give
meget få problemer. Midlerne vil bli
ve bundet i humuslaget eller ned
brudt, og hvis de kan udvaskes ved
almindelig brug kan de ikke godken
des. Så hvis man finder pesticider i
vandløb er der sket en fejl, fx udvask
ning fra gårdspladser og veje.
Man skal undgå at spilde midlet
ved påfyldning, og det er gjort lettere
ved at mange midler nu findes i tab
letter og vandopløselige poser.
Påfyldning bør ske på steder med
plantedække som kan optage eventu
elt spild. Eventuelle rester skal bort-

"Miljøfarlig, N"
Der er indført et nyt EU direktiv
for farlige præparater, og det vil
gælde for alle industrikemikalier.
For planteværnsmidler betyder
det at der indføres en ny fareklas
se - Miljøfarlig, N. Dette symbol vil
blive brugt på mange af vores mid
ler - men der er ikke sket ændrin
ger i midlerne i øvrigt.

skaffes på korrekt vis - og ikke ved
nedgravning.
I landbruget tales meget om
behandlingsindeks (BI) der kan defi
neres som det antal gange et land
brugsareal i omdrift kan behandles
med de solgte pesticider når de anven
des i standarddosering. Hvis stan
darddoseringen er 3 liter, og man har
anvendt 1,5 liter, så er BI = 0,5. Har
man behandlet en afgrøde 4 gange
med BI 0,5, så er årets samlede BI på
arealet 2,0.
For hver afgrøde har man lavet
måltal for 2009.1 majs er det 1,05, i
vinterbyg 1,20, vinterhvede 1,75, roer
2,6 og kartofler 7-9,6. For landbruget
som helhed er måltallet 1,7, og BI bli
ver derved et politisk redskab til at
reducere mængden.
Landmanden kan nedsætte sit for
brug ved kun at behandle de arealer
hvor det er nødvendigt, og ved at
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Nogle planteværnsmidler glider ud, men nye midler kommer til. Det nuværende udvalg af midler giver under de fleste for
hold udmærkede muligheder for at kontrollere ukrudt og insekter.

sprøjte på de rigtige tidspunkter så
doseringen kan blive lavere end stan
darden.
Der findes ikke BI for juletræer,
men det vil være sværere for jule
træsdyrkeren at bruge de samme
metoder som landmændene. Vi kan
spare noget ved at sprøjte på de rig
tige tidspunkter, men vi kan som
regel ikke nedsætte dosis ret meget
hvis vi skal opnå den ønskede virk
ning.

handsker, gummistøvler og øjenskyller. Desuden skal der ved bomsprøjt
ning, rygsprøjtning og Micron Herbi
anvendes beskyttelsesdragt med
hætte og helmaske med A2P3 filter;
ved tågesprøjtning kræves herud
over beskyttelsesbriller. Ved opblan
ding kræves også forklæde og halv
maske med A2P3 filter. Disse regler
gælder også hvis man under udsprøj
tning sidder i en førerkabine med
kulfilter.

Nyt om ukrudtsmidler

Roundup
Der findes for tiden 16 handelspro
dukter som kan anvendes i skov - og
der sker hele tiden udskiftninger på
listen.
Det er kommet lidt bag på nogle,
at en del træarter ikke tåler
Roundup. Men den skader altså løv
træer med blade (herunder birk, asp,
røn, hyld), nobilis, cypres og lærk.
Glyphosat er et meget vigtigt mid
del i dansk jordbrug. Det udgør
omkring halvdelen af det samlede
forbrug af herbicider.

Karmex
Et italiensk forskningsinstitut har i et
forsøg set en mulig kræftvirkning
over for mus. Det har medført at pro
ducenten selv har valgt at påføre en
risikosætning om emnet indtil sagen
er afklaret; det er ikke et krav fra Mil
jøstyrelsen.
Det betyder at der stilles større
krav til personlige værnemidler, og
det vil føre til en alvorlig begræns
ning i brugen.
Man skal således bruge gummi

Der har været en del røre i medier
ne omkring midlet. I overfladenært
grundvand (dvs. i omkring 1 m dyb
de) har man 6 gange fundet glypho
sat og 4 gange fundet nedbrydnings
produktet AMPA. Det sker især på
stiv jord og efter en tør sommer hvor
jorden sprækker op, så der dannes
såkaldte makroporer.
Det har ført til, at der overvejes et
forbud mod at anvende midlet i land
bruget om efteråret efter 15. septem
ber - dog ikke på jordtype JB 1-3 (let
te jorde). Der er ikke begrænsninger
ved anvendelse i juletræer og klippe
bevoksninger. Der er tale om en fler
årig afgrøde og en mere stabil jord
bund end landbrug, og der skønnes
ikke at være samme risiko for dannel
se af makroporer.
Gallant
Den kemiske forbindelse hedder Haloxyfop-ethoxyethyl. Producenten vil
le ikke støtte midlet, og det blev der
for taget af EU’s positivliste. Midlet
blev taget af markedet 1.7.2002 -
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men eksisterende lagre hos forhand
lere og brugere må bruges op efter
denne dato.
Producenten vil måske senere lan
cere en isomér af aktivstoffet (dvs. et
produkt som har den samme kemi
ske opbygning, men spejlvendt).
Kerb
Er optaget på EU’s positivliste fra
1.4.2004.
Den tilladte dosering er tidligere
blevet sat ned til 1,0 1 handelsvare pr.
ha. I denne dosering er der kun tale
om en svag hæmning af kvik og
andre flerårige græsser.
Simazin
Midlet skulle have fornyet godken
delsen i oktober 2001. Det blev ned
stemt i EU og skal derfor fjernes fra
markedet i alle EU-lande.
Der er dog endnu ikke kommet
noget direktiv om udfasning. Indtil
videre kan man derfor købe og
anvende midlet lovligt, men det for
ventes at det i år nok er sidste forår
med Simazin.
Terbuthylazin
Miljøstyrelsen har i princippet
besluttet at sænke doseringen så
meget at det bliver uegnet i skoven
og til juletræer. Fremover vil det kun
være relevant i majs.
Der er dog ikke lavet nogen
bekendtgørelse om ændringen. Mil
jøstyrelsen ligger underdrejet som
følge af de personalereduktioner der
er foretaget de senere år. Midlet kan
derfor bruges i dette forår.
Når bekendtgørelsen kommer vil
der formentlig blive en afviklingsperi
ode. Hvis styrelsen fornemmer at der
sker en hamstring vil denne periode
nok blive noget kortere. Derfor
opfordres der til at alle kun køber de
normale mængder.
Matrigon
Midlet skulle have fornyet godken
delsen i 2000, men der er endnu
ingen afgørelse fra revurderingen.
Doseringen sættes måske ned.
Basta
Midlet skulle have fornyet godken
delsen i 2001, men der er endnu
ingen afgørelse.
Ally
Der har været en del rapporter om
misfarvninger efter brug af Ally i
2003.
Ally har givet skader når det er
brugt i blanding med glyphosat i
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Ædelgranlus

Sommerfuglelarver

Nåletræsnude
biller

Barkbiller/
vedborere

Galmider

Dipel
Fastac 50
ITCypermethrin
Karate 2,5
WG
Kumulus S
Sumi-Alpha

EW
Oversigt over de midler som er til rådighed mod insekter. Der er flere andre in
sektmidler som er på vej til godkendelse, og derfor kan det konstateres at vi
mangler ikke insektmidler.

bredsprøjtning, og ved sprøjtning
efter granens skudbrydning. Det er
lidt overraskende for der har været
advaret tydeligt mod at anvende Ally
på denne måde.
Ligesom ved andre jordmidler er
der skader efter overdosering. Det
kan optræde ved overlapning af
sprøjtebaner eller ved enden af
sprøjtesporet.
På samme måde ser man skader
når der sprøjtes på planter der er
svækket efter vinterfrost eller plan
ter på vandlidende arealer.
Derimod er det nyt at der er ska
der på planter som er sat ud samme
forår eller det foregående efterår.
Fænomenet kendes dog fra andre
jordherbicider. Risikoen er nu nævnt
i sprøjtebladet.
De skadede træer bliver meget
gule midt på sommeren, men der er
erfaring for at mange af dem retter
sig i løbet af efteråret.
Det kan bemærkes at Ally virker
ikke særlig godt mod kraftige ukrudts
arter som gederams, padderok og
tidsler. Men skal også være klar over
at det virker ikke hele sæsonen - en
del ukrudt kan komme igen efter nog
le måneder.
Gratil
Gratil er et smalt sulfunylurea middel
som især bruges mod burresnerre,

og det bruges ofte i blanding med
Ally. Der er ingen rapporter om mis
farvninger efter brug af Gratil.
De to nye midler, MaisTer/Logo og
Titus, bekæmper også burresnerre,
så måske bliver Gratil snart uaktuel.
Metaxon (MCPA)
Midlet har en off-label godkendelse
via PC-Consult og Dansk Juletræsdyr
kerforening. Det er under revurde
ring.

Nyt om insektmidler
Cypermethrin
Der findes to isomérer af aktivstoffet
- en cis- og en trans-form - og det er
cis-formen der er den mest aktive.
Der er derfor lavet en ny udgave med
højere andel af cis-formen, og det har
ført til at der anbefales en lavere
dosering end før. Derfor skal man se
på etiketten om det er den nye udga
ve man har fået.
Midlet skal have fornyet godken
delsen i 2004. Det ventes at fortsætte
uændret.
Sumi-Alpha
Siden 1.10.02 har midlet kun været
tilladt til rodhalssprøjtning mod
snudebiller - og ikke mod ædelgran
viklere, lus, barkbiller mv. Der er
efter Paul Christensens mening tale
om en politisk afgørelse, da andre
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Weed-roller mod bjørneklo
Weed-roller er en variant af Easyroller, idet den har ruller i jordhøjde.
Den er måske et godt forslag til at
bekæmpe bjørneklo.
Weed-roller består af to malerrul
ler som er monteret på to metalrør.
Rullerne bliver opfugtet med
Roundup som kommer gennem det
ene metalrør fra en tank som man
bærer på siden af kroppen. Når en
plante skal behandles klemmer man
rullerne sammen om ukrudtet, og
fører dem op langs planten, så mid
let afsættes på bladet.
Weed-roller er egnet på steder
hvor man ikke ønsker at sprøjte af
hensyn til prydplanter eller af hen
syn til den naturlige vegetation på
stedet. Man påfører kun sprøjtemid
let på ukrudtsplanten, og man bru
ger ikke større mængder end nød
vendigt. Ved brug af Easyroller til
smøring af toppe på juletræer bru
ger man typisk 3 liter på en formid
dag.

midler af samme type stadig er til
ladt.
Firmaet har været meget utilfreds
med afgørelsen og fører nu proces
mod Miljøstyrelsen. Denne sag er
endnu ikke afgjort.
Karate
1 maj 2001 fik Karate en foreløbig
godkendelse som betød væsentlige
indskrænkninger i brugen. I juni 2003
fik midlet en regulær godkendelse
som betyder at man kan vende tilba
ge til de tidligere regler.
Det tidligere krav om at man kun
kunne udbringe 2 x 0,3 kg/ha er bort
faldet. Nu er doseringen igen 0,6
kg/ha - og det er også denne dosis
som kræves for at opnå virkning.
Det var sidste år kun tilladt mod
ædelgranlus, nu må det også bruges
mod sommerfuglelarver, snudebiller,
barkbiller og vedborere. De tilladte
doseringer er fuldt tilstrækkelige til
at opnå effekt.
Der er dog kommet større
afstandskrav til vandmiljø (50 m).

Nyt om svampemidler
Rotstop
Rotstop bruges til stødsmøring af
nåletræ mod rodfordærver. Det be
står af sporer fra en svamp som hur
tigt dækker stødet, så rodfordærve
ren ikke kan etablere sig.

Den giver et godt arbejdsmiljø.
Man kan gå oprejst under arbejdet
fordi de lange metalrør gør det
muligt at nå helt ned til jorden. Sam
men med armstøtten og de bløde
håndtag opnår man en god arbejds
stilling.
Der kræves færre personlige vær
nemidler. Til påsmøring kræves

Rotstop er nu på vej til godkendel
se - som det første biologiske
bekæmpelsesmiddel. Det blev god
kendt af Skov- og Naturstyrelsen i
december 2003, og nu mangler kun
de sidste formaliteter.
Midlet bliver nu betegnet som
Sundhedsskadelig, Xn, og det angives
at det kan give overfølsomhed ved
indånding. Det skyldes at der ikke er
dokumentation for at det ikke skader.
Derfor kræves åndedrætsværn ved
brug (halvmaske med P2 filter).

Økologiske midler
Der har været arbejdet en del med at
udvikle økologiske midler til at
bekæmpe insekter. Der er tildelt offlabel godkendelse til fire midler:
Aldecid (gelatine), pris 4.327
kr./ha - udgår 30.7.04
Fiorina insektsæbe, 5.099 kr./ha
Fiorina Prof insekt- og meldugfjer
ner 622 kr./ha
Tanaco insektsæbe, 855 kr./ha
Det konventionelle alternativ er
Fastac til 68 kr./ha.
Skov- og Naturstyrelsen har
afprøvet alle de økologiske midler
sidste år, og har fået mange skader.
Det forlyder uofficielt at flere hundre
de tusinde juletræer er ødelagt. Så
der er stadig et stykke vej før der fin
des egnede alternativer til kemikali
erne.

overtræksbukser og langskaftede
handsker, mens man ved udbring
ning med fx rygsprøjte skal bruge
beskyttelsesdragt med hætte,
beskyttelsesbriller og åndedræts
værn.
Inden for det offentlige har man
generelt udfaset brug af pesticider,
men netop for bjørneklo er pestici
der stadig tilladt. Det anbefales at
smøre eller pensle midlet på plan
terne og ikke at ramme andre plan
ter på stedet. Det må ikke bruges
nærmere end 2 m fra vandmiljøet,
og man skal sørge for at midlet ikke
kommer ud i vandet. Disse krav
skulle det være nemt at opfylde ved
brug af Weed-roller.
Kæmpebjørneklo er en af de
ukrudtsarter som er vigtig at
bekæmpe. Den kan udkonkurrere
alle andre urter, den breder sig hur
tigt, og den kan give kraftig eksem
selv ved let berøring. Frøene kan lig
ge i jorden i mange år, og derfor skal
arealet følges i en årrække.

Priser
Der er stort set ingen ændringer i pri
serne på kemikalier.
Den eneste forskel fra sidste år er
at Roundup 2000 til 56 kr./l i 2003 nu
er erstattet af Roundup 3000 til 75
kr./l. Hektarprisen er steget fra 112 til
135 - men det er stadig et af de billig
ste midler på markedet.

