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

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

dyreliv • Fortidsminder vedligeholdelse
• Pleje af vandhuller • Pulikumsfaciliteter • Gravning af vandhuller
• Fortidsminder

Kurserne varer 1-5 uger, og der ydes kursusgodtgørelse efter gældende regler. 
Uddannelsen foregår på Naturplejecenter Sjælland,Vrangeskov ved Ringsted.

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

AMU-Center
Vest- og Sydsjælland

Træn dine evner - det lønner sig
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Trimble

Vælg System34 
eller Kp2000 i 

marken
- også på dGPS. 

Se www.trimble.dk

ADDING VALUE TO GPS

LE34 TELE A/S 
Trimble Center Danmark 

Fuglebækvej 3D 
2770 Kastrup

Til.: 7733 2233 
Fax: 3252 7722 

www.trimble.dk 
trimble@le34.dk
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222 Stormfaldsforliget
Stormfaldspakken blev udarbejdet 
i en meget lukket proces, hvor 
Skovforeningens argumenter blev 
ignoreret. Forhandlinger kom først 
i gang efter en alliance mellem 
skovene og to miljøorganisationer.

226 Stormskader i bøg
Bøgekævler kan rumime skader 
der ikke umiddelbart er synlige. 
Især tveger er udsatte.

227 Kort nyt
Skovsvin sætter varige spor, sær
nummer om masseovne.

228 Nyt om stormfaldet
De seneste erfaringer med opar
bejdningen, metode med grave
maskine der trækker træer op, sik
kerhedsforhold, beskyttelse af 
skovet tømmer mod insekter og 
klargøring af kulturarealer.

.Wflgf

230 En folkelig skov
Miljøminister Svend Auken vil 
udarbejde et nationalt skovpro
gram som skal sætte rammerne 
for den fremtidige skovpolitik. Flan 
lægger op til debat.

233 Kort nyt
Gensplejsede juletræer (og bakte
rier).

/-is

&

234 Skovbrugets skadedyr
Oversigt over år 1999. Der var 
generelt få indberetninger om ska
dedyr. Der var bl.a. gråsnuder, 
ædelgranstammelus, galmider, 
gråsnuder (billedet) og oldenbor- 
re. Der var svækkelser af eg.

238 Nye Valmet modeller
Valmet præsenterer to nye skov
ningsmaskiner (901.1 og 911.1 - 
se billedet), og to nye udkørsels- 
maskiner (840.1 og 890.1). Des
uden ny udgave af 820 med større 
lastrum. Besøg på Valmet fabrik
ken. Cranab laver ny grab til kra
nerne.

241 Månedens profil
Fra en vestjysk smeltevandsslette 
med grovsandet jord.

242 Praksisnære forsøg
Der indkaldes ansøgninger til 
praksisnære forsøg. Eksempler på 
sidste års projekter.

244 Mobilsavværk
Træ - bl.a. stormfældet træ - kan 
forædles ved opskæring på mobil
savværk.

245 Forstgenetik
Oversigt over den seneste forsk
ning på området - afprøvning af 
provenienser af eg og frøplanta
ger af ask. Der forædles i rødgran 
for stabilitet, i sitkagran for ved
kvalitet og i nordmannsgran for 
nålefasthed.

248 Ær på
stormfaldsflader
Erfaringer fra 1967 med selvsået 
ær på stormfaldsflader.

249 Snudebillestrategi
Der udvikles alternativer til kemisk 
bekæmpelse af stor nåletræsnu
debille. Bl.a. mekanisk beskyttelse 
og ny kulturteknik - men der er 
ingen enkle løsninger. Der gives 
anbefalinger for højrisiko områder. 
(Billedet viser planter behandlet 
med to midler, Bugstop hhv. Beta
Q).

254 Nye vinde i skoven
Debatindlæg fra Nepenthes om 
samarbejde med Skovforeningen 
om stormfaldspakken.

255 Hundekampagnen
Kommentar fra Friluftsrådet om 
Skovens artikler om hundekam
pagnen i Skoven 4/00. Svar fra 
redaktionen side 256.

257 Klima
Klimastatistik marts.

258 Fusioner i 
skovmaskiner
Der sker opkøb og fusioner blandt 
skovmaskinfabrikker. Øget interes
se for nordisk korttræmetode.

259 Fra et langt liv
Ja, det var et godt spørgsmål, 
Solen!
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Hedeselskabet
Pledeselskabet, Skov og Landskab, har 
pr. 1.3.00 ansat Per Rasmussen (forst
kandidat 1981) som organisationschef, 
med reference til direktør Carsten With 
Thygesen.

Per Rasmussen er 43 år og kommer 
fra en stilling som chefkonsulent og sous
chef i Danagro a/s, afdeling for natur- 
resourceforvaltning. I Pledeselskabet, 
Skov og Landskab bliver hans primære 
opgave at koordinere og styrke det 
strategiske mål om at udvikle sig til en 
væsentlig international aktør på det grøn
ne område samt at fungere som projekt
leder på udvalgte interne projekter.

Per Rasmussen har arbejdet med 
udviklingsbistand i godt 14 år, fortrins
vis som projektleder på skovprojekter i 
udviklingslande. Han er kendt i dansk 
skovbrug gennem sit tidligere virke som 
skovrider for Vosnæs og Allingkloster 
skovdistrikter samt fra bestyrelsespo
ster i Skovbrugets Arbejdsgiverforening 
og Danske Forstkandidaters Forening.

Allan Bechsgaarder pr. 1.4.00 ansat 
som skovfogedassistent ved Hedesel
skabets Region Syd.

Allan Bechsgaard er 28 år og nyud
dannet forstkandidat. Centrale opgaver 
for Allan Bechsgaard vil være planer for 
gentilplantning af de stormfaldsramte 
skove samt styring af den fysiske gentil
plantning for dele heraf.

FMP Skovmaskiner
FMP Skovmaskiner meddelte 26.4.00 at 
firmaet pr. 1.5. har afsluttet samarbejdet 
med Timberjack.

Siden efteråret 99 har FMP forsøgt at 
få en ny aftale med bl.a. forbedret servi
ce- og reservedelssupport. Forhandlin
gerne er blevet forstyrret af John 
Deere’s køb af Timberjack som kræve
de den fulde opmærksomhed fra ledel
sen af Timberjack.

Derfor fortsatte FMP samarbejdet på 
de gamle vilkår til februar 2000 hvor for
handlingerne skulle genoptages. Pr. 
25.4. modtog FMP så meddelelse om at 
Timberjack har truffet aftale til anden 
side pr. 1.5.

FMP fortsætter dog sine aktiviteter 
som hidtil og udfører service og reserve
delssalg samt salg af brugte maskiner 
(også Timberjack). Reklamationsarbejde 
skal dog fremover udføres af Timberjack.

Kilde: Meddelelse fra FMP 
dateret 26.4.00

Landbohøjskolen
Ved Landbohøjskolen er der i 
1999/2000 dimitteret 19 forstkandidater:

Bent Karsten Christensen 
Tine Eggertsen 
Morten Gaarde 
Lars Wichmann Hansen 
Ole Kim Hansen 
Thomas Hansen 
Mette Kristine Rask Jensen 
Bo Lange
Thorsten Søndergaard Larsen

Mads Brinck Møller 
Anne Merete Nielsen 
Tanja Schøsler Olsen 
Sune Edmund Pedersen 
Troels Rolf Pedersen 
Karen Post 
Thomas Ruhoff 
Mette Vest Schneider 
Rasmus Hother Sørensen 
Bruce Edward Talbot

DM i træklatring
DM i træklatring blev afholdt den 30. 
april i Munkemose i Odense. Der blev 
konkurreret i disciplinerne hurtigklatring, 
footlock, kastepose, redningsklatring og 
arbejdsklatring.

Der deltog i alt 15 træplejere ansat i 
stat, amter, kommuner og private firma
er. Danmarksmesteren blev Jørn Skov 
fra Skovs træpleje i Nødebo. Han afløs
er sidste års mester, Mikkel Pedersen. 
Den nye mester skal deltage i VM som i 
år afvikles i USA.

DM blev arrangeret af Dansk Træple
jeforening med 100 medlemmer.

Fyens Stiftstidende 1.5.00

Ny bestyrelse 
i Nepenthes
Miljøorganisationen Nepenthes holdt 
ordinær generalforsamling i København 
den 8. april, og i den forbindelse blev 
der valgt ny bestyrelse.

Ny formand er Jacob Andersen, som 
er biolog og i foreningen har beskæfti
get sig med national og international 
skovpolitik siden 1996. Ny næstformand 
er biolog Rico Boye Jensen og de øvri
ge bestyrelsesmedlemmer er Jan Peter 
Feil, Dorte Nissen, Hanne Hørlyk, 
Michael Lønstrøm og Morten Riis.

Den ny bestyrelse vil styrke Nepen
thes’ arbejde for at fremme naturhensy
net i den nationale skovpolitik ved en 
målrettet indsats i forhold til det nationa
le skovprogram og revisionen af natur
skovsstrategien. Arbejdet for at fremme 
FSC-certificering af danske skove vil 
fortsat have høj prioritet, ligesom 
Nepenthes fortsat vil arbejde aktivt for 
at øge forbrugernes kendskab til FSC- 
mærket og dermed efterspørgslen på 
FSC-certificeret træ i Danmark.

Organisatorisk vil bestyrelsen arbej
de for at decentralisere foreningsstruk
turen, så der bliver en større lokal for
ankring og mere selvbestemmelse i 
Nepenthes’ lokalforeninger.

Nepenthes

AKKERUP PLANTESKOLE
5683 HAARBY
TLF. 6473 1058 - FAX 6473 3 158

Skov-, læ og hækplanter
Rekvirer katalog eller De er velkommen 
til at aflægge Planteskolen et besøg. 
Tilbud afgives gerne.
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STORMFALDSPAKKEN:
DEN ELENDIGE PROCES 
BAG DET GODE FORLIG

Et flertal i Folketinget har nu indgået forlig om en stormfaldspakke til skovbru
get. En lov ventes vedtages den 11. maj - og resultatet bliver langt bedre end 
det så ud til i løbet af foråret.

I artiklen på næste side beskrives forligets hovedpunkter - og de bevægede 
414 måneders proces der førte frem til forliget.

Processen fik en flyvende start med Miljø- og Energiminister Svend Aukens løf
ter til de private skove i tv den 6. december, se næste side.

Vi vil gerne kvittere for den oprigtige velvilje som Ministeren her viste de kata
stroferamte skove. Vi var og er glade for den udtrykte velvilje.

Men i bakspejlet ser det samtidig ud til at netop de overstrømmende løfter fik 
processen til at køre midlertidigt af sporet. Løfterne var umulige at indfri - og det 
skabte de efterfølgende problemer:
• For det første at Økonomiministeriet fra december overtog sagen (udarbejdel

sen af en stormfaldspakke) og begyndte at drive skovpolitik.
Af indlysende grunde besidder Økonomiministeriet ikke den nødvendige 
skovbrugsekspertise til et så kompliceret lovprogram.

• For det andet at Regeringen og myndighederne i december og januar valgte 
at udarbejde stormfaldspakken i en lukket proces.
Resultatet viste sig ikke konstruktivt. Mindre gode ideer og spildte måneder 
kunne være undgået med en mere åben proces og et samarbejde med skov
bruget.

• For det tredje at Svend Auken i februar slog ud efter skovbruget efter Skov
foreningens kritik af stormfaldspakkens indhold - herunder Skovforeningens 
kategoriske afvisning af en tvungen stormforsikring for alle fredskove. 
Ministerens ord fremgår af side 224, 1. spalte. Vi opfattede Ministerens udfald 
som et nødvendigt tilbagetog fra tv-løfterne - men det kunne have været gjort 
mere elegant.

• For det fjerde at Skovforeningens argumenter og dokumentation blev ignore
ret af Regeringen og myndighederne i februar og marts.
Dette er det mest forstemmende ved forløbet: Skovforeningen havde en god 
sag, nemlig vores forslag til stormfaldspakke og kritik af Regeringens forslag. 
Og vi gav en sammenhængende argumentation og dokumentation. Alligevel 
forsøgte Regeringen at overhøre skovbruget og var tæt på at få held med det.

At processen i sidste ende ikke ramte hvad Regeringen havde sigtet på, giver 
håb om at skovbruget ikke komimer til at opleve en lignende politisk proces 
igen. God politik kræver et samarbejde med de berørte parter og åbenhed for 
gode argumenter.

Tilbage er så at glæde sig over den gode stormfaldspakke som kom ud af 
processen - og over at alle parter, inklusive Regeringen, udtrykker glæde over 
resultatet.

Gustav Berner / Jan Søndergaard
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STORMFALDET 3.12.99

VEJEN FREM TIL 
STORMFALDSFORLIGET

"Det er jo i den slags situationer at solidariteten i et samfund skal måles, og vi skal 
se at hjælpe de mennesker som er blevet ramt. " Det sagde miljøminister Svend 
Auken til DR TV da han besøgte de sønderjyske skove d. 6. december 1999. 
Senerehen blev ministeren mere kritisk over for de private skove. (Arkivfoto fra søn
derjysk plantage.)

Stormfaldet udløste en 
bevæget politisk pro
ces.

Efter en lovende start 
valgte Regeringen at 
udarbejde sin storm
faldspakke i en lukket 
proces. Skovforenin
gens argumenter og 
dokumentation blev 
ignoreret. Sagen var 
nær endt med et smalt 
forlig i Folketinget - et 
forlig der ville have 
været uacceptabelt for 
skovbruget.

Der skulle en utraditio
nel alliance imellem 
Skovforeningen og to 
miljøorganisationer til 
for at åbne for Regerin
gens forhandlingsvilje.

Sagen ser nu ud til at 
lande godt.

Denne artikel indeholder et uddrag af 
den skriftlige beretning fra Dansk Skov
forening til foreningens medlemmer. 
Uddraget vedrører den politiske 
behandling af stormfaldspakken.

Red.

Skovenes minister slår 
armene ud
Den 6. december 1999 besøger Miljø- 
og Energiminister Svend Auken de søn
derjyske stormfældede skove - sammen 
med Skovforeningen, Skov- og Natur
styrelsen og et større presseopbud. Til 
tv siger han blandt andet:
• “Det er jo i den slags situationer at 

solidariteten i et samfund skal måles, 
og vi skal se at hjælpe de mennesker 
som er blevet ramt." (DR)

• "Vi skal sørge for at der er penge til 
at plante de rigtige træer i stedet for, 
og for at virksomhederne kan klare 
sig og mennesker ikke går fallit. ”
(DR)

• "Vi har allerede lavet en kriseplan 
med privatskovvæsnet, både med 
den akutte indsats og med hensyn til 
det langsigtede problem (TV2)

• “Der er jo tale om et tab for skovbru
get på godt og vel V milliard umid
delbart, og det er klart at et erhverv 
der i forvejen er i store vanskelighe
der skal ikke bære det tab alene". 
(TV2)

Skovforeningens forslag
Samme dag, den 6. december, sender 
Skovforeningen Regeringen en række 
forslag til indholdet af en stormfalds
pakke. Dagen efter sendes et skøn over 
økonomien i forslagene. Flere forslag 
følger i løbet af december. En samlet 
liste fremgår af Skoven 1/00, side 12.

Skovforeningen beder ikke om tabs
erstatning.

Vi foreslår derimod at samfundet 
betaler de fremtidige ekstraomkostnin
ger ved etablering af de skove som 
samfundet helst vil have.

Over for Folketingets Miljø- og Plan
lægningsudvalg og overfor andre politi
kere forklarer Skovforeningen skriftligt 
og mundtligt erhvervets situation og 
argumenterne for vore forslag.

Medvind i pressen
Ministerens løfter i tv d. 6. december 
bliver indledningen til en positiv og 
uvant kraftig behandling af skovbruget i 
pressen i de følgende to måneder.

Pressen kommer selv til erhvervet, 
både i skovene og i organisationerne. 
Det er næppe sket i et sådant omfang 
siden 1981-stormen. For skovbruget er 
det en stor chance for at forklare sine 
vilkår og synspunkter, og chancen 
udnyttes.

Pressen gengiver også kritik af skov
brugets fortid, uden at det generelt 
anfægter billedet af dagens skovbrug 
som offer for en naturkatastrofe - og et 
erhverv der med samfundets hjælp kan 
lave nye og bedre skove end de der 
faldt.
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Regeringens forslag gik ud på at alle private fredskove skulle tegne en tvungen forsikring der ved stormfald udbetaler 10.000 kr/ha.

Alle debattens parter - politikere, 
myndigheder, forskere, miljøorganisatio
ner og erhverv - er enige om de lang
sigtede mål for Danmarks skove.

Optimisme trods 
alarmsignaler
I december og januar er Skovforenin
gen optimistisk med de politiske mulig
heder for en stormfaldspakke der vil 
gavne skovene og skovbruget. Med 
Aukens løfter og den gode presseomta
le tegner sagen til at ende godt.

Der er ganske vist små alarmsignaler:
• Det forlyder hurtigt at Svend Auken 

ikke har dækning i resten af regerin
gen for sine flotte løfter i tv. Sagen 
bliver i nogen grad overtaget af Øko
nomiminister Marianne Jelved.

• Regeringen vælger at udarbejde sit 
forslag til stormfaldspakke i en 
usædvanlig lukket proces. Skov- og 
Naturstyrelsen, som står for den 
skovbrugsfaglige del af Regeringens 
stormfaldspakke, modtager Skovfor
eningens mange forslag - men kan 
ikke fortælle hvad der er i vente fra 
Regeringens side.

• Det viser sig som ugerne går at den 
“kriseplan” som Auken i TV2 påstod 
at han havde lavet sammen med pri
vatskovvæsnet - “både med den 
akutte indsats og med hensyn til det

langsigtede problem” - ikke bliver til 
noget.
Men disse alarmsignaler er dog ikke 

nok til at stoppe Skovforeningens opti
misme. Regeringens få præciseringer 
af Aukens løfter er nemlig gode nok:

Skovbruget skal ikke have tabser
statning og ikke på støtten. Skovbruget 
skal derimod have betaling for en 
modydelse, nemlig plantning af mere 
robuste skove. Regeringen vil ikke 
detailregulere, men (med Aukens ord til 
Radioavisen den 5. januar 2000) “have 
kvalitet for pengene”.

Regeringens bombe
Den 25. januar indkalder Økonomimini
steren og Miljø- og Energiministeren til 
et pressemøde samme dag. Her præ
senterer de deres tanker om den kom
mende stormfaldslov:
• Udgangspunktet er en parallel til 

stormflodsordningen: Samfundets 
betaling til skovejerne skal finansie
res af ekstra 10 kr årligt på alle 4 mil
lioner brandforsikringspolicer.

• Betalingen til skovejerne - i alt cirka 
350 millioner kr - skal dække opryd
ning på arealet og meromkostninger 
ved tilplantning af en mere robust og 
varieret skov end monokulturer.

• Ikke-fredskove kan kun modtage 
penge fra ordningen mod pålæggel-

se af fredskovpligt på al skov på 
ejendommen.

• Alle private fredskove skal tegne en 
tvungen forsikring der ved stormfald 
udbetaler 10.000 kr/ha. Præmien 
skønnes til 35 kr/ha om året.
I dagene efter skriver Skovforenin

gen til Folketingets Miljø- og Planlæg
ningsudvalg og andre politikere om en 
række betænkelige konsekvenser af 
Regeringens tanker. Fx havde stormfor
sikringen - udover tvangen - andre ufor
ståelige elementer:
• Selvom en forsikret ejendom blev 

ramt af stormfald, kunne ejeren ikke 
regne med en udbetaling. Udbeta
ling ville kun ske ved stormfald i 
størrelse med 1967, 1981 eller 1999. 
Fx ville arealer ramt af stormen 29. 
januar 2000 ikke få udbetaling.

• Ordningen medførte at kun omkring 
50 % af skovenes indbetaling af 
præmier kommer tilbage i form af 
erstatninger. Resten går til forsik
ringsselskabet som risikobetaling og 
administrationshonorar.

Afvisning af 
tvangsforsikringen
I begyndelsen af februar afholder Skov
foreningen medlemsmøder der alle 
udtrykker total afvisning af en tvungen 
forsikring.

SKOVEN 5 2000 223



Den 2. februar mødes Skovforenin
gen med Svend Auken der kraftigt afvi
ser ændringer af det planlagte lovfor
slag.

Den 8. februar sender Økonomimini
steren et udkast til lovforslag i høring. 
Tvangsforsikringen indgår i forslaget, 
og argumentationen hænger på en lang 
række områder ikke sammen.

Skovforeningen mødes d. 9. februar 
med Økonomiministeriet uden at kom
me Regeringens eventuelle argumenter 
for forsikringen nærmere.

Den 10. februar mødes Skovforenin
gens bestyrelse ekstraordinært og 
beslutter enstemmigt at forkaste enhver 
form for tvangsforsikring.

I sit høringssvar til lovudkastet råder 
Skovforeningen Regeringen til at dele 
stormfaldspakken i to:
• Den umiddelbare hjælp til skovene 

efter orkanen kunne og burde Folke
tinget vedtage med det samme.

• En varig ordning burde drøftes 
ordentligt igennem med de berørte 
parter.
Sidst i februar står et stort mindretal 

af Folketingets partier - nemlig hele den 
borgerlige side - bag Skovforeningens 
kritik af Regeringens forslag.

Men Regeringen undlader at samle 
processen op, selv om der på dette 
tidspunkt kunne være indgået et bredt 
forlig magen til det der faktisk blev 
resultatet to måneder senere.

Skovenes minister slår 
på skovejerne
“Intet ville være nemmere end bare at 
stille pengekassen op og lade skovejer
ne tage fra. Og jeg har i første omgang 
hørt skovejerne tale varmt for denne 
enkle selvbetjeningsmodel. ”

... skriver Mljø- og Energiministeren 
på sin hjemmeside (www.mem.dk/mini- 
steren) den 17. februar.

I samtidige læserbreve i flere aviser 
tegner Ministeren billedet af et 
utaknemmeligt erhverv der ikke vil 
gengælde en hjælp på 350 millioner kr 
fra skatteyderne.

Sandheden er imidlertid at Skovfore
ningen ikke på noget tidspunkt har bedt 
om tabserstatning, men derimod fore
slået at samfundet betaler ekstraom
kostningerne ved etablering af de 
skove som samfundet helst vil have. 
Altså at samfundet betaler for en mod
ydelse fra skovbruget.

I den overraskende og ubegrundede 
polemik som Ministeren nu indleder, 
står Skovforeningen med et vanskeligt 
problem:

Ministerens offentlige vrangbillede af 
et erhverv som vil have penge for 
ingenting, gør det endnu sværere at 
vinde omverdenens forståelse for skov
brugets synspunkter.

Samtidig er pressen ved at køre træt i 
sagen. Der har været skrevet om storm
faldet i over to måneder, og uenighed
erne mellem skovbruget og Regeringen
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Boks 1. Pressemeddelelse om stormfaldet
Dansk Skovforening udsendte 28. marts følgende pressemeddelelse i samarbej
de med Nepenthes og WWF Verdensnaturfonden:

Stormfaldsloven vil skade de danske skove
WWF Verdensnaturfonden, miljøorganisationen Nepenthes og Dansk Skovfore
ning (skovbrugets brancheorganisation) gør fælles front mod Marianne Jelveds 
og Svend Aukens forslag til stormfaldsloven, der kommer til førstebehandling 
onsdag den 29. marts.

Vedtages loven i sin nuværende form, vil den udhule skovenes økonomi og 
forringe naturindholdet i skovene.

Loven har to elementer - en forsikringsordning og en tilskudsordning. 
Forsikringsordningen har tre alvorlige problemer:

• For det første er den tvungen for alle private skovejere i Danmark, og skove
jerne får ikke mulighed for selv at forhandle deres forsikringsvilkår. Derfor vil 
ordningen i det lange løb få penge til at flyde ud af de private skove og over i 
forsikringsselskaberne. Dårligere økonomi i skoven betyder færre penge til at 
gøre noget for naturen.

• For det andet skal forsikringen kun give erstatning, når større skovarealer væl
ter, og det sker især i de ensartede nåletræsplantager. Det betyder at de 
gode, stormfaste skove betaler regningen for de dårlige, ustabile skove.

• For det tredje mindsker forsikringen på den måde risikoelementet ved at dyr
ke ensartede plantager. Det kan gå ud over naturindholdet i skovene, fordi de 
store naturværdier i skovene netop findes i de gode, stabile skove og ikke i 
de ensartede plantager.
En tredjedel af de danske skove ejes af staten, og disse skove er ikke omfat

tet af forsikringsordningen. Det kunne tyde på, at staten selv er klar over svaghe
derne i ordningen.

Tilskudsordningen betaler skovejerne for at plante nye, mere robuste skove, 
hvor større skovarealer er væltet, Det er et skridt i den rigtige retning, men der er 
mangler i ordningen: For det første kan de gode, stormfaste skove, hvor måske 
kun enkelte træer er væltet, ikke få tilskud - selv om de også rammes hårdt øko
nomisk af stormfaldet. For det andet giver ordningen ringe betingelser for at lade 
arealerne gro naturligt til.

De private skovejere og de grønne organisationer er enige om at tvangsfor
sikringen bør tages ud af lovforslaget - den fremmer en skovdrift som alle er eni
ge om er uholdbar på lang sigt: De ensartede plantager.

er mere tekniske end hvad der umiddel
bart egner sig som nyhedsstof.

Ganske vist refereres Skovforenin
gens afvisning af den tvungne stormfor
sikring i pressen i februar og marts.
Men kun Weekendavisen og Jyske 
Vestkysten påtager sig den vigtige 
demokratiske opgave at tvinge politiker
ne til at argumentere dybere for deres 
forslag.

For resten af pressen er sagen - og 
måske skovbruget - for lille til en større 
interesse. På trods af offentlighedens 
store interesse for skovene. Og på trods 
af at Regeringen ikke kunne argumente
re meningsfuldt for princippet om at 
tvangsforsikre et erhverv mod egne 
økonomiske tab.

Tæt på tæppefald
Den 10. marts mødes Skovforeningen 
igen med Svend Auken. Uden større 
resultat. Regeringen vil ikke ændre 
væsentligt i sit forslag - og regner med 
at have et flertal til venstre i Folketinget 
bag sig.

Det endelige forslag fremsættes i

Folketinget den 16. marts. Enkelte af 
Skovforeningens kritikpunkter er imøde
kommet - men tvangsforsikringen og 
fredskovkravet er bevaret.

Skovforeningen sender detaljerede 
kommentarer til Folketingets Miljø- og 
Planlægningsudvalg der mødes få 
dage efter om lovforslaget.

Redning på målstregen
",Miljøorganisationerne og de private 
skovejere enige: Stormfaldsloven vil 
skade de danske skove."

... lyder overskriften i en fælles og 
derfor utraditionel pressemeddelelse fra 
Skovforeningen, WWF Verdensnaturfon
den og Nepenthes den 28, marts (se 
den fulde ordlyd i box 1).

I pressemeddelelsen angribes 
tvangsforsikringen med både økonomi- 
og naturargumenter.

Dokumentet sendes samtidig til 
omkring 40 folketingsmedlemmer - 
dagen før førstebehandlingen af Rege
ringens lovforslag.

Under denne behandling står det 
klart at forslaget hverken har flertal til
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Efter den politiske behandling giver stormfaldspakken tilskud til oprydning og gen
plantning af mere stabile skove.

Boks 2. Et beredskab 
til næste gang
Skovforeningen har i flere år fores
lået Skov- og Naturstyrelsen at etab
lere et stormfaldsberedskab. Nu - 
efter orkanen - vil Produktudviklings
ordningen betale Skovforeningen for 
at udarbejde et beredskab.

Beredskabet skal give et grund
lag for en hjælpeordning næste 
gang et stormfald rammer Danmark. 
Der er mange erfaringer efter tidlige
re stormfald, og de må systematise
res for at gøre nytte.

Produktudviklingsordningen vil nu 
betale Skovforeningen for at realise
re sit gamle forslag om en samlet 
beskrivelse af problemerne efter et 
stormfald og nødvendige overvejel
ser inden det næste stormfald.

Det er vi naturligvis glade for.
Men på denne baggrund har vi 

også svært ved at forstå hvorfor 
Regeringen med sin stormfaidspak- 
ke allerede nu vil fastlægge hjæl
peordningen for kommende storm
fald: Hvis udarbejdelsen af et bered
skab skal have mening, må resulta
terne påvirke en kommende ordning.

Skovforeningen går i gang med 
opgaven i tiltro til at resultaterne kan 
få konsekvenser - også selv om 
Regeringen allerede har vedtaget en 
delvist fremtidsrettet stormfaldspak
ke.

Samtidig har Produktudviklings
ordningen sat følgende projekter i 
gang:
• Erfaringsopsamling fra praksis. Fx 

om oparbejdning, omkostninger, 
skader på jordbund, sortiments- 
udfald og kvalitet af stormfældet 
træ. Forskningscentret for Skov & 
Landskab koordinerer.

• Lagringsmetoder. Især for 
maskinskovet træ med mange 
barkskrab. Landbohøjskolen koor
dinerer.

• Kulturarealer. Fx om muligheder 
ud fra tilgængelig viden, plante
materiale og udenlandske erfarin
ger. Forskningscentret for Skov & 
Landskab koordinerer.

Og en række af Skovforeningens 
andre kritikpunkter af Regeringens for
slag er også imødekommet:
• Fredskovskravet kommer kun til at 

gælde de arealer der modtager 
stormfaldstilskud, ikke hele skovejen
dommen.

• Ejendomme med spredt stormfald 
kan også få stormfaldstilskud.

• Niveauet for forsikringspræmien 
sænkes.
Forliget indgås med venstrefløjen, 

men indholdet er i væsentlig grad ble
vet til i samarbejde med de borgerlige 
partier. Skovforeningens gode samar
bejde med den borgerlige fløj i de for
løbne måneder har således båret frugt.

I forliget får venstrefløjen en - især på 
gode boniteter - øget anvendelse af sta
bile træarter i forhold til Regeringens 
lovforslag. En væsentlig del af de stabi
le arter skal tillige være hjemmehøren
de.

Alle parter, inklusive Regeringen, 
udtrykker glæde over resultatet.

Stormfaldsloven ventes vedtaget den 
11. maj.

Hovedindholdet af 
stormfaldspakken
Hovedindholdet af stormfaldspakken er
herefter:
• Der gives tilskud til oprydning og 

genplantning af mere stabile skove. 
Beløbet varierer fra 15.000 til 35.000 
kr/ha afhængig af andelen af stabile 
træarter i genplantningen.

• Hvilke arter der regnes som stabile 
vil efterfølgende blive fastlagt i en 
bekendtgørelse.

• Der ydes tilskud til fladefald - og til 
spredt fald hvis mere end 1/3 af ved
massen er faldet.

• Hvis man modtager tilskud skal der 
tegnes en forsikring som ved storm
fald kan udbetale et fast beløb. 
Størrelsen af dette beløb kendes 
endnu ikke.

• Der kræves fredskovspligt på de are
aler hvortil man modtager tilskud.

Se også kommentaren i lederen samt 
debatindlæg fra Nepenthes side 254. 
Red. anm.

højre eller venstre. Det sidste overra
sker Regeringen som ikke er forberedt 
på at miljøorganisationerne deler Skov
foreningens afvisning af tvangsforsikrin
gen - og på at venstrefløjen derfor ikke 
vil sikre Regeringen flertal for sit forslag.

Regeringen åbner forhandlinger med 
oppositionen. Den 12. april indgås et 
forlig hvori Skovforeningens kardinal
punkt er imødekommet: Forsikringsord
ningen gøres frivillig.

Boks 3. Skovforeningens beretning
Skovforeningens skriftlige beretning omtaler også andre emner med tilknytning 
til stormfaldet. Det drejer sig om beskatning, driftsteknik, rådgivning og stormfal
det i pressen. Især kan fremhæves en længere omtale af stormfaldets betydning 
for råtræmarkedet.

Den skriftlige beretning sendes til alle foreningens medlemmer - skovejende 
og personlige. Nærmere oplysninger om medlemskab af foreningen kan fås ved 
henvendelse til sekretariatet, tlf. 33 24 42 66, Doris Jensen.
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STORMSKADER I BØG
- USYNLIGE STORMSKADER!

Af skovfoged Dorte D. 
Thomsen, Hedeselskabet

Bøge med tveger udgør 
en særlig risiko ved op
arbejdning af stormfald.

Der er efterhånden oparbejdet mange 
m3 bøgetræ efter stormen i december. I 
forbindelse med vores sikkerhedstjek er 
jeg blevet opmærksom på nogle typer 
af strukturskader i bøg, som hermed 
viderebringes.

Billede 1. Bøq, der er vredet over af vin
den.

Mange bøgetræer - især spidstveger 
- har revnedannelser ned i kævlen. Man 
bør derfor af både sikkerhedsmæssige 
samt økonomiske årsager prøve at ned
bringe antallet af spidstveger i bevoks
ningerne.

Store kræfter
Det er voldsomme kræfter, der har 
været på spil. Flere steder findes der 
bøgetræer, som er vredet over af vin
den. Se billede 1.

De omkringstående træer er tilsyne
ladende uskadte - men hvem ved om 
de reelt er det, inden de bliver savet 
op?

Billede 2. Spidstvege, der synligt er 
flækket.

!
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Billede 3. Kævle, der flækkede efter 
den var aflagt!

Spidstveger!
På billede 2 ses en spidstvege, der 
tydeligt er flækket et stykke ned i kæv
len, somi kun kan bruges til brænde.

Det er klart, at det er særdeles van
skeligt at fælde et træ, der er flækket på 
den måde - uden risiko og store 
omkostninger. Omvendt er det selvføl
gelig heller ikke forsvarligt blot at lade 
træet stå, slet ikke i områder med stort 
publikumspres.

Når træerne skal fældes er det muligt 
at tage højde for sikkerheden hvis de er 
så skadede at det tydeligt kan ses. Men 
i bevoksninger med mange spidstveger 
står der også bøgetræer, hvor revnerne 
kun ses somi helt fine linier i barken.
Vær opmærksom på dem ved udvis
ning, og især når de skal fældes!

Kævler der flækker
I nogle af de stormfældede træer ser 
det ud til at der kan komme en efterre- 
aktion på det spænd, de har ligget i. 
Dette kan bevirke, at kævlen flækker.
Det sker ikke nødvendigvis allerede 
under oparbejdning - men kan også 
ske efter den er skåret fra. Se billede 3.

226 SKOVEN 5 2000



KORT NYT

Skovsvin sætter 
varige spor
I Skovforeningen får vi løbende avis
udklip om skovbrug, og et af de tilbage
vendende emner er affald i skoven.

Et af de seneste eksempler stammer 
fra en lille skov under Gisselfeld. I 
begyndelsen af februar kom der et 
gammelt fjernsyn i vejkanten, nogle 
dage efter dukkede en udtjent motor 
op, så kom der et læs murbrokker. Og 
sidst i februar var der nogle der ville 
skille sig af med en hel trailerfuld af 
brød- og slagteriaffald.

Det sidste kan måske stamme fra 
jægere der lægger mad ud til vildtet. 
Men inspektøren på godset siger at de 
også meget tit finder rester efter rituelle 
slagtninger i skovene - bl.a. fåreskind.

Madvarerne kan måske være ti! 
glæde for dyrene. Men resten er kun til 
gene for skovgæsterne og til udgift for 
godset der må samile det ind for egen 
regning.

På Silkeborg egnen kan de også. 
Sejs-Svejbæk borgerforening samler 
hvert år i maj en gruppe på 25 frivillige 
som renser skoven og stierne langs 
Gudenåen over en samlet strækning på 
10 km.

De har nu samlet ind i 13 år og plejer 
at komme hjem med 25 store sække 
skrald. De rummer flasker, slikpapir, 
McDonalds emballage, bildele, cykel
stel og meget andet. Blandt de mere 
usædvanlige genstande er trusser der 
ret tit efterlades på skovbunden.

Affaldet pynter aldrig i skoven, og 
der kan gå mange år før tingene er ned
brudt og indgår i naturens kredsløb. 
Turistmyndighederne i Piemonte i Nord
italien har lavet en liste over den forven
tede levetid for noget af det affald de 
finder:

Skræller fra appelsiner og bananer: 1
måned.
Cigaretskod uden filter: 3 måneder.
Aviser: 3-12 måneder.
Cigaretpakke uden cellofan: 1 år.
Cigaretfilter: 1-2 år.
Sokker og vanter af uld: 3 år.
Tyggegummi: 5 år.

Aluminiumsdåser (drikkevarer): 10-100 år.
Materialer i nylon: 35 år.
Skosåler: 75 år.
Plasticposer: 100-1000 år.
Plastickort: 1000 år.
Glasflasker: 4000 år.

Kilder:Dagbladet Ringsted 23.2.00, 
Aktuelt 22.2.00

Særnummer 
om masseovne
Tidsskriftet Dansk Bioenergi har i 
december 1999 udgivet et særnummer 
om masseovne eller stenovne. Det er 
brændeovne hvor brændkammeret er 
omgivet af en stenmasse på 3-4 tons.

Ovnen fyres kortvarigt en eller to 
gange i døgnet, og stenene afgiver her
efter varme resten af tiden. Ovnen kan 
også bruges til madlavning.

Særnummeret omhandler bl.a. forde
le og ulemper ved masseovne, erfarin
ger med brug af masseovne i det dagli
ge, forskellige typer af masseovne og 
mulighed for at få masseovne som sam
lesæt. Til sidst er der henvisninger til en 
række ovnsættere der tilsammen har 
lavet 1100 masseovne her i landet.

Masseovne på internettet: www.sten- 
ovne.dk (ovnsætter Lars Helbro), 
www.tulikivi.com (finsk producent af 
masseovne), http://mha-net.org (ameri
kansk hjemmeside).

Dansk BioEnergi udgives med støtte 
fra Energistyrelsen. Bladet er gratis og 
kan fås ved henvendelse til BioPress, 
tlf. 86 17 34 07, fax 86 17 85 07, 
e-mail biopress@post4.tele.dk

D a n s k  R å t r æ -  o g  P y n t e g r ø n t b ø r s

Dansk Råtræ- og Pyntegrøntbørs
er en ny, uafhængig annonce
tjeneste på internettet inden for 

handel med råtræ og pyntegrønt. Vi 
samarbejder hverken med interesser 

på køber- eller sælgerside.

På adressen www.drpb.dk kan man 
gratis læse aktuelle annoncer for 

skovprodukter.

Dansk Råtræ- og Pyntegrøntbørs 
ved forstkandidat Martin Olesen 

Østerbrogade 54 A, 2. th.
2100 Kbh. 0 

e-post: info@drpb.dk

’’Hvis du kan skaffe 2.500 styk prima i samme højde 
inden tirsdag morgen, er min kontakt i Munchen 
interesseret.”

”Jeg fælder den først, når jeg får et tilbud på 7.000 kr. 
eller derover."

’’Find lige 8 tons blå deko på Fyn, inden du holder 
fy raften."

”En spændende ordre, men hvem sælger avnbøg?"

D i n  n y e  h a n d e l  e r  k u n  e t

www.drpb .dk
k l i k  v æ k
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NYT OM STORMFALDET
Aktivstof Handelsnavn Dosering

Alfacypermethrin Fastac 99 0,5-1,5 % handelsvare i sprøjtevæsken

Cypermethrin Cyperb
Cympa-TI
IT-Cypermethrin

2 % handelsvare i sprøjtevæsken
do.
do.

Esfenvalerat Sumi-Alpha 5 FW 2,5 % handelsvare i sprøjtevæsken

Lambda-cyhalothrin Karate 1,5-4,0 % handelsvare i sprøjtevæsken

Permethrin Gori 920 1-2 % handelsvare i sprøjtevæsken

Tabel 1. Oversigt over midler til forebyggende sprøjtning mod vedlevende insekter.

Af Frans Theilby og Ebbe 
Bøllehuus og Niclas Scott 
Bentsen Skov & Landskab
(FSL)

Nye erfaringer med 
oparbejdningen, bl.a. ny 
metode med gravema
skine, om beskyttelse af 
skovet tømmer mod 
angreb af vedlevende 
insekter, og omkostnin
ger til klargøring af kul
turarealer.

i denne artikel bringes uddrag af 
stormfaldsnotat nr 3, udsendt af Forsk
ningscentret for Skov & Landskab 17. 
april.

Red.

Erfaringer med 
oparbejdningen
Oparbejdningen af den bedre del af 
nåletræet skrider godt frem. Der er til
strækkelig maskinkraft, og præstatio
nerne har stabiliseret sig på et fornuftigt 
niveau.

Der er fortsat problemer med fri- 
skæring, både motormanuelt og maski
nelt. For den motormanuelle friskæring 
består problemerne især i at få tilpasset 
mandskabets produktivitet til maskiner
nes behov. For meget mandskab giver 
for meget spildtid og for store omkost
ninger, mens for lidt mandskab med
fører et stresset og farligt arbejdsmiljø 
samt tillige uønsket og dyr ventetid hos 
maskinerne.

Maskinel friskæring fungerer, men 
kun i enkelte tilfælde optimalt. Der er 
problemer med standtiderne på savkæ
derne, og det kan være vanskeligt for 
maskinerne at placere aggregatet det 
rigtige sted på grund af generende 
kvas, topender og andre træer, der lig
ger i vejen.

Tallene for præstationer og omkost
ninger fra Skoven 1/00, side 42 og 3/00, 
side 136 synes at holde ved træstørrel
ser omkring 0,5 m3. Ved træstørrelser 
over 0,5 m3 ligger de fleste systemer nu 
omkring 30 m3/time. Men der er naturlig
vis et stort spænd som følge af maski
nernes egnethed, førernes rutine og 
ikke mindst stadig organisation, instruk
tion og opfølgning fra ledelsen.

Gravemaskine 
trækker træer op
Fledeselskabet har beskrevet en model 
med gravemaskine og skovningsmaski
ne, hvor skovningsmaskinen foretager 
friskæringen, efter at gravemaskinen 
har trukket træerne ud og placeret dem 
- med rodkage - i ranker med 10-15 m’s 
mellemrum på tværs af faldretningen 
(se Skoven 3/00 side 126).

Metoden ser lovende ud, idet det far
lige manuelle friskærerarbejde fjernes, 
og den maskinelle friskæring kan foreta
ges uden større problemer med kæder
nes standtider. Efter oparbejdningen 
ligger størstedelen af støddene tilbage 
på arealet i pæne ranker, og den efter
følgende kulturetablering billiggøres. De 
opnåede præstationer med metoden 
ligger klart i overkanten af, hvad vi har 
registreret for de øvrige oparbejdnings
systemer.

Metoden kan kun anbefales på de 
lettere jorder, fordi gravemaskinen kører 
meget på arealet, når den frilægger 
træerne. På sværere jorder vil dette 
give komprimeringsskader, og desuden 
vil træerne være vanskeligere at tage 
op med rodkage.

Det er en ulempe, at det er nødven
digt, at gravemaskine og skovningsma
skine skal følge tæt på hinanden for at 
gøre plads til den næste ranke. Det kan 
give ventetider ved driftstop på en af 
maskinerne.

For at afhjælpe dette problem, har 
det været forsøgt at lade en gravema
skine foretage frilægningen inden skov
ningsmaskinen sættes ind. Det sker ved 
at gravemaskinen løfter træerne ud af 
stormfaldszonen og svinger dem 180 
grader rundt for at placere dem i ranker. 
Når gravemaskinen har “ordnet" storm
faldet, så træerne alle ligger i samme 
retning, kan skovningsmaskinen begyn
de oparbejdningen af arealet fra den 
modsatte ende.

Metoden var dyr og viste sig at inde
bære for besværlig en håndtering for 
enkelttræer. Den var heller ikke særlig 
skånsom ved træerne, som blev løftet 
op i luften og derved kunne knække. 
Metoden blev derfor opgivet.

De anvendte planløsninger er meget 
forskellige, de spænder lige fra at stød 
og hugstaffald bliver liggende, hvor det 
er faldet på arealet og til at arealet ryd
des totalt for stød og hugstaffald. Imel
lem disse to yderpunkter forekommer 
der forskellige grader af oprydning, 
hvor løse stød og hugstaffald lægges i 
ranker for eventuel senere oparbejdning 
til energiformål.

Sikkerhed
Den første dødsulykke er desværre alle
rede indtruffet. Der er derfor god grund 
til igen at pointere, at oparbejdning af 
stormfald er farligt arbejde. PAS PA! 
Sikkerhedsarbejdet bør være en inte
greret del af planlægningen, og navnlig 
skal der følges op på sikkerheden i det 
daglige arbejde.

På stormfaldsarealerne arbejder ofte 
maskiner og medarbejdere fra flere for
skellige arbejdsgivere. I henhold til 
Arbejdsmiljølovens §20 er det på 
sådanne arbejdspladser arbejdsgiver
nes pligt at sørge for koordinering af 
sikkerheds- og sundhedsarbejdet.

Beskyttelse af skovet 
tømmer mod insekter
Stormfaldet medfører at der ligger store 
mængder træ - både oparbejdet og 
stormfældet træ - i skoven henover 
foråret og sommeren, og dette træ er 
udsat for angreb fra vedlevende insek
ter, Insekterne kan dels skade tømmeret 
med larvegange i veddet og misfarv
ning af træet, dels kan tømmeret funge
re som opformeringsmateriale for en ny 
generation af insekter, som kan angribe 
stående træer.

Tabet varierer meget efter tidspunkt
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og varighed af perioden mellem skov
ning og opskæring. Erfaringerne efter 
stormfaldet i 1981 viser, at hvor frasorte
ringsprocenten i færdigvarerne før 
stormfaldet lå på 4-8% insekt- og råd
skader, steg dette til omkring 30-40% i 
1983.

I rækkefølge efter økonomisk betyd
ning optræder følgende skadedyr: Stri
bet vedborer (Trypodendron lineatum), 
Aim. granbarkbuk (Tetropium castane- 
um), Træhvepse (Uroceros gigas/Sirex 
juvencus) og Aim. værftbille (Hylecoe- 
tus dermestoides ). Se nærmere i Sko
ven 1/00, side 46 og FSL’s Videnblade 
Skovbrug nr, 8.10-4 og 8.10-5.

Forebyggelse af skader 
For at undgå skader på tømmer, der 
oplagres i skoven, skal træet enten 
være kørt ud af skoven, lagt på vandla
ger eller behandlet med insekticid 
inden insekternes sværmningstid. For at 
mindske opformering af nye generatio
ner skal træet være kørt ud af skoven 
og skåret op inden den nye generation 
af insekter er færdigudviklet og forlader 
stammerne.

Insekticider
Der er i dag 5 aktivstoffer, som indgår i 
de præparater, der lovligt kan anvendes 
til forebyggende sprøjtning mod vedle
vende insekter - se tabel 1.

Alle midler tilhører gruppen af synte
tiske pyrethroider og virker både som 
kontakt- og mavegift. Pyrethroidet er en 
nervegift, og insektets livsfunktioner for
styrres straks ved optagelse, hvorved 
fødeoptagelsen ophører. En sprøjtning 
med disse midler er virksom hele sæso
nen, fordi stofferne bindes meget stærkt 
i barken.