Nye midler
Den næste artikel rummer en fyldig
omtale af to af de nye midler:
MaisTer / Logo og Titus. Udover det
kan nævnes:
Goal
Goal (Oxyfluorfen) bruges meget i
USA. PC-Consult har lavet flere for
søg med midlet herhjemme. Det har
ikke haft nogen større effekt, og opgi
ves formentlig da EU næppe vil god
kende det. ■

Artiklen er baseret på foredrag ved
- temadag om planteværn 3. marts i
Osted, arrangeret af PC-Consult, samt
- temadag om juletræer og pynte
grønt 17. marts i Jyderup, arrangeret
af Skov & Landskab, KVL, og Dansk
Juletrædyrkerforen ing.
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MaisTer og Titus
- to nye ukrudtsmidler
Af Paul Christensen, PC-Consult,
og Søren Fodgaard,
Dansk Skovforening

Nogle nye midlers virkning august 2003 på
canadisk bakkestjerne og kvik
Dækningsgrad (% af arealet)
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To nye ukrudtsmidler MaisTer og Titus - er effekti
ve over for en række tokim
bladede ukrudtsarter. Des
uden har de en betydelig
virkning på græsukrudt som
bl.a. kvik.
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I marts 2004 er der kommet off-label
godkendelse på to nye ukrudtsmid
ler, som foreløbig især er beregnet til
brug på markkulturer med juletræer.
De hører til gruppen af sulfunylureamidler - ligesom Ally og Gratil der
blev introduceret sidste år.
Til en lang række ukrudtsarter vil
de nye midler kunne erstatte brugen
af Inter-Terbuthylazin + Karmex.

Foramsulfuron +
iodosulfuron (MaisTer)
MaisTer anvendes i landbruget til
majsdyrkning. Producenten Bayer
håber i 2005 at få en regulær godken
delse til skov og juletræer under han
delsnavnet Logo. Undervejs i udvik
lingen af midlet har man tidligere
brugt navnet Fortuna; men det er det
samme middel, der er tale om.
MaisTer (Logo) anvendes til at
bekæmpe en række tokimbladede og
enkimbladede ukrudtsarter. 1 forsøg
er set en fortrinlig virkning på
dueurt, canadisk bakkestjerne, burre
snerre, kamille, enårig rapgræs samt
en betydelig hæmning af kvik.
Selv en betydelig, etableret vegeta
tion af kvik visner helt ned efter
sprøjtningen. Den holder sig væk ind
til sidst i vækstperioden, hvor den
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Figur 1. Virkning af Logo (= MaisTer) og Titus i 2003 på kvik (rød) og canadisk
bakkestjerne (blå). Tallene angiver dosering i gram/ha. Til venstre ses ubehand
let og alternativet terbuthylazin + Karmex samt den sammenlignende behand
ling med Ally + Gratil. Skalaen viser ukrudtets dækningsgrad i procent af det
samlede areal (PC-Consult. Forsøg UKR 26 / 03).

spirer frem igen - lavere og mindre
dækkende end før sprøjtningen.
Agertidsel, der er spiret frem på
sprøjtetidspunktet, visner ned. Der
spirer dog hurtigt nyt frem, så der
bliver kun tale om en mindre hæm
ning af denne art.
Figur 1 viser resultaterne fra et
forsøg med kvik og canadisk bakke
stjerne. Når bakkestjernen blev
sprøjtet væk (f.eks. med Ally + Gratil)
bredte kvikken sig eksplosivt. Logo
kunne både holde bakkestjerne væk
hele sommeren og sørge for, at kvik
ken kun kom lidt frem hen i august
måned.
Figur 2 viser, at Logo hæmmede
agertidsel kraftigt, men slet ikke
bekæmpede den fuldstændigt. Det
samme var tilfældet med blandingen
Ally + Gratil. Figur 4 viser et forsøg

hvor Logo kunne reducere burresner
re til næsten ingenting - og gøre det
mindst lige så godt som Ally + Gratil.
Det ukrudt, der skal bekæmpes,
skal som ved alle sulfunylurea-midler
ikke være for højt - højst 20 cm. Da
midlerne har en meget kraftig blad
virkning, skal ukrudtet til gengæld
også helst være spiret lidt frem for at
opnå den bedste effekt. Dette inde
bærer, at det bedste sprøjtetidspunkt
er i slutningen af april til begyndel
sen af maj måned.
Det er vigtigt, at sprøjtningen sker
inden granernes skudbrydning, da de
nye skud ellers risikerer at blive lyse
eller gulfarvede. Forsøgene har dog
vist, at MaisTer synes at være noget
mindre aggressivt end Ally, så risiko
en for lysfarvning er mindre med
MaisTer.
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Doseringen i juletræer er 100-150
g/ha. Der synes ikke at kunne opnås
bedre virkning ved at overstige de
150 g. Væksten standser nogle lå
dage efter udbringning, mens der går
et par uger før der er synlig effekt i
form af lyse hjerteskud.
MaisTer er et brunligt granulat,
der leveres i bøtter med 375 gram.
Midlet skal for at give bedst mulig
virkning blandes med 2 1 MaisTerOil
pr. ha. Det udbringes med en mark
sprøjte eller en rygsprøjte. Det bør
ikke udbringes hvis der kommer regn
inden for 4 timer, og heller ikke ved
temperaturer over 30 gr. eller under
8 gr.
Selv om det angives, at midlet ned
brydes relativt hurtigt, er der allige
vel god virkning gennem hele
vækstsæsonen på en række ukrudts
arter.
Varigheden af virkningen er for de
fleste arter helt på højde med eller
bedre end varigheden ved terbuthylazin + Karmex, der i parentes
bemærket ikke altid er lige fremra
gende - tænk f.eks. på genfremspirin
gen af Stolt Henriks brandbæger.
Figur 3 viser, hvordan Logo, men ikke
Karmex, effektivt kunne holde Stolt
Henriks brandbæger væk igennem
hele vækstsæsonen.

Rimsulfuron (Titus)
Titus anvendes i landbruget til kar
toffeldyrkning, og det markedsføres
af DuPont.
Titus anvendes lige som MaisTer

Nogle nye midlers virkning august 2003 på
dueurt og agertidsel
Dækningsgrad (% af arealet)
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Figur 2. Virkning af Logo (- MaisTer) og Titus i 2003 på agertidsel (rød) og
dueurt (blå). Tallene angiver dosering i gram/ha. Til venstre ses ubehandlet og
alternativet terbuthylazin + Karmex samt den sammenlignende behandling med
Ally + Gratil. Skalaen viser ukrudtets dækningsgrad i procent af det samlede are
al (PC-Consult. Forsøg UKR 26 / 03).

til at bekæmpe en række tokimblade
de og enkimbladede ukrudtsarter.
Især bekæmpes arter som dueurt,
canadisk bakkestjerne, burresnerre,
kamille, enårig rapgræs. På kvik kan
der opnås en betydelig hæmning lige
som med MaisTer.
Agertidsel, der er spiret frem på
sprøjtetidspunktet, visner ned. Der
spirer dog hurtigt nyt frem, så der

Figur 3. Virkning af Logo (= MaisTer) i 2003 på Stolt Hen
riks brandbæger (rød) og canadisk bakkestjerne (blå). Tal
lene angiver dosering i gram/ha. Til venstre ses ubehandlet
og alternativet terbuthylazin + Karmex samt den sammen
lignende behandling med Ally + Gratil. Skalaen viser ukrud
tets dækningsgrad i procent af det samlede areal (PC-Con
sult. Forsøg UKR 27 / 03).

Nogle nye midlers virkning september 2003 på
canadisk bakkestjerne og Stolt Henriks brandbæger

bliver kun tale om en mindre hæm
ning af denne art.
Figur 1 viser resultaterne fra et
forsøg med bekæmpelse af kvik og
canadisk bakkestjerne med bl.a.
Titus. Titus synes at have en mere
kortvarig effekt på bakkestjerne end
Logo og Ally + Gratil. Virkningen på
kvik er den samme som ved Logo,
hvis doseringerne af Titus er 30 g/ha

Figur 4. Virkning af Logo (= MaisTer) og Titus i 2003 på
Stolt Henriks brandbæger (rød) og burresnerre (blå). Talle
ne angiver dosering i gram/ha. Til venstre ses ubehandlet
og alternativet terbuthylazin + Karmex samt den sammen
lignende behandling med Ally + Gratil. Skalaen viser ukrud
tets dækningsgrad i procent af det samlede areal (PC-Con
sult. Forsøg UKR 28 / 03).

Nogle nye midlers virkning juli 2003 på
burresnerre og Stolt Henriks brand bæger
Dækningsgrad (% af arealet)
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eller derover. Lavere doseringer vir
ker for kortvarigt.
Figur 2 viser, at Titus skal anven
des i meget store doseringer for at
hæmme agertidsel sikkert. En egent
lig bekæmpelse er der ikke tale om.
Figur 4 fra et forsøg med bekæmpel
se af bl.a. burresnerre viser, at Titus i
høje doseringer kunne reducere bur
resnerre til næsten ingenting.
Det ukrudt, der skal bekæmpes,
må ikke være for højt; erfaringer fra
landbruget viser, at det må højst
have 8 løvblade. Burresnerre bekæm
pes optimalt ved 1-3 bladkranse.
Også ved Titus skal man udnytte den
store bladvirkning, og derfor skal
ukrudtet også ved dette middel helst
være lidt fremspiret på sprøjtetids
punktet - slutningen af april til begyn
delsen af maj måned.
Som ved de øvrige sulfunylureamidler er det vigtigt, at sprøjtnin
gen sker inden granernes skudbryd
ning, da de nye skud ellers risikerer
at blive lyse eller gulfarvede. For
søgene har dog vist, at Titus synes
at være noget mindre aggressivt
end Ally.
Doseringen i juletræer er lige som
i kartofler maksimalt 30 g/ha, og mid
let må højst anvendes 3 gange i kul
turens omdrift. I modsat fald kan der
være en risiko for udvaskning af nog
le af stoffets nedbrydningsprodukter.
Titus er et gyldenbrunt granulat.
Produktet skal for at give bedst mulig
virkning tilsættes et spredemiddel,

f.eks. 0,1% Lissapol Bio i sprøjte
væsken.
Selv om det angives, at midlet ned
brydes hurtigt (med en halveringstid
på 10-20 døgn), er der alligevel på
nogle ukrudtsarter en god virkning
gennem det meste af vækstsæsonen.

Priser
Priserne på de nye midler er
omkring:
MaisTer (Logo), 100-150 g/ha: 384576 kr/ha
Titus, 30 g/ha: 270 kr/ha
Til sammenligning:
Karmex, 1,25 kg/ha + Inter-Terbuthylazin, 4 l/ha: 256 + 720 = 976 kr/ha.
Videreudvikling af MaisTer (Logo)
og Titus
Det er yderst begrænset, hvilke
ukrudtsarter de to ukrudtsmidler
endnu er afprøvet på. F.eks. er der
endnu ingen erfaringer med de van
skelige tokimbladede skovukrudtsar
ter såsom hindbær og gederams,
ligesom virkningen på skovgræsser
ne (bølget bunke, mosebunke,
rørhvene arter og lysesiv) endnu
ikke er undersøgt.
Hvad angår kulturtræernes tole
rance over for midlerne er der endnu
kun erfaring med nordmannsgran,
men ikke over for nobilis, løvtræer
m.v.
Det er derfor håbet, at der i de
kommende år kan blive mulighed for
at opnå flere forsøgsmæssige erfarin
ger med bl.a. disse to nye midler. ■

Brdr. Svanebjerg ?|||i
Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter
Renholdelse og stabklipning af juletræer
o

Desuden udfører vi juletræsnetning, rabat-klipning m.m.
Leestrup • 4733 Tappernøje ■ tlf. 36 72 53 77 • fax 56 72 57 02

Forhandling af anlægsrør til overkørsler
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Træ-bremse til store
træer
Top-Stop tangen og sprøjtning med
Pomoxone er to af de velkendte mid
ler til at få juletræerne til at vokse
lidt langsommere. Men der kommer
hele tiden nye bud på markedet.
Hedeselskabet forhandler Pichlinger Baum-Bremse (“træbremse”) der
ligner en overdimensioneret gren
saks med ret lange skafter. Kæberne
kan ikke nå helt sammen, idet der
levnes plads til stammen i midten.
Den virker på samme måde som
Top-Stop tangen ved at såre barken
og hæmme stoftransporten. Den bru
ges på træer der er omkring mands
højde, og man laver 3 “klip” på stam
men omkring 1 m under toppen.
Væksten af den øverste del af træet
skulle så hæmmes med 25-30%.
Saksen vejer omkring 3 kg. Det er
en vægt der mærkes ved længere
tids brug, fordi man skal holde ude
for enden af skafterne.
Træ-bremsen stammer fra Østrig
og er udviklet til frugtavl hvor den
fører til større blomstring (idet saft
strømmen af sukkerstoffer fra kronen
og nedad bremses). Den koster 1.995
kr.
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Hækklipperen
Det er ofte nødvendigt at beskære
toppen af juletræet hvis topskuddet
er blevet for langt. Men så vil side
grenene få for meget fart på, og så
skal de også have en tur med saksen.
Det tager tid, og derfor kan man være
være rationel og bruge en hækklip
per - det tager 7 sekunder pr. træ.
Det betyder samtidig at man får en
meget ensartet vare.
Sårene lukkes pænt, der kommer
nye skud fra sideknopper, og efter et
par år kan det (næsten) ikke ses.
Træets etagering forsvinder, og det
bliver tættere. Billedet viser et træ
der er behandlet for et år siden, så
der er kommet nye skud ud.
Det anbefales at bruge hækklippe
ren op til 2.-3. grenkrans, og derpå
beskære de øverste grene med sak
sen. Det er vigtigt ikke at gå for langt
ind med hækklipperen, men kun
studse skuddene. Går man for hårdt
frem vil det give øget vækst i toppen.
Man skal ikke sigte mod at lave
den endelige form på træet med det
samme. Det anbefales at bruge meto
den tre år før salget.
Det største problem er nok at
træet får et andet udseende end vi er
vant til. Det bliver mere tæt og kan
ikke bære ret meget pynt - efter
dansk tradition. Man skal nok aftale
beskæringen med en køber før man
behandler et stort antal træer.

S*.

Ny model grenretter

“nitter” som er støbt ind i plastic
stykket - de skulle være mere hold
bare end den første udgave. De gren
rettere som hægtes sammen findes i
to udgaver - den nederste er et for
længerled, den øverste indeholder
hakker som sættes op omkring den
gren der skal rettes ind.
Det smalle forlængerled kan også
monteres i de riller som findes midt
på grenretteren så man får en T-form.
Modellen med hakker sættes så
vandret, og forlængerledet er lodret
og fastgøres ved en gren længere
nede på træet.
Både nitter, riller og hakker findes
flere steder på grenretteren så det er
muligt at lave den længde som pas
ser til det træ der skal rettes til.
Billedet viser grenretterne i grå
plastic. Det er en prototype - når de
sættes i produktion bliver de gule så
de er lette at finde i kulturen.
Prisen bliver omkring 4 kr/stk, og
de sælges i kasser med et udvalg af
alle fire typer.