Vandlagring
Tømmer, der er behandlet med pyre- 
throid, må ikke senere vandlagres. 
Årsagen er at alle pyrethroider er meget 
farlige for vandlevende organismer.

Sprøjteteknik og arbejdsmiljø 
Elvis sprøjtningen skal have den ønske
de effekt skal tømmerstakken dækkes 
fuldstændig af sprøjtevæsken. Også 
endefladerne skal dækkes. Sprøjtning 
kan foretages med forskelligt udstyr 
afhængigt af hvordan tømmerstakken er 
udformet og mulighederne for at kom
me til stakken med sprøjtemateriel.

Udføres sprøjtningen manuelt med 
rifler / lanser eller rygtågesprøjte / 
rygmotorsprøjte skal mandskabet have 
et omfattende sikkerhedsudstyr på. 
Gummistøvler, gummihandsker og 
beskyttelsesdragt med hætte er stan
dard. Eferudover kræver sprøjtning med 
rifler/lanser, at der anvendes beskyttel
sesbriller og halvmaske med A2P2 filter. 
Sprøjtning med rygmotorsprøjte eller 
rygtågesprøjte kræver anvendelse af 
helmaske med A2P2 filter.

I det omfang det er muligt at anven

Kulturtyper Metode Redskab ca. pris: kr./ha

Intensive kulturer med 
store krav til jordbear
bejdning og renholdelse

Totalrydning i 
ranker med
40 m’s mellemrum

Traktor eller gummi
ged med Råumfix 
aggregat

4.000 - 6.000

Totaiknusning af kvas Kraftig grenknuser 4.000 - 6.000

Stribeknusning 
af kvas

Kraftig grenknuser 3.000 - 5.000

é Grovrydning i 
ranker med 40 m’s 
mellemrum

Traktor eller gummi
ged med front
læsser/kvasgrab

3,000 - 4.000

é Stribebearbejdning
m/kvasplov

Traktor med kvas
plov el.lign. *

3.000 - 5.000

Ekstensive kulturer samt 
forkulturer med minimale 
krav til jordbearbejdning 
og renholdelse

Grovrydning med 
flishugning

Flishugger 0 - 2.000

Punktrydning Gravemaskine med 
specialaggregat*

8.000 - 10.000

* incl. jordbearbejdning

Tabel 2. Metoder til kvasrydning efter stormfald.

Kulturtyper Metode Redskab ca. pris: kr./ha

Intensive kulturer med 
store krav til jordbear
bejdning og renholdelse

Totalrydning med 
bortkørsel 
af stød

Gravemaskine + 
transportudstyr

15.000 - 20.000

4 Totalrydning med 
stød placeret i 
ranker med

40 m mellemrum

Gravemaskine 8.000- 12.000

4 Totaiknusning af stød 
ved jordoverfladen

Kraftig grenknuser 8.000 - 12.000

Ekstensive kulturer samt 
forkulturer med minimale 
krav til jordbearbejdning 
og renholdelse

Delvis rydning med 
opvippede stød pla
ceret i ranker med
40 m mellemrum

Gravemaskine 5.000 - 8.000

Grovknusning af 
opvippede stød

Kraftig grenknuser 3.000 - 8.000

* incl. jordbearbejdning

Tabel 3. Metoder til stødrydning efter stormfald.

de traktorsprøjte, må dette anbefales. 
Tømmerstakkes udformning og place
ring medfører som oftest en stor ekspo
nering for sprøjtevæske, når denne 
udbringes manuelt.

Der henvises i øvrigt til Arbejdstilsy
nets “Sikkerhed og bekæmpelsesmid
ler” oq FSL’s kompendium “Planteværn 
2000” .

Klargøring 
af kulturarealer
Omkostningerne til kvas- og stødryd
ning kan få væsentlig indflydelse på 
kulturvalget, idet intensive kulturer med 
frostfølsomme arter ofte stiller øgede 
krav til kulturrenholdelsen og dermed 
fremkommeligheden i kulturen.

I tabel 2 og 3 er vist nogle eksempler 
på omkostninger til henholdsvis kvas- 
og stødrydning ved intensive og eks
tensive kulturanlæg. Beløbene baserer 
sig på FSL’s rapport om stødrydning 
(Nr. 3, 1997 i Pyntegrøntserien) samt 
erfaringsmateriale om tidsforbrug til 
kvasrydning fra tidligere stormfald.

Stød- og kvasrydning 
Omkostningerne er angivet separat for 
de to arbejdsoperationer, men flere af 
operationerne vil i praksis overlappe 
hinanden, hvorved der kan opnås 
besparelser, f.eks. i forbindelse med 
totaiknusning af stød og kvas.
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DEBAT

EN FOLKELIG SKOV 
FOR FREMTIDEN

Af miljø- og energiminister 
Svend Auken

I år og næste år skal der 
udarbejdes et nationalt 
skovprogram som skal 
sætte rammerne for den 
fremtidige skovpolitik.

Målet er at beskrive et 
bæredygtigt skovbrug, 
opstille konkrete mål for 
skovene og fastlægge 
styringsredskaber der 
medvirker til at indfri 
målene.

Hvordan ser fremtidens skov ud? Hvor 
meget skov har vi? Hvad skai skoven 
bruges til?

Det er spørgsmål, som er aktuelle i 
Danmark og i mange andre lande. For 
skoven er en vigtig del af naturressour
cerne verden over.

Formål med skoven
Under danske himmelstrøg har skoven 
så vidt forskellige formål som råvarepro
duktion, rekreation og miljøbeskyttelse. 
På én gang.

Andre steder i verden er skovens 
betydning endnu større. Her kan den 
være helt afgørende for den enkeltes 
overlevelse, enten fordi mennesker fin
der alle daglige fornødenheder i sko
ven, eller fordi træerne kan ryddes og 
skoven gøres til ny landbrugsjord. I 
skovrige lande er udnyttelsen af skov
ressourcen grundlaget for vigtig indu
stri, arbejdspladser og eksport.

Danskerne elsker deres skove. Skov

tur er det begreb, vi bruger om næsten 
enhver udflugt i naturen - uanset om 
turen går i skoven eller et helt andet 
sted.

Skoven er ikke 
uforanderlig
Når skoven og dens træer udsættes for 
voldsomme forandringer, bliver mange 
af os derfor berørt. Orkanens hærgen af 
skovene i december gjorde et stort ind
tryk på mig. Billedet af de mange vælte
de og knækkede træer sidder prentet 
på nethinden af enhver, som har set det 
i virkeligheden.

Med deres lange levetid bliver træer
ne nemt symbol på noget stabilt. Noget 
uforanderligt. Men øjnene kan snyde; 
skoven er langt fra uforanderlig.

Træerne vokser, og med deres sti
gende højde og drøjde sker der store 
ændringer. Lyset under træerne bliver 
anderledes, livsvilkårene på skovbun
den forandres. Planter forsvinder, nye 
kommer til. Nogle fugle flytter væk, 
andre flytter til, fordi de synes bedst om 
at sidde højt til tops i et udvokset træ.

200 års aktiv skovpolitik
At skoven ikke er given, viser både 
historien og dagligdagen tydelige 
eksempler på. Et er Danmark selv. For 
mindre end 200 år siden var vi næsten 
uden skov. Skoven og dens træer var 
ryddet for at lave brændsel, bygge ski
be og fodre husdyrene.

En helt aktuel rapport fra Verdens
banken fortæller, at den slags proble
mer fortsat findes overalt i verden, at 
klodens skove stadig er på voldsom 
retur, og at problemerne er langt fra 
deres løsning.

I Danmark har vi godt 200 års traditi
on for en aktiv skovpolitik. Den fik netop 
næring af udviklingen i 1700-tallet, hvor 
skovene blev stadigt ringere. Tyske 
skovfolk blev kaldt til landet for at skabe 
ny skov, men den egentlige løsning kom 
først, da presset mod skoven blev min
dre, fordi træ blev erstattet af kul som 
primær energikilde i løbet af 1800-tallet.

Fredskovsbegrebet blev indført i 
1805, og sammen med ændringerne i 
energiforsyningen har det været 
afgørende for vore skove. Fredskov 
betød - og betyder den dag i dag - at

træerne er det vigtigste i skoven. I 
1800-tallet krævede kongen, at skovene 
blev hegnet ind, og man begyndte for 
alvor at plante træer, så der blev skabt 
sikkerhed for en ny, produktiv skov.

Skovene er produkter af 
forhold i samfundet
Hverken herhjemme eller i udlandet er 
skovenes fremtid altså givet på forhånd. 
De skove, vi efterlader til vores efter
kommere, er produkter af forhold i sam
fundet: Levevilkår, erhvervsvilkår, ener
gipolitik, nationaløkonomi, miljøbeskyt
telse, rekreation.

Skovene er også resultater af strøm
ninger i faglige kredse omkring skov
bruget - hvad vi ved om de enkelte 
træarter, deres muligheder og be
grænsninger. 1800-tallets statsskov
væsen lærte sig bøgedyrkning til yder
ste perfektion. 1900-tallets forstfolk 
kastede sig over nåletræerne. 2000-tal- 
lets diskussioner og overvejelser står vi 
netop over for nu.

Vi har et godt udgangspunkt for at 
diskutere skovpolitik i Danmark. En 
moderniseret lovgivning giver rammer 
for en fremadrettet skovdyrkning, der 
både skaber økonomiske og samfunds
mæssige værdier.

Nye skove dukker op, både omkring 
byerne, hvor staten og kommunerne er 
mest aktive i bestræbelserne på at ska
be nye skove, og rundt omkring i Dan
mark, hvor private jordejere står i kø for 
at få andel i de tilskudsordninger, staten 
stiller til rådighed for plantning af ny 
skove.

Hvordan ønsker vi at 
indrette skovene?
Skovbrug kræver langsigtede løsninger. 
Behovet for en bred folkelig opbakning 
er derfor indlysende. De vigtigste 
spørgsmål om fremtid skal derfor stilles 
bredt i befolkningen: Hvordan ønsker vi 
egentlig at indrette fremtidens skove?

Det er ikke nok, at nogle interesseret 
går til diskussionen om danske natur
skove. Det er heller ikke nok at bruge 
tid og kraft på diskussionerne om, hvor
dan vi skal opbygge skovene i det syd
lige Danmark efter stormfaldet i decem
ber.

Vi skal se på det samlede skovareal
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Danskerne elsker deres skove. Derfor bliver mange af os 
berørt når skoven udsættes for voldsomme forandringer (foto 
af stormfald i egetræer på Lindet statsskovdistrikt).

Skovene er produkter af forhold i samfundet og resultatet af 
strømninger i faglige kredse omkring skovbruget (foto af flå
deeg, plantet i begyndelsen af 1800 tallet for at forsyne flå
den med træ til skibe).

og på de nye skove, der plantes så flit
tigt. Vi skal se på skovenes samspil 
med omgivelserne, deres værdi for 
landskab og vandressourcer, for den 
biologiske mangfoldighed og for befolk
ningens rekreative muligheder.

Nationalt skovprogram
Jeg har derfor besluttet, at der i perio
den 2000-2001 skal udarbejdes et nati
onalt skovprogram for Danmark. Sko
vprogrammet skal sætte rammerne for 
den fremtidige skovpolitik. Målet er at 
beskrive et bæredygtigt skovbrug, dvs. 
et skovbrug der tilgodeser både økolo
giske, økonomiske og sociale interesser 
og balancerer disse mod hinanden.

Skovprogrammet skal revidere og 
opstille konkrete mål for skovene og 
fastlægge styringsredskaber, der med
virker til at indfri målene. Formuleringen 
af et nationalt skovprogram er en opføl
gning på anbefalinger fra det Internatio
nale Skovforum under FN’s Kommission

for Bæredygtig Udvikling (CSD). Det 
imødekommer behovet for at revidere 
og opdatere den samlede danske skov
politik.

Skovprogrammet vil blandt andet bli
ve baseret på den "Strategi for bære
dygtig skovdrift", som Miljøministeriet 
udarbejdede i 1994 og de erfaringer, 
som er gjort siden da. Samtidig skal et 
udvalg med forhenværende industrimi
nister Nils Wilhjelm som formand udar
bejde grundlaget for en national hand
lingsplan for natur.

Deltag i debatten
Jeg synes, at vi skal tage anbefalinger
ne fra FN bogstaveligt og sørge for, at 
debatten når ud til så mange som 
muligt. En samlet skovpolitik skal ikke 
kun fastlægges i snævre politiske eller 
faglige cirkler, Dertil er skovene simpelt
hen for vigtige for vores velfærd og 
sundhed i hverdagen.

Skovens Dag den 7. maj blev derfor

gjort til en start for debatten. De, som 
den dag var i skoven, havde mulighed 
for at diskutere med skovens personale, 
hvordan vi skal drive skovene. Om drif
ten af vore statsskove er god nok, eller 
om der er behov for ændringer af priori
teringerne eller justeringer af skovdrif
ten. Tilsvarende vil jeg inddrage stats
skovenes brugerråd i diskussionen.

For alle andre, som har synspunkter 
om fremtidens danske skov, er der også 
mulighed for at deltage i debatten. Man 
kan sende sine holdninger, ideer og 
kommentarer om skovene pr. brev til 
Skov- og Naturstyrelsen. Man kan også 
skrive elektronisk til en debatside på 
Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside 
(internetadresse uww. sns. dk/skov/debat]).

Selv om henvendelserne ikke vil blive 
besvaret individuelt, vil de alle indgå 
som ideer og inspiration i arbejdet med 
det nationale skovprogram.

Sidst på året vil jeg samle synspunk
terne og diskussionerne op ved en kon-
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Miljøminister Svend Auken opfordrer 
alle til at deltage aktivt i debatten om 
det nationale skovprogram. Både skov
ejerne, der har en indlysende interesse, 
skovens mange brugere, og skov
brugets praktikere, hvis viden og erfa
ring har stor betydning. En bred og 
aktiv deltagelse i debatten giver den 
bedste basis for udformningen af sko
vprogrammet.

PETER SCHJØTTS Plantedele
Hedegårdvej 5, 7361 Ejstrupholm, tlf. 75 77 25 52, fax 75 77 31 34

Planter til: Pyntegrønt & juletræer, skov, læ & vildt
Kvalitet; er for os en frisk, sund og velsorteret 

plante i den ønskede proveniens.

ference om indretningen af fremtidens 
skove. Udover det solide, faglige 
grundlag, vi i forvejen har opbygget 
gennem praksis, forsøg og erfaringer 
fra ind- og udland, vil konferencen blive 
baseret på de indlæg, kommentarer og 
tanker, som er kommet frem undervejs i 
debatten.

Jeg vil opfordre alle til at deltage 
aktivt. Både skovejerne, der har en ind
lysende interesse, skovens mange bru
gere, som er vidt forskellige, og skov
brugets praktikere, hvis viden og erfa
ring har stor betydning. En bred og 
aktiv deltagelse i debatten giver os den 
bedste basis for udformningen af det 
nationale skovprogram.

Brdr. Svanebjerg
Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter 

Renholdelse og stabklipning af juletræer

T'n

► i

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

Forhandling af anlægsrør til overkørsler
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]] 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

Træfældriing • Topkapning • Beskæring 
Udkørsel • Udslæbning • Stødfræsning 

Flishugning med kranmadet TP 960 
Hegnsklipning med Twiga 5000 

Salg af træklatreudstyr 
Underholdning med skovhuggershows

COas^

Ring og få tilsendt prislister/brochurer

Besøg os på Have & Landskab ’99 stand 88

sælges og vurderes
Til mange interesserede
søges skovejendomme - især større 

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

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

Diskretion efter ønske.
Statsaut. ejendomsmægler

PEDER BONDING 
Tlf. 8667 4444

mandag - fredag kl. 9-1 6

Den teknik til
det nye årtusind

DISTRIKTSCHEFER: FENDT SKANDINAVIA A/S
Nordjylland: Sydjylland & Fyn: Sjælland & Øerne: Smedebakken 9 • Starup • 7200 Grindsted

Bil 30 46 14 44 Bil 30 71 19 60 Bil 30 55 04 44
Privat 86 93 77 79 Privat 75 53 23 60 Privat 57 83 40 19 Tlf. 75 33 74 44

KORT NYT

Gensplejsede juletræer
Der arbejdes mange steder med gen
splejsning af planter, herunder også 
skovtræer - som omtalt i Skoven 1/00. I 
Danmark forskes der i Botanisk Have 
under Københavns Universitet, hvor 
man har fremstillet de første gensplejse
de danske juletræer.

Gensplejsningen betyder at man 
overfører et gén - et arveligt anlæg - for 
en ønsket egenskab fra en plante til den 
plante man ønsker at forædle. I dette 
tilfælde indsætter man et gén der pro
ducerer insektgift i nordmannsgraner så 
de kan modstå angreb fra skadelige 
insekter.

Génet kommer fra vintergæk-blom
sten. Fordelen ved gensplejsningen er 
at man måske kan undgå at bruge 
insekticider til at bekæmpe insekter på 
juletræer.

Kilde:Aktuelt Online 7.2.00

- og gensplejsede bakterier
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) 
har planer om at afprøve to gensplejse
de bakterier på et forurenet areal ved 
Hasselager nær Århus. Det sker som 
led i et EU-projekt om udvikling af gen
splejsede bakterier til at rense jord foru
renet med tungtnedbrydelige stoffer.

De gensplejsede bakterier podes på 
rødderne af piletræer og lucerne som 
plantes i den forurenede jord. Efter
hånden som planterne slår rødder føl
ger bakterierne med så de når ud i alle 
kroge af den forurenede jord.

Bakterierne stammer oprindelig fra 
planterødder. DMU’s undersøgelser i 
laboratoriet har vist at bakterierne ikke 
kan trives, når planterne efter endt 
oprydning fjernes fra jorden.

I første omgang vil DMU udsætte to 
prototyper af bakterien Pseudomonas 
fluorescens for at afprøve hvordan de 
klarer sig i jord der er forurenet med 
giftige PCB-forbindelser (PCB=poly- 
chlorerede biphenyler). Forud for 
udsætningen er der foretaget en række 
undersøgelser i laboratoriet for at vur
dere sikkerheden, og dette arbejde 
fortsættes når de gensplejsede bakte
rier sættes ud på den forurenede jord.

Hvis DMIU får tilladelse til udsætnin
gen bliver det første gang der bliver 
udsat gensplejsede bakterier i Dan
mark.

Inden for EU er der til dato anmeldt 
47 forsøgsudsætninger med gensplej
sede bakterier, heraf 15 med Pseudo
monas fluorescens. Til sammenligning 
er der anmeldt over 1.500 forsøgs
udsætninger med gensplejsede planter, 
heraf 34 i Danmark.

Kilde.Pressemeddelelse fra 
DMU 28.2.00
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SKOVBRUGETS 
SKADEDYR 1999

Af Hans Peter Ravn, Skov & 
Landskab (FSL), og Susanne 
Harding, Institut for Økologi, 
KVL

Der var generelt få ind
beretninger om angreb 
af skadedyr i 1999. 
Rigelig nedbør i juni 
dæmpede forårets popu
lationsopbygning af bl.a. 
aim. ædelgranlus. Et 
ekstremt varmt efterår 
medførte sene angreb af 
galmider på nordmanns
gran.

Der forekom angreb af 
gråsnuder i nobilis, 
ædelgranstammelus og 
tidlig ædelgrannålevik- 
ler. Desuden vil storm
faldssituationen kunne 
begunstige en opforme
ring af barkbiller.

Vejret
Vinteren 1998-99 var relativt mild vek
slende med frostperioder - f.eks. i første 
halvdel af december (med temperaturer 
ned til - 17°C), i slutningen af januar og 
i anden uge af februar. De kolde perio
der vekslede med varme perioder. I 
januar blev varmerekorden på +12°C 
tangeret.

Vinteren var nedbørsrig - både janu
ar, februar og især marts lå væsentlig 
over normalen.

Også resten af sæsonen var præget 
af rigelig nedbør. Især juni var usæd
vanlig nedbørsrig, hvilket lagde en 
dæmper på mange af de forårsaktive 
insekter, f.eks. mange arter af bladlus.

Året var i øvrigt bemærkelsesværdigt 
ved et usædvanligt varmt og solrigt 
efterår. Middeltemperaturen for septem
ber satte rekord med 16,3°C (mod nor
malt 12,7°C). Også oktober og novem
ber lå temperaturmæssigt over gen-

Figur 1. Ædelgranstammelus forårsage
de i 1999 omfattende afgang i en 
frøavlsbevoksning af nobilis (foto HPR).

nemsnittet. Dette bevirkede, at mange 
insekter var aktive længere hen i efter
året end normalt.

I december indtraf århundredets 
stormfald med den deraf følgende risiko 
for insektskader og opformering af især 
barkbiller.

Næbmunde
Aim. ædelgranlus
Den overvintrende population af almin
delig ædelgranlus (Dreyfusia nordman- 
nianae) fra 1998 var ikke vurderet som 
særlig omfattende (Harding & Ravn 
1999).

Relativt lune forhold i slutningen af 
marts og i april gav gode forhold for de 
ædelgranlus, der forekom. Tidligt 
begyndende æglægning og stabile 
vejrforhold medførte en kraftig opforme
ring, og umiddelbart før udspring kunne 
der konstateres et relativt stort bekæm
pelsesbehov. Den megen nedbør i juni 
reducerede dog atter bladlustætheden 
mærkbart.

Tilbagegangen i bestanden af blad
lus holdt sig gennem resten af 1999 - i 
hvert fald på de arealer, som vi følger. 
Derfor vurderes tætheden af ædelgran
lus før udspring 2000 som relativt lav. 
Det må således antages, at bekæmpel
sesbehovet generelt vil være mindre 
end sædvanligt i dette forår - selvfølge
lig afhængig af, hvorledes vejrforholde
ne arter sig.

Et nystartet FSL-projekt finansieret af 
Skov- og Naturstyrelsen vil undersøge 
muligheder for varsling samt tilvejebrin
ge en strategi for pesticidfri håndtering 
af aim. ædelgranlus i nordmannsgran. 
Bl.a. vil en række alternative og mindre 
miljøbelastende bekæmpelsesmidler 
blive afprøvet under meget praksisnære 
forhold. Dette projekt ligger i forlængel
se af tidligere bestræbelser på at finde 
alternative håndteringsmetoder overfor 
ædelgranlus (Ravn 1999).

Ædelgranstammelus 
Der er forekommet flere tilfælde af 
angreb på nobilis af ædelgran-stam- 
melus, Dreyfusia piceae (figur 1).

Det er ikke usædvanligt at se de hvi
de belægninger af stammelus på nord
mannsgran og nobilis, men det er 
usædvanligt, at det får et omfang, hvor 
en væsentlig andel af træerne dør af 
det. Dette blev imidlertid konstateret i 
1999, Det er uvist, hvilke forhold, der 
betinger den aktuelle, usædvanlige 
forekomst af ædelgran-stammelus her
hjemme.

Brun ædelgranbladlus 
I maj forekom flere steder kolonier af 
andre stamme-bladlus på bl.a. nord
mannsgran. Det drejede sig om arten 
Cinara confinis- “brun ædel g ran blad
lus" (figur 2).

Bladlusene er mørke og kan blive 
meget store (4 mm). De sidder oftest 
under endeknoppen eller nodierne. 
Bladlusene tiltrækker myrer, som i stort 
antal besøger bladluskolonien for at 
opsamle “honningdug” - bladlusenes 
kulhydratrige ekskrementer.

På større træer anses angrebene 
normalt af ringe betydning. Træerne 
reagerer på sugningen ved, at barken 
danner et tykkere korklag. Honningdug
gen kan imidlertid danne grobund for

234 SKOVEN 5 2000



SKADER PA SKOV

*
i

Figur 2. Brun ædelgranbladlus på nord
mannsgran (foto FPR).

sodskimmel, som nedsætter kvaliteten 
af juletræer og klippegrønt. I visse tilfæl
de danner sårene efter bladlusenes 
sugning indfaldsvej for sekundære 
svampeangreb, der kan resultere i, at 
topskuddet dør.

Sitkabladlus
Sitkabladlus (Elatobium abietinum) 
optrådte på grund af vinterens kuldepe

rioder mere fåtalligt i forår og sommer 
1999 end i 1998. Det lune efterår 
begunstigede imidlertid sitkabladluse- 
ne, så der midt i efteråret kunne ses 
symptomer på sugeskader flere steder i 
landet, bl.a i Nordjylland.

Bøgebladlus
Enkelte planteskoler rapporterede 
angreb af bøgebladlus (Phyllaphis fagi) 
i foråret, og tætte bestande blev obser
veret i skovkulturer. Angrebene havde 
klart lokal karakter og omfattede f.eks. 
ikke Statsskovenes Planteavlsstation, 
hvor KVL udfører undersøgelser af pes
ticidfri bekæmpelse af bøgebladlus.

Sommerfugle
Tidlig ædelgrannålevikler 
Tidlig ædelgrannålevikler, Epinotia sub- 
sequana, hvis larver fremkalder karakte
ristiske bundter af visne nåle på Abies- 
arter, har ligesom flere andre viklerarter 
en cyklisk optræden med massefore
komst ca. hvert 7. år. (Figur 3).

Sidste gang, der optrådte massive 
forekomster og omfattende skader, var i 
1993. Såvel egne observationer som 
antallet af forespørgsler om tidlig ædel
grannålevikler indikerer den forventede 
stigning i populationstætheden de 
seneste par år.

Der har tidligere været gennemført ét 
forsøg med biologisk bekæmpelse af 
tidlig ædelgrannålevikler ved hjælp af 
Bacillus thuringiensis - B.t. - (Harding & 
Christensen 1994). Dette viste overra
skende positiv effekt.

Da der i starten af maj kom en hen
vendelse fra en sydsvensk juletræspro
ducent blev lejligheden derfor benyttet

til at forsøge at få bekræftet disse loven
de resultater. Desværre viste B.t. i dette 
forsøg kun ringe effekt i forhold til 
behandling med pyrethroid. Yderligere 
undersøgelser med anvendelse af B.t. 
overfor tidlig ædelgrannålevikler vil bli
ve gennemført i 2000 med støtte fra 
Produktionsafgiftsfonden for Juletræer 
og Pyntegrønt.

Målere, viklere, bøgenonne 
De sidste års afløvninger af frostmålere, 
forårsugler og egeviklere forekom ikke i 
1999. Visse andre problemer med ege
træer gav anledning til en række hen
vendelser - se nedenfor.

Den voldsomme, pludselige masse
opformering af bøgenorine (Calliteara 
pudibunda), der i 1998 fandt sted lokalt 
på Sydsjælland og Lolland var - som 
forventet - ophørt i 1999.

Koglehalvmøllet
Koglehalvmøllet, Dioryctria abietella, 
blev fulgt også i 1999. Normalt ville man 
på grund af den kraftige koglesætning i 
1998 kunne forvente angreb på skudak
ser i 1999. Vejrforholdene har imidlertid 
været ekstremt ugunstige for koglehalv
møllets formering såvel i 1998 som i 
1999, og der er ikke observeret skader 
af denne art.

Et projekt støttet af Produktionsafgift
fonden for Juletræer og Pyntegrønt 
søger at belyse artens livscyklus. I den
ne forbindelse har det - på baggrund af 
lysfældefangster på Zoologisk Museum 
- været muligt at fastslå, at flyvning kan 
finde sted fra første halvdel af juni, men 
hovedflyvningen indtræffer normalt først 
i juli og kan være relativt langtrukken.

Figur 3. Tidlig ædelgrannålevikler i nordmannsgran. Læg mærke til de karakteristi- Figur 4. Gnav af gråsnuder på nobilis 
ske mørke tværbånd på forvingernes forkant (foto HPR). maj 1999 (foto Ft PR).
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Biller
Gråsnuder
Gråsnuder, Strophosoma spp., gav 
anledning til flere henvendelser om ska
de i nobilisbevoksninger. Fra en fynsk 
lokalitet stammer prøver og rapporter 
om meget voldsomme og omfattende 
angreb af stribet gråsnude (Strophoso
ma melanogrammum) på nobilis i maj- 
juni (figur 4).

En bøgekultur på Sjælland var totalt 
afløvet i foråret. Store mængder af 
gråsnuder kunne observeres på arealet, 
men omfattende barkgnav, der har 
været ødelæggende for kulturen, indi
kerer at også barkøresnudebillen (Otior- 
hynchus singularis) har været involve
ret.

Bøgeloppe
Omfattende angreb af bøgelopper 
(Rhynchaenus fagi) forekom på 
småplanter i maj i en planteskole i 
Østjylland. Bøgeloppeangreb kan være 
meget iøjnefaldende omkring bøgens 
udspring, men dette giver normalt ikke 
anledning til indgreb. Kun hvis masse
angrebene går ud over kulturer af 
bøgesmåplanter eller svækkede plan
ter, kan der være risiko for planteaf- 
gang.

Bladbiller
Poppelbladbiller, Melasoma populi, og 
ellebladbiller, Agelastica alni, havde 
tendens til masseoptræden i sidste 
halvdel af 1999. Afløvninger forårsaget 
af disse arter er ikke ualmindelige og 
kan være skadelige i kulturer af 
småplanter. Opformeringen har antage
lig været begunstiget af den lune som
mer og efterår.

Oldenborre
Lokale angreb af larver af oldenborre 
(Melolontha melolontha) i juletrækulturer 
fortsatte i 1999 (figur 5).

Som tidligere omtalt (Harding & Ravn 
1999) er det overraskende, at de vær
ste angreb forekom på 3, generations 
juletræer i skovbevoksninger. Forsøg 
med biologisk bekæmpelse af olden- 
borrelarver iværksættes på friland af 
KVL i 2000,

Gåsebiller
Der er ligeledes iværksat et mindre for
søg med biologisk bekæmpelse af lar
ver af gåsebiller (Phyllopertha horticola) 
ved hjælp af nematoder. Gåsebiller er i 
skovbruget især kendt for at anrette 
skader på rødder og løv af planteskole
planter, men er i øvrigt berygtet for at 
optræde i stort antal på græsdækkede 
arealer, hvor larverne bortgnaver plan
ternes rødder.

Typografen
Århundredets stormfald indtraf 3. de
cember 1999. Selvom oprydningen alle
rede er nået meget langt, vil et stort 
udbud af ynglemateriale give gode

♦
i

Figur 5. Skader af oldenborrelarver på nordmannsgran (foto Jan Martin, KVL).

muligheder for opformering af barkbil
ler, specielt typograf (Ips typographus), 
og medføre en øget risiko for angreb på 
stående træer.

Ved konstatering af angreb af typo
graf efter sværmningen i maj er der 
mulighed for at imødegå angreb fra den 
ny generation, der sværmer fra juli, ved 
at fjerne angrebne effekter inden 1. juli 
(Ravn & Harding, 2000a,b,c).

Elmesyge
Der kom ikke mange henvendelser om 
elmesyge i 1999 i forhold til de fore
gående sæsoner. Dette skyldes antage
lig, at 1998 i modsætning til de fem 
foregående år kun gav ringe mulighed 
for omfattende flyvning af barkbillerne 
og dermed ringe spredningsmuligheder 
for sygdommen. Symptomerne fra smit
teoverførsel i sensommer og efterår 
viser sig først i juni året efter, at træerne 
er blevet inficeret.

Der er stadig store regionale forskel
le på elmesygens hærgen. Det må der
for stadig tilrådes at undgå unødig 
spredning af sygdommen ved transport 
af inficerede stammer og brændestyk
ker med levende biller. Husk at larver af 
lille elrmebarkbille (Scolytus laevis) ofte 
overvintrer i puppelejer i veddet forseg
let med en lille smuldprop.

Jættebarkbille
Jættebarkbillen eller “micans" (Den- 
droctonus micans) er stadig aktiv, omend 
fremgangen målt på antallet af henven
delser var stagnerende i 1999. Ved en 
systematisk gennemgang af en frøplan
tage i Østjylland blev det i oktober 1999

registreret, at godt 22% af 311 træer 
havde friske angreb.

Årevingede
Det relativt omfattende og tabsgiven

de angreb af rød fyrrehveps (Neodi- 
prion sertifer) på skovrejsningsarealer 
på Klosterheden statsskovdistrikt, der i
1998 omfattede ca. 5 ha fransk bjergfyr, 
fortsatte i 1999 på 2/3 af arealef.

Et mindre angreb (0,5 ha) af fyrre
hvepse i bjergfyr til klip blev i 1999 rap
porteret fra en anden lokalitet i Vestjyl
land.

Spindlere
Galmider (Nalepella spp.) gav også i
1999 anledning til en hel del forespørg
sler startende i sidste trediedel af april 
og frem til midten af maj. Galmiderne 
var desuden aktive langt hen på året. 
Selv i oktober forekom der tætheder af 
galmider, som krævede behandling.

Forsøgene med alternative bekæm
pelsesmidler blev afsluttet i 1999.
Dansk Juletræsdyrkerforening har på 
baggrund af resultaterne (Ravn et al. 
2000) søgt Miljøstyrelsen om godken
delse af sprøjtesvovl til bekæmpelse af 
galmider i nordmannsgran.

Andet
Svækkelse af eg
I juni måned forekom en del henvendel
ser om dårligt udspring i eg, visne 
knopper og døde skud. Skaderne var 
mest udbredt i toppen og på vestsiden 
af kronen.

Der var ingen skadedyr involveret i 
dette fænomen. I stedet antages årsa-

236 SKOVEN 5 2000



SKADER PA SKOV

gen at være, at fugtighedsforhold og en 
lang vækstsæson havde givet en dårlig 
afmodning inden vinteren satte ind. Kul
de og vind har så forårsaget de obser
verede klimaskader. I proveniensforsøg 
i Hornum viste det sig, at især holland
ske ege udviste disse symptomer.

Senere på året forekom indberetnin
ger om dårlig beløvning og endog døde 
træer i mellemaldrende egebevoksnin
ger. På disse træer kan egebarkbillen 
(Scolytus intricatus) forekomme i gan
ske store tætheder. Den er imidlertid 
under alle omstændigheder sekundær i 
sin optræden. Den yngler imidlertid kun 
i grene eller træer, der er døde af andre 
årsager.

Problemerne med egetræerne skyl
des sandsynligvis en kombination af fle
re forhold:

- Almen svækkelse pga. afløvninger
ne som følge af frostmåler, forårsugler, 
egeviklere og andre insektlarver i 1996- 
97.

- Omfattende forekomst af ege-meld
ug. Dette får særlig betydning, når mel
duggen optræder på de Set. Hans
skud, træerne producerede for at kom
pensere for afløvningen i foråret. Hvis 
hugststyrken har været svag og krone- 
udviklingen derfor ringe, vil afløvningen 
have større svækkende effekt.

De svækkede træer vil være modta
gelige for invasion af den art af hon- 
ningsvamp (Armillaria gallica), som er 
tilstede i skovbunden de fleste steder. 
Honningsvampen vil gå op mellem bark 
og ved og dræbe kambiet, hvorefter 
træet dør. Dette blev observeret i en 60 
årig egebevoksning i Nordsjælland 
(Thomsen et al. 2000).

Mus og mosegrise
Der har desuden været en del henven
delser om skader af mus og mosegrise. 
Musene er antagelig blevet begunstiget 
af en god frøproduktion og relativt lange 
og lune sæsoner samt ikke særligt 
strenge vintre.

For mosegrisenes vedkommende har 
en del af forespørgslerne gået på 
mulighederne for bekæmpelse uden 
brug af rodenticider, Fangst i sakse er 
det bedste bud på en sådan metode 
(Ravn et al. 2000).
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Træ købes
Vragbøg eller andet træ i ukurante længder 

og dimensioner købes til brændeproduktion, min. 25 m3. 
Kun Jylland - Fyn.

Henv. Ole K. Jensen - Tlf. 86 96 81 88 - Fax 86 96 8811

Lad os

jævne vejen 
for Dem

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

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

Hyllede
Vognmandsforretning

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

SKOVBRANDFORSIKRING
DANSK PLANTAGEFORSIKRING

forsikrer mod brandskader i skove og plantager

Genplantningsforsikring
Dækker udgiften til oprydning og genplantning af brændte arealer.

Årlig præmie 4,80 kr. pr. ha. Maks. erstatning 24.000 kr. pr. ha. Indskud ved nytegning 
10 kr. pr. ha. dog minimum 100 kr. Årlig grundpræmie 100 kr. pr. forsikring.

Træværdiforsikring
Dækker brændte bevoksningers træværdi. Årlig præmie 6 kr. pr. ha.

Maks. erstatning 25.000 kr. pr. ha. Ejer beholder resterende træværdi.
Bemærk. Efter år med kun små brandskader reduceres præmierne (exel. grundpræmien) 

for både genplantnings- og træværdiforsikring med en årsrabat på indtil 75%.

Tillæg til træværdiforsikring
Udvidet erstatning for brændte arealer med juletræer og pyntegrønt.

Dansk Plantageforsikring
GI. Randersvej 2 • 8800 Viborg • tlf. og fax 86 67 14 44 • mandag-fredag kl. 10-14 

www.skovbrand.dk
Dansk Plantageforsikring er et gensidigt forsikringsselskab, som ejes af forsikringstagere. Selskabet styres 

af et repræsentantskab, som vælges blandt de godt 2300 forsikringstagere.
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DRIFTSTEKNIK

NYE MODELLER 
AF VALMET

Valmet præsenterer for
bedringer i to skov
ningsmaskiner og to 
udkørselsmaskiner. Den 
mest solgte herhjemme, 
Valmet 820, kan fås i ny 
udgave med større 
lasteevne.

Besøg på fabrikken i 
Umeå hvor alle maski
ner produceres efter 
ordre.

901.1 skovningsmaskine til de første tyndinger.

Valmet er en af maskinleverandørerne til 
det danske marked - men ikke den 
største.

Importøren, Valtra Valmet i Kolding, 
oplyser at der er solgt ca. 14 af den 
mindste udkørselsmaskine, Valmet 820 
- flest til staten, men også en del til pri
vate. Der er lige solgt en Valmet 860, en 
mellemstor udkørselsmaskine, til en jysk 
entreprenør. Og endelig er der solgt 2 
skovningsmaskiner.

Valmet præsenterede i april nye ver
sioner af fire af deres maskiner, hvoraf 
nogle formentlig kan have interesse for 
danske forhold. Der er i store træk tale 
om en række mindre forbedringer af 
allerede gennemprøvede maskiner, og 
der er kun få egentlige nyheder på 
maskinerne.

De nye maskiner er kendetegnet ved 
et .1 efter nummeret - fx Valmet 840.1 
eller 901.1. Det bliver måske fremover 
ligesom computerprogrammer der 
opdateres ved at ændre decimaler?

Skovningsmaskiner
901.1 skovningsmaskinen er især egnet 
til tynding. Den er kendetegnet ved en 
sidemonteret kran på højre side af kabi

nen. Når kranen drejer rundt følger 
kabinen med, så føreren ikke skal dreje 
hovedet eller stolen, men kan se ud af 
frontruden hele tiden. Kabinen kan dre
jes 315 grader.

Førerkabinen kan nivelleres så føre
ren altid sidder vandret uanset hvordan 
chassiset er placeret - med ekstraud
styret AutoLev sker dette automatisk. 
Kabinen er ophængt på en ny måde så 
vibrationer og støj reduceres. Køreret- 
riingen kan hurtigt ændres med en knap 
i gulvet.

Skovningsaggregatet, 945, er opti
malt til tynding af træer med en dimen
sion på 0,1-0,2 m3. Der kan fås en ræk
ke ekstraudstyr, bl.a. farvemærkning, 
forskellige knive og valser til forskellige 
årstider, og automatisk kappesænkning 
(dvs. kranen sænkes når den skal kap
pe lange og tunge stokke for at undgå 
kapperevner).

Kranen er en Cranab parallelkran 
som bevæger sig hurtigt ud og har god 
trækkraft indad. Rækkevidden er 9,6-10 
m.

Motoren har en effekt på 95 kW (129 
hk) ved 2200 r/minut og et drejningsmo
ment på 500 Nm ved 1400 r/minut.

Transmissionen er en effektreguleret 
hydrostat transmission som er compu
terstyret. Den er tilpasset motoren, så 
den maksimale trækkraft opnås allerede 
i tomgang. Maskinen er opbygget så 
den er blevet mere servicevenlig.

Totalvægt er 13,6 tons og mindste 
bredde er 2,7 m.

Den lidt større maskine 911.1 minder 
meget om 901.1, men kan leveres med 
både 4 og 6 hjul. Den er egnet til sene 
tyndinger samt mellemstore træer til 
afdrift. Aggregatets optimale træstørrel
se er på 0,1-0,6 m3, afhængigt af 
træart.

Totalvægten er oppe på 15,2/16,9 
tons, og bredden er 2,8-2,9 m. Motoren 
har stadig en effekt på 129 kW, men 
drejningsmomentet er øget til 700 Nm 
ved 1400 r/minut. Kranen kan være 
både parallelkran eller teleskopkran.

Udover disse to nye maskiner laver 
Valmet også 821 med 6 hjul. Desuden 
laves tre skovningsaggregater, Valmet 
940 S-2, 960 S-2 og 965 S-2.

Udkørselsmaskiner
840.1 er en allround maskine til tynding 
eller lettere afdrift. Lastkapaciteten er
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911.1 skovningsmaskine til de senere tyndinger og afdrifter med mellemstore træer. 
På billedet vises hvordan kabinen kan tiltes hvis maskinen ikke står vandret.

nu øget med 1 ton til 11 ton gennem en 
forstærkning af boggie, midje og andre 
bærende dele af maskinen. Maskinen 
kan fås med 6 eller 8 hjul - hvis der er 8 
hjul er der en dæmpning på det forreste 
boggie sæt for at øge komforten.

Kabinen er forbedret så den er mere 
rummelig og isolerer bedre mod støj og 
vibrationer.

Vægten er 12,2/13,5 tons, og bred
den er 2,7 m. Motorens effekt er 94 kW 
(127 hk) ved 2200 r/min, og drejnings
momentet er 500 Nm ved 1300 r/minut. 
Transmissionen er hydrostatisk-meka- 
nisk, og den styres via en computer, 
Valmet Maxi.

Kranens rækkevidde kan være op til 
9,3 m.

Den største af Valmets maskiner hed
der 890.1, og den kan læsse 18 tons. 
Maskinen kan fås med både 6 og 8 hjul, 
og den har en vægt på ca. 16/19 tons. 
Motorens effekt er helt oppe på 154 kW 
(207 hk) ved 2000 r/min, og drejnings
momentet er 885 Nm ved 1200 r/minut. 
Kranens rækkevidde kan være op til 9,2 
m.

Valmet producerer desuden to andre 
modeller af udkørselsmaskiner, den lille 
820 og den mellemstore 860.

Demonstration
Maskinerne produceres i Umeå i Nords
verige, og de nye modeller blev demon
streret i skovene lige uden for Umeå for 
forhandlere samt fagpresse fra hele ver
den. Maskinerne skovede i skovfyr af 
typisk nordsvensk dimension på 
omkring 20 m højde, og stokkene blev 
kørt rundt i en grusgrav i nærheden 
med et meget kuperet terræn.

Den store Valmet 890 blev flere gan
ge vist køre ned ad en skråning med op 
til 40 grader hældning med fuldt læs.

Inden skrænten bestemmer føreren hvil
ken hastighed han vil køre med, og 
hydrostaten regulerer resten.

De prøvede dog ikke at køre maski
nen opad samme skrænt. Så vil stokke
ne nok rutsche af...

Valmet fabrikken
Demonstrationen blev også fulgt af den 
lokale presse, og begge egnens dag
blade bragte reportager på omkring K 
side dagen efter. Der arbejder 320 på 
Valmet fabrikken - og på en egn med få 
muligheder for beskæftigelse følger

man nøje med i om det går godt for 
industrien.

Skovmaskiner produceres ikke på 
samlebånd som det kendes fra person
biler - dertil er produktionen alt for lille. 
Valmet producerer således 500-600 
maskiner om året, opdelt på 7 modeller 
med et stort antal udstyrsvarianter (den 
største indenfor branchen, Timberjack 
laver omtrent det dobbelte).

Produktionen foregår i en stor hal 
hvor maskinen eller dele af maskinen 
kan flyttes rundt mellem forskellige 
arbejdspladser efterhånden som den

840.1 udkørselsmaskine der nu kan læsse 11 tons.

890.1 kan læsse 18 tons. Den kører her 
ned ad en skråning på ca. 40 grader i 
grusgraven.

W.
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Valmet 820
Den lille udkørselstraktor, Valmet 
820, er den mest solgte Valmet 
maskine i Danmark. Den kan laste 
8,5 tons, men det kan være svært at 
udnytte lasteevnen fuldt ud hvis man 
kører med 3 m træ. Derfor kommer 
der nu efter sommerferien en variant 
med betegnelsen “Sydsvenskt 
lastutrymme” - som vi også kan dra
ge fordel af i Danmark ved kørsel 
med 3 m træ.

Vognen får nye kæpstokke af 
samme konstruktion som 840 S-2. 
Lastarealet (altså det tværsnitsareal 
der kan læsses med træ) øges fra 
3,4 til 4,0 m2. Det opnås dels gen
nem en lidt større bredde af lastrum
met (0,2 m2), dels en større højde 
(0,4 m2). Forøgelsen i bredde er 
afpasset så den ligger inden for 
maskinbredden med 600-hjul.

Forrest på vognen er monteret et 
kraftigt gitter som skal holde på stok
kene når maskinen kører nedad. Git
teret udvides nu til 4,0 m2 af hensyn 
til det større lastareal.

Den øverste del af gitteret med et 
areal på 0,6 m2 kan hydraulisk 
lægges ned til vandret position. Der
med bliver det lettere at arbejde 
med kranen når man skal læsse 
stokke i den nederste del af vognen.

bliver færdig. Fabrikken i Umeå er ude
lukkende en samlefabrik - alle kompo
nenter er enten standardprodukter fra 
andre fabrikker eller specialkomponen
ter som er forarbejdet andre steder.

Motoren kommer fra Sisu der indgår i 
samme koncern som Valmet. Det frem
hæves at Valmet er den eneste maskin- 
leverandør som på denne måde kan få 
en kundetilpasset motor. Der er også en 
enkelt dansk leverandør til maskinerne - 
hydraulikventilerne kommer fra Dan- 
foss.

Alle maskiner produceres efter ordre 
- hvis efterspørgslen falder reducerer 
man antallet af ansatte. Der er der flere 
årsager til: Man ønsker ikke at binde 
kapital i et lager af færdige maskiner, 
man vil kunne levere nøjagtig det mar
kedet ønsker, og man tilbyder at alle 
maskiner bliver bygget nøje efter kun
dens ønsker - der er en lang liste af 
udstyr man kan vælge til eller fra.