På Langesø sidste år viste Hedesel
skabet en ny udgave af grenretteren
“Triwi” som bruges til at styre grene
der er vokset i en forkert retning. Der
er nu kommet flere varianter som
giver flere muligheder.
På billedet ses den nuværende
model i midten. Øverst til venstre en
ny forstærket udgave til at rette kraf
tige grene ind.
Til højre ses to grenrettere der er
hægtet sammen ved hjælp af små

Hedeselskabet har lavet en ny speci
algødning til juletræer: 15-4-13 (+ 4S +
5Mg). Det høje indhold af magnesium
øger træets mulighed for at optage
jordens øvrige næringsstoffer og
giver derved bedre muligheder for
en god farve.
Gødningen leveres på palle med
1200 kg.

Ny juletræsgødning

Brænde fabrik - Hakki Pilke

Valmet 665

Automatisk: føder - saver - kløver
og læsser i én arbejdsgang.
Traktor og el drevet.
Kørt 2x3 mdr.

m. fuld skovinddækning kørt meget lidt og nænsomt

Nypris: kr. 65.000,- + moms
Sælges for kr. 29.000 + moms
i
K.

Henvendelse:

Emmedsbo Skov v Erik w.
86 38 47 10/40 17 26 78
info@emmedsbo.dk

«

WWW.
m

Kr. 130.000,- + moms

SKOVPLANTER

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

AARESTRUP PLANTESKOLE

W-v >:

Aarestrupvej 162 • 7470 Karup • Tlf. 8666 1790/ 9740 5244
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En skovbørnehave
set fra distriktets
synspunkt
Af skovfoged Anders Suurballe,
Damsbo Skovdistrikt

Skepsis ved at lade en bør
nehave (mis)bruge den pri
vate skov er vendt til fryd.
At se børn boltre sig i natu
ren - se deres forandring
sammenlignet med "inde
spærringen" i børnehaven
er en fantastisk oplevelse.
For skoven er der mest
tale om positive erfaringer.

i

:

Artiklen kan ses i forlængelse af artik
len fra Skoven 1/04 om børnehaven
Rødderne. Red.

Damsbo Skovdistrikt
Damsbo Skovdistrikt er et lille løv
trædistrikt vest for Falsled på Syd
fyn. Skoven er på 225 ha og ligger
skønt lige ned til Helnæsbugten med
ca. 1,5 km kystlinie.
Der er en offentlig tilgængelig
strand med en stor p-plads og en
offentlig toiletbygning. Stranden er
særdeles velbesøgt, i sommerhal
våret grænsende til ’’fluepapir”
begrebet. Mange institutioner
spændende fra børnehaver til høj- og
efterskoler bruger stranden til dags
arrangementer hele året. Skoven bag
stranden fungerer derfor i høj grad
som en kulisse hvor man kan gå ind i
skygge og læ, slappe af og nyde natu
ren.
Publikums ønsker om overnatnin
ger og bål (forbudt af kommunen på
stranden) har ført til at distriktet har
oprettet en bål- og overnatnings
plads i skovkanten afsides fra den
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Def er en stor oplevelse at besøge Rødderne. Fornøjelsen ved at se dem lege
roligt i grupper, at blive udfordret motorisk i træerne og i skovbunden, og at se
deres interesse for naturen.

offentlig benyttede strand. Overnat
ningspladsen er i 2003 udbygget med
en shelter der kan rumme 10-12 voks
ne (se senere). Vi har på pladsen ca.
150 betalende personer som overnat
ter om året.

"Rødderne"
Toftegård Børnehave i Fåborg Kom
mune henvendte sig første gang i
foråret 2002 med et ønske om at kun
ne benytte et område i skoven som
sommerbase (1/5 - 1/9). Formålet
var at kunne veksle mellem skov og
strand alt efter vejr og aktiviteter.
Det drejede sig om en ’’stue” i bør
nehaven på ca. 20 børn; Rødderne.
Rødderne var et forsøg hvor entusia

stiske kæfter i børnehaven mente at
børn ville have det meget bedre ved
at variere deres tid mellem natur og
børnehavens ’’faste” rammer.
Rødderne fik ingen ekstra bevillin
ger fra kommunen og måtte derfor
finde alternative kilder til de ekstra
omkostninger der kommer af at skul
le i skoven hver dag. Deres indkøbte
bus blev således sponseret med
reklamer fra det lokale erhvervsliv,
og udstyr/redskaber blev erhvervet
gennem Friluftsrådet og diverse fon
de.
Ideen var at Rødderne skulle være
i skoven mandag til torsdag fra 09.0013.30 og ellers resten af tiden i børne
haven.

For skovdistriktet er det vigtigt at man har frasagt sig alt ansvaret for eventuelle ulykker. Som hovedregel sker færdslen i
skoven på eget ansvar.

Overvejelser
Efter nogen overvejelse indvilligede
vi i at modtage Rødderne som et for
søg, i første omgang for en sommer
periode.
Fordi skoven er så besøgt ønskede
vi ikke en gruppe som ved deres til
stedeværelse kunne tilskynde publi
kum til at overtræde de almindelige
regler i Naturbeskyttelsesloven om
færdsel i private skove.
En lang række spørgsmål blev stil
let inden start. Bl.a. om der ville bli
ve en øget færdsel uden for sti- og
vejnettet, ville det tiltrække publi
kums grupper som vi ikke var inter
esseret i, osv.?
Ville børnene behandle den eksi
sterende bevoksning eller installatio
nerne skånsomt? Ville de undlade at
skære/hugge i træerne, brække grene
osv. eller øve hærværk på shelter,
bålplads eller grill?
Ville sliddet på området blive for
stort?
Ville betalende brugergrupper
blive generet af røddernes tilstede
værelse - her tænkes især på jagt
lejerne?
Skulle vi oprette dyre forsikringer

eller var der nogle sikkerhedsforhold
som skulle iværksættes?
To sæsoner har Rødderne været
her, og nu ved vi hvordan det hele
virker.

Areal og slid
Rødderne fik base på den allerede
eksisterende bål- og overnatnings
plads.
Arealet er isoleret i det yderste
hjørne af skoven og er på ca. 1,5 ha.
Det ligger i noget værnskov der ikke
dyrkes og er afgrænset af sivområde,
grøfter og indhegnet mark. Jordbun
den er sandblandet lerjord bevokset
med græsser.
Området er umiddelbart ikke til
gængeligt for normal færdsel.
Bevoksningen er overstandere af 8-10
m høje skovfyr med opvækst af
spredte birketræer og egetræer med
krone til jorden.
Arealet er derfor perfekt til denne
gruppe børn - isoleret fra resten af
publikum, med masser af klatretræer
og udfordringer og nær stranden.
Desuden er konflikter med jagtlejer
elimineret pga. den afsides beliggen
hed.

Tilgang til basen foregik i starten
ad en lille sumpet sti - i våde perio
der pletvis med blankt vand. Ligele
des foregik adgangen fra basen til
stranden igennem et sivområde der
ved højvande eller i våde perioder
kunne være oversvømmet.
Distriktet udlagde derfor primitive
spange - selvfølgelig for at hjælpe de
små børnefødder - men også for at
bevare en kontrolleret sti og undgå
at der bliver lavet nye i området.
1 den første sæson Rødderne var
på pladsen, var der kun en bålplads.
For at imødekomme overnattende
gæster (primært), samt for at give ly
for børnehaven blev der i foråret
2003 opført en shelter.
Den er bygget af douglastømmer
med græs på taget og er lavet så stor
(6 x 3,5 m), at alle Rødderne kan
være derinde i dårligt vejr. Der er
desuden også opsat en stationær
grill på bålpladsen, og for tiden er en
jordovn under konstruktion.
Sliddet på græsset må betegnes
som moderat. Græspelsen holdes
nede omkring shelter- og bålpladsen,
men der er ikke områder med bar
jord. Der ses trampede stier som bre-
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der sig ud i bevoksningen fra det cen
trale område.
Installationerne er så solide at der
ikke kan konstateres slid. Rødderne
må ikke betræde shelterens græstag.
De ege- og fyrtræer som bruges til
klatring og kulisse er der ikke noget
slid at se på.
Derimod er området ikke mere så
øde som tidligere. Spangene og det
at børnene bevæger sig fra området
og til stranden har skabt en sti som
nu også benyttes af lokalt publikum
på gåture.
Vi har desværre to gange sidste
sæson oplevet direkte hærværk af
uvedkommende. Brænde og sno
brødspinde er spredt rundt på plad
sen. Taget på shelteren er brugt til
springbræt for at komme over i nogle
træer, der er efterladt affald ol.

Aftale
Der er lavet en kontrakt med børne
haven stort set indeholdende de
punkter som nævnes på Skovforenin
gens hjemmeside om skovbørneha
ver. Der er desuden aftalt med børne
haven at de viger pladsen for beta
lende gæster i skoven.
Skovdistriktet har ikke lavet foran
staltninger der kunne ligne legered
skaber eller gjort forholdene i og
omkring klatretræerne mere tilgæn
gelige. Tanken er at undgå at udføre
sikkerhedsforanstaltninger som faldunderlag o.l. samt at undgå et objek
tivt ansvar.
Frasigelsen af ansvaret for eventu
elle ulykker er højt prioriteret og et
centralt emne i aftalen. Som hovedre
gel sker færdslen i skoven på eget
ansvar. Vi har desuden frasagt os
ansvaret for visse konkrete ting
såsom glatte spange, ulovligt nedspring fra shelterens tag samt opfor
dret børnehaven til at undlade at
komme i skoven når det eksempelvis
blæser meget.
Vi har desuden aftalt med børne
haven at de på et fællesmøde infor
merer forældrene om skovens sta
tus som privat skov, og at man der
for ikke uden forudgående tilladelse
må benytte bål- og overnatnings
pladsen.
Normalt holder vi pladsen ’’hem
melig” for at kunne styre hvem der
benytter den. Men med en masse
børn hver dag bliver den hurtigt
kendt i en større kreds, derfor orien
teringen til forældrene.
Der er ingen problemer med eks.
affald, og alle tiltag udover de i natur
beskyttelseslovens tilladte aktivite
ter snakkes der om. Tidsmæssigt
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Sidste år blev der bygget en shelter på pladsen. Det skete i første gang for at imø
dekomme overnattende gæster, men også for at give ly for børnehaven. Shelteren er er så stor (6 x 3,5 m), at alle Rødderne kan være derinde i tilfælde af
dårligt vejr.

bruges der ca. 5-6 timer pr. sæson til
administration, møder og kontrol

Betaling
1 den første sæson rødderne var på
distriktet blev opfattet som et forsøg.
Da børnehaven ikke havde ekstrabe
villinger blev der ikke forlangt beta
ling. Dog finansierede børnehaven
produktion og opsætning af reklame
på deres bus samt reklame for distrik
tet igennem den lokale radiostation.
I anden periode var betalingen for
uden ovennævnte reklame et bidrag
til shelteren på 6.500 kr. Begrundel
sen var at den blev bygget så stor at
den kunne huse alle Rødderne. Jord
ovnen er betalt og opsat af børneha
ven og overdrages til skoven.
Der vil i fremtiden opkræves en
eller anden form for betaling, idet
ordningen nu anses som permanent.

Konklusion
På det personlige plan er det hver
gang en stor oplevelse at besøge
Rødderne. Fornøjelsen ved at se dem
lege roligt i grupper, at blive udfordret motorisk i træerne og i skovbun
den, at se deres interesse for naturen
og deres umiddelbare tilgang til den.
Set i et større perspektiv er der
desuden ingen tvivl hos os om at vi
får nogle bedre unger ud af dette til
bud. Skolerne fortæller om børn der
er bedre til at koncentrere sig og som

motorisk er forud for de andre. Frem
medgørelsen overfor naturen und
gås, naturforståelsen højnes.
For skoven isoleret er det en for
del at vi nu har en bål- og overnat
ningsplads der er helt unik. Skovbør
nehavens ’’pres” og økonomiske
bidrag har givet indspark til at få
etableret denne base der nu er cen
tral for anden indtægtsgivende virk
somhed (overnatninger, ’’overlevel
seskurser” o.s.v.).
Overordnet kunne man måske
ønske sig at en sådan unik ydelse
blev værdisat af det omkringliggende
samfund i en ganske anden størrelse
end det beskedne beløb som udvalg
te skove får ud af det jf. Skovforenin
ges hjemmeside.
Rødderne har af Socialministeriets
KID-pulje fået tildelt 780.000 kr. til
forskning i børn og indlæring - hvad
de kan og hvordan de kan. Dette er et
forarbejde til socialministerens
ønske om læseplaner i børnehaver
ne. Resultater fra denne undersøgel
se forventes senere at blive publice
ret i Skoven. ■
Fotos: Susse Mohr Markmann.
I næste nummer af Skoven omtales en
vejledning for skovejere der vil udleje
et areal til en skovbørnehave. Den fin
des på Skovforeningens hjemmeside
under “Andre indtægter”.
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Teltpladser og
naturlejrpladser

Teltpladser

Kontakt 01 udgivet e. sponsoret og i

MD
O

Håndbogen som giver oversigt over
teltpladserne.

Hjemmesiden www.teltpladser.dk giver bl.a. vejledning i oprettelse af en telt
plads og ideer til markedsføring.

Håndbog om
overnatning i naturen

Teltpladsordningen henvender sig
til friluftsfolket, der rejser uden
motor: Vandrere, cyklister, roere, sej
lere og ryttere. Ordningen bygger på
de mange værters gæstfrihed og er
en fin mulighed for at møde andre friluftsfolk og bo tæt på naturen.
Som noget nyt er der nu mulighed
for at overnatte i shelter på 1/3 af
pladserne, så man kan lade teltet bli
ve hjemme. En shelter er en trækon
struktion med 3 sider: gulv, væg og
loft. Konstruktionen giver brugeren

Der er kommet en ny udgave af
bogen om lejrpladser i naturen:
’’Overnatning i det fri 2004-2005. Telt
pladser og naturlejrpladser”. Bogen
indeholder både gode råd til plan
lægningen af turen og beskrivelse af
hver enkelt plads.
Der er nu 752 teltpladser over hele
landet, omtrent det samme som for
to år siden. Der er kommet 100 nye
til, mens andre 100 er faldet ud.

Planter til: Pyntegrønt & juletræer, skov, læ & vildt.