Valmet lægger også vægt på ikke at 
have for stort lager af komponenter og 
reservedele; omsætningshastigheden 
på lageret blev opgivet til 15, og det må 
siges at være et højt tal for en sådan 
produktion. Det stiller til gengæld store 
krav til leverandørerne om hurtig leve
ring af de ønskede komponenter, og 
fabrikken vil også være sårbar over for 
fx strejker.

i
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Cranab Forte - nyudviklet grab til hånd
tering af rundtræ.

Som noget nyt vil man fremover til
stræbe at så mange komponenter som 
muligt er fælles for flere maskiner, både 
maskiner i forskellige størrelser, og for 
skovnings- og udkørselsmaskiner. Der
ved kan man reducere lageret af reser
vedele, det bliver lettere for montører og 
for entreprenører når der er færre syste
mer at sætte sig ind i, og der bliver 
besparelser i produktion og udvikling.

Valmet har produktion i Sverige, USA 
og Brasilien. Maskinerne forhandles i 
bl.a. de nordiske lande, Tyskland, 
Schweiz, Østrig, Frankrig, De britiske 
Øer, Baltikum, Rusland, og Portugal 
kommer med nu. Uden for Europa sæl
ges maskiner i USA, Canada og Brasili
en, Australien og Japan, og Sydøstasi
en vil man gå i gang med nu,

Cranab Forte
Leverandøren af kraner til Valmets 
maskiner er Cranab, som ligger i Vin- 
deln tæt på Umeå. Cranab indgår i Par- 
tek koncernen, og efter at Loglift og 
Jonsered kraner er kommet ind i Partek 
koncentrerer Cranab sig nu om kraner 
til off-road køretøjer.

Cranab har fornylig lavet en ny serie 
af grabber i et program kaldet Cranab 
Fortechnology. Navnet kan stå for Fore- 
stTechnology - og det kan forkortes til 
forte der kendes fra musikken hvor det 
betyder kraftigt. Og de leger videre 
med ordene og læser ordet forte i Fore- 
stecology og Foresteconomy.

Cranab Forte laves i tre serier - G 
som er egnet til rundtræ, E som kan 
håndtere grene mv. der skal flishugges, 
og I som kan håndtere enkeltstokke på 
industri. Til efteråret kommer en S-serie 
hvor der er monteret en sav på grab
ben.

Designet af G-modellerne er forbed
ret på tre punkter: Indrulning, ned- 
trængning i stakken samt sortering. 
Overliggeren griber bedre om stokkene, 
og grabben er enklere udformet. Even
tuel service udføres let ved en åben 
konstruktion hvor alle smørepunkter er 
lettilgængelige i samme grabposition.

Den største tilladte last går fra 2 tons til 
5,5 tons.

Cranab producerer omkring 1000 
kraner om året. Heraf går ca. halvdelen 
til Valmet, mens resten sælges til et stort 
antal eksterne kunder (bl.a. Silvatec) 
over hele verden. Der laves 8 modeller 
af teleskopkraner og 3 modeller af 
parallelkraner. Fabrikken har i dag 20 
dages produktionstid fra ordren modta
ges, og målet er at komme ned på 10 
dage.

Cranab er desuden underleverandør 
til flere dele af Valmets produktion af 
skovningsaggregater og skovmaskiner.

Der arbejder 160 på to Cranab 
fabrikker i Vindeln.

sf

Partek koncernen
Der er foregået en række struktu
rændringer i finsk industri i de sene
re år, og det kan være lidt svært at 
følge nøje med i. Skovmaskinerne 
med navnet Valmet indgår nu i en 
koncern ved navn Partek, som er 
noteret på børsen i Helsinki. Omsæt
ningen er på 2,1 mia. Euro (ca. 17 
mia. kr), og der er 11.000 ansatte, 
Der er 25 produktionsanlæg i 10 lan
de.

Partek består af fire dele. Cargo- 
tec og Kalmar laver udstyr til håndte
ring af containere og andet tungt 
gods (bl.a. Hiab kraner). Valtra Val
met laver traktorer (tidligere kendt 
under navnet Valmet), og Forest 
laver skovmaskiner.

Under Partek Forest hører 8 pro
duktions- og salgsselskaber for 
skovmaskiner i forskellige lande. 
Desuden findes selskabet Cranab 
der leverer kraner til skovmaskiner. 
Endelig indgår Partek Forest Cranes 
som omfatter Loglift og Jonsered der 
laver kraner til lastbiler (men ikke 
Jonsered motorsave som hører til 
Electrolux koncernen I). Partek 
Forest har en omsætning på 244 
mio. Euro (ca. 1,8 mia. kr) og har 
1030 ansatte.

Navnet Valmet på skovmaskiner 
og traktorer skyldes at denne pro
duktion tidligere hørte under Valmet 
koncernen som i dag laver maskiner 
til produktion af papir og træplader.

Se mere på internettet på følgen
de adresser:

Om Partek gruppen: 
www.partekcorp.com

Om skovmaskinerne med navnet 
Valmet på www.partekforest.com 

Om motorsave på 
www.jonsered.se

Om papirmaskinerne fra Valmet 
koncernen på www.valmet.com
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MÅNEDENS PROFIL
GROVSANDET JORD
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Foto 1. Grovsandet jord fra skovrejs
ningsområdet ved Ikast, Palsgård Stats
skovdistrikt.

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

Denne profil er fra en 
vestjysk smeltevands
slette, hvor sandede og 
grovsandede jorder 
dominerer. Flere af de 
stormfældede skove i 
Sønderjylland findes på 
jorder som denne. Jord
typen egner sig kun til 
træarter med små krav 
til forsyning med vand 
og næringsstoffer.

Geologi
Det geologiske udgangsmateriale er 
groft sand. Det er aflejret af det smelte
vand, som strømmede ud fra isranden, 
da denne stod ved Hovedopholdslinien 
for 18.000 år siden. Se Skoven 2/00 
side 101.

Jordbund
En kortfattet profilbeskrivelse lyder som 
følger:

- Pløjelag (Ap-horisont) 0-20 cm med 
5% ler, 5% silt, 90% sand (heraf 33% 
grovsand) og 3,4% humus.

- Jernudfældningshorisont (Bs-hori- 
sont) fra 20-55 cm med 2% ler, 1% silt, 
97% sand (heraf 74% grovsand) og 
0,1% humus.

- Herunder ses det geologiske 
udgangsmateriale (C-horisont) med 2% 
ler, 2% silt, 96% sand, hvoraf de 33% er 
grovsand.

Sandet domineres af groft mellem
sand og grovsand, dvs. partikler på 
hhv. 0,25-0,5 mm og 0,5-2 mm.

De rødbrune farver i Bs-horisonten 
under pløjelaget skyldes udfældning af 
jern og aluminium. I horisonten ses des
uden sorte pletter, hvis farve i højere 
grad skyldes udfældning af humus 
(Bhs-pletter).

Dybere i profilet (C-horisonten) nær
mer farverne sig smeltevandssandets 
oprindelige farve. I 70 og 90 cm's dyb
de ses flotte skrålejringer som tegn på 
vandaflejring.

Profilet er en svagt udviklet podsol, 
hvori der ikke er dannet al-lag. Til et 
podsolprofil hører et blegsandslag, men

det er i dette tilfælde pløjet op og sam
menblandet i pløjelaget.

Ved podsolering forstås opløsning, 
transport og genudfældning dybere i 
profilet af jern og aluminium med orga
niske syrer som virkemiddel, og det 
gennemsivende vand som transportme
die. Podsoller opstår i næringsfattige 
jorder under et morlag. Det er i morla
get de organiske syrer dannes.

Træartsvalg
Jordprofilets vandholdende evne er 
meget lille og knytter sig næsten ude
lukkende til humusindholdet i pløjelaget. 
Man må af den grund forvente tørkepro
blemer i regnfattige somre.

Næringsstofniveauet er lille på grund 
af det lille lerindhold. Podsolering er 
tegn på næringsfattige forhold og et 
surt jordmiljø.

En træartsanbefaling peger på eg, 
birk og skovfyr.

Lind, rødgran, sitkagran, douglas- 
gran og lærk spås en lav, men dog 
acceptabel vækst. Ædelgran kan over
vejes som 2. generations træart.

Reolpløjning vil lette kulturstarten væs
entligt, da det nedpløjede muldlag for
bedrer vandhusholdningen. Det er des
værre ikke risikofrit at reolpløje jordtypen. 
På trods af de meget grove kornstørrelser 
kan pløjning stadig føre til sandfygning, 
hvis ikke man er påpasselig med hurtigt 
at få etableret en dækafgrøde.

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

*

Foto 2. Reolpløjes jordtypen kommer 
jordbundsprofilet til at se sådan ud. Bil
ledet er ca. 80 cm højt.
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PRAKSISNÆRE 
FORSØG 1999

Af Anna Thormann, Skov- og 
Naturstyrelsen, Skovpolitisk 
kontor

Der indkaldes ansøgnin
ger til praksisnære for
søg.

Sidste år blev der 
givet penge til bl.a. kon
vertering af nål til løv på 
mager jord, egekrat, bil
lige kulturmetoder, 
bekæmpelse af græs i 
ær og kultur på leret 
agerjord.

I 1999 blev der givet tilsagn om 1,9 mio. 
kr. via de praksisnære forsøg. Tilskuds
ordningen støtter praksisnære forsøg 
og undersøgelser, som kan give resulta
ter til skovbrugets praktikere indenfor 
en kortere årrække.

Støtte til forsøg og 
undersøgelser
Tilskud til praksisnære forsøg blev 
første gang givet ved ansøgningsrun
den i 1998.

Tidligere har Skov- og Naturstyrelsen 
støttet den praksisnære forskning under 
Løvskovsstøtten. Med tilskuddet til prak
sisnære forsøg er sigtet udvidet, og det 
omfatter således undersøgelser, som i 
bred forstand kan understøtte og frem
me god og flersidig skovdrift, skovrejs
ning og urørt skov. Resultaterne skal 
formidles bredt i form af for eksempel 
ekskursioner og artikler.

Ansøgningsrunden 1999
I 1999 var der afsat 1,9 mio. kr. til de 
praksisnære forsøg. Ved ansøgningsfri
sten den 1. juli 1999 var der i alt kom
met 21 ansøgninger, med et samlet 
ansøgt beløb på over 7 mio. kr. Sam
menlignet med 1998 er det en væsent
lig øget interesse for ordningen.

Som det er set de tidligere år, var 
bunken af ansøgninger også i 1999 helt 
domineret af den etablerede forskning,

mens praktikernes egne ansøgninger 
kun fyldte lidt.

Skov- og Naturstyrelsen vil igen 
opfordre til, at skovbrugets praktikere 
går aktivt ind i denne tilskudsordning. 
Dette kan ske ved, at man som praktiker 
med en god idé selv udarbejder en 
ansøgning, eller ved at man går ind i et 
samarbejde med en forsker på området.

Ved indkaldelsen af projekter meldte 
Skov- og Naturstyrelsen to særligt højt 
prioriterede temaer ud, nemlig tilgro
ningsskov og egekrat. 1/3 af ansøgnin
gerne drejede sig om disse temaer. 
Nedenfor gennemgås kort de projekter 
der blev tildelt midler i 1999:

Tilgroning og egekrat
Tilgroningsskov
Projektet skal indsamle og analysere 
eksisterende viden om tilgroning af tidli
gere landbrugsarealer. Blandt andet 
undersøges hastigheden af tilgronin
gen, samt en række af de faktorer der 
fremmer eller forsinker den. Projektet 
skal munde ud i en række anbefalinger 
for udlæg af arealer til naturlig tilgro
ning.

Foto 1 og 2. Forskellige rensningsteknikker (forsøg i Tapsøre). Fra projekt om kulturetablering på leret landbrugsjord - delvist 
finansieret gennem Praksisnære forsøg. Foto: T. Kudahl.
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Projektleder: Seniorforsker Flemming 
Skov, Danmarks Miljøundersøgelser.

Konvertering fra nåletræsplantage til 
løvblandingsskov på mager jord 
I projektet undersøges mulighederne for 
at anvende naturlig tilgroning ved kon
vertering af rødgran til løvblandings
skov i hedeplantager. Desuden under
søges vildtets betydning for 
tilgroning/selvforyngelse på disse lokali
teter.

Projektleder: Forsker Torben Riis- 
Nielsen, Forskningscentret for Skov & 
Landskab.

Egekrat
Opsamling og analyse af eksisterende 
viden og erfaringer med drift af egekrat. 
Projektet arbejder blandt andet med en 
typificering af egekrattene, og skal 
munde ud i en række helt konkrete 
driftsanbefalinger. Som en del af pro
jektet bliver der endvidere lavet et 
hæfte i SKOV-info serien om drift af 
egekrat.

Projektleder: Seniorrådgiver Peter 
Friis Møller, Danmarks og Grønlands 
Geologiske Undersøgelse.

Stævning af egekrat - effekt på 
naturværdier
Projektet skal analysere sammenhæn
gen mellem stævningsdrift/valg af stæv
ningsmetode og naturindholdet. For
søget udbygger de undersøgelser ved
rørende græsning af egekrat, som blev 
igangsat via de praksisnære forsøg i 
1998.

Projektleder: Seniorforsker Rita Mere
te Buttenschøn, Forskningscentret for 
Skov & Landskab.

Løvtrædyrkning og 
naturnær skovdrift
Ekstensive og billige kulturmetoder 
baseret på såning og selvforyngelse 
I forsøget evalueres en række igangsat
te såningsforsøg. Desuden anlægges 
nye forsøg med teknikker til konverte
ring af juletræsarealer ved såning af eg, 
samt undersøgelser af musebestan
dens betydning for egesåningernes 
etableringssucces.

Projektleder: Forsker Palle Madsen, 
Forskningscentret for Skov & Landskab.

Alternativ bekæmpelse af græsindvan
dring i unge ærbevoksninger 
I projektet undersøges forskellige mulig
heder for at løse problemerne med 
stagnerende mellemaldrende ær
bevoksninger, herunder mulighederne 
for introduktion af bundflora.

Projektleder: Finn A. Jensen, Hede
selskabet.

Miljøvenlig håndtering af Hylobius pro
blemet
Projektet skal undersøge skærmens 
effekt på skadeniveauet. Endvidere 
undersøges Hylobius træartspræferen-
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Foto 3. Bøgetræ angrebet af tønder
svamp i urørt skov på Lindet skov, Lin
det statsskovdistrikt. Fra et forsøg star
tet i 1998 til at vise om tøndersvamp i 
naturskov har betydning for sundheden 
i den omgivende produktionsskov. Foto: 
Jane Grønning og Anders Lind, maj 99.

4

Foto 4. Sporefanger til opfangning af 
sporer fra tøndersvampen (til venstre) 
og akkumulatoren hvor omdrejningsha
stigheden kan bestemmes (til højre). 
Foto: Jane Grønning og Anders Lind, 
maj 99).

cer, samt betydningen af stødtætheden 
for billernes spredning.

Projektleder: Seniorforsker Hans 
Peter Ravn, Forskningscentret for Skov 
& Landskab.

(Emnet er omtalt i en anden artikel i 
dette nummer af Skoven, red.).

Skovrejsning
Kulturetablering på leret landbrugsjord.
I forlængelse af et større projekt, blandt 
andet støttet gennem de praksisnære 
forsøg i 1998, undersøges den behand

lingsafhængige floraudvikling på for
søgsarealerne. Se foto 1 og 2.

Projektleder: Videnskabelig medar
bejder Peter Matthesen, Forskningscen
tret for Skov & Landskab.

Ansøgningsrunden 2000
I år 2000 er der afsat 2 mio. kr. til de 
praksisnære forsøg. Ansøgningsfristen 
er den 1. juli 2000. Ved årets runde bli
ver der ikke udmeldt særligt højt priori
terede temaer.

Yderligere information om tilskuds
ordningen kan fås hos Anna Thormann 
ant@sns.dk
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JOHANSENS PLANTESKOLE

TØMMERVEJ 15 • 7080 BØRKOP 
FAX 75 86 93 08 • TEL 75 86 62 22

SKOVEN 5 2000 243



DRIFTSTEKNIK

FORÆDLING AF
TRÆ MED

MOBILSAVVÆRK
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/-/er skæres lægter af skovfyr Savværket arbejder hurtigt og præcist. Og med den 
eldrevne udgave - som bruges her - optimeres arbejdsmiljøet.

Pressemeddelelse 
fra Interforst

Mobilsavværket kan øge 
værdien af stormfældet 
træ, og det er egnet til 
at opskære stammer der 
ligger steder hvor det er 
svært at komme til.

Jo tykkere stamme, jo nemmere.
Sådan er Lars Daugaards erfaring 

med det Lucas Mill mobilsavværk, som 
han tog i brug efter stormfaldet sidste 
år. Efter stormfaldet kom der masser af 
træ på markedet fra de danske skove.

- Vi købte savværket, fordi vi havde 
en kunde, som ville aftage 20 kubikme
ter opskåret træ pr uge. Der kom hur
tigt flere ordrer, og efter 14 dage havde 
vi arbejde til to savværker - men vi hol
der os indtil videre til det ene. Ingen 
ved jo, hvordan markedet vil udvikle 
sig, når vi er ovre denne periode med 
meget råtræ, der kan købes til en for
delagtig pris, siger Lars Daugaard, som 
har etableret sin virksomhed på en 
landejendom nær Tarm.

Kartoffelkasser og 
emballager
Lars Daugaard og de to medarbejdere 
fremstiller kartoffelkasser, fremspirings
kasser og specialfremstillet emballage 
til lokale maskinindustrier. Desuden 
fremstiller han brænde ved hjælp af en 
Kisa brændemaskine.

- Ved selv at oparbejde råtræ til 
planker eller stolper i større omfang kan 
vi fremover tilbyde et mere omfattende 
sortiment og lave specialprodukter til at 
supplere vores hidtidige produktion, 
siger han.

En af de nye specialordrer er stolper 
til reparation af bindingsværk.

Uanset det færdige produkt gælder 
det om at udnytte råvaren bedst muligt. 
Hver kubikmeter færdigtræ giver en 
kubikmeter spåner. De kan afsættes til 
ridehaller - eller bruges som brændsel i 
stokerfyr. Og skallerne går til “posetræ”,

som sælges til sommerhusfolket ved 
vejkanten.

Blandt planerne med savværket er 
opskæring af store poppelstammer, der 
kan købes fordelagtigt og er velegnet 
som emballagetræ.

Første med elmotor
Lars Daugaards Lucas-savværk er det 
første, der er solgt i Danmark med 
elmotor i stedet for benzinmotor. Hverken 
han selv eller medarbejderne ønsker at 
stå i udstødningsgasser fra benzin. Selv 
om han har opstillet det mobile savværk 
i fri luft, giver den eldrevne udgave allige
vel et bedre arbejdsmiljø, og det mener 
han er vigtigt.

Lucas Mill savværket fremstilles i 
Australien og forhandles i Danmark og 
Tyskland af den fynske virksomhed 
Interforst, som er specialiseret i skov
brugsmaskiner.

Savværket består af et aluminiums
skelet, hvorpå savenheden ophænges 
på en ramme. Savværket placeres over 
den stamme, der skal skæres ud, og 
når man fører saveenheden hen over 
stammen, skæres det første lodrette

snit. Herefter vendes saven, så den på 
tilbagevejen skærer et vandret snit.

Saven er nem at indstille til forskellige 
dimensioner af færdigvare. Da den 
skærer både på frem- og tilbagevejen, 
er Lucas Mill et meget effektivt savværk 
med en høj ydelse.

Savværket kan oparbejde stammer i 
op til 180 centimeters tykkelse, og net
op de tykkeste stammer er fordelagtige, 
fortæller Lars Daugaard. Så skal man 
justere mindst muligt på savværket 
under driften og får maksimal effekt.

Savværket findes i to størrelser, som 
kan fremstille brædder med en maksimal 
bredde på henholdsvis 160 og 210 mm.

- Lucas Mill savværket er ideelt til at 
forarbejde store stammer, der ligger, 
hvor man ikke lige kan komme til dem 
med udslæbningsgrej - for eksempel 
store væltede træer i haver og parker. 
Samtidig kan man oparbejde træ, som 
ellers blot ville ende som brænde, og 
dermed tilføre det en betydelig merværdi.

- Savværket er også velegnet til at 
oparbejde træ i dimensioner, der ikke 
kan anvendes i almindelige savværker, 
slutter direktør Lau Toxværd, Interforst.
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DET FORSKES DER I
- INDTRYK FRA DET FORSTGENETISKE JULEMØDE

Af E.D. Kjær, U. Bråuner 
Nielsen, J. Kehlet Hansen, C. 
Nørgaard Nielsen, H.
Roulund, J. Sveigaard Jensen 
og H. Wellendorf, Center for 
Skov, Landskab og Plan
lægning.

I eg arbejdes med 
afprøvning af proveni- 
enser og forædling for 
sundhed. I ask afprøves 
frøplantager. I rødgran 
forædles for sundhed og 
stabilitet mod storm
fald. I sitkagran foræd
les for bedre vedkvali
tet. I nordmannsgran 
forædles for bedre nåle- 
fasthed.

I Danmark er der en lang tradition for at 
arbejde med træernes genetik med 
henblik på at få et stadigt bedre plante
materiale ud i skovene. Der er flere 
aktører involveret - primært forskere fra 
Arboretet og FSL, såvel som praktikere 
fra Statsskovenes Planteavlsstation og i 
mindre omfang Hedeselskabet.

En gang om året mødes man for at 
udveksle erfaringer og koordinere det 
kommende års aktiviteter på det så
kaldte "Julemøde". Navnet stammer fra 
en tid, hvor deltagerne fra Jylland gerne 
kombinerede turen til hovedstaden med 
årets julegaveindkøb, og mødet derfor 
skulle ligge først i december.

I dag plejer mødet at falde først i det 
nye år, og programmet er altid tæt pak
ket. Nedenfor gives nogle indtryk fra 
dette års møde.

Eg - en art der 
arbejdes meget med
Det danske forædlingsprogram i eg er 
af relativt ny dato. Det er baseret på

flere genetisk brede genpuljer - som 
hver består af en række særligt ud
valgte træer fra danske bevoksninger.

Tre frøplantager er allerede anlagt på 
henholdsvis Bregentved og Odsherred 
Skovdistrikter. I år anlægger Planteavls
stationen en fjerde på Haderslev Stats
skovdistrikt, og en femte anlægges i 
samarbejde mellem Hedeselskabet og 
Herning kommune.

Behovet for godt egefrø er enormt, 
og mulighederne for genetiske gevin
ster er store. Forhåbentlig kommer der 
godt med agern til efteråret. Det blev 
derfor aftalt, at Statsskovenes Plante
avlsstation igen vil forsøge at samle fra 
de udvalgte plustræer og opformere 
materialet til to nye frøplantager.

Sundheden af det forædlede materi
ale forventes forbedret ved en løbende 
sundheds-overvågning af de ældre 
plustræer i stil med den, der foretages 
ved overvågningen af sundhedstilstan
den i de danske skove. Der bliver tale 
om to årlige observationer, dels kort 
efter løvspring (for at se evt. afløvning af 
frostmålere og egeviklere), dels ultimo 
juli - primo august (for at se evt. andre 
problemer samt regeneration efter tid
lige insektangreb). Oplysningerne bru
ges til at udvælge avlstræer repræsen
teret i frøplantagerne.

Der er siden 1994 arbejdet med 
genetiske markører på eg i Danmark. 
Først med de såkaldte allozymer, og 
siden med DNA markører *)

Nogle af resultaterne fra et stort 
europæisk samarbejde, hvor Center for 
Skov, Landskab og Planlægning er 
med, blev diskuteret på mødet. Ét af 
projekterne vedrører DNA markører i 
træernes chloroplast (altså udenfor 
cellekernen), fordi disse altid følger 
modertræet. Derfor er de særligt veleg
nede til at identificere frøkilder.