Barrods- & dækrodsplanter
Peter Schjøtt’s Planteskole
7361 Ejstrupholm
Tlf. 75 77 25 52 - Fax. 75 77 31 34
E-mail: p.s@planteskole.dk

Se fremtidens fordele på www.planteskole.dk

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

mulighed for at komme i kontakt
med naturen og alligevel sove i ly for
vind og vejr. Man kan ligge i sovepo
sen og samtidig nyde lejrbålet, og om
morgenen er der frit udsyn til det
omgivende landskab.

Faciliteter og pris
Pladserne stilles til rådighed af bl.a.
private lodsejere, skoler, spejdere,
kommuner, amter samt Skov- og
Naturstyrelsen.
På de fleste teltpladser er der bål
plads samt adgang til toilet og vand i
nærheden. Nogle steder kan man få
et varmt bad og brænde til sit bål
mod et beskedent tillæg i pris.
Det koster højst 15 kroner pr. per
son for en enkelt overnatning. Nogle
pladser er gratis - det gælder for
Skov- og Naturstyrelsens pladser,
samt for en del af de kommunale og
amtskommunale pladser.
Håndbogen
“Overnatning i det fri 2004-2005. Teltpladser
og naturlejrpladser”. 8. udgave. Vejledende
udsalgspris: 98 kr. Sælges hos bl.a. boghand
lere, turistbureauer, Dansk Cyklist Forbund,
De Frie Fugle og Dansk Vandrelaug. Den kan
bestilles på www.teltpladser.dk - men så
kommer der 45 kr i forsendelse på.
Bogen er udgivet af Friluftsrådets ERFAgruppe for primitive overnatningspladser:
Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen,
Amterne i Danmark, De Frie Fugle, Dansk
Cyklist Forbund, Børne- og Ungdomsorgani
sationernes Samråd, Dansk Vandrelaug,
Campingrådet, Dansk Forening for Rosport
og Dansk Islandshesteforening.
Mere information på www.teltpladser.dk,
hvor bogen også kan bestilles. Hjemmesi
den indeholder ikke en komplet oversigt
over alle teltpladserne.
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Råd om
overnatning
i skov
Primitive overnatningsplad
ser kan give indtægter for
skovene. Der vises et
eksempel på kontrakt om
udlejning.

13
.V
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Skovforeningen har udarbejdet en
vejledning for skovene ved udlej
ning af teltpladser. Det sker som led
i rådgivning af skovejerne om
muligheder for at skaffe indtægter
udover vedproduktion. Vi bringer
her en let forkortet udgave af denne
vejledning.
Hele teksten kan ses i medlems
afdelingen på Skovforeningens
hjemmeside: www.skovforenin
gen, dk > Medlemsafd. > Andre
indtægter.
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En enkel overnatningsplads med bålsted og ingen andre faciliteter.

Skovforeningen har samlet en række
erfaringer med overnatningspladser.

Areal- og terrænbehov
Tommelfingerreglen siger at 1 person
har brug for mindst 5 m2 lejrplads.
Overnatning i små grupper kan ske
mange steder, blot terrænet er
nogenlunde fladt og der er mulighed
for at tænde bål. Store naturlejrplad
ser lejes typisk ud til fx ridelejre og
spejderlejre. Adgang til hav, sø eller å
er ofte attraktivt for kunderne.

Faciliteter
Som udgangspunkt stiller skoven
ingen faciliteter til rådighed. Af hen
syn til alle parter er det dog vigtigt at
det står klart for de overnattende
hvor de skal forrette deres nødtørft.
Det er oplagt for skovejeren at til
byde ekstra service mod betaling.
Tørt brænde og vand har alle over
nattende brug for, og nogle skovejere
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tilbyder endda mad. Hvis der er
fiskemuligheder, kan fisketegn også
være et godt produkt at sælge til de
overnattende.

Markedsføring
Små teltpladser kan markedsføres
gratis i bogen om “Overnatning i det
fri”. Indtil en ny udgave udkommer
kan man blive optaget på hjemmesi
den www.teltpladser.dk. En betingelse
for at blive optaget i bogen og på
hjemmesiden er dog at prisen højst
er 15 kr. pr. person pr. nat.
Større pladser kan ofte markeds
føres via organisationer (fx for spej
dere og ryttere) og amtet.

Lovgivning
Det er naturbeskyttelsesloven der
regulerer reglerne for adgang til pri
vate skove. Heraf fremgår det at
ophold i private skove mellem sol
nedgang og kl. 7.00 om morgenen

kræver skovejerens tilladelse. 1 den
kommende naturbeskyttelseslov
(som snart ventes vedtaget) vil der
dog være offentlig adgang fra kl. 6.00
om morgenen.
Lejrslagning kræver skovejerens
tilladelse uanset tidspunktet. Det vil
også gælde i den kommende naturbe
skyttelseslov.
Reglerne for offentlighedens
adgang er uddybet i bekendtgørelsen
om offentlighedens adgang til at fær
des og opholde sig i naturen.

Kontrakter for
overnatning i skov
Kontrakten skal selvfølgelig tilpas
ses det enkelte sted, men nogle
emner vil gå igen. Boksen viser et
eksempel en kontrakt for et privat
distrikt der udlejer et større strandog overdrevsareal som primitiv lejr
plads. Arealet ligger i tilknytning til
skov.

( FRILUFTSLIV - RÅDGIVNING

Tilladelse til brug af lejrplads
Medundertegnede får herved tilladelse til, under behørig hensyntagen til
de nedenfor angivne retningslinier, at benytte lejrpladsen i XX skov i perio
den XX - XX, begge dage inklusive.

Andre skovejere udlejer pladser til
større arrangementer - sportsstæv
ner, spejderlejre mv. - men fastsæt
ter så et minimumsbeløb for hvert
arrangement. ■

1. Antal deltagere: ca...... [antal personer].
2. Område: Kun det skraverede område på vedlagte kort må anvendes til
lejrplads. Færdsel må kun ske på skovveje, stier og strand.
3. Benyttelse af bålplads skal ske således at ingen busk- eller trævegetation
tager skade. Lejer er pligtig til at medbringe ildslukker og vil kunne gøres
erstatningspligtig ved brand.
4. Generelle regler for ophold og færdsel i private skove, jf. Naturbeskyttel
sesloven, Skovloven samt Mark- og vejfredsloven, skal overholdes. Pga. jagt
og piirsch samt af sikkerhedsmæssige årsager må lejren ikke forlades før 2
timer efter solopgang. Alle deltagere skal senest 2 timer før solnedgang
være på lejrpladsen.
5. Oprydning og rømning af pladsen efter brug sker af lejer og på en sådan
måde, at pladsen efterlades som den forefandtes ved ibrugtagelse. Måtte
pladsen ikke være i ordentlig stand før ibrugtagningen, bedes rettet hen
vendelse herom til skovdistriktet på tlf. [telefonnummer]. Henstilling af
affald må ikke finde sted. Evt. mangler og eller mislighold jf. her omtalte
retningslinier, udbedres af godset for lejers regning.

Sæt kulør
på dine
annoncer
og bliv set
- annoncér i
månedstidsskriftet

SKOVEN

6. Udlejer vil på baggrund af misligholdelse af ovenstående på ethvert tids
punkt kunne opsige nærværende kontrakt og forlange at lejer omgående
forlader området. Lejen vil i så tilfælde ikke blive refunderet.
7. Som vederlag for leje af lejrpladsen betaler lejer kr..........[beløb].
Beløbet betales forud senest pr...... [dato] til................[bank og kontonum
mer].
8. Enhver uoverensstemmelse mellem udlejer og lejer, som ikke kan
bilægges gennem forhandling mellem parterne, afgøres ved voldgift.

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

Alle skoventreprenøropgaver udføres

COAsr

Underskrevet og dateret af:
^S/NG
Besøg os på www.jjskovservice.dk

Skovejeren (som udlejer)

Økonomi
Prisen for en overnatning pr. person
kan svinge. Friluftslivets organisatio
ner har som nævnt på forrige side
fastsat et niveau på 15 kr. pr. person

(som lejer)

pr. nat for brug af teltplads. Der er
eksempler på skove som tager noget
højere priser, men i så fald følger der
andre ydelser med, fx salg af brænde
og adgang til vand.

STØRSTE SORTIMENT
BEDSTE PRISER
www.forstplant.dk

P umas okauseu

HJORTHEDE CT
PLANTESKOLENS

Planter til:
Juletræer
Pyntegrønt

Læ og landskab
Tukærvej 12, Hjorthede
Skovrejsning
8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 6488 - Fax 8668 6440.
E-Mail: Hiorthede-planteskole(a),mail.tele.dk Rekvirer evt. skovplantekatalog
www.Hjorthede-Planteskole.dk

Det danske
landbrugs rejsebureau
ser
Skræddersyede studierejser
over hele verden,
fx. for faggrupper,
foreninger og
bestyrelser.

T

Tlf. 86 48 48 13
Fax 86 48 48 31
E-mail: dj@dumas-johansen.dk
www.dumas-johansen.dk
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Digitale skovkort
i 20 år
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Af Klaus Wunsch, KW-Plan
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KW-PLAN fylder 20 år i april
2004.
For 20 år siden lavede
man digitale kort med pri
mitive programmer der
krævede en computer på
størrelse med et køleskab.
I dag kan man lave 3D teg
ninger på sin egen lille PC.

For 20 år siden, i april 1984, kørte en
flyttebil ind på gårdspladsen på sog
nefogedgården i Bringstrup ved Ring
sted. Lastbilens chauffør hed Klaus
Wunsch. Med sig havde han Lone og
deres 2 børn, Kristian og Helene.
Klaus Wunsch havde måneden før
sagt sit gode job op i Hedeselskabets
driftsplankontor for at realisere en
vision om at driftsplanlægge på en
helt ny måde.
Indtil 1984 blev kortlægning og
driftsplanlægning hovedsagelig
udført af centrale kontorer. Når en
driftsplan var udarbejdet, blev den
anvendt til strategiske overvejelser i
en meget kort periode. Derefter blev
den placeret på reolen, hvor den
samlede støv, indtil der pr. tradition
skulle udarbejdes en ny driftsplan 10
år senere.
En sådan anvendelse af driftspla
nen var spild af godt arbejde. En
driftsplan skulle være et nyttigt
værktøj gennem hele planperioden.
Nye 10-15 års prognoser skulle kunne
udarbejdes løbende, lang tid før
planperiodens udløb - fuldstændig
som vejrudsigtens 5 døgns prognose,
der opdateres dagligt.
Grundlaget for at starte det firma,
der senere fik navnet KW-PLAN, var
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Figur 1. Et skærmbillede fra KW-PLAN’s program, PLANKAT, der allerede i en tid
lig version anvendte menubjælker og vinduer til at systematisere programmets
funktioner.
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Figur 2. Den første version af PC-KORT fra KW-PLAN kunne vise et digitalt kort.
Man kunne søge i kortet, forskellige udsnit af kortet kunne printes og der kunne
foretages mindre revisioner og fornyet arealberegning.
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et stipendie fra Teknologisk Institut.
Stipendiet bestod i ét års løn - penge
til udstyr og drift skulle man selv
skaffe.
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□pc KORT - Ordrup Skovdistrikt

fe

Figur 3. PC-KORT anno 2004, program
met kan vise godskortet som 2-dimensionelt kort, f.eks. ovenpå et digitalt
ortofoto, eller som en 3-dimensionel
model tegnet på en digital terrænmo
del, der viser de faktiske koter. I bun
den af kortvinduet ses en præsentati
on af bevoksningsdata.

Et nyt driftsplansystem
Teknologisk Institut havde godkendt
Klaus Wunsch’ projekt. Det bestod i
udvikling af et driftsplansystem til
skovbrug, baseret på et digitalt kort
system og bevoksningsdata, hvor
arealer og vedmassefaktorer løbende
kunne opdateres.
Det nye ved systemet var, at drifts
planen byggede på tilvækst- og
hugstberegninger, hvor langtidspro
gnosen var i overensstemmelse med
systemets årlige opdatering af vedmassedata.
Tilvækst og hugst blev beregnet
med et sæt matematiske funktioner,
der udtrykte standard-tilvækstfunktionerne. Det betød at en afvigende
hugstbehandling kunne indregnes i
bevoksningens udvikling. På den
måde var det muligt at beregne
driftsplaner for en vilkårlig periode,
ud fra data der altid var opdateret.
I 1984 var PC’en kun lige opfundet,
men den var langt fra kraftfuld nok til
at afvikle den planlagte software.
Klaus og Lone Wunsch kontaktede
derfor computerproducenten Hew
lett-Packard A/S, der var leverings
dygtige i computere med tilstrække
lig regnekraft.
Valget faldt på en minicomputer
med navnet HP 1000. Det var en
maskine på størrelse med et køle
skab, den havde 256 Kb arbejdshu
kommelse og 16 Mb diskplads, og en
efter datidens målestok imponerende
processorhastighed.
Vidunderet kostede imidlertid
dengang omkring 400.000 kr. Købet
blev kun muliggjort af HewlettPackards positive indstilling til inno
vative firmaer, der ville realisere pro
jekter indenfor nye forretningsområ
der.
(Til sammenligning: Redaktionens
nye PC er på størrelse med en lille
kuffert, arbejdshukommelsen er
522.228 Kb, der er et lager på 111.000
Mb, den leveres med styreprogram,
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Figur 4. 3D model i PC-KORT, der viser anlæg afen sø i udkanten af en skov.
Figur 5. 3D model i PC-KORT,der viser rejsning af 3 vindmøller på en mark ved
Ordrup Skov.
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farveskærm osv., og den koster
omkring 10.000 kr. Red.).
En formiddag i slutningen af april
1984 ankom EDB-tekniker Freddy
Olsen, Hewlett-Packard, med compu
tersystemet, der var pakket i 4 store
kasser. Omkring midnat var installa
tion og test af systemet tilendebragt,
og der blev - som det siden er blevet
kotyme i IT-branchen - sluttet af med
varme pizzaer.
Dagen efter installationen startede
udviklingen af det driftsplansystem
der i de følgende 20 år er blevet
anvendt til digital kortlægning og
planlægning af mere end 200.000 ha
skov i Danmark og Sverige.
Den første driftsplanopgave blev
udført for Dansk Skovforening i efter
året 1984.1 sommeren 1985 leveredes
den første udenlandsopgave: Digitali
sering af et skovkort for Rossjoholm
Såteri i Sverige.
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Figur 6. KW-PLAN udtegner i dag digitale godskort på en Hewlett-Packard storfor
mat plotter med pigmentfarver, der er resistente for lysets UV-stråler og som der
for ikke falmer.