På grund af samarbejdet mellem så 
mange europæiske laboratorier er der 
samlet et enormt materiale fra store 
dele af Europa. Resultaterne er loven
de, og det ser ud til at metoderne kan 
få en praktisk anvendelse i fremtiden.

Når det drejer sig om nye prove- 
niensforsøg er der stor interesse fra 
praksis for at teste norske og polske 
ege. Selvom målet er dækning med 
dansk forædlet materiale, har det jo 
relativt lange udsigter.

I årevis har vi importeret norsk ege

materiale fra et forholdsvis stort områ
de, uden at vide nøjagtigt hvilke 
bevoksninger frøene stammer fra. Nye 
proveniensforsøg skal vise, om der er 
grund til at sætte større krav til det nor
ske egemateriale.

Gennem de senere år har Hedesel
skabet organiseret import af agern fra 
Polen. De polske planter har umiddel
bart vist gode vækstegenskaber i Dan
mark, og mange af de polske egebe
voksninger er af meget høj kvalitet.

Afprøvningen af egeprovenienserne 
sker i et samarbejde mellem Læplant
ningen, Hedeselskabet og FSL.

Frøplantager i ask
De første askefrøplantager blev anlagt i 
Danmark tilbage i 1940’erne. Gennem 
mange år har de nuværende tre 
frøplantager bidraget med stort set alt 
det frø, der er høstet i Danmark.

Genetisk set er frøplantagerne præ
get af, at de er anlagt i en tid, hvor der 
ikke var større opmærksomhed på vær
dien af genetisk diversitet. For at under
søge konsekvenserne af brug af disse 
genetisk snævre frøplantager har Arbo
ret, FSL og Planteavlsstationen i fælles
skab indledt en undersøgelse af, hvor
dan afkom fra frøplantagerne klarer sig. 
Undersøgelsen er baseret på målinger 
af frøplanternes vækst og overlevelse, 
men kombineret med studier baseret på 
DNA markører.

De foreløbige resultater fra målinger

*) DNA-markører: Plantecellens genetiske 
materiale består af DNA som er opbygget af 
en lang kæde af nukleinsyrer Rækkefølgen 
af disse nukleinsyrer bestemmer cellens - og 
dermed plantens - arvelige egenskaber 

DNA-markører er i princippet tilfældige 
afsnit af DNA strengen med en særlig læng
de af og rækkefølge af nukleinsyrer. De er 
ikke nødvendigvis knyttet ti! funktionelle 
gener, men de overføres fra forældre til 
afkom som klassiske Mendelske gener, og 
de kan følges i stamtavler 

Interessen for markørerne opstår når man 
finder en kobling mellem markører og forst
ligt interessante egenskaber. Man kan nu 
selektere de individer som rummer de inter
essante markører og kan derved selektere 
for de ønskede egenskaber
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Foto 1. 24 årig ask i Ring Skov. Træerne er afkom af frøplanta
gen FP202, Birkemarken, der sammen med to andre danske 
askefrøplantager har bidraget med meget afkom til de dan
ske skove gennem tiderne. Statsskovenes Planteavlsstation 
og Center for Skov, Landskab og Planlægning gennemfører i 
fællesskab et genetisk studium af frøplantagernes afkom og 
evt. fremtidig selvforyngelse fra disse. Foto: Bjerne Ditlevsen, 
1997.

Foto 2. Rødgran frøplantagen FP.240, Floffmansgave. Denne 
frøplantage er baseret på 100 udvalgte “plustræer", hvis 
afkom er under afprøvning på en række lokaliteter. Frøplanta
gens afkom er tiltænkt plantninger på heden, og derfor efter
lades kun moderkloner med sunde afkom i frøplantagen. 
Beregninger har vist, at selektionen vil omtrent halvere ande
len af usunde træer i fremtidig afkom fra FP.240. Foto: Agnete 
Thomsen, 1996.

på frøplanterne blev diskuteret på 
mødet. Det drejer sig i første omgang 
om observationer på børn og børne
børn af de tre frøplantager FP.202 (14 
kloner), FP.212 (9 kloner) og FP.217 (2 
kloner) samt børn og børnebørn af to 
naturbevoksninger, Stasevang F. 185 og 
Frijsenborg F. 175.

Spiringen fra frøplantagerne såvel 
som de to naturbevoksninger lå alle tæt 
på 30 %. Dog må bestøvningsfor
holdene i 2-klonsfrøplantagen dette år 
have været specielt dårlige, da spirin
gen her kun var på 4.1%.

Børnebørnenes spiring for alle 
frøplantagers vedkommende lå på lidt 
over 30, medens børnebørn af Stase
vang og Frijsenborg lå på henholdsvis 
38.2 og 29.2, altså ingen dramatiske 
forskelle. Meget interessant var det

dog, at der i børnebørnene af 2-klon- 
frøplantagen blev observeret 12 % 
albinoer.

En undersøgelse af variationen i 
afmodning viste ringe forskel mellem 
frøplantagernes børn og børnebørn og 
naturbevoksningernes ditto. Det er sta
dig for tidligt at konkludere ud fra de 
foreløbige målinger, men projektet teg
ner spændende.

Arbejdet med anlæg af nye askefrø
plantager til erstatning af de gamle blev 
også diskuteret. Statsskovenes Plante
avlsstation har sidste år anlagt en 
frøplantage - baseret på mange kloner 
- på Odsherred Stasskovdistrikt, og i år 
anlægges en ny frøplantager på Hader
slev Statsskovdistrikt. Hedeselskabet 
anlægger også en genetisk bred 
frøplantage i år.

Rødgran - forædling for 
sundhed og stabilitet
Rødgran var i mange år den højst priori
terede træart når det drejer sig om 
forædling. Det er derfor den art, hvor 
der p.t. findes flest afprøvninger i felten.

Sundhed
Mange afprøvninger ligger på udsatte 
hedelokaliteter, og de har efterhånden 
en alder hvor der optræder ’’røde 
rødgraner”. For en skovtræforædler er 
det godt! Så kan man kan skelne mel
lem sunde og svækkede afkom, og der
ved finde de sunde "forældrekloner’’, 
som der skal satses på i forædlingen. 
Denne viden indbygges i genetiske tyn- 
dinger af eksisterende frøplantager, 
hvor det især er frøplantagen
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"Hoffmannsgave”, som er under selekti
on for sundhed.

Endnu større gevinst kan imidlertid 
opnås ved at anlægge en ny frøplanta
ge, der fra starten er sammensat med 
sundhed for øje. Siden følges op med 
yderligere genetiske tyndinger. En 
sådan ’’sundhedsfrøplantage” er anlagt 
af Planteavlsstationen sidste år på 
Silkeborg Statsskovdistrikt,

Rodfordærver
Arboretet og FSL deltager endvidere i 
et nordisk projekt der undersøger 
mulighederne for at forædle imod rod
fordærver.

På Arboretet skal et 5 år gammelt 
infektionsforsøg, hvor stødflader er 
påført sporer, gøres op for evt. spred
ning til nabotræerne gennem rodkon
takt. Det vil så vise sig, om der kan 
måles en genetisk variation i resistens.

Rod/top forhold 
På Arboretet har man i en årrække 
arbejdet med skovtræernes rødder - 
herunder genetisk variation i rod-top 
forholdet. Der foreligger nu foreløbige 
resultater fra 7-årige afkomsforsøg, hvor 
man har undersøgt forskellige rod
fraktioner.

Det viser sig at det er muligt at frem
avle træer med noget bedre rod-top for
hold. Ved 7 års alderen kan rod/top for
holdet således øges fra 0,24 til 0,30 
uden det går ud over den overjordiske 
vækst. Det forventes at forskellene vil 
bevares med alderen (omend naturlig
vis i anden skala), og at det vil have 
væsentlig betydning for stormfast
heden.

Forsøgene kan danne direkte 
udgangspunkt for opformering af 
sådanne rødgraner - hvis markedet 
efterspørger produktet.

DNA markører
Forædling er en fortløbende proces, og 
de frøplantager som anlægges i dag 
"holder” sandsynligvis blot til frøhøst 
10-15 år, før de forældes genetisk. Der 
udvikles løbende nye generationer af 
bedre materiale.

På Arboretet har man gennem flere 
år arbejdet med at udvikle DNA mar
kører som kan understøtte selektionen, 
og dermed fremskynde gevinsterne. 
Idéen er at:

1. Kortlægge udvalgte avlstræers 
arvemasse (genom) med neutrale DNA- 
markører.

2. Dernæst på kromosomerne finde 
de markører, der ligger i nærheden af 
(d.v.s. er koblet til) gener som styrer for
stlig interessante egenskaber.

3. Efterfølgende selektere i afkom fra 
de kortlagte avlstræer ved hjælp af 
markørerne.

Er forarbejdet først udført, kan der 
selekteres allerede på spirende frø. Det
te vil selvsagt fremme den direkte for
bindelse til anvendelse i skovbruget,

specielt hvis de udvalgte individer 
opformeres vegetativt. Det kræver gode 
feltforsøg for at kunne finde sådanne 
markører, og her kan vi i Danmark 
drage nytte af de mange forsøg som 
allerede er anlagt og analyseret.

Sitkagran
- bedre kvalitet
Interessen for sitkagran er øget side
løbende med at rødgran har udvist 
sundhedsproblemer.

Sitkagranens største svaghed er nok 
den dårlige stammeform og det urolige 
ved under tørring der bl.a. kan tilskrives 
snoet vækst. Disse egenskaber har der
for - sammen med frosthærdighed
- været på forædlernes sigtekorn i lang 
tid.

Forbedret stammeform har gennem 
mange år indgået som et centralt selek
tionskriterium i det eksisterende arbej
de. Desuden har de senere års forsk
ning vist at det er praktisk muligt at 
reducere graden af snoet vækst ved 
forædling.

På mødet blev der fremlagt resultater 
som viser at det er muligt at opnå rela
tivt store gevinster. Resultaterne vil alle
rede i år indgå ved Planteavlsstationens 
tynding i de eksisterende frøplantager 
på Odsherred og Fyns Statsskovdistrikt.
I forbindelse med etablering af næste 
generation i forædlingen kan gevinster
ne blive betydeligt større. Sitkagran 
stort set uden snoet vækst virker som 
en oplagt målsætning for forædlingen.

På Arboretet er der også arbejdet 
med DNA-markører i sitkagran. I to 
afkom fra frøplantagen i Vosnæs er det 
lykkedes at identificere tre DNA-mar- 
kører, der er koblet til resistens mod 
sitkabladlusen. Herved åbnes mulighed 
for - 1  afkom af netop disse to kloner - at 
selektere de enkeltindivider ud, der har 
modtaget resistensgener fra forældre
ne. Dette kan bruges til at ’’fiske" resi
stensen ud af en bredere genetisk pulje 
i forbindelse med avlsarbejdet.

Nordmannsgran
- mere nålefast
Nordmannsgran og nobilis er arter, hvor 
der for alvor er satset på både 
forædling og opformering i de senere 
år. Der indgår mange egenskaber i 
avlsarbejdet.

På mødet diskuteres resultaterne fra 
nogle af de nyeste undersøgelser
- efter-høst kvalitet - som viste sig 
meget spændende. På trods af at nord
mannsgran generelt har en god nåle- 
fasthed findes der enkeltindivider som 
drysser relativt hurtigt efter de kommer 
ind i stuen. Nåletabet optræder kun, når 
træerne opbevares uden mulighed for 
at optage vand, og det er ubetinget 
mest problematisk først på sæsonen.

Undersøgelser i det forgangne år, 
finansieret af Produktionsafgiftsfonden 
for Juletræer og Pyntegrønt, har imidler
tid vist, at de stærkt nåletabende indivi

der let kan identificeres. Da efter-høst 
kvaliteten tillige er meget arvelig, er der 
meget gode muligheder for at screene 
etablerede frøplantager og frøavlsbe
voksninger for “nåletabere”, således at 
de fremtidige frøkilder i langt mindre 
grad har problemer med nåletab. Altså i 
den sidste ende en bedre kvalitet jule
træ hos forbrugeren.

Efter-høst metoden er også under 
udvikling i rødgran med henblik på 
måske at kunne udvikle rødgran jule
træer med nedsat drysseevne - rødgra
nens klassiske ulempe som juletræ.

Landskabsplanter
- behov for nytænkning?
Der er en række træ- og buskarter, som 
har stor betydning for plantning i skov
bryn, læhegn og vildtplantninger. Der er 
tale om mange arter, og på nuværende 
tidspunkt findes næsten ingen viden om 
deres genetik.

På mødet diskuterede man hvordan 
man med relativt få ressourcer - og 
baseret på genetisk brede puljer - kan 
arbejde med målrettet forædling af en 
del af arterne. Det såkaldte BSO kon
cept (dvs. avlsfrøplantager, på engelsk 
Breeding Seed Orchards) er oprindelig 
udviklet i Zimbabwe, men der er stor 
interesse for sådanne "low input” 
forædlingssystemer i mange dele af 
Verden.

Ideen er at integrere afprøvnings
forsøg, frøavlsanlæg og avlsbestande i 
samme enheder. Det indebærer nogle 
kompromiser, men også mange mulig
heder.

Fremtiden
- nye strukturer
Der har altid været et tæt samarbejde i 
Danmark mellem de personer som 
arbejder med skovtræernes genetik. 
Erfaring og data - såvel som materialer 
og udstyr - diskuteres og udveksles 
løbende efter behov.

Med dannelse af det nye Center for 
Skov, Landskab og Planlægning styrkes 
samarbejdet, og kredsen udvides til 
også at omfatte personer som arbejder 
med træer og buske til det åbne land. 
Der er derfor god grund til at tro, at man 
i Danmark vil se et fortsat stærkt miljø 
udvikle sig omkring træers og buskes 
genetik og forædling.
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STORMFALDET 3.12.99

GENETABLERING
AF STORMFALDSFLADER

Af godsejer Erik Tillisch

Erfaringer med ær 
efter 1967-stormfaldet.

Denne artikel er et kort uddrag af en 
længere artikel om dyrkning af ær, som 
senere udgives i DST. Uddraget bringes 
her fordi det har aktuel interesse i for
bindelse med kulturetablering efter 
stormfaldet i december.

Red.

Adskillige skovdistrikter brugte ær til 
den nye kultur efter stormene i 60’erne. 
Meget gik godt, men der blev også 
betalt lærepenge; og det er stort set de 
samme erfaringer, der går igen. De 
vigtigste er sammenfattet i det følgende: •

• Æren er uegnet som pionertræ 
(ammetræ) på flader, hvor græsset 
har indfundet sig. Den er endnu 
mere ømtålelig overfor græs end 
ask.

• Hvis afvandingen ikke er i perfekt 
stand, mislykkes æren. Den er et 
bjergtræ og har vandskræk,

• Hegn er en nødvendighed for et 
acceptabelt resultat. Vildtet kan holde 
planterne nede og hindre dem i at 
lukke for græsset.

Etablering af ær
Efter 1967 opstod der mange steder 
problemer på åbne, flade, lerede arealer. 
De sprang i græs - navnlig hvis de ikke 
blev tilkultiveret straks. Er man hurtigt 
ude, kan græsfrie nåletræsflader etab
leres, inden græsset kommer - vel at 
mærke med temmelig tæt plantning.

Hvor ær blev plantet på stormfalds
flader blev de bedste resultater opnået 
med 5.000 - 6.000 planter/ha. Da be
høver man ikke at fjerne riset. 4.000 - 
5.000 planter/ha var gennemgående 
mindre tilfredsstillende, medmindre riset 
blev fjernet. I så fald kan man om fornø
dent bekæmpe græsset, inden det er 
for sent.

Hvor der forelå en naturforyngelse, 
er den gennemgående lykkedes under 
hegn, hvis plantetallet var stort nok, 
dvs. ikke under 1 plante/m2.

Eg og el sammen 
med ær
Mindre tætte partier er stærkt udsat for 
at løbe i græs. Her har man med godt 
resultat hurtigt indplantet eI på stor 
afstand (1.500-2.000/ha). Ellen får en 
meget gunstig indflydelse på bunden 
og stimulerer dermed æren kraftigt.
Efter nogle år kan man tage stilling 
til, hvor man vil supplere op med plan
tede ær af sikker proveniens, og hvor

det er bedre at underplante ellen med 
f.eks. eg.

Eg har overlegen vækst på den tun
geste, klæge, flade ler. Æren klarer sig 
dog, blot bunden er en smule mildere, 
og ganske svage terrænforskelle kan 
være afgørende for dens trivsel. Nogle 
distrikter har haft fordel af at skille de 
vanskeligste partier ud og sætte ren eg 
her.

Blandingen ær/eg er derimod uheldig. 
De trives ikke side om side, men 
nedskåret ær giver prima undervækst
under eg.

Rodsætning
Hvor opvæksten af ær er gammel, 
skyggepræget og kroget, er det normalt 
en fordel at sætte den på rod. Det kan 
dog være svært på stormfaldsflader 
med ris og fældeskader.

Hvis der er pæne intakte grupper, 
har det vist sig vigtigt at lade dem i fred 
i flere år. De er i chocktilstand efter den 
bratte overgang fra skygge til lys, og 
hvis de samtidig bliver kraftigt tyndet, 
kan de gå helt i baglås.

Det er en mulighed at udskyde heg
ning og rodsætning, til der er kapacitet 
dertil. De rodsatte planter får bedre 
form, og de skyder så kraftigt, at de på 
få år når samme højde som opvækst 
svækket af skygge.
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Der findes mange eksempler på naturforyngelse af ær efter 1967, idet æren stod under bøgene og skød op da bøgen væltede. 
Billederne er fra 1979 og er fra samme bevoksning på det nordlige Langeland. Til venstre et nyligt tyndet parti der kan udvikle 
sig gunstigt, til højre et parti hvor græsset stadig dominerer. (Foto sf).
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STOR NÅLETRÆ
SNUDEBILLE

- STRATEGI FOR HÅNDTERING 
UDEN PESTICIDER

Af Hans Peter Ravn og Anita 
Fjelsted Pedersen 1), og 
Flemming Nielsen 2)

Snudebillen er en alvor
lig trusel mod anlæg af 
nåletræ på den lette 
jord idet den voksne bil
le gnaver rodhalsen på 
små træer.

Der er behov for at fin
de alternativer til de 
effektive kemiske mid
ler vi kender i dag.

Der kan anvendes 
forebyggelse med meka
nisk beskyttelse og 
bekæmpelse med kul
turteknikken (skærm
stilling, knusning af 
stød, braklægning, jord
bearbejdning, træarts
valg mv.). Der er dog 
ingen enkle løsninger.

Mange steder i udlan
det arbejdes med for
skellige metoder.

For danske forhold er 
udarbejdet en række 
anbefalinger for højrisi
ko områder.

Stormfaldet medfører 
en opformering af billen, 
og der anbefales en hur
tig kulturetablering. 1 2

1) Skov & Landskab (FSL)
2) Skov- og Naturstyrelsen

Fig. 1. Stor nåletræsnudebille - Flylobius 
abietis.

Ønsket om begrænsning af pesticidfor
bruget og en generel udfasning af pes
ticider på offentlige arealer har aktuali
seret behovet for at finde alternative 
løsninger til skadedyrbekæmpelse i 
skovbruget.

Formålet med denne artikel er at 
give en status over stor nåletræsnude
bille, Flylobius abietis. På dette grund
lag anvises en konkret strategi for hånd
tering af Hy/ob/L/s-problemet i dansk 
skovbrug.

Problemets omfang
Snudebillegnav på unge nåletræer 
udgør det største skadedyrproblem i 
forbindelse med nyplantning af nåletræ.

Såfremt bekæmpelse udelades, er 
der eksempler på planteafgang det 
første år på 50-80%. Gentilplantning og 
efterbedring på 200-400% kan være 
nødvendigt i visse tilfælde. Hvis der 
ikke kan ske en effektiv bekæmpelse vil 
den samlede kulturomkostning i mange

tilfælde overstige det samlede 
dækningsbidrag fra resten af omdriften 
og dermed være ødelæggende for 
dyrkningspraksis i de egentlige nåle
træsområder, primært Midt- og Vestjyl
land.

Produktionen af rød- og sitkagran i 
de statsejede hede- og klitplantager 
udgør halvdelen af den nuværende års
hugst i statsskovene. Det svarer til 15 % 
af den totale årshugst i Danmark. Udgif
ten til rodhalssprøjtning af planterne 
udgør 1000-1500 kr/ha, svarende til ialt 
ca. 5,3 mill. kr. pr. år på landsplan.

Biologi
De voksne Hylobius (fig. 1) tiltrækkes til 
hugstflader af duften fra stød, rødder og 
frisk kvas. Aktivitetsperioden starter i 
maj; men er størst i juni.

Indledningsvis foretager de voksne 
biller et ernæringsgnav. Det er i den 
situation, at snudebillernes forkærlighed 
for at begnave rodhalsen på unge 
nåletræer kan medføre planternes død.

Efter parringen starter æglægning. 
Den er mest intensiv i juni, men kan 
strække sig til ind i august-september. 
Æggene lægges i barken på friske stød 
og evt. ved basis af syge og svækkede 
træer. Larverne gnaver sig ind til veddet 
og lever hér på overgangen mellem 
bark og ved. Inden forpupningen ud- 
gnaves en lille krogformet gang ind i 
veddet til et puppeleje.

Udviklingen er normalt to-årig. Den 
første overvintring sker som larve - evt. i 
et forberedt puppeleje. Forpupningen 
finder så sted den efterfølgende juli, og 
pupperne klækkes først i løbet af sen
sommeren eller efteråret.

De nyklækkede voksne tilbringer vin
teren i skovbunden, evt. forbliver de i 
puppelejet til næste forsommer (fig. 2). 
På kølige lokaliteter kan udviklingen fra 
æg til æglæggende voksen tage tre år.

Larvernes gnav - der ikke i sig selv 
forårsager skade - kan finde sted i stød 
af en lang række nåletræarter: skovfyr, 
rødgran, europæisk lærk, douglasgran, 
tsuga m.fl.: men ikke i stød af aim. 
ædelgran og thuja.
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Fig. 2. Hyl obi us-ud vikling på el ny kult urareal. Sorte biller = „forældre" 
Fidmann, ændret. Tegning: Hanne Rawat.

hvide = „afkom". Efter

Fig. 2. Hylobius-udviklingen på et nykulturareal strækker sig over 2-3 år. Sorte biller 
er forældrebiller, hvide biller er afkom. (Tegning H. Rawat, (Bejeretal., 1984)).

Ernæringsgnavet - skaden - kan fore
tages på de fleste nåletræarter og en 
del løvtræarter. Forsøg har vist, at skov
fyr, sitkagran og rødgran er de mest 
foretrukne; men også lærk, douglasgran 
og vortebirk foretrækkes fremfor ædel
gran og ahorn.

Thuja og tsuga var blandt de mindst 
angrebne, og ask har antagelig repelle- 
rende effekt på Hylobius.

Kemisk bekæmpelse
De nuværende godkendte produkter i 
Danmark er: Sumi-Alpha 5FW, Karate, 
Gori 920L, Fastac samt Cyperb, Cym- 
pa-TI og IT-Cypermethrin. Anerkendt for 
deres effektivitet er: Sumi-Alpha 5FW, 
Gori 920L samt Karate.

Kun Gori 920L og Fastac er god
kendt til dypning af planter. Alle er god
kendt til rodhalssprøjtning. Dypningen 
giver normalt en tilfredsstillende beskyt
telse i flere år. Rodhalssprøjtning giver 
en tilfredsstillende effekt det første år, 
hvorefter genbehandling kan blive aktu
el.

Der findes ingen samlet opgørelse 
over den anvendte mængde insektici
der til håndtering af snudebille-proble
met i dansk skovbrug. I statsskovene er 
det årlige forbrug opgjort til <100 kg. 
virksomt stof. Forbruget det enkelte år 
varierer afhængig af Hylobius' pop u lati - 
onstætheder og foryngelsestakten i 
nåletræ.

Forebyggende
foranstaltninger
Mekanisk beskyttelse 
I løbet af de seneste 8 år har omkring 
25 forskellige mekaniske afværgemidler 
været afprøvet overfor Hylobius i stor
skala feltforsøg - først og fremmest i 
Sverige. Tanken med denne beskyttel
sesform er at forhindre Hylobius i at nå 
ind til rodhalsen på de nyplantede

nåletræer i de første vækstår. Man skel
ner mellem barrierer (fig. 3) og belæg
ninger.

* Barrierer
Der knytter sig i dag størst forhåbning til 
tre produkter: Ftylostop, som er et pap
hylster med en glat teflon overflade 
samt Stopper og Snåppskyddet, som 
begge er plasthylstre.

Ftylostop har vist relativ god beskyt
telse af barrodsplanter, og de to sidst
nævnte har vist lovende resultater på 
små dækrodsplanter. Disse og tilsva
rende produkter har endnu ikke været 
testet tilstrækkeligt under danske for

hold og med større barrodsplanter. 
Tiden må vise, om dette bliver tilfældet. 
Forskellige forsøg er i gang.

* Belægning
Et af de mere lovende produkter - kal
det Beta-Q - består af latex i flydende 
form. Det sprøjtes på dele af planten, 
hvorefter materialet koagulerer og bliver 
til en sej hinde. Produktet indgik i et 
treårigt svensk forsøg, hvor der blev 
opnået gode resultater mht. beskyttelse 
imod Ffylobius-gnav (Petersson & 
Orlander, 1998).

Et andet meget lovende produkt er 
Bugstop, som består af voks, der 
opvarmes og sprøjtes på planternes 
rodhals. Produktet er hvert år siden 
1994 blevet anvendt på forsøgsbasis 
på meget store arealer især i Sverige. 
Vokstypen er blevet ændret under for
søgsperioden for at imødegå problemer 
med opsprækning og varmeskader på 
planterne.

De svenske erfaringer lyder på ca. 
en halvering af antallet af Hylobius- 
beskadigede planter sammenlignet 
med ubehandlede planter.

På Fussingø og Frederiksborg stats
skovdistrikter har der de seneste to 
sæsoner været gennemført pilotforsøg 
med anvendelse af Bugstop. På Fus
singø var der i august 1999 intet tegn 
på gnav i kulturer med rødgran, 
sitkagran, douglasgran eller grandis. 
Derimod blev der allerede tidligt på 
sommeren observeret gnav på skovfyr 
og nobilis.

På Frederiksborg statsskovdistrikt 
blev der på to lokaliteter etableret 
rødgrankulturer behandlet med Bug
stop. Det bedste af to afprøvede

Biologisk bekæmpelse
Mikroorganismer
Der er ikke ualmindeligt at finde larver og voksne Hylobius, der er dræbt af 
svampen Beauveria bassiana, en svamp som allerede er kommercialiseret til 
biologisk bekæmpelse af andre insekter. Forsøg på at anvende svampen til 
mikrobiologisk bekæmpelse af Hylobius har hidtil ikke givet positive resultater, 
som har kunnet tilskynde til en praktisk udnyttelse (Wegensteiner & Fuhrer,
1988).

Parasitoider
Hylobius har en række naturlige fjender. I England er der lokalt observeret op til 
50% dødelighed pga. en bestemt snyltehvepseart (Henry, 1995). Men selv 
dødelighed i denne størrelsesorden er ikke nødvendigvis af betydning for 
omfanget af skaderne forårsaget af Ptylobius-popuiationen. Opdræt og udsæt
ning af disse snyltehvepse er derfor ikke en reel mulighed i øjeblikket.

Ne matoder
Nematoderne er ganske små rundorme (ca. 0,5 mm lange), som trænger ind i 
insektet, hvor der frigøres bakterier. Disse opformeres og dræber insektet. Labo- 
ratorie- og feltforsøg udført i Sverige sidst i 70'erne har tidligere givet anledning 
til optimisme (Pye & Burman, 1977).

En flere år lang forsøgsserie med samme nematodeart bliver i øjeblikket gen
nemført i Sverige, men forsøgene er endnu ikke afsluttet. De foreløbige forsøgs
resultater synes dog desværre ikke at give anledning til den samme grad af opti
misme som i 70’erne (Martin Burman, Umeå universitet, pers. medd.).
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Fig. 3. Eksempler på mekaniske barrierer. Til venstre ses bl.a. Stopper, til højre ses Hylostop og Snåpskyddet. (Foto: J. Neckelmann).

voksprodukter reducerede planteafgan- 
gen fra 50% i de ubehandlede parceller 
til kun 10% hvor planterne var behand
let med Bugstop. Halvdelen af sidst
nævnte planteafgang havde andre 
årsager end Hylobius-gnav (Reidar Lie, 
Norsk Hydro, pers. medd.).

I begge tilfælde har Norsk Hydro A/S 
leveret behandlingsudstyr og voks, og 
behandlingerne er foregået i samarbej
de med Hedeselskabet. Prisen blev af 
Hedeselskabet sat til 0,50 kr. pr. plante.

Afskrækkende midler 
Der er udført flere forsøg, hvor der 
umiddelbart før eller efter plantning 
påføres stoffer på planterne, som virker 
afskrækkende på Hylobius.

Der arbejdes nu på at teste og udvik
le de mest lovende af disse stoffer mht. 
deres toksicitet og stabilitet, Nogle af de 
bedste resultater er opnået med stoffer 
ekstraheret fra snudebillernes fækalier.

Kulturtekniske tiltag
En lang række forhold i den anvendte 
kulturteknik påvirker tætheden af Hylo
bius eller effekten af snudebillernes til
stedeværelse.

Skærmstilling
Allerede forsøg på den midtjyske hede i 
1960’erne viste en tydelig reduktion i 
angrebet ved skærm- og kulisseforyn
gelse (Neckelmann, 1995), og dette er 
bekræftet af svenske undersøgelser 
(fig. 4) (Orlander, 1998).

Svenske resultater viser desuden, at 
der ikke forekommer færre Hylobius pr. 
ha ved skærm. Effekten skyldes for
mentlig ikke alene skyggen, men i høj 
grad at ernæringsgnavet omdirigeres til 
kronerne på overstanderne. I et 
’’skærmskovbrug” får man i virkelighe
den nok en større population af Hylobi
us, men betydningen mindskes.

Ud over gnavet i kronen finder man i 
et vist omfang tillige gnav på rødder af 
levende træer og stubbe (Gbran Orlan
der, SLU, pers. medd.). Nye danske for
søg med skærmstilling er iværksat på 
Palsgård Statsskovdistrikt. Resultater 
forventes indenfor 1-2 år.

Knusning af stød
Man har stillet ret store forventninger til 
stødrydning, hvor man fjerner alle stød 
på kulturfladen, så snudebillens yngle- 
muligheder begrænses. Blot skal man

huske på, at alle stød i skoven - også 
fra tyndingshugst - kan tjene som yngle- 
materiale. Desuden skal de fine rødder 
med op, da alt over fingertykkelse kan 
blive brugt af larverne.

Under alle omstændigheder ned
bragte omfattende stødrydninger under 
sidste Verdenskrig ikke Hylobius-ska
derne effektivt (Bejer-Petersen, 1954). 
Stødrydning kan indtil videre ikke anbe
fales som en effektiv metode til håndte
ring af Hylobius-problemet.

Afstand mellem renafdrifter 
Ligesom det er kendt for en række 
barkbillearter, har Hylobius en meget 
stor potentiel spredningsradius. Derfor 
er det umuligt helt at undgå indflyvning 
fra en ældre afdrift til en ny, blot ved at 
holde tilstrækkelig afstand mellem 
afdrifterne.

Der kan dog være grund til at anta
ge, at skadetrykket aftager med øget 
afstand mellem potentielle yngle- og 
fødeområder. Under alle omstændighe
der anbefales det, at afstanden mellem 
nye og to år gamle afdrifter bør være 
mindst 50 m, og fladerne bør adskilles 
af ældre bevoksninger (Orlander, 1998).

Fig. 4. Skærmtæthedens betydning for andelen af skadede 
planter (Orlander 1998).

Fig. 5. Effekten af diameter på planterne ved plantning på 
nyafdrevet areal og andelen af planter som døde af snudebiT 
legnav. Når plantedlameteren kommer over 10-15 mm overle
ver planterne i reglen gnav af Hylobius. Åbne firkanter er dæk- 
rodsplanter, sorte firkanter er barrodsplanter (Orlander 1998).
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Tabel 1. Procent planteafgang 3 år efter plantning af gran ved kombination af 
skærm, piantebed og mekanisk værn. Fire lokaliteter, Sodra Gotaland. (Goran 
Orlander, SLU pers. medd. 1999).

Ubehandlet Mekanisk værn' Permethrin

Renafdrift, uden piantebed 88 45 3
Renafdrift, med minaraljordsbed2 27 14 3
Skærm3, uden piantebed 56 17 1
Skærm, med mineraljordsbed 14 4 1

' Gennemsnit for Bugstop og Hylostop.
2 Mineraljord i min.10 cm radius omkring planten.
3 150 stammer pr. ha.

Braklægningsperiode 
Nyere svenske undersøgelser har vist, 
at man ved at udskyde tilplantningen til 
4-5 år efter afdrift opnår en mærkbar 
effekt på Hylobius-skadetrykket (Orlan
der, 1998).

Hvis tilplantningen udskydes, vil det 
under danske forhold ofte kræve at der 
foretages en ukrudtsbekæmpelse inden 
tilplantning. Desuden vil den forsinkede 
etablering betyde en dårligere økonomi 
pga. den forlængede omdriftsperiode. 
Metoden kan af disse årsager ikke 
generelt anbefales.

Hugsttidspunkt
De nyeste undersøgelser viser, at som
merhugst (juli-august) ikke reducerede 
angrebene i den efterfølgende kultur 
sammenlignet med en kultur etableret 
efter vinterafdrift (oktober-april) (Orlan
der & Wallertz, 1999), Dette forhold kan 
måske forklares ved, at det friskere 
kvas fra vinterafdrifterne i højere grad 
lokker billerne bort fra de nyplantede 
træer.

Mekanisk jordbearbejdning 
Erfaringerne fra ind- og udland viser, at 
Hylobius-skaderne reduceres jo mere 
blotlagt mineraljord, der er omkring de 
nye planter (Neckelmann, 1969, 1998).

Detaljerede svenske undersøgelser 
har påvist, at denne effekt beror på snu
debillens udtalte modvilje mod at 
bevæge sig hen over en overflade af 
mineraljord. Årsagen er antagelig risiko
en for udtørring og/eller for at blive ædt 
af rovdyr (Nordlander, 1998).

Det har været et problem, at meto
den/maskinen, der anvendes til at etab
lere mineraljords-plantebedet, resulterer 
i en fordybning i forhold til det øvrige 
areal. Plantehullet vil i så fald hurtigt bli
ve fyldt op af organisk materiale, som 
føres dertil af vinden.

Det bedste vil være en jordbearbejd
ning, som udskærer og vender et min
dre areal (f.eks. 30 x 30 cm), således at 
der kan plantes midt i et mineraljords
felt, som er i niveau med eller lidt højere 
end det omgivende areal (Gdran Nord
lander, SLU, pers.medd.).

Valg af planteart, blandingskultur og 
plantekvalitet
Som anført er især skovfyr, sitkagran og 
rødgran udsatte; men den faktiske risiko 
beror i høj grad på, om de pågældende 
arter plantes som monokultur eller sam
men med andre arter. Der er dog endnu 
ingen publicerede forsøgsresultater om 
blandingskulturer, som belyser om 
f.eks. ask eller ahorn har en afskræk
kende effekt, hvis de anvendes i en 
kappebeplantning.

For skovfyr og rødgran er det flere 
gange påvist, at større planter angribes 
hyppigere end små planter (Bejer et al. 
1984). Imidlertid falder planteafgangen 
med en øget rodhals diameter på 
nyplantede kulturer (fig. 5).

I Danmark benyttes næsten udeluk
kende 3-4 årige planter. De fleste af dis
se vil nå over en rodhalsdiameter på 
10-15 mm - og dermed være vokset fra 
den største risiko for at blive dræbt som 
følge af et Hylobius-angreb - allerede i 
anden vækstsæson.

Etableringstidspunkt 
80% af de ny nåletrækulturer plantes i 
forårsmånederne. Det må antages, at 
ved at plante om efteråret når planterne 
bedre at etablere sig og opnår dermed 
en større modstandsevne før de udsæt
tes for forsommerens gnavskader.

Udenlandske erfaringer
Også i det øvrige Europa er pesticider
ne under udfasning i skovene. I Sveri
ge, hvor man kun har ét godkendt in
sekticid, permethrin, tilbage, er et for
bud mod dette udskudt til 1. januar 
2002. Flere forskningsprojekter arbejder 
i mellemtiden på at fremskaffe alternati
ve og miljøvenlige metoder primært til 
forebyggelse af Hylobius-angreb.

På europæisk plan overvejes et total
forbud mod anvendelse af permethrin 
indenfor hele jordbrugssektoren. Et for
bud, som i givet fald vil træde i kraft fra 
og med udgangen af 2003, På denne 
baggrund har man også andre steder i 
udlandet gennem de seneste år intensi
veret indsatsen med at finde alternative 
foranstaltninger mod Hylobius.

Kombination af metoderne 
Fælles for størsteparten af de omtalte 
svenske forsøg med mekanisk beskyt
telse gælder, at de er udført på arealer 
med højt skadetryk, dvs. på renafdrifter 
uden mekanisk jordbehandling (mine- 
raljordsblotning omkring planterne). 
Dette er gjort for at undersøge produk
ternes effekt under sådanne vanskelige 
forhold.

Der er imidlertid også udført enkelte 
forsøg på kulturer under skærm og kul
turer etableret efter mekanisk jordbe
handling. Et sådant forsøg med bl.a. 
Bugstop blev udført i Sverige i 1996 og 
1997 og gav overordentlig positive 
resultater både i skærmstillede kulturer 
og kulturer etableret efter mineraljords-

blotning. Ved kombination af disse me
toder kan opnås en samlet effekt på 
højde med effekten af permethrin (tabel 
1).

Den store svenske indsats, kombine
ret med bl.a. dansk, finsk og engelsk 
forskning, giver et godt udgangspunkt 
for en miljøvenlig Hylobius-strategi, hvor 
væsentlige dele umiddelbart kan ind
føres i dansk skovbrug. På andre punk
ter er der dog stadig behov for yderlige
re forskning og udvikling.

Dansk ffyfobius-strategi
Der er et stigende ønske om at begræn
se pesticidforbruget generelt. I stats
skovene er pesticiderne under udfas
ning. Det er allerede nu nødvendigt for 
statsskovene at indstille sig på pestici
dophøret, som træder i kraft fra år 2003 
og snarest begynde at indføre forebyg
gende foranstaltninger, hvor dette er 
muligt.

Derfor har Skov- og Naturstyrelsen 
anmodet Forskningscentret for Skov & 
Landskab om at udarbejde en rede
gørelse og en strategi for pesticidfri 
håndtering af Hylobius-problemet.

I Bichel-udvalgets rapport (Anonym, 
1999) siges det om en afvikling af pesti
cider i skovbruget: “I de gamle skoveg
ne forventes et fald i overskuddet på 
30-40%, og i hedeskovbruget er det 
tvivlsomt, om det overhovedet bliver 
muligt at opnå et positivt overskud på 
skovdriften".

Det vurderes endvidere, at nåle
træforyngelse bliver umuliggjort på de 
lettere jorde pga. Hylobius-skader. Hvis 
skovbruget konsekvent indfører de for
mer for forebyggelse af angreb, som 
anvises i den netop udarbejdede rede
gørelse og i øvrigt understøtter det fort
satte udviklingsarbejde, er der grund til 
at antage, at ovennævnte konklusion i 
Bichel-rapporten ikke bliver en realitet.

Høj- og lavrisikoområder
Erfaringer har vist, at der er en stor vari
ation i omfanget af Hylobius-skader, 
ikke kun fra år til år, men også geogra
fisk. I en Hylobius-strategi bør der der
for skelnes imellem højrisiko- og lavrisi- 
ko-områder.
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Tabel 2. Landsdele I Danmark, som skønnes at ligge indenfor højrisiko- og lavri siko- 
områder mht. omfanget af skader forårsaget af Hylobius abietis

Højrisiko-områ de La vrisiko-område

Hele det vestlige Jylland Østjylland
Nordjylland Fyn
Himmerland Størsteparten af Sjælland
Midtjylland Øerne
Nordsjælland
Bornholm

Det betyder, at man lokalt set ikke 
nødvendigvis behøver at anvende 
samtlige nedennævnte forebyggende 
metoder. De skal heller ikke alle anven
des samtidigt, men en kombination af 
så mange som muligt giver den mindste 
risiko for omfattende Hylobius-skader.

Områder med den højeste risiko for 
skader:
- er placeret på lette jorde,
- har stor procentdel nåletræbevoks

ninger og kraftig hugststyrke,
- har stor procentdel nåletræforyngel

se.
Se tabel 2.

Tiltag der anbefales i 
Højrisiko-områder:

Forebyggelse
De efterfølgende modforholdsregler bør 
så vidt muligt anvendes i kombination, 
afhængig af den aktuelle situation (risi
kovurdering og praktiske muligheder).
• Der bør i videst muligt omfang 

anvendes skærmstilling med min.
150 træer pr. ha.

• Mekanisk jordbehandling til etable
ring af mineraljordsblottede plante- 
pladser. Der bør altid etableres et 
mineraljordsbed til den nye kultur 
med en radius af mindst 15 cm 
omkring planterne. Jo større dele af 
arealets mineraljord der blottes, des 
bedre effekt.

• Der bør konsekvent vælges 3-4 årige 
barrodsplanter af god kvalitet, dvs. 
med en rodhalsdiameter på mini
mum 5-7 mm. Planteskolerne må til
skyndes til at være leveringsdygtige i 
disse planter.

• I det omfang, det er muligt, og for de 
træarter, der er velegnede til det, bør 
plantning ske i efteråret frem for i 
foråret. Også her er planlægning og 
koordinering med planteskolerne vig
tig.

• Afstanden til andre hugstflader bør 
være mindst 50 m og adskilles af 
ældre bevoksninger. Der bør så vidt 
muligt gå mindst fire år imellem 
afdrift af nabobevoksninger.

Direkte bekæmpelse / efterbedring
• Insekticider Selv med gennemførel

se af de ovennævnte forebyggende 
tiltag kan det ikke udelukkes, at 
angreb kan finde sted. I forsøget på 
at reducere brugen af pesticider bør 
man allerede nu i videst muligt 
omfang undgå at behandle nye kul
turer med insekticider.
I år med gunstige vejrforhold for 
Hylobius, dvs. varmt og tørt vejr , kan 
man i højrisiko-områder rodhalssprøj
te angrebne kulturer med godkendte 
insekticider. Behandlingen bør altid 
udføres efter et konstateret behov og 
med effektivt udbringningsudstyr, der 
begrænser mængden af insekticider.

• Mekanisk beskyttelse, belægninger

og afskrækkende midler Afprøv
ningsgrundlaget for de fleste produk
ter er endnu for sparsomt til, at det 
kan anbefales at anvende metoderne 
i stor skala. Så snart der markeds
føres veludviklede og pålidelige pro
dukter til mekanisk beskyttelse af kul
turerne, bør disse anvendes i højrisi
ko-områderne. Det skal dog ikke for
hindre distrikter eller private skoveje
re i at indhøste erfaringer med pro
dukter som f.eks. Bugstop på mindre 
arealer.

• Efterbedring. Alternativt til insektici
der eller anden bekæmpelse kan 
man vælge at acceptere en mindre 
planteafgang og eventuelt efterbedre 
kulturen 1-2 gange.

Den aktuelle 
stormfaldssituation
Det må forventes, at den nuværende - 
relativt lave - population af Hylobius vil 
blive fordelt over de meget store storm
fældede områder, og at skadetrykket 
derfor generelt vil være lavt i 2000.

De gunstige opformeringsbetingelser 
vil imidlertid fremme forøgelse af popu- 
lationstætheden. Ud fra et Hylobius- 
synspunkt bør man fremskynde nytil
plantningen.

De planter, der etableres allerede i 
indeværende sæson, kan opnå en mod
standsdygtig størrelse inden en forøgel
se i Hylobius-populationen vil kunne 
mærkes - fra og med sensommeren 
2001.

De i artiklen angivne forslag til håndte
ring af Hylobius er baseret på de sene
ste forsøgsresultater og opdaterede 
informationer fra ind- og udland. Der 
forskes intenst i Hylobius-problematik- 
ken i øjeblikket, ikke mindst i Sverige. 
Som følge heraf kan der ventes behov 
for løbende at justere bekæmpelses
strategien og de konkrete anbefalinger 
til det praktiske skovbrug.

Denne artikel er et kort sammendrag 
af en redegørelse, som Skov- & 
Naturstyrelsen har rekvireret hos Forsk
ningscentret for Skov & Landskab. Den 
samlede rapport vil om kort tid udkom
me i Skov & Landskabs Skovbrugsserie

og vil efterfølgende kunne fås fra Forsk
ningscentret. Abonnenter på Videntje
nesten vil få tilsendt rapporten direkte.
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NYE VINDE 
I SKOVEN

Af Jacob Andersen, 
formand for Nepenthes

Hverken de private 
skovejere eller de grøn
ne organisationer kunne 
leve med den storm
faldsordning, som rege
ringen fremsatte i 
marts. Et samarbejde 
mellem Nepenthes,
WWF og Skovforeningen 
banede vejen for en for
nuftig løsning.

Nepenthes opfordrer 
til øget samarbejde 
fremover.

Efter stormfaldet i december var der al 
mulig grund til at få lavet en fornuftig 
ordning, som kunne hjælpe de skov
ejere, der havde mistet deres skov, til at 
plante en ny og bedre skov. Stormen 
viste med al ønskelig tydelighed, at 
ensformige plantager af hurtigtvoksen- 
de, udenlandske træarter hverken kan 
opfylde naturmæssige eller økonomiske 
behov.

Vi havde derfor i Nepenthes store 
forventninger til, at man nu ville bryde 
årtiers vanetænkning og skrue en ord
ning sammen, som ville sikre, at man 
ikke gentog de fejl, man begik efter 
stormfaldene i 1981 og 1967.

Uspiselig ordning
For Nepenthes var stormfaldsordnin
gen, som blev foreslået, helt uspiselig. 
De slappe grønne krav i tilskudsordnin
gen ville ikke sikre, at de nye skove blev 
mere robuste og varierede, og forsik
ringsordningen var skruet helt forkert 
sammen.

En tvungen forsikringsordning, hvor 
alle skulle betale lige meget for at få 
deres skov forsikret, ville efter vores 
opfattelse skade ejerne af gode, varie
rede skove på to måder: De kom til at

En tvungen forsikring mod stormfald vil
le skade ejerne af gode, varierede sko
ve. De ville betale for en forsikring som 
de ikke havde synderligt brug for, og i 
realiteten ikke kunne få hjælp fra. (Foto 
af stormfald på Sydfyn).

betale til en forsikringsordning, som de 
1) ikke havde synderligt brug for, og 2) i 
realiteten ikke kunne få hjælp fra, hvis 
uheldet skulle være ude, da den ude
lukkende ville give erstatning ved flade
fald.