Skovkort på PC

afvikle ét program ad gangen, og på
skærmen var der kun plads til 24 lini
er tekst med 80 karakterer i hver
linie. Se figur 1.
Hvis noget skulle vises grafisk,
krævede det et særligt grafikkort i
PC’en. Det var ikke alle programmer,
der kunne anvende et grafikkort.
I 1990 kom Microsoft med et sup
plement til styresystemet MS-DOS:
Windows 3.0. Det ændrede PC’ens
skærm fra at være tekstbaseret til at
være grafisk. Nu kunne også de digi
tale kort bearbejdes på godsets egen
PC. Se figur 2.

I slutningen af 80’erne kom PC’erne
for alvor ud på godskontorerne, og
vejen var banet for at bringe bevoks
ningsdata ud til godsets daglige
ledelse. Set med nutidens briller var
både styresystem og EDB program
merne primitive: PC’en kunne kun

Udviklingen af programmerne PLAN
KAT og PC-KORT har afspejlet de
strukturændringer, der er sket i
administrationen af de private skove:
Den første version af programmet
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Teknikken breder sig
I efteråret 1984 inviterede KW-PLAN
til en demonstration, hvor bl.a. Hede
selskabet og Skov- og Naturstyrelsen
viste stor interesse for den ny teknik.
I efteråret 1985 begyndte Hedeselska
bet at udarbejde digitale skovkort,
og i 1987 købte Skov- og Naturstyrel
sen et Intergraph-system til udarbej
delse af digitale kort. Den digitale
teknik havde definitivt overtaget
kortlægningen af de danske skove.
Et vigtigt element i KW-PLAN’s
driftsplanmodel var, at skovejendom
mens eget personale nu selv forestod
skovregistreringen. Før 1984 blev
registreringen i de private skove
udført af personale fra Dansk Skov
forening eller Hedeselskabet. Bevoks
ningsdata fra skovregistreringen blev
sammen med de målte arealer indda
teret på en centralt placeret compu
ter, således at vedmasseberegninger
og planberegning kunne udføres.
Dansk Skovforening, Hedeselska
bet og Skov- og Naturstyrelsen
anvendte alle det samme edb-system
til driftsplanberegningerne, SR-PLAN.
Det var sidst i 1960’erne blevet
udviklet af skovtaksator, senere
skovrider ved Århus Kommunes Sko
ve, Peter Bruun Madsen. Korttegning
og arealberegning var håndarbejde.

Havefold

on

Programmer udvikles

PLANKAT var designet til at kunne
håndtere én ejendom. Senere blev
der åbnet mulighed for at én admini
stration anvendte programmerne på
flere forskellige ejendomme, dog
således at de forskellige ejendomme
var helt adskilte enheder.
I dag ligger alle data i én samlet
database, så man kan håndtere data
fra et vilkårligt antal ejendomme,
enten som adskilte ejendomme eller
som én samlet enhed.
Kortprogrammet PC-KORT har
gennem tiden været udsat for omfat
tende ændringer: Den første version
af programmet kunne vise det digita
le skovkort på skærmen, udtegne
kortet, og man kunne gennemføre
yderligere inddelinger af arealerne.
I dag kan PC-KORT anvendes til
digitalisering af nye kort, og man kan
bruge digitale ortofotos som grund-

( KORT NYT

lag for nytegning og revision af kort.
Programmet kan også opbygge tredimensionelle landskabsmodeller, der
kan animeres og overføres på video
eller DVD. Derved kan man bevæge
sig gennem skoven eller landskabet,
som det vil tage sig ud i fremtiden. Se
figur 4-6.
Udviklingen er gået fra tekniske
beregninger, bestående af sammen
drag af vedmasser og effektudfald, til
en visuel fremstilling af driftsplanen.
Den moderne driftsplan henvender
sig ikke alene til godsets administra
tion. Den er i høj grad blevet til et
værktøj til at formidle planlægning af
skov- og naturområder til personer,
der ikke har deres primære tilknyt
ning til skovbruget. ■

Hvidløg mod skovflåten
Tabletter med hvidløg beskytter mod
bid af skovflåt. Det hørte man sidste
sommer fra parkforvaltningen i Ronneby i Blekinge.
Lederen af parkafdelingen havde
hørt om et forsøg med soldater på
øvelse som havde fået Kwai hvidløgs
tabletter. Det havde givet et positivt
resultat, og derfor ligger der nu på
alle arbejdspladser i Ronneby pakker
med hvidløgstabletter - de er gratis
for de ansatte.
Skovflåterne er blevet mere almin
delige i Ronneby - ligesom så mange
andre steder - men der er i dag færre
parkarbejdere som bides. Parkarbej
derne finder ofte skovflåter der krav
ler rundt på dem, men de sætter sig
ikke fast. Måske har huden fået en
ubehagelig bismag når man har spist
tabletterne?
Hvidløgstabletter sælges i reglen
til helt andre formål - de skulle nem
lig styrke immunforsvaret. Og i Ron
neby har man noteret at antallet af
sygemeldinger med bl.a. influenza og
forkølelelse er faldet betydeligt, og
arbejdernes kondition er blevet bed
re.
Skovflåten er sort og få mm lang.
Den bider sig fast på pattedyr - især
rådyr og mus, men også mennesker for at suge blod i et par dage. Flåten
bruger blodet som næring til sin
vækst og siden til æglægning. Skov
flåten er blevet mere almindelig den
sidste snes år i takt med at rådyrbe
standen er øget.

's**,

Det største problem ved den er de
sygdomme som den kan overføre
hvis den har bidt et inficeret rådyr
før den kommer til et menneske. Den
vigtigste sygdom er borrelia som kan
give rødmen og hævelse omkring
bidstedet, symptomer der minder
om influenza, og i nogle tilfælde ensi
dige lammelser som kan blive kroni
ske.
Hvis flåten har disse bakterier i sig
går der mindst et døgn før de bliver
overført. Hvis man har været i sko
ven bør man derfor undersøge inden
et døgn om man har flåter på krop
pen. Og måske kan man forebygge de
fleste skovflåtbid ved at spise hvid
løgstabletter. Ideen er i hvert fald
givet videre - uden ansvar!
Baseret på pressemeddelelse fra
Mezina A/S, som importerer Kwai
hvidløgstabletter. Se produktinformati
on på www.mezina.dk

Læserrejse til
Vancouver Island
1 Skoven 2/04, side 58, omtalte vi en
læserrejse til Vancouver Island i det
vestlige Canada.
Vi har fået en del tilmeldinger,
men der er d.d. (5. april) ikke til
strækkeligt til at gennemføre turen.
Vi vil derfor opfordre alle interesse
rede til at henvende sig til redaktio
nen, hvorefter vi videresender navn
og adresse til rejsebureauet.
For at kunne få et fordelagtigt til
bud på flybilletterne er det nødven
digt at kende det omtrentlige delta
gerantal i god tid inden turen gen
nemføres. Vi vil gerne have et over
blik over hvor mange interesserede
der er inden udgangen af april. Depo
situm skal være indbetalt inden
udgangen af maj. Senere tilmeldinger
kan kun imødekommes hvis det sta
dig er muligt at skaffe plads på flyet.
Rejsen omfatter mange forskellige
emner - besøg i skoven hos to store
skovselskaber, en kommuneskov og
en mindre skovejer tilknyttet en
skovdyrkerforening. Der er naturom
råder med meget friluftsliv, to skove
som er fredet med træer på 50-70 m
højde, forsøg med udvikling af nye
metoder til dyrkning og foryngelse,
et savværk, et museum og et besøgs
center og meget mere. Der er også
mulighed for en byrundtur i Vancou
ver by og - som billedet viser - i
Butchart Gardens, et smukt parkom
råde tæt ved byen.
Redaktionen
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Sommerplantning
af eg
Af Esben Møller Madsen,
Soderåsens Skogsforvaltning AB

Eg kan plantes med held
omkring midsommer.
Man får et bedre resultat
end om foråret, fordi rod
væksten er i fuld gang.
Metoden forudsætter
dækrodsplanter som samti
dig er billigere end barrod.
Der er mulighed for billi
gere kulturanlæg.

n

m

i

Forstligt hedeslag ?
Nøglen til en sikker kulturstart er en
hurtig rodudvikling som skaber kon
takt mellem planten og dens fremtidi
ge voksested - og dermed sikrer plan
tens fremtidige forsyning med både
vand og næringsstoffer. Tankegangen
turde anses ukontroversiel og mere
betragtes som en velkendt erfaring
end et synspunkt.
Derimod er det knapt så åbenbart,
at man som konsekvens heraf bør
udføre plantningen midt om somme
ren - i sol, blæst og kraftig ukrudt og med planter i vækst!
Imidlertid er det ikke så forrykt,
som det umiddelbart lyder, forudsat
man i stedet for barrodsplanter
anvender dækrodsplanter. På dette
tidspunkt vil de udover at være i
maximal vækst nemlig også være fly
tbare med intakte rodsystemer hvilket er den afgørende forudsæt
ning for at planterne hurtigt kan "ero
bre” det nye plantested.
Sommerplantning med dækrods
planter kan i hvert fald ikke uden
videre bare afvises som "varmekuller”. Så meget mere som praktiske
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F/g. 7. Modtagelse af planter i maksimal vækst. Transporten er sket i lukkede
containere som forhindrer udtørring under transporten.

erfaringer viser, at det måske til og
med er en god idé.

To års plantninger
I samarbejde med planteskolen ”0dlarna” i Falkenberg blev til sæsoner
ne 2002 og 2003 produceret (som løn
dyrkning) ege af typen Hiko-V93. Det
drejer sig for begge sæsoner om
"eksperimenter” i praktisk skala,
hvor grundlaget bl. a. var finske erfa
ringer om sommerplantning af birk
(Luoranen et al., 2003). Sommeren
2003 blev desuden produceret et par
ti Hiko-V50.
Proceduren var i øvrigt den enkle,
at planterne - placeret på deres dyrk
ningsrammer i store lukkede contai
nere - blev afskibet fra planteskolen
om morgenen, og midt på formidda
gen ankom de til Trolleholm. Planter
ne blev løbende holdt i "kampbered
skab” med vanding.

Hver morgen afhentedes planterne
til dagens forbrug.
Sommeren 2003 skete udplantnin
gen i mindre skala i juni og i større
skala i august. Under indtryk af disse
erfaringer og efter snak med ”Odlarna” skete udplantningen i somme
ren 2003 bare i ugen efter midsom
mer.
Som nævnt udførtes "eksperimen
tet” som en praktisk plantning. Den
grundlæggende antagelse var, at det
burde gå godt, og at risikoen for at
mislykkes i hvert fald bedømtes for
svindende.
Erfaringerne viser at antagelserne
var rigtige. Alle plantningerne er
yderst vellykkede. Set i bakspejlet
havde det naturligvis været rart med
et passende antal variationer over
temaet med ledsagende undersøgel
ser (helst med et passende antal gen
tagelser). Så ville vi ikke bare være
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F/g. 2 Ege-planter i V93 plantet mid
sommer 2003 og opgravet december
2003. (Foto fra Odlarna).

Fig. 3. Opgravet rødel og tre opgravede egeplanter december 2003. Alle er som
merplantede dækrodsplanter.

lykkedes, men havde også lært noget
om, hvor findes grænserne for at lyk
kes?
Imidlertid - sådan blev det ikke.

kapitalomkostningerne kan forde
les på så mange produktionsom
gange som muligt.
• Det er billigere at anvende dyrere
agern med høj spiringsprocent
end billige og fejlbehandlede
agern med lav spiringsprocent.
Det skyldes at den kritiske
omkostningsfaktor er kvadratme
terprisen i drivhuse.
Konklusionen efter sæson 2003 er
på indeværende tidspunkt entydig og
klar: Sommerplantning af eg er en
oplagt mulighed og et oplagt og
attraktivt alternativ til den traditio
nelle forårsplantning.

Uddybning af erfaringerne
Som nævnt blev resultatet yderst til
fredsstillende. Skal man sammenfatte
de forskellige erfaringer, som trods
det manglende videnskabelige oplæg
kan skimtes i horisonten, så er disse:
• Sommerplantning bør udføres
umiddelbart før rodtilvæksten er
maximal - for eg er dette efter
midsommer (i øvrigt er det på det
te tidspunkt man normalt rodbeskærer barrodsplanter i plantesko
len).
• De når dels at udvikle et kraftigt
rodsystem, dels en stor endeknop
som er forudsætningen for et kraf
tigt topskud det efterfølgende år.
• Planterne som sattes i begyndel
sen af august 2002 og efterfølgen
de oplevede 6 ugers tørke overle
vede næsten 100 %. Planterne var
dog små og med små topknopper.
• Jordbearbejning som giver en løs
jord i tilstrækkelig mængde i plantepunktet er en forudsætning for
at metoden lykkes.
• Såning i dækrodscontaineren skal
ske på et tidspunkt hvor rodmas
sen ikke er blevet for stor når
planterne skal plantes ud. Ideelt
set bør rodspidserne netop have
nået containerens væg når
udplantningen sker.
• Produktionstiden i væksthuset
skal være så kort som muligt, så

Hvorfor sommerplantning ?
Central i denne konklusion er besva
relsen af spørgsmålet: Hvorfor over
hovedet begynde at tale om sommer
plantning af løvtræ, når vi har gode
erfaringer med forårsplantning ?
Grundene er flere, men det
afgørende er naturligvis udsigten til
1/ et bedre resultat. Det beror på
det enkle forhold, at det største pro
blem for nysatte planter er vand
stress - dvs mangel på vand - som
atter igen beror på, at plantens rod
jord kontakt er dårlig.
Ved forårsplantning anvendes
planter som er i hvile, hvilket inde
bærer at der ikke alene kan gå en rum
tid fra udplantning til rodsystemet
har udviklet sig tilfredsstillende, men
at planten i denne rumme tid er extremt følsom for forsommertørke mm.
Vælger man i stedet en plante,
hvor rodtilvæsten er mest aggressiv

- f.ex. samme tidspunkt som man
rodbeskærer planter i planteskoler
ne, dvs efter midsommer - så bør
man her kunne forvente, at rod-jord
kontakten hurtigt etableres. Vælger
man små dækrodsplanter med en
kort produktionstid (f.ex. i løndyrk
ning) opnår man endvidere
2/ en billigere plante. Den hurtige
etablering og vækst bør indebære at
planten modsvarende hurtigt får
kompenseret for sin størrelse og der
med
3/ bedre klarer en kraftig ukrudts
konkurrence. Endelig er det naturligvis
4/ en arbejsmæssig fordel at få en
længere plantesæson til sin rådig
hed, ligesom man får bedre mulighed
for
5/ at udføre jordbearbejdningen på
et optimalt tidspunkt.