Ordningen ville betyde, at risikoele
mentet ved at dyrke ensartede planta
ger ville blive mindsket. Dermed ville 
den i realiteten fastholde brugen af den
ne form for skovdrift i stedet for at frem
me dyrkningen af varierede skove af 
hjemmehørende arter.

Utraditionel alliance
Frustrationen over udsigten til en urime
lig og dårlig ordning banede vejen for 
en utraditionel alliance mellem Skovfor
eningen, WWF Verdensnaturfonden og 
Nepenthes. De tre organisationers enig

hed om de uheldige elementer i en for
sikringsordning blev til en fælles udmel
ding, som vakte opsigt.

Når hverken målgruppen for ordnin
gen - dvs. de private skovejere - eller 
deres traditionelle ’’modstandere” ville 
kendes ved ordningen, så måtte der vir
kelig være noget galt.

Det er min helt klare opfattelse, at 
det var det utraditionelle samarbejde, 
der banede vejen for de ændringer der 
betød, at ordningen alligevel endte 
rimelig fornuftigt, da der blev indgået 
forlig midt i april.

Nepenthes og Skovforeningen 
repræsenterer forskellige interesser i 
skovbruget. Erfaringen har vist, at disse 
forskellige interesser ikke altid er nået til 
umiddelbar samklang.

Stormfaldsordningen var en vigtig 
undtagelse. De private skovejeres øko
nomiske hensyn til skovdriften gik her 
hånd i hånd med de grønne organisati
oners naturmæssige ønsker. Den fælles 
front imod regeringen og Skov- og 
Naturstyrelsen virkede!

Øget samarbejde 
i fremtiden?
I Nepenthes har vi været glade for sam
arbejdet med Skovforeningen. Vi håber, 
at der vil være mulighed for langt mere 
af den slags samarbejde fremover.

Nepenthes mener, at sikringen af 
naturindholdet i skovene i høj grad må 
afhænge af samfundets villighed til at 
betale for det. Nok skal der stilles krav 
til driften af nogle af Danmarks mest tru
ede naturtyper, men ordentlige tilskuds
ordninger til for eksempel udlæg af 
urørt skov og registrering af nøglebioto
per må være en forudsætning for at 
opnå målene, Mon ikke vi her kunne fin
de fælles fodslag?

Vi mener også, at der er flere ele
menter i Skovloven, som kan lempes til 
fordel for både økonomi og økologi. Bør 
det for eksempel ikke i højere grad 
være op til den enkelte skovejer at 
bestemme, om han vil tilplante et områ
de eller lade det gro til af sig selv'?

Lad os sammen arbejde for at få fjer
net unødvendigt bureaukrati fra Skovlo
ven og ikke mindst dens administration, 
så der bliver større albuerum til at dyrke 
skovene naturnært.
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FRILUFTSRÅDETS
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Af afdelingsleder Vibeke 
Dalum, Friluftsrådet

Hunden logrer.... hvor
dan kan Dansk Skovfor
ening dog tage afstand 
til den? Kommentar til 
Skoven nr. 4/00.

I Skoven 4/00 omtalte vi i to artikler 
emnet hunde i naturen. Side 204 om Fri
luftsrådets nye kampagne om at holde 
hunden i snor, og side 206 et indtryk af 
de breve som skovejere havde sendt til 
Skovforeningen om emnet.

Disse artikler har affødt vedlagte ind
læg fra Friluftsrådet. Indlægget kom
menteres på næste side.

Red.

Hold hunden i snor
I hundekampagnen er Friluftsrådet nu 
gået ud med to budskaber: Flold hun
den i snor, og saml op efter den.

Samtidig fokuserer Friluftsrådet på 
følgende arealtyper: Grønne områder, 
strande og skove. Disse arealtyper 
betragtes som indsatsområder, og der
for er der udviklet en konkurrence til 
hver type.

Rækkefølgen er fastlagt til: Åbning af 
hundekampagnen d. 11. april 2000 
med fokus på grønne områder, opfølg
ning med fokus på strande juni 2000, 
opfølgning med fokus på skove efte
rårsferien 2000.

Med en samlet udtrækning februar 
2001 og overrækkelse af præmier sæt
ter vi endnu engang fokus på behovet 
for at hundeejere viser hensyn. Derved 
kommer kampagnen "RIGTIGE VEN
NER viser hensyn" til at løbe over et år.

Derfor er det meget overraskende, at 
kampagnen allerede inden den er kom
met fra start, er udsat for kritik i Skoven 
nr. 4. 2000. Det er endnu mere overra
skende, at der ikke var givet plads til et 
bidrag fra Friluftsrådet.

Der var imidlertid suppleret med 
artiklen: Skovejeres syn på hunde i

skov. Artiklen indledes med "Da Skov- 
oreningen sidste sommer hørte, at Fri
luftsrådet planlagde en kampagne for at 
få hundeejere til at holde deres hund i 
snor, bad vi skovene om dokumentation 
for de problemer, som hunde medfører i 
skove

Undskyld, men der mangler efter vor 
opfattelse en væsentlig oplysning. Dette 
skete på opfordring af Friluftsrådet. 
Rådet rettede i foråret 1999 henvendel
se til Dansk Skovforening, fordi vi gerne

ville have belyst de problemer, der er 
med løse hunde i skove.

Dansk Skovforening fulgte det op. I 
SKOVEN Nyt den 19. juli 1999 "Søges: 
Fakta om hunde i skov”. Der kom 23 
bidrag, og undskyld kære skovejere, 
men vi tillod os at vurdere, at med det 
omfang som disse svar afspejlede, så 
er problemerne med løse hunde i skove 
ikke af sådan en karakterer, at Rådet 
burde pleje dette område særskilt.

Friluftsrådet samarbejder og respek-
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terer andre. Derfor spiller vi også både 
ind og op til et samarbejde med Dansk 
Skovforening. Derfor er hund i snor i 
skoven fastholdt som et selvstændigt 
emne i folderen.

Det er planen, at der skal være en 
"happening" omkring hunde i skove og 
åbent land til efterårsferien 2000. Her er 
der plads til flere synspunkter, og det er 
her, vi har tænkt os at sætte fokus på de 
forhold, der berører skoven.

Når hunden kunne slippe løs... i Sko
ven nr. 4, 2000, må det også være, fordi 
Friluftsrådet har haft kontakt med Dansk 
Skovforening. Denne gang med et til
bud til de skovejere, der har store pro
blemer med løse hunde. De kunne 
bestille foldere til trykprisen = 1 kr. pr. 
stk. Tilsvarende tilbud er givet statssko
vdistrikterne og alle landets kommuner.

Når bestillingen skulle ske allerede 
nu, selvom hund i snor i skoven først 
lanceres i efteråret, er det p.g.a. de 
meget væsentlige besparelser, der lig
ger i en fælles trykning.

Problemer 
og proportioner
Et af de problemer, som Dansk Skovfor
ening trækker frem, er, at mange hun
deejere mener, at de har fuldstændig 
styr på hunden. Dette er imidlertid ikke 
et problem, der kun berører skovejere. 
Det berører i ligeså høj grad befolknin
gen som helhed, og derfor er det 
behandlet generelt i folderen under 
begrebet "fuld kontrol”.

Lidt om proportionerne -. Det er for
ståeligt, hvis du som skovejer er i tvivl 
om, om Friluftsrådets vurdering af pro
blemernes omfang er rigtig. Dansk 
Skovforening har de 23 svar, der ind
kom, og Rådet vil anbefale dig, at du 
selv læser og vurderer dem.

Mener du herefter, at vor vurdering er 
fejlagtig, så er vi meget åbne for en dia
log. Vi har samtidig alle muligheder for at 
tage forholdene op, når vi sætter fokus 
på Hund i snor i skoven i efteråret 2000.

Sidst og ikke mindst
Skoven er jo et tidsskrift for en interes
seret læserskare. Dermed kan man 
også behandle problemer ned i nogle 
detaljer, som menigmand ikke kan fors
tå. Lad os blot fortsætte med det. Det 
kan give os indsigt i hverandres proble
mer, men - vi når ikke ud til menigmand.

Med dette citat fra folderen "RIGTI
GE VENNER viser hensyn": ”l skove 
skal hunden føres i snor - undtagen i 
hundeskove”, håber Friluftsrådet, at det 
opfattes som et positivt og konstruktiv 
samspil, at Rådet har fastholdt at foku
sere på hunde i skoven.

Friluftsrådet har spillet op! - Kære 
skovejer: Spil ind! Lad os samarbejde, 
lad os tage de relevante problemer op i 
efteråret, lad os sammen bruge alle 
kanaler, så de problemer, der er med 
hunde i skove, har en chance for at nå 
ud og blive forstået af menigmand.

Svar fra redaktionen

Kære Vibeke Dalum

Tak for dit indlæg. Lad mig først rette to
misforståelser:

- Artiklen i Skoven 4/00 om Friluftsrå
dets hundekampagne udtrykte min per
sonlige mening, ikke Skovforeningens. 
Det gælder i øvrigt alle redaktionens 
artikler i Skoven. Det er ikke normalt at 
opfordre andre til at kommentere artikler 
der ikke er trykt. Men Skoven optager 
naturligvis altid kommentarer til artikler 
når de er trykt - som det er sket på for
rige side.

- Jeg kritiserede ikke selve kampag
nen. Tværtimod synes jeg at den er et 
godt initiativ, og jeg håber alt det bed
ste for den når fokus i efteråret rettes 
mod skovene. Det jeg kritiserede, var 
teksten til en folder om hele kampag
nen: Jeg synes den kommer for let om 
ved problemerne med løse hunde i sko
ven.

Da Skoven har ret lang produktions
tid omtalte jeg den generelle kampagne 
ud fra en tekst der lå på Friluftsrådets 
hjemmeside. Derved kunne kampagnen 
omtales allerede 2 uger efter starten - 
ellers var der gået over 6 uger. Den 
særlige skovkampagne omtaler vi ger
ne når den starter til efteråret.

Lad mig dernæst beklage min uvi
denhed: Jeg vidste ikke at Skovforenin
gens spørgsmål til skovbruget om hun
de i skove (gennem Skoven-Nyt i juli 
1999) skete på Friluftsrådets forslag.
Tak for denne præcisering.

Og tak for din klare melding om Fri
luftsrådets vurdering af de 23 svar fra 
skovbruget: “Problemerne med løse

hunde i skove er ikke af en sådan 
karakter at Rådet bør pleje dette områ
de særskilt".

Jeg konkluderede anderledes efter 
at have læst de 23 svar - måske fordi 
jeg lagde mere vægt på indholdet i sva
rene end på antallet. Og måske fordi 
jeg er påvirket af den almindelige opfat
telse i skovbruget, nemlig at løse hunde 
er et udbredt problem.

Jeg lavede en sammenskrivning af 
de indsendte breve, men jeg vil ikke 
lade alle læse alle de indsendte breve - 
som du opfordrer til. Det kunne fylde et 
helt nummer af Skoven ! Rent bortset fra 
at alle brevskrivere er lovet anonymitet.

Men jeg synes at det er fint at debat
ten om hunde i skov kommer allerede 
nu - det giver chancen for at lave en 
mere effektiv kampagne til efteråret.
Lad os derfor spørge Skovens læsere 
en gang til:
• De 23 breve som Skovforeningen fik i 

1999 siger mest noget om typen af 
problemer og om hvor store proble
merne er på det enkelte distrikt. Men 
er der nogen der har et troværdigt 
bud på hvor udbredte hundeproble
merne generelt er i Danmarks skove? 
Specielt kunne det være værdifuldt 
at høre fra dem der måske ved aller
mest: Skytter og vildtkonsulenter.
Dem fik vi desværre ingen svar fra 
sidste år.

• Hvad bør Friluftsrådet sige til de 
350.000 hundeejere til efteråret når 
det gælder hunde i skoven - og hvor
dan bør det siges9

• Hvordan kan Skovforeningen og 
skovbruget hjælpe Friluftsrådet i den 
gode sags tjeneste

Søren Fodgaard, Redaktør

PROF. ROTORKLIPPERE 
OG BJÆLKEKLIPPEREBrumi

Nyt!
Nu også

med variabel 
hastighed

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

Importør

Miljøvenlig Honda 
eller Kawasaki motor.

Blyfri benzin.

Priser fra
kr. 7.996,-

excl. moms.

Nærmeste lagerførende 
forhandlere anvises

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

Tlf. 98391711. Fax. 98392522
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KLIMASTATISTIK

'3- l ior thede p lanteskole Vs
v. SØREN OG THORKILD IVERSEN 
Tukærvej 12 • DK 8850 Bjerringbro

SKOVPLANTER - LÆPLANTER - LANDSKABSPLANTER

KATALOG TILSENDES GERNE!

KVALITETSPLANTER BEHANDLET AF FAGFOLK
PLANTESKOLEN ER TILSLUTTET SKOVPLANTERINGENS ANKENÆVN

H P

TLF.: 86 68 64 88 FAX: 86 68 64 40

NOPOMN
- Danmarks førende 

producent af spånplader, 
BODEX-krydsfiner samt 

VIBOPAN-paneler til 
væg- og loftbeklædning.

Hertil KØBER vi bl.a.
NÅLETRÆ 

i forskellige længder, 
soldet/usoldet 
savværksflis.

Yderligere oplysninger 
ved henvendelser til 

vort skovkontor 
tlf. 89 74 74 38, 

fax 89 74 74 73.

NOTOMN
NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

Pindstrup 
DK-8550 Ryomgård 

Tlf. 89 74 74 74 
Fax 89 74 75 76

MARTS 2000
Marts har givet en nedbør 25% over norma
len, mest i Sønderjylland og Nordøstsjæl
land. Halvdelen kom i uge 10.

Temperaturen blev 1,8 grader over 
normalen. Der er målt frost over hele landet i 
alle uger ned til 2-5 graders frost (bortset fra 
kyststationerne). De højeste temperaturer 
kom i uge 12 mange steder op på 11 -12 
grader, på Sydsjælland endda 16 grader.
Alle uger, bortset fra uge 13, var 1-2 grader 
varmere end normalen.

April har givet en nedbør præcis svaren
de til normalen, men lidt ujævnt fordelt. 
Nordjylland fik en del mere, mens Bornholm 
og Storstrøms amt fik mindre. Det meste kom 
i uge 15 og 16

Temperaturen var i middel 8,2 grader - 
2,5 grader over normalen. Det er den 3, 
varmeste april der er målt siden landsdæk
kende målinger startede i 1874 - rekorderne 
er 8,3 gr. (1952) og 8,4 gr. (1948). Uge 14 og
15 var som normalen, mens det blev betyde
ligt varmere i uge 16 og 17 (under og efter 
påske).

I uge 14 er der målt 2-4 graders frost 
næsten overalt. I uge 15 var der frost 2 
steder og mellem 0 og 1 grad 8 steder. I uge
16 var de laveste temperaturer nede på 
knapt 3 grader, og i uge 17 var de laveste på 
4 grader i Jylland og 2 grader på Sjælland.

Nedbør,mm

Amt Målt

Marts

Normal

April

Målt
Nordjyllands 53 44 60
Viborg 55 48 41
Århus 66 42 42
Vejle 57 53 39
Ringkøbing 55 53 33
Ribe 61 54 37
Sønderjyllands 73 52 47
Fyns 57 41 47
Vestsjællands 63 38 45
Nordøstsjælland 73 39 35
Storstrøms 50 37 29
Bornholms 56 40 26
Landsgennemsnit 60 46 41

Temperatur°C Målt

Marts

Normal Målt
Middel 3,8 2,1 8,2
Absolut min. -2,4 -1,7
Absolut max 12,0 23,7
Antal soltimer 120 117 163
Antal frostdøgn 10,6 15,0 3,2
Antal graddage 409 445 265

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 17 10 3
Styrke 8 
(hård kuling) 2 1 0
Styrke 10 
(storm) 0 0 0
Hyppigste
vindretninger V v,s ø,sø
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DRIFTSTEKNIK

FUSIONER I 
SKOVMASKINER
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Skovningsmaskine fra Hemek under arbejde i Sydtyskland. De svenske Hemek 
maskiner sælges nu under navnet Tigercat.

Flere fabrikker for skov
maskiner er opkøbt. 
Amerikanere vil købe 
viden om de nordiske 
korttræmetoder.

I erhvervslivet er der for tiden en livlig 
aktivitet med salg og køb af virksomhe
der. Denne internationalisering har også 
ramt den forholdsvis lille branche for 
skovmaskiner.

Siden 1997 er der sket tre opkøb. I 
alle tre tilfælde har køberen været store 
virksomheder fra Nordamerika som 
laver maskiner til den amerikanske hels- 
tammemetode (stammen udslæbes i 
hel tilstand og oparbejdes ved skovve
jen). Og sælgerne har været nordiske 
virksomheder som kan tilbyde viden om 
den nordiske korttræmetode hvor træer
ne oparbejdes og afkortes i bevoksnin
gen og køres ud på vogn.

Korttræmetoden vækker stigende 
interesse internationalt fordi grene og 
blade efterlades i skoven og slæbeska
der undgås. Desuden kræver systemet 
færre maskiner og er enklere at organi
sere.

Timberjack
Den vigtigste handel skete i december 
1999 hvor den finske Metso koncern 
solgte Timberjack til John Deere fra 
USA.

Baggrunden for salget var at Metso 
ønskede at koncentrere sig om sine ker
neområder - udstyr til papir-, bygge- og 
mineindustrien. Prisen var 600 mio. dol
lars - knapt 5 mia. kr.

Formanden for John Deere siger at 
’’dette køb repræsenterer et stort skridt 
fremad i vores strategi om at vokse glo
balt inden for entreprenør- og skovma- 
skiner".

Timberjacks hovedkontor flyttes til 
Atlanta, USA - men visse funktioner bli
ver tilbage i Finland. Købet ventes at 
føre til besparelser inden for design, 
produktudvikling, indkøb og produktion.

Timberjack er verdens største produ
cent af maskiner til korttræmetoden 
(sortimentsmetoden) og er efter sigen
de også verdens største producent af

skovmaskiner (markedsandel 30%). 
Omsætningen var i 1998 580 mio. dol
lars.

Den nuværende virksomhed blev 
skabt for nogle år siden da finske FMG 
købte den noget mindre amerikanske 
Timberjack for at få fodfæste på det 
amerikanske marked. Produktionen 
foregår i Finland, Sverige, USA og 
Canada.

Deere & Company har en omsætning 
på 100 mia. kr. De er verdens største 
producent af landbrugsmaskiner, næst
størst på maskiner til helstammemeto- 
den og desuden laver de maskiner til 
entreprenørarbejde, græsslåning og 
parkmaskiner.

Skovmaskinerne markedsføres fort
sat under begge navne, Deere og Tim
berjack, og Timberjacks kunder i Euro
pa vil efter sigende ikke mærke noget til 
ændringen i ejerforholdet.

Hemek
I marts i år blev Hemek som ligger i 
Hede i Nordsverige solgt til Tigercat fra 
Canada.

Hemek er grundlagt i 1962 og laver 
en række velrenommerede maskiner:
14 og 18 ton udkørselsmaskiner, tre 8- 
hjulede skovningsmaskiner samt Wood- 
king skovningsaggregat. Hemek er bl.a. 
kendt for den særlige Pendo-kabine

som er ophængt i toppen således at 
den altid hænger vandret.

Hemeks maskiner har været aner
kendt for en udmærket kvalitet og er 
solgt i mange lande i Europa, Australien 
og Nord- og Sydamerika. Hemek har 
flere gange haft økonomiske problemer 
og er blevet videreført med hjælp fra 
lokalsamfundet, men gik konkurs i vin
ter.

Tigercat er stiftet i 1992 af en række 
erfarne folk fra skovmaskinbranchen.
De producerer en række maskiner til 
det amerikanske helstammesystem og 
sælger i Nord- og Sydamerika samt 
Australien.

Skogsjan
Fusionsbølgen startede i 1997 da den 
meget store amerikanske Caterpillar 
koncern (omsætning 150 mia. kr) købte 
den lille svenske fabrik Skogsjan.

Caterpillar laver også et stort udvalg 
af maskiner til helstammemetoden, og 
der var nogen overraskelse i branchen 
fordi Skogsjan var en lille og ikke særlig 
velrenommeret fabrik.

Skogsjan har ændret navn til Cater
pillar som havde planer om straks at 
øge produktionen kraftigt - men indtil

fortsættes næste side
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FRA ET LANGT LIV I SKOVEN
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Ja, det var et godt 
spørgsmål -
Jo, du ved godt, lige der hvor en pige 
“gafler ud”, ikke?

H.P. Dinesen

Solen!
Hvad er det du siger? Er granskoven 
mørk og dyster?

Og jeg som troede at det netop var i 
granskoven at solen viser sig i al sin 
pragt!

H.P. Dinesen

videre er det ikke gået så hurtigt som 
planlagt.

Flere fusioner?
Det er naturligvis svært at sige om der 
er flere fusioner på vej. Valmet som 
hører under den finske Partek koncern, 
var også interesseret i Timberjack. Val
met har markeret at de er åbne over for 
samarbejde med andre, men de ønsker 
at være den ledende virksomhed.

Der findes mange andre mindre pro
ducenter af skovmaskiner, i Finland 
Ponsse og Logset samt Nokka, Logmer 
og Sampo-Rosenlew. I Sverige findes 
Gremo og Rottne, og i Danmark har vi 
Silvatec. Går vi ned i Centraleuropa fin
des en række producenter af maskiner 
til korttræ- og helstammemetoderne.

Måske vil nogle af disse virksomhe
der fusionere eller blive opkøbt. Men 
der vil nok i lang tid fremover også 
være plads ti! mindre maskinfabrikker.

sf

Kilder:
Timberjack News 2/1999 og Timberjack 
Extra 4/1999, pressemeddelelse fra Deere, 
Skogsbruket 1/2000, samt 
www.forestworld.com.

På Internettet præsenteres produkterne. 
Læs på www. efterfulgt af timberjack.com, 
deere.com, tigercat.com, logset.com, pons
se.fi, rottne.com, gremo.com, silvatec.dk.

juletræs - 
skov - 
læ - planter sunde og velsorterede 

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

AARESTRUP PLANTESKOLE
Aarestrupvej 162 • 7470 Karup ff 86 66 17 90 • 97 48 53 44 *•

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

ENTREPRENØR

JOHAfTPEDERSEN

Gravning af nye 
grotter
Gravning til vandror 
Nedlægning af ror 
i overkørsler 
Rensning af grotter 
Gravning til dræn 
Planering af mindre 
veje samt spor

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

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

SKOVEN 5 2000 259



Postbesørget blad (0900 KHC)

i C i To I
o

oJUL
□

oinc?
□ a

Ir j-t iL

oo
0 0SSmåi i*

i*-

* ■ WE. O O
u 0

***?«*. JBS C3
■ jSMSSÆ: —«»rnr-m ^^.#wr

x

Valmet 820 valmet 911
'y^ånå

« 4«JSa
'•■" r*

0

<:

«K
«fXC.

Skovens mange 
opgaver kræver 

materiel, man kan 
stole på.

Med valtra valmets 
alsidige skovmaskiner 

og skovtraktorer 
er du godt rustet til 
at klare opgaverne.

ÉTM

valtra valmet skovtraktor

jam. -Af j valtra Valmet 
er Nordens mest 

solgte traktor.

I
■ .

ALTRA VALMET
Valtra Danmark A/S • Ambolten 22 • 6000 Kolding • Tlf. 76 34 32 00 

internetadr.: www.valtra.com