Og hvad koster det så
- i svenske kroner ?
Helt afgørende er naturligvis hvorle
des økonomien stiller sig. Tabellen
viser hvad planteprisen er under
antagelse af forskellige spiringspro
center, agernomkostning og contai
nerstørrelse.
Hertil skal lægges plantningspri
sen som med en timeløn på 225 Skr
bliver:
V93: 90 øre (2000 planter/ dag)
V50: 75 øre (2500 planter/ dag)
(93, hhv. 50 angiver containerens
diameter i mm).
Sammenlægger vi plante- og plant
ningspriser ser regnestykket yderst
appetitligt ud (1 skr = ca. 0,80 dkr).
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Tabel. Samlet plantepris for egeplanter ved forskellige kombinationer af agernomkostninger (A, hhv. B), spiringsprocent
og containerstørrelse. Med skravering er markeret de mest realistiske plantepriser i svenske kr pr. plante.
Da billige agern normalt har en lav spiringsprocent står man sig ved at købe dyrere agern forudsat at de er blevet kor
rekt behandlet - hvilket i øvrigt ikke er så enkel en sag.
Spiringsprocent
Container diameter, mm
A Agernomkostning
B Agernomkostning

50

(90 kr/kg)
(45 kr/kg)

Løndyrkningsomkostninger
A Samlet plantepris
B Samlet plantepris

(90 kr/kg)
(45 kr/kg)

Så appetitligt, at det burde være til
strækkeligt til at få selv den største
skeptiker til at overveje sagen en
ekstra gang - eller ?

Hvordan kommer vi videre ?
Det forekommer i hvert fald under
tegnede yderst nærliggende at arbej
de videre med sommerplantning af
løvplanter. Ikke mindst på de vækst
kraftige jorder hvor ukrudtskonkur
rencen er stor, kan sommerplantning
være en af forudsætningerne for at få
den lille billige dækrodsplante til at
slå igennem.

80

60

90

100

V50

V93

V50

V93

V50

V93

V50

V93

V50

V93

0,60
0,30

0,60
0,30

0,50
0,25

0,50
0,25

0,38
0,19

0,38
0,19

0,33
0,17

0,33
0,17

0,30
0,15

0,30
0,15

1,51

2,24

1,25

1,87

0,94

1,40

0,84

1,24

0,75

1,11

2,20
1,82

2,90
2,53

1,70
1,46

2,30
2,06

1,28
1,10

1,73
1,54

1,13
0,97

1,52
1,38

1,02
0,87

1,36
1,22

Men når det er sagt, skal man
naturligvis ikke være blind for at et
antal ubesvarede spørgsmål stadig
trænger til belysning:
• Hvorledes stiller sommerplantning
sig for andre løvtræarter?
• Hvor store tidsmæssige margina
ler har vi?
• Hvorledes påvirkes resultatet af
vejrliget det enkelte år?
• Hvorledes påvirkes resultatet af
den forudgående jordbearbejd
ning?
• Hvorledes påvirkes resultatet af
ukrudtssituationen?

Hertil kommer sikkert et yderlige
re antal spørgsmål som dukker op,
når der arbejdes videre med sagen.
Afgørende for at nå til afklaring i
disse spørgsmål er, at der skabes
mulighed for at etablere egentlige
videnskabelige forsøg som gentages
over flere år. ■
Litteratur:
Luoranen, J. Rikala, R. & Smolander, H
(2003): Root Egress and Field Performan
ce of Actively Growing Betula pendula
Container Seedlings. Scand. J. For. Res.
18: 133-144.
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I:il selektiv ukrudtsbekæmpelse

-værd at vælge

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

Skånsom mod mi
Effektiv
Nem at betjene
økonomisk i drift

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 forsikr ingsselskab.
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.

WEED ROLLER behandler kun ukrudt

WEED ROLLER
Både til den prof, bruger og til brug
i private haver, hvor du hurtigt og
skånsomt har brug for at komme
ukrudt til livs.
Leveres med 1 liters dunk i praktisk
bæltetaske.
Lars Bødker Madsen • Langmosevej 6 ■ DK-8620 Kjellerup
Tlf. +45 86879110/+45 25333050 • Fax +45 86879110 • e-mail lars@easyroller.dk
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Stop den ulovlige bekæmpelse af
Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
gennemfører i år en kampagne mod
ulovlig bekæmpelse af rovfugle i den
danske natur.
DOF nævner at duehøgen er gået
tilbage i flere egne af landet, angive
ligt som følge af ulovlig fangst og
skydning. Der nævnes også at der
siden 1980 er fundet 45 døde glenter
i Danmark - heraf er 18 blevet forgif
tet og 6 er skudt.
DOF har planlagt tre former for
aktiviteter:
- DOF vil dokumentere problemets
omfang ved at indsamle saglig doku
mentation. På foreningens hjemmesi
de omtales flere tilfælde af dødfund
ne fugle, og disse sager er anmeldt til
politiet.
- DOF vil lave en oplysningsindsats
over for jægere, skovejere, land
mænd, minkavlere, fasanopdrættere
osv. i samarbejde med Miljøministeri
et, Danmarks Jægerforbund og flere
andre organisationer i Vildtforvalt
ningsrådet.
- DOF vil lave åbne rovfugledage i
alle egne af landet for den brede
befolkning. Her vil man formidle glæ
den ved at opleve frie rovfugle i land
skabet og fortælle om rovfuglenes
betydning og trængsler gennem
tiderne.
På hjemmesiden www.dof.dk kan
man læse mere om kampagnen. Der
er desuden en artikel om duehøgens
problemer, et forslag til en forvalt
ningsplan for rød glente, samt en
rapport fra DMU om duehøg.

Undersøg døde fugle
Sidst i marts sendte DOF en kort arti
kel til flere medier hvor man opfor
dres til at undersøge døde rovfugle
og ugler nærmere:
“Nye undersøgelser viser, at der
siden 1998 er fundet mere end 30
døde glenter, musvåger og slørugler i
England. Indholdet af gift tyder
stærkt på, at de er døde på grund af
rotte- og musegift. Det er sandsynligt
at de danske rovfugle og ugler har til
svarende problemer med rotte- og
musegifte, de såkaldte rodenticider.
Specielt bromadiolon er fundet i dan
ske rovfugle og ugler i høje koncen
trationer.
Rodenticider medfører at blodet
ikke kan koagulere, og selv små sår
vil medføre døden for fuglene.

rovfugle
Opfordring

•VO.U

W&fm
s* r a
Anskudt vandrefalk oed Asøer Tanse.
Foto: DOF.
Særligt alvorligt er det, at stofferne
ophobes i fuglene, fordi de har svært
ved at udskille stofferne, når de har
fortæret en mus eller rotte med gift i
sig.
Rodenticiderne rammer formentlig
især de fuglearter, der lever af ådsler
(f.eks. glenter og musvåger) eller
som æder mange mus/rotter i områ
der, hvor der bliver lagt gift ud (f.eks.
slørugle). DOF er meget interesseret
i, at indsamle mere viden om giftkon
centrationerne i døde rovfugle og
ugler, også i fugle der er døde på
grund af andre årsager såsom trafik,
luftledninger eller ulovlig jagt.

Finder du en død rovfugl eller
ugle, så indsend den til Dansk
Fødevare- og Veterinærforskning
(DFVF) til undersøgelse. Man skal
ikke betale noget for at få en død
funden vild fugl undersøgt hos
DFVF, og der er brug for mere
viden om hvad navnlig glenter,
musvåger, slørugler og kirkeugler
dør af.
Adressen er DFVF, Afdeling for
Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr, Hangøvej
2, 8200 Århus N, telefon 72 34 60
00, www.dfvf.dk. Oplys om art, findested og dato samt dit navn og
adresse. Send gerne kopi til DOF,
Vesterbrogade 138-140, 1620
København V.

1 Sverige er forbruget af musegift i
skovbruget meget lavt, og i de fleste
danske statsskove er man helt stop
pet med at bruge musegift. Men især
ved fasan- og vildtfoderpladser og i
nyplantninger i skove bliver der des
værre stadig lagt gift ud”. ■

Skovforeningens kommentar
DOF ser i sin seneste kampagne på rovfuglenes trivsel i det danske land
skab. DOF peger på at der i England er fundet et antal rovfugle som for
mentlig er døde af rotte- og musegift, og mener at der er tilsvarende pro
blem i Danmark.
Vi kender ikke forbruget af musegift i skovbruget, men det anvendes
stort set udelukkende i aske- og bøgeplantninger. Disse steder har rovfugle
svært ved at slå på levende eller døde mus på grund af tæt opvækst. Samti
dig er der tale om en mindre intensiv udbringning over større arealer og
ofte kun i enkelte år.
Rotter bekæmpes ikke i skovbruget, men tilsvarende midler bruges i den
lovpligtige kommunale rottebekæmpelse.
Skovforeningen vil gerne opfordre til at det undersøges nærmere om der
er problemer her i landet, i hvilket omfang, hvem der udlægger gift og hvor
det sker. Vi har noteret af DOF ikke har nogen konkret dokumentation for
om danske rovfugle er døde som følge af forgiftning, men det skal naturlig
vis ikke forhindre en nærmere analyse af sagen.
Vi er bekendt med at der anvendes gift ved vildtfoderpladser, hvor gna
verne søger til. Her opfordrer vi til at giften udlægges således at giften og
de bekæmpede gnavere er utilgængelige for rovfugle og andre ådselsædere.
Desuden bør der så vidt muligt anvendes fældefangst af mus og rotter
omkring disse pladser.
DOF nævner også skydning af rovfugle som et problem. Skydning af
rovfugle er ulovligt, og det tager vi klart afstand fra.
Lars Wilhjelm, Dansk Skovforening
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Optimisme for pyntegrøntmarkedet
For juletræer og klippegrønt kan man
se frem til prisstigninger på nogle
produkter allerede i år - men de gyld
ne år i 90’erne vender næppe tilbage.
På temadagene for juletræer vurde
rede afdelingsleder Kaj Østergaard,
Dansk Juletræsdyrkerforening, marke
det for pyntegrønt, og vi bringer her
et kort sammendrag af beretningen.

Sæson 2003 juletræer
Sæsonen startede positivt i juli
august, fordi der var solgt ud året før.
Der var stilstand i september-okto
ber, mens efterspørgslen var god
igen op mod jul. Generelt var priser
ne stabile gennem sæsonen.
I forhold til 2002 var der stigninger
på 20% for primatræer < 125 og
uændrede priser for 125-200. Træer
på 200-250 steg med 5% - men de var
faldet tilsvarende i pris året før.
Standardtræer <150 steg med
12%, 150-175 steg med 6%, 175-200
var uændret, mens træer over 200
faldt med 6%. Uklassificerede steg
med 1%.
Boksen viser gennemsnitspriserne
ved salg til danske grossister. Ved
salg direkte til udenlandske grossi
ster får man en merpris på 8-12
kr/træ, mest for store træer. Der kan
lokalt være tale om meget store
udsving på gennemsnitspriserne, op
til 30-40% til hver side.
Der blev udsolgt fra de danske
skove sidste år, men på stadepladser
ne rundt om i Europa lå der lidt flere
træer tilbage i 2003 end i 2002. Han
delen var dog alle steder tilfreds med
forløbet.
Handelsaftalerne indgås generelt
senere og senere på sæsonen.
Hovedproblemet er nok omdøbning
af kvalitetsbetegnelserne - træer der
er klassificeret som standard i Dan
mark bliver rask væk solgt som pri
ma når de har passeret grænsen.
1 Tyskland var der et meget ner
vøst marked i december. De store
kæder havde alt for gode træer til bil
ligere priser. Stadehandlerne var ner
vøse, men holdt priser på 80-110
kr/m.
1 England og Frankrig var der
meget god handel til gode priser 100-130 kr/m for Original Nordmann
(ON). I England var der hård konkur
rence mellem danske eksportører, og
prisen faldt med 10 kr.
Norge havde gode priser, 130-150
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kr/m i storbyerne for prima, men i
Stavanger var der lave priser pga.
dumping fra Danmark. I Sverige var
priserne på 90-110 kr/m, i Sydsverige
dog kun 70 kr pga. dumping fra Born
holm.
Der er stigende eksport til Polen.
Markedet var nervøst, men endte
godt. I storbyerne var priserne på 80
kr/m for nordmannsgran som udgør
25% af markedet.

Sæson 2003 klip
For nobilis faldt priserne med 5-6%
for ung deko, blå mellem og blågrøn
mellem, og prisen faldt med 3% for
blå deko. Der var kun stigende priser
for blågrøn deko (+1%) og grøn mel
lem (4%).
Det er lidt overraskende at priser
ne falder. Danmark har 70% af Euro
pas produktion, og der er en svag
mangel på klip. Udlandet beder ikke
om lavere priser.
For nordmannsgran var der en
stigning på 1% for prima, mens
sekunda var uændret. Der bliver nok
mangel på prima varer, mens der sta
dig er et stort udbud af sekunda fra
restkulturer.

Sæson 2004
I den kommende sæson ventes sti
gende efterspørgsel efter nord
mannsgran og prisstigninger på 10%,
mest for de små træer. Handels
mønsteret vil fortsat gå i retning af
større salg til de store kæder som i
Tyskland står for 1/3 af salget.
Kvalitetssorteringen er fortsat et
hovedproblem i Danmark. Juletræs
dyrkerforeningen arbejder for at vi
nøjes med to sorteringer fordi der
bruges kun to sorteringer over for
forbrugeren. 3-4 større eksportører
er med på den ny model, mens de
mindre eksportører afviser ideen.
Udbudet af træer i Danmark er fal
dende, og der er begyndende mangel
på træer under 1,85 meter. Der er sti
gende udbud af nordmannsgran i
Europa - til gengæld udbydes færre
blågraner. Markedet i Europa kan
påvirkes af lavere udbud fra Tysk
land hvor der var frostskader i 2002
og fra Frankrig hvor der var tørke
skader i 2003.

De kommende år
Der har været store udsving i plant
ningen af nordmannsgran i Danmark,

Priser ved salg til dansk grossist,
kr/træ, 2003
Juletræer, ngr
100-125
125-150
150-175
175-200
200-250
Uklassificerede
Nobilis klip
Blå deko
Blågrøn deko
Ung deko
Ungdom
Blå mellem
Blågrøn mellem
Grøn mellem

Prima Standard
33,33
41,69
30,75
54,71
41,15
80,48
51,86
62,47
108,16
31,11

8,79
7,71
6,78
6,42
9,01
7,78
6,55

Nordmannsgran klip
5,77
Prima
4,95
Sekunda

og det påvirker udbudet. 1 1992 blev
der plantet 12 mio. træer, og det steg
op til 25 mio. om året i 1995-96. Her
efter faldt tilplantningen ned til 10
mio. i 2000. Siden da har der været
en svag stigning, og i år ventes der at
blive plantet 17 mio. træer.
Ud fra disse plantetal har Jule
træsdyrkerforeningen udarbejdet en
prognose for udbudet. De sidste to
år er der solgt godt 11 mio. træer, i år
ventes der 10 mio., mens der frem til
2010 kun bliver udbudt 6,5-6 mio.
træer om året.
Prognoser er altid usikre, men det
stærkt faldende plantetal fra 1997 og
frem må nødvendigvis give sig udslag
i udbudet i de kommende år. Det
spændende er så om producenter i
andre europæiske lande kan dække
det hul der opstår fra dansk side.
En usikker faktor i de næste par år
bliver reformen af EU’s landbrugs
støtte. Arealer hvor der står juletræ
er i 2005 er nemlig ikke berettiget til
landbrugsstøtte. Hvis arealet ryddes
efter 2005 og man vil gå tilbage til
landbrug kan man søge om støtte fra
en national reserve. Denne reserve
skal udligne skævheder ved over
gang til det nye system, og ophør
med dyrkning af juletræer er et af de
problemer man prioriterer - men der
er ikke sikkerhed for at opnå støtte
fremover.
Det kan betyde at arealer med sto
re træer måske bliver afviklet før
tiden, så der i år og næste år bliver et
større udbud end forventet.
sf
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Møl truer hestekastanje
v/ Hans Peter Ravn 1), Susanne
Harding 2), Ole Karsholt 3) og Palle
Kristoffersen 1)
Kastanie-minérmøllet - Cameraria
ohridella - er en ny art herhjemme
som kan blive et problem for heste
kastanjen. Bladene misfarves og vis
ner i forsommeren, og træer kan dø
efter flere års angreb.
Hestekastanjen bruges i parker og
alleer, og frugterne er meget efter
tragtede til vildtfoder i dyrehaver.
Træet stammer fra den sydlige del af
Balkan - og minérmøllet blev første
gang set som skadevolder i 1984 i
Makedonien (der ligger nord for
Grækenland).
Siden da har minérmøllet spredt
sig nordpå. I 2002 blev det første gang
fundet i Danmark - Lolland-Falster,

Møllet angriber især den hvide
hestekastanje - Aesculus hippocastanum - larverne dør tilsyneladende
på den røde hestekastanje. Ægte
kastanje - Castanea sativa - angribes
ikke. Der er rapporter om angreb på
arter af Acer, ahorn.
Afløvning tidligt på sæsonen ska
ber både æstetiske og praktiske pro
blemer. Gentagne afløvninger i for
sommeren kan svække træet så
meget at det dør.
Modforansta l tn inge r
For tiden arbejdes der på at finde
modforanstaltninger overfor møllet.
Kemisk bekæmpelse er vanskelig på
grund af larvens beskyttede levevis.

Vedskov

Udnyttelse af naturlige fjender har
ikke indtil nu haft større effekt.
En mulighed er anvendelse af duft
stoffer - feromoner - som hunnerne
udsender for at lokke hannerne til
sig. Feromoner laves kommercielt og
bruges i fælder til overvågning, men
de er ikke egnet til bekæmpelse.
Den foreløbig mest effektive meto
de til at begrænse minérmøllene er
at indsamle og afbrænde eller kom
postere de angrebne blade i løbet af
efteråret og vinteren. En svaghed ved
denne metode er at de naturlige fjen
der bekæmpes på samme tid.
Baseret på en poster ved Skov- og
Landskabskonferencen, januar 2004.

Træsalg
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Maskinskovning og køb af nåletræ
Entreprenørarbejde tilbydes:
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Sjælland og Bornholm - og i 2003 hav
de det spredt sig til Fyn og til Skåne.
Erfaringer fra andre steder i Europa er
at den store ekspansion ofte sker
andet år efter det første fund.
I Centraleuropa klækker de voksne
møl omkring midten af april, og hver
hun lægger ca. 40 æg. Larverne borer
sig ind i bladet, senere forpupper de
sig i en kokon inde i bladet, og lige
inden klækningen bevæger puppen
sig ud af bladet. I Centraleuropa gen
nemløbes denne livscyklus mindst
tre gange om året. Når det bliver
efterår overvinterer møllet som pup
pe inde i bladet.
Kastanie-minérmøllets biologi i
Danmark er ikke undersøgt. Der er
dog ikke noget som tyder på at det
trives ringere når det kommer længe
re nordpå.

1) Skov & Landskab (FSL), 2) Inst, for Økologi,
KVL 3) Zoologisk Museum

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

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

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

Special effekter:
Flagstænger
Pæle og rafter
Lærk og douglas
Troldhede træ

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

Vedskov - Træsalg og skovservice
v/Peter Laursen
Vedskovvej 6, 8883 Gjern, Tlf. 8687 5126 - 2323 1098
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PLANTESKOLEDRI f T- DEBAT )

Hvad er fremtiden
for planteskolerne
Af skovtekniker Thorkild Iversen,
Hjorthede Planteskole A/S

Planteskolerne forsøger at
lave netop de planter skov
brugerne har brug for.
Der er debat om barrods
planter eller dækrodsplan
ter. De to plantetyper er
meget forskellige hvad
angår planteproduktion og
økonomi, og der mangler
erfaringer med dækrods
planter i praksis.
Igennem de sidste 30-40 år har pro
duktionen af skovplanter ændret sig
radikalt - fra små distriktsplantesko
ler til store rationelle planteskoler.
Indenfor de sidste 8-10 år er mange
store skovplanteskoler lukket, og
produktionen er, efter tilplantning af
stormfaldsarealerne, reduceret gan
ske betydeligt.
Skovplanteskolernes vigtigste
opgave er at producere netop de
planter der er brug for, både hvad
angår sorter og antal. Det er vigtigt
at planterne på salgstidspunktet har
stor vitalitet, den rette højde og den
rette rodhalsdiameter.
På planteskolerne forsøger vi at føl
ge meget nøje med i forsøgsresultater
og herkomstafprøvninger. Det sker for
at kunne vejlede vore kunder til at
vælge netop de planter som egner sig
på de pågældende lokaliteter.
Brugen af den bedst egnede her
komst (proveniens) må stadig være
aktuel, selv om man oftere end tidli
gere hører: ’’Hvis prisen er rigtig, så
ser vi ikke så nøje på afstamningen”.
Hvis de mange resurser der i
tidens løb et sat ind på kåring, for
søg, etablering af frøplantager og
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Skal skovbrugeren vælge barrodsplanter - eller dækrodsplanter? (Barrodsplan
terne: Foto Th. Iversen, Dækrodsplanterne: Foto Peter Beenfeldt).

(fTLANTESKOLEPRIFT - DEBAT

- Hvilke arter er bedst som
dækrodsplanter, og hvor kan man
med fordel bruge barrodsplanter?
- Hvilken jordbund egner sig bedst
for barrodsplanter og hvilken for
dækrodsplanter?
Dækrod - barrod
- Hvad er erfaringerne med
vildtbid, snudebiller, ukrudt, tørkepe
Skal man så bruge en dækrodsplante
rioder og meget andet i dækrods
eller en barrodsplante? - Det er skov
brugerens valg. Men en betingelse for at planter og i barrodsplanter ?
- Hvad sker der med gen-massen
kunne vælge er, at planterne er til stede,
ved brug af dækrodsplanter og hvad
eller at de kan sættes i produktion.
sker der ved brug af barrodsplanter?
Der er skrevet rigtig mange artikler
her i Skoven om dækrodsplanter
igennem de sidste par år, mange dog
Planteproduktion
af producenter af dækrodsplanter.
Ved produktion af dækrodsplanter, er
Artikler i Skoven kan være godt nok,
en god frøkvalitet en absolut nødven
dighed. Goldt frø kan renses fra, og
men hvis de kun omhandler dækrods
størrelsessortering af frøet vil kunne
planter og de positive sider heraf, er
give ret ensartede planter.
de ikke meget værd som beslutnings
grundlag for skovbrugeren.
Opstarten af dækrodsplanter sker
i væksthuse, under de bedst mulige
Erfaringer
betingelser, og her vil selv genetisk
Mere interessant vil nok være den
svage individer kunne spire og gro.
praktiske skovbrugers erfaring:
Ved barrodsplanter vil kravet til
- Hvor stor afgang har der været i
frøkvalitet ikke være helt så stort,
plantningerne? Her er det meget vig
men som for dækrodsplanter vil en
tigt, at også de dårlige resultater
størrelsessortering af frøet kunne
kommer frem, selv om mange nok
give mere ensartede planter. Frøet
udsåes på friland og dækkes kun i
ikke vil være begejstrede for at lægge
mislykkede resultater på bordet.
spiringsfasen for at beskytte mod
meget andet, ikke skal være skønne
spildte kræfter er vi nødt til - og
bedst tjent med - at bruge de planter
som egner sig bedst under pågælden
de danske forhold.

Trce købes til b tænde-f) toduktion
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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• Udlægning af matøriaJeTlIag,
1-20 cm. i profil
• Planering af eks. vejSBF
hvis overflade er grus, i profil
• Udlægning i køresporerne
• Vi lægger gerne Deres egne
materialer ud
• Grader arbejde udføres
• Tilbud uden forbindende
• Vi kommer over hele landet

Entreprenør
Per Larsen
Kalundborg ApS
Vognmand
Aut. kloakmester
Saltbækvej 114 • 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 22 21 - Bil 40 59 13 21

angreb af fugle. Her på planteskolen
har vi vedtaget ikke at vinterdække
barrodsplanter, for som vi siger ’’Hvis
planterne ikke kan klare sig om vinte
ren i planteskolen, så er de heller ikke
gode nok til at plante i skoven”.
I de sidste 25-30 år er der her i
Danmark gjort mange forsøg på at
starte produktioner af dækrodsplan
ter. Her på planteskolen har vi for 1215 år siden også gjort forsøget, men
opgav det igen på grund af dækrods
plantens ringe evne til at overleve en
tørkeperiode på blot 10-12 dage.
I dag er teknik og viden om pro
duktion af både dækrodsplanter og
barrodsplanter meget større, og kva
liteten af planterne er da også ganske
betydeligt bedre.
Økonomi
Den økonomiske situation gør ikke
tingene lettere. Etablering af kulturer
skal gøres så billigt som muligt, men
det må heller ikke være så billigt at
nyplantningen mislykkes.
Ved produktion af dækrodsplanter
ligger langt den største udgift i
opstarten af planterne. Økonomien
ved produktion af dækrodsplanter
giver ikke mulighed for at producere
til et forventet salg, og derfor er
næsten al produktion af dækrods
planter baseret på kontraktavl.
For barrodsplanter er den økono
miske belastning anderledes.
Omkostningerne fordeles mere jævnt
i produktionstiden, med de største
udgifter til frø/såning - omplantning
og optagning/sortering. Næsten alle
planter sættes i gang med forventet
salg for øje. Planteprisen på barrods
planter, og dermed udgiften til kultu
retablering vil kunne reduceres gan
ske betydeligt ved en kontraktavl.
En anden måde at sænke planteprisen på vil være at undlade den
meget dyre sortering af planterne.
Det kan eksempelvis ske ved at plan
terne tages med maskine og sækkes
direkte i marken uden sortering.
Plantebrugeren køber således et
vist antal meter bed, men må også
være indstillet på, at der vil være
større forskel på planterne. En sådan
fremgangsmåde kan dog kun anven
des ved større antal, og planteskoler
ne må være dygtigere til at produce
re mere ensartede planter.
For planteskolerne er det vigtigt at
vide hvad der skal bruges i fremti
den, således at der kan planlægges
rigtigt. Ingen, heller ikke skovbruget,
er tjent med at der produceres store
mængder af planter, der ikke er brug
for. ■
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Kontrol af tilskud
til private skovejere
Af Maria Birk Andersen
og Thomas Vestergaard-Nielsen,
Skovpolitisk kontor. Skov- og
Naturstyrelsen

Skov- og Naturstyrelsen
kontrollerer hvert år en del
af de arealer, hvortil der er
udbetalt tilskud til private
skovejere.
Ved kontrolarbejdet i
2003 blev der konstateret
en høj og stigende fejlpro
cent for flere tilskudsordnin
ger.
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Der uar fejl i 26% af alle tilskudssager i 2003. Skovrejsningssagerne havde den
højeste fejlprocent i 2003 med 50%.

Skov- og Naturstyrelsen gennemførte
i 2003 kontrol af 185 tilfældigt udvalg
te arealer, hvortil der er udbetalt til
skud i perioden 16. oktober 2001 15. oktober 2002 (FEOGA år, som er
EU’s regnskabsår).
Der blev foretaget kontrol af til
skud til privat skovrejsning, god og
flersidig skovdrift (foryngelse, særlig
drift, friluftsliv og driftsplanlægning),
løvstøtte (den gamle ordning til frem
me af løvskov), skovforbedring, skov
tilplantning (den gamle skovrejs
ningsordning) og gentilplantning
efter stormfald.
Tabel 1 giver et overblik over
resultaterne fra kontrollen i 2003.
Kontrolprocenten i tabellens anden
kolonne afspejler, hvor stor en pro
centdel de kontrollerede sager udgør
af alle de sager, der blev udbetalt til
skud til i det pågældende år.
Kontrolprocenter fastlægges på
grundlag af en risikoanalyse udført
efter gældende EU-forskrifter. En høj
fejlprocent ved kontrol af tilskud til
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foryngelse i 2002 har således bety
det, at kontrolprocenten blev forøget
for denne ordning i 2003.
1 tabellen er de registrerede fejl
opdelt i kvalitetsfejl og arealfejl.
Kvalitetsfejl er typisk skovbrugs
faglige mangler i henhold til de gæl
dende tilskudsregler, mens arealfejl
er fejl i størrelsen af det indberettede
areal. Det samme projekt kan have
både kvalitets- og arealfejl.
Den næstsidste kolonne med over
skriften “Arealfejl %" udtrykker, hvor
stor en andel arealfejlene samlet set
udgør af det totale kontrollerede are
al. Den sidste kolonne med overskrif
ten “Fejl %" udtrykker, hvor stor
andelen af sager med fejl er i forhold
til det samlede antal kontrollerede
sager.

Hovedkonklusioner
Som det fremgår af tabel 1 er der
konstateret fejl i 26 % af de kontrolle
rede tilskudssager.
1 forhold til forrige kontrolrunde er

der sket en stigning i fejlprocenten
for tilskud til privat skovrejsning,
foryngelse og løvstøtte. Det skyldes,
at der er sket en markant stigning i
antallet af kvalitetsfejl - typisk ved
rørende plantetal og plantehøjde i
forbindelse med indberetninger om
afslutning af projekter.
Til gengæld er arealfejlene gene
relt set blevet færre og mindre end i
2002. Stigningen i antallet af kvali
tetsfejl er imidlertid så stor, at der
samlet set er tale om en væsentlig
stigning i den samlede fejlprocent.
Fejlprocenten i de kontrollerede
skovrejsningssager er således steget
fra 25% i 2002 til 50% i 2003. Der er
typisk tale om fejl vedrørende plantehøjde i forbindelse med indberetning
om afsluttet projekt, længden af
vildthegn samt mindre arealfejl.
Ligeledes er fejlprocenten for til
skud til foryngelse steget fra 19% til
35%, og for løvstøtteordningen er fej
lene steget fra 12% til 35%, i begge
tilfælde hovedsageligt som følge af

( TILSKUD

fejl i plantehøjde og plantetal.
Tilskud til stormfald har primært
været præget af mindre fejl i relation
til plantetal og længden af vildthegn.
Det er kendetegnende, at der har
været få arealfejl for denne ordning.
Den store stigning i fejl vedrøren
de plantehøjde og plantetal antyder,
at mange skovejerne indberetter for
tidligt, at projektet er gennemført i
henhold til de krav, der stilles for
udbetaling af 2. rate af tilskud.
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Krav til tilskudsprojekter
For hver tilskudsordning findes vej
ledninger med retningslinier for
udformning og gennemførelse af pro
jekter. Det er vigtigt at kende disse
regler ved ansøgning om tilskud og
ved indberetning om gennemførte
arbejder. Tilskudsvejledningerne kan
fås på det lokale statsskovdistrikt
eller findes på Skov- og Naturstyrel
sens hjemmeside: http://www.skovognatur.dk/skov/tilskud/
Af vejledningerne fremgår bl.a.
nogle generelle regler for:
• Projektets gennemførelse - som
skal være i overensstemmelse
med det ansøgte og godkendte.
• Arealstørrelse - som skal opgøres
med 0,1 ha’s nøjagtighed.
• Plantetal og -højder ved udbeta
ling af 2. rate.
• Hegnslængder - som skal være
nøjagtigt opgjort.
Opdages der fejl ved kontrollen af
tilskudsarealerne kan der stilles krav
om tilbagebetaling af hele eller dele
af det udbetalte tilskudsbeløb. Ved
særligt grove overtrædelser kan der
ske udelukkelse fra fremtidige tilskud
under skovloven og stormloven i en
periode.
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For undgå de mange fejl bør ansøgerne læse vejledningen grundigt igennem,
sørge for en nøjagtig opgørelse af arealer mv. og undersøge om ordningens krav
er opfyldt. Skov- og Naturstyrelsen bør sørge for en klar information om reglerne.

De kommende års
udfordringer
Skov- og Naturstyrelsen finder det
utilfredsstillende, at der er fejl i så
mange tilskudssager.
Skovejere, skovbrugskonsulenter
og Skov- og Naturstyrelsen har en
fælles interesse i at have en god og
troværdig tilskudsadministration, og
alle bør derfor bidrage til at begræn
se omfanget af fejl og mangler.
Tilskudsansøgere, den forstlige
administration og konsulenter mv.
kan bidrage ved at læse tilskudsvej
ledningen grundigt igennem, når
ansøgningen - og senere indberetnin

gen - udfyldes. De kan sørge for at
arealer og hegnslængder er nøjagtigt
opgjort, og være opmærksomme på,
om tilskudsordningens krav til f.eks.
plantetal og plantehøjde er opfyldt.
Langt de fleste fejl vil kunne undgås,
hvis processen omkring indberetning
af et projekt udføres omhyggeligt.
Skov- og Naturstyrelsen kan bl.a.
bidrage med en klar og målrettet
information om tilskudsordningerne,
formkrav til tilskudsansøgninger og
omhu ved indberetninger. Denne arti
kel er tænkt som et skridt i den ret
ning. ■

Tabel. Resultaterne fra kontrol af tilskud i 2003. Resultaterne fra kontrolarbejdet i 2002 er angivet i parentes.
Ordning

Skovrejsning
GF foryngelse
GF Særlig drift
GF Friluftsliv
GF Driftsplan
Løvstøtte
Skovforbedring
Skovtilplantning
Stormfald
lait

Antal
Kontroller

Kontrol %

24
40
4
1
4
26
1
1
84

5
7,5
5
5
5
5
5
5
5

(142) 185

Antal sager Sager med Sager med
kvalitetsfejl
arealfejl
med fejl

Arealfejl %

Fejl %

12
14
0
0
0
9
0
0
13

7
7
0
0
0
1
0
0
2

6
9
0
0
0
8
0
0
11

(0,9) 1,3
(9,4) 3,8
0
0
0
(0,5) 0,8
0
0
(0,5) 0,4

(25) 50
(19) 35
0
0
0
(12) 35
0
0
(17) 16

(23) 48

(18) 17

(6) 34

(16)26
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Uændrede priser på
mobilsave
Wood-Mizer fastholder 2003-priserne
på hele udvalget af båndsave i år.
Endvidere er udstyr til LT40 og 70
serien, som tidligere var ekstraud
styr, nu gjort til standardudstyr.
LT70 serien har nu PLC Setworkspakken - uden ekstraomkostning - og
det nye føringssystem med ruller i en
dobbelt blok som standard. Det giver
mulighed for hurtigere, nøjagtigere
skæring og højere produktivitet.
LT40 serien har nu skærehoveder,
der er opgraderet med hensyn til
standardbevægelse op/ned samt tilspænding. Det tidligere ekstraudstyr
med føring i en ekstra rulleblok er nu
standard.
Med en EU-inflation på ca. 1.8 % og
ovennævnte udstyr som svarer til 3
% af prisen, er der reelt tale om en
værdiforøgelse på 4.8 % for vore kun
der i 2004.
Det er nu tredje år i træk, vort fir
ma kan imødegå prisstigninger. Des
uden kan vi holde prisen på pakken
til de hydrauliske båndsave, der blev
tilbudt sidste år.
Wood-Mizers europæiske direktør

_

i*

Montage af PLC Setworks system til en model LT70 båndsav på Wood-Mizers
europæiske produktionscenter i Polen. Systemet, der tidligere var ekstraudstyr,
er nu inkluderet i båndsavens uforandrede pris.

Dan Laskowski, som er søn af firma
ets grundlægger, forklarer: “Der er to
årsager til de uændrede priser: Pro
duktionstallene til det europæiske
marked satte rekord i 2003, og der er

Flest spørgsmål
om ræven

Indvandrere er bange
for naturen

Ræven er det dyr som vi helst vil
vide mere om. Lige herefter følger
egernet, hjorten og mariehønen.
Det er i hvert fald indtrykket fra
naturbrevkassen på Skov- og
Naturstyrelsens hjemmeside. Brev
kassen får ca. 8 spørgsmål om dagen.
Indtil nu har brevkassen fået 1.100
spørgsmål, hvoraf over halvdelen er
om dyr - og der kommer altså flest
om de fire nævnte dyr.
Der kommer vidt forskellige
spørgsmål. Hvordan laver man egern
kasser, findes der sorte ræve og
egern, og hvordan passer man en for
ladt egernunge. Og en læser som gen
tagne gange har fundet rugbrøds
humpler i sin bil kan læses at de skyl
dige er mus.
Mange af disse svar kan man ikke
finde i håndbøger - men det er allige
vel kendt viden blandt fagfolk. Derfor
håber man med tiden at kunne gøre
svarene til et naturleksikon på nettet.
Naturbrevkassen findes på
www.skovognatur.dk - og der er til
knyttet et svarpanel på omkring 60
biologer, naturvejledere, skovfogeder

Avnstrup Modtagecenter ligger i
Bidstrup Skovene mellem Roskilde
og Ringsted. Men de mange beboere
går næsten aldrig tur i skovene
omkring centeret.
Det undrede skovfoged Hans
Jessen, og da han fik en praktikant i
skoven, Simon Larsen, ville de under
søge årsagen. Ved hjælp af spørge
skemaer fandt de ud af at flygtninge
ne er bange for at færdes i skoven.
De frygter at der er vilde dyr, og de
er bange for at fare vild.
Årsagen er nok at i deres tidligere
hjemlande er man ikke vant til at bru
ge skove til fornøjelser. De er ofte
indhegnede eller ufremkommelige,
og der er ikke stier og veje.
Derfor er der nu lavet en folder
til flygtningene om skovene på
engelsk. Der fortælles om reglerne
for at færdes i statsskovene (og det
nævnes at i privatskove må man
kun færdes i dagtimerne og kun på
stier). Det fortælles at man kan se
dyrelivet når man går tur, der for
tælles om skovdrift og jagt, om sko
vbrande og åben ild, og at der kun
findes ét farligt dyr i den danske
natur (hugormen). Endelig er der

mv.

Kilde.Skov og natur 4/2004
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sket fortsatte effektiviseringer i form
af et nyt, avanceret bearbejdnings
center og laserskæremaskine i den
europæiske fabrik i Polen”.
Pressemeddelelse marts 2004

aftrykt et kort over Bidstrup skove
ne.
Det er et generelt problem for
mange udlændinge der her er afdæk
ket. 1 efterårsferien lavede Skov- og
Naturstyrelsen en stor kampagne for
at få børn og voksne ud i skoven. Det
viste sig at indvandrere over hele
landet ikke er klar over at de har lov
at færdes frit i de danske skove.
Næsten halvdelen af telefonopkal
dene kom fra indvandrere som gerne
ville ud i naturen, men de vidste ikke
hvad man kan og må i skoven. Derfor
vil Skov- og Naturstyrelsen i starten
af 2004 udgive en generel brochure
om mulighederne for at færdes i
naturen.
Folderen for Bidstrup skovene kan
ses på distriktets hjemmeside:
http://www.skovognatur.dk/Odsherred/nyt/
Kilder.Roskilde Tidende 27.12.03 og
Skov og Natur 25/2003

Robinia pse. ‘nyersegii’
Vil du vide mere?
Spørg FORSTPLANT!
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Flere varmeværker
med flis
Der bliver stadigt flere varmeværker
som fyrer med flis.
Jelling Varmeværk (nordvest for
Vejle) bruger i dag naturgas, men de
kan erstatte op til 10% af energien
med biomasse uden at indhente tilla
delse hos Energistyrelsen. Derfor har
de nu ansøgt kommunen om tilladel
se til at investere 3,5 mio. kr i et flis
fyr.
Give Fjernvarme (lidt længere mod
nordvest) ville gerne installere et flis
fyr, fordi det kunne spare hver for
bruger for 2300 kr om året. Men hid
til har Energistyrelsen krævet at
mindst 90% af energien skal komme
fra naturgas. Nu har de ansøgt om
dispensation fra styrelsen så en
større andel af varmen kan komme
fra flis. Hverken kommunen eller
amtet har haft nogen indvendinger.

Gjøl Private Varmeværk (vest for
Ålborg) arbejder videre med planer
om at lave et forgasningsanlæg der
kan lave el og varme på basis af træ.
Åbybro kommune havde miljøgod
kendt planerne, men herefter havde
en gruppe borgere klaget til Miljøsty
relsen over afgørelsen. Klagen blev
dog afvist fordi kommunen havde
stillet så strenge krav til værket at
det ikke vil medføre gener for nabo
erne.
Helsingør kommune vil gerne gå
ind i et nyt EU-projekt om miljørigtig
energi. Det vil samtidig medføre at de
får tilskud fra EU til at opføre et nyt
flisfyret varmeværk. Det sjællandske
energiselskab, Energi E2, har imidler
tid klaget over planerne, fordi de vil
betyde at kommunen aftager mindre
energi fra Energi E2.
Kilde:Dansk BioFnergi 73,
februar 2004

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!

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

HØJ KVALITET
FAST METERPRIS

ENTREPRENØR

JOHAN PEDERSEN

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

Februar gav 39 mm nedbør, svarende
til normalen.
Måneden blev ret mild med et gen
nemsnit 2 grader over normalen. Det
var primært uge 6 der trak op med
4,8 gr. over normalen, mens uge 9 var
kold med 1,3 gr. under; de øvrige
uger var tæt på det normale. Der var
frost overalt i landet i alle uger, bort
set fra uge 6. Det blev ned til 3-8 gr.
frost i uge 7 og 8.
Antallet af soltimer var næsten en
halv gang højere end det plejer.
Marts har givet en nedbør en smu
le over det normale (46 mm). Halvde
len faldt i uge 12.
Temperaturen har været noget
over det normale (2,1 grader); især
uge 12 var mild med et snit 4 grader
over det normale. Der har været frost
ned til 3-6 gr. næsten overalt i uge 10,
11 og 13; kun 4 stationer ude ved
kysten har ikke målt frost. Antallet af
frostdøgn er næsten normalt (15,0
døgn).

Nedbør.mm

Februar

Marts

Målt

Normal

Målt

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

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

35
39
36
45
43
43
41
36
30
30
32
32

46
64
51
56
62
54
48
43
39
49
33
36

Landsgennemsnit

39

38

50

Amt

Februar
Temperatur°C

Målt Normal

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

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

Marts
Målt

0,0

69
19,0
446

3,6
-4,5
13,8
135
12,3
414

Vindstyrke hyppighed, %, større
end eller lig
Målt

Normal

Målt

Styrke 6
(hård vind)

8

14

9

Styrke 8
(hård kuling)

0

2

1

Styrke 10
(storm)

0

0

0

S v,v

ø,v

SV,0

Hyppigste
vindretninger
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FORST
PLANTESKOLE

LØVETVEJ 30
8740 BRÆDSTRUP
E-MAIL:
BOLSFRST@POST10.TELE.DK

www.bolsforst.dk

TLF: 75 76 00 43 - FAX: 75 76 02 04

FARMA. k. NI AB
’’Dine venner i skoven”
Ny 10 tons skovvogn med 6,5 kran til Dig der stiller nøje krav!

Oo

NORDMANNSGRAN
- vort speciale gennem 25 år

10-65 D

J

Pris 105.300

TILFÆLDIGHED!

Vi har et stort udvalg i alle arter og
størrelser! Ring og høre nærmere!

BOLS

DANMAR

med 500-hjul
Farma 10-65 D med 500-hjul

Ambrolauri Tlugi
Borshomi Nedzvi
Bredal FP110G

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

NIAB Traktorprocessor 5-15B,

mNIAB

Traktorprocessor 5-15C
Helautomat

■

NIAB er den komplette løsning for dig som
er skovejer- eller skoventreprenor. Den
tår din kapacitet til at stige væsentlig for
en rimelig investering. Den mindsker tab, og
forkert hugst undgåes lettere. De farligste

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

og tungeste arbejdsmomenter kan du også
undgå med en NIAB.
Alle priser ex. moms.

GO© AS FORS MW

FARMA NORDEN AB

Fabrik:

Salg v/Stephen Servé

E-mail: info@forsmw.ee

Tlf. 7023 5001 • Fax 7023 5002
Mobil: 2176 5003 • E-mail: shs@bigab.dk

www.forsmw.com

www.bredal.as

FREMGANG E

^ Egen kontrolleret
frøhøst fra udvalgte
| områder:

