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mm "Som jeg ser det forener Gremo to verdener. 

En god chance for mig til at leve godt, og en 
ærlig chance for miljøet”
Stefan Nilsson, entreprenør i Småland.

... og selvfølgelig vil man på 
samme tid være lønsom!

GREMO
Skovmaskiner i verdensklasse

At leve af skoven og at leve med skoven er én og samme sag for os 
på Gremo. Vi synes at man skal kunne være en rationel entreprenør 
samtidig med at man tænker på dagen i morgen. Det mærkes på 
vores maskiner - de bevæger sig smidigt i terrænet og har ekstremt 
lave emissionsværdier. Læg dertil fleksibilitet nok til at klare alle 
typer af opgaver, så har du svaret på ligningen.
Effektivt hensyn, helt enkelt.

Salg og service 
Jylland og Fyn:
FMP ApS Skovmaskiner 
Thorsvej 15, 8850 Bjerringbro 
Tlf. 70 23 88 23

Service øvrige Danmark:
Skjoldenæsholm Servicecenter ApS 
Skjoldenæsvej 13, 4174 Jystrup 
Tlf. 57 52 85 29

Salg øvrige Danmark:
Gremo Svenska AB 
S-310 61 Atran 
Tlf. 0046 346 605 15 
www.gremo.com
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206 Retningslinjer for
bæredygtig skovdrift
Der er vedtaget danske retnings
linjer for bæredygtig skovdrift på 
ejendomsniveau. Reglerne er fri
villige. De giver et bud på hvordan 
de forskellige hensyn i skovdriften 
kan afbalanceres i forhold til hin
anden, Hele teksten gengives på 
side 210.

212 Skovbruget på 
museum

Jagt- og Skovbrugsmuseet laver 
ny bygning som skal vise det 
moderne skovbrug efter 1950. Det 
nye hus vil fremtræde som en 
træbygning. Billedet viser 
støbning af fundament midt i april.

216 Driftsteknik - nyt
Salg af brændemaskiner (Japa), 
varemærkerne Valmet og Valtra, 
hårdføre mobiltelefoner.

218 Ny vandværks-skov
Omkring Odense skal der rejses 
2000 ha skov. Vandselskabet 
bidrager fordi skovene beskytter 
grundvandet. Hjemmeside og pla
kater om skovrejsning og ny skov 
ved Høng og Gundsø (fotos).

221 Sortimenter ved 
fladefald
Analyse af sortimentsudfaldet i 
nåletræ ved fladefald. I yngre 
bevoksninger bliver der større 
andel af tømmer 5-14% af træet 
aflægges slet ikke.
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NY SKOV PA
STORMFALDSAREALER
225 Indledning
226 Kvasrydning
229 Rydning af stød
230 Knusning af affald
232 Jordbearbejdning
234 Plantning

Reportage fra demonstrationer af 
metoder og redskaber til kulturan
læg på stormfaldsarealer Der for
tælles om rydning af kvas (foto), 
fjernelse af stød, knusning af 
hugstaffald (foto), jordbearbejd
ning (grubnmg, furepløjning), 
maskinel og manuel plantning 
(foto).

240 Gødskning og 
vandforbrug
Gødskning med kvælstof eller 
med PK medfører øget vækst, 
men også ubalance mellem 
næringsstoffer. Kronerne bliver 
større, men det fører også til større 
vandforbrug.

244-5 Kort nyt
Havørne lukker skov (Roden 
Skov), affaldstræ truer svensk skov
flis, planer om fusion i skovdyrker- 
foreninger, træpiller i kraftværk.

246 Interesse for træpiller
Klub for brugere af træpiller (foto 
viser et medlemstilbud på et pille
fyr). Oversigt over priser på træpil
ler, prisudvikling siden august 
2000.

248 Certificering - nyt
Nyt om PEFC certificering i for
skellige lande.

249 Klima
Klimastatistik marts 2001.

Ddnak Mu<g jfc Pynteflran

j»s.«.j 6j-;i ar«, i øv* . | ja. i

238 Nyt om e-handel
Ny elektronisk standard til elektro
nisk handel med råtræ. Status for 
e-handel i de nordiske lande - bil
ledet viser Dansk Råtræ- og Pyn
tegrøntbørs. Erfaringer med 
e-handel i USA.

250 Europæisk
skovstatistik
Der skal laves ny oversigt over 
produkter i den europæiske 
skovsektor.
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Handelskontoret
Danske Skoves Handelskontor A/S har 
med virkning fra den 1. maj ansat 
skovrider Mikal Herløw. Han vil få 
ansvaret for Handelskontorets aktivitets
udvikling øst for Storebælt.

Mikal Herløw vil sideløbende med 
ansættelsen i Danske Skoves Handels
kontor fortsætte sin hidtidige funktion 
som skovrider på Petersgaard og Hol- 
megaard godser.

Mikal Herløw kan træffes direkte på 
telefon 55 39 50 07 (Petersgård gods
kontor), på mobil 20 72 72 42 eller via 
e-mail: mh@danske-skoves-handels- 
kontor.dk

Skoventreprenørerne
Dansk Skoventreprenør Forening - DSF 
- har flyttet sekretariat fra 1. april 2001. 
Sekretariatet varetages nu af Landsfore
ningen Danske Maskinstationer, Jens 
Grøns Vej 2, 7100 Vejle.

Telefonnummer til sekretariatet er 
uændret 70 20 48 20. Telefax er ændret 
til 75 85 73 35.

DSF er brancheorganisation for regi
strerede skoventreprenører, som 
erhvervsmæssigt udfører maskinelt eller 
manuelt skovarbejde. Foreningen sam
arbejder med andre skoventreprenøror- 
ganisationer i Norden og indenfor EU. 
Der er ca. 45 medlemmer i DSF.

Den årlige Serviceoversigt, der tilgår 
alle abonnenter af fagbladet Skoven, er 
en af foreningens mest værdsatte pro
dukter med oversigt over hvilke ydelser, 
den enkelte skoventreprenør kan tilbyde 
skovbrug og juletræsproducenter. Med
lemmerne bliver desuden holdt oriente
ret om aktuelt nyt for branchen gennem 
DSF-Nyt, ligesom foreningen byder på 
en række medlemsfordele og tager sig 
af erhvervspolitiske emner.

Pressemeddelelse 25.4.01

Skovdyrkerforeningen
Syd
Som tidligere meddelt har Skovdyrker
foreningen Sønderjylland og Skovdyr
kerforeningen Sydjylland sluttet sig 
sammen til Skovdyrkerforeningen Syd. 
De to foreninger er nu flyttet ind i nye 
lokaler hos Sønderjysk Landboforening i 
Vojens.

Adresse og telefon er: Billundvej 3, 
6500 Vojens, tlf. 73 20 28 00, fax 73 20 
28 09, e-mail syd@skovdyrkerforenin- 
gen.dk

DM i skovhugning
Årets DM i Loggers Sport blev afholdt 
på Bakken den 21. april. Mester blev for 
andet år i træk Jesper Witzke, efterfulgt 
af Preben Palsgaard og Jens Johansen.

Kvinderne kunne konkurrere i økse
kast, og her blev vinderen Jette Bælum.

Guldkvist
Sveriges Skogsvårdsforbund uddeler 
hvert år et antal hæderspriser. I år er 
der uddelt fem såkaldte guldkviste, og 
ved årsmødet den 12. marts kunne 
prinsesse Lilian overrække en af disse 
til Esben Møller Madsen.

Han er ganske vist undergået en lidt 
uventet forsvenskning, idet han på 
hjemmesiden benævnes "Espen-Moller 
Madsen”. Men når man læser motiverin
gen er der ingen tvivl om at det er den 
Esben Møller Madsen som var leder af 
Dansk Skovforenings Pyntegrøntsekti
on, inden han i 1985 blev jågmåstare 
på Trolleholms Gods. Hædersprisen 
motiveres bl.a. således:

"Esben Moller-Madsen har som adm. 
direktør for Trolleholms AB udviklet og 
introduceret nye økonomiske og prakti
ske modeller for forvaltning af en større 
skovejendom. Med klarsyn, mod og sto
re retoriske evner har Esben taget flere 
vigtige skovbrugsemner op til debat.

Inspirationen har han hentet fra sin 
omfattende viden og den nytænkning 
som har præget hans administration af 
Trolleholm. Inspiration har Esben natur
ligvis også fået fra det nære samarbej
de med skovbrugsforskning i Sverige 
og Danmark som han på fortjenstfuld 
måde har etableret.

Blandt de emner Esben har taget op 
er gran kontra løv I Sydsverige, holdnin
gen til fremmede træarter og vildtbid.
For det sydsvenske skovbrug er det 
strategisk vigtige dyrkningsemner som 
gennem Esben har vakt opmærksom
hed langt uden for Trolleholm.

Esben har også - i årenes løb - på 
generøs vis delt ud af sin nytænkning 
og sine erfaringer til den kommende 
generations skovdyrkere. Esbens eks
kursioner på Trolleholm og forelæsnin
ger på SLU er nogle af de mest værd
satte indslag i uddannelsen af både 
svenske og danske studerende.

Gennem sit engagement, nytænk
ning, debatlyst og pædagogiske evner 
bidrager Esben Møller-Madsen på en 
generøs og unik til at udvikle det syd
svenske skovbrug.”

Kilde: http://www. forestry, se/ssf/ 
pris/utmarkOO. htm#Guldkvist

JJ Skovservice

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

mobil +45 20 45 82 02

Alle skoventreprenøropgaver udføres

C°ASy

Besøg os på www.jjskovservice.dk
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LODSEJERNE GLEMT VED HABITATUDPEGNING - IGEN:

TILLIDSBRUD
Der er én ting som alle i den danske naturdebat kan blive enige om: Tillid og samarbejde 
mellem lodsejere og myndigheder er nødvendig hvis Danmark skal have en god natur.

Tillid og samarbejde giver ejere og myndigheder mulighed for langsigtet planlægning 
og for at drage nytte af hinandens viden,

Tillid og samarbejde forebygger at parterne begår kortsigtede indgreb i naturen eller i 
ejendomsretten af frygt for hvad modparten kan finde på.

I taler, strategier og artikler bliver tillid og samarbejde hyldet som det vigtigste princip 
af både myndigheder og ejere - uanset om sagen gælder øget biodiversitet i skovene, 
registrering af naturskove, etablering af større sammenhængende naturområder eller 
befolkningens adgang til skovene.

Tillid og samarbejde er så vigtigt at blandt andre Amtsrådsforeningen, Skov- og Natursty
relsen, landbrugets organisationer og Skovforeningen i 1998 besluttede en handlingsplan 
for bedre information af lodsejere om arealreguleringer i åbne land.

Planen indebar at hver enkelt lodsejer inden for to år skulle have et brev fra amtet om 
hvilke reguleringer der ligger på ejendommen, fx registrerede §3-områder eller EF- 
habitatområder.

Baggrunden for planen var bl.a. en bommert som Skov- og Naturstyrelsen begik i 1995. 
Da udpegede man en lang række områder som EF-habitatområder - og de berørte ejere 
blev først orienteret om udpegningen et par dage før de kunne læse om den i avisen. 
Myndighederne havde ikke søgt dialog med ejerne inden offentliggørelsen af planerne.

Fremgangsmåden skabte masser af mistillid hos ejerne til myndighederne. Alle, også 
Folketinget, kunne se at den var gal - og det førte til beslutningen om bedre lodsejerinfor
mation fra 1998.

Men i påsken 2001 gik det galt igen,
EU-kommissionen fandt nemlig den første udpegning af habitatområder utilstrækkelig, 

så Styrelsen sendte et forslag med 56 nye områder og 35 udvidelser af eksisterende 
områder i høring (se Skoven 4/01, side 192-193).

Men denne gang er de berørte lodsejere overhovedet ikke blevet informeret direkte...
Dette er i sig selv dårligere end præstationen i 1995. Men det bliver dårligere endnu:
Det er kun arealmæssige udvidelser og indskrænkninger der er anført på landkortet i 

høringen. Derudover har Styrelsen ændret i udpegningsgrundlaget for en lang række 
områder - hvor mange lodsejere har mon gættet at høringen også omfatter ændringer i 
de allerede udpegede habitatområder?

Det er et tillidsbrud i forhold til de anstrengelser som andre myndigheder og organisatio
ner og lodsejere ellers gør for at fremme tilliden og samarbejdet. Derved kan episoden i 
sidste ende skade sikringen af eksisterende og udviklingen af nye naturværdier i Dan
mark.

Derfor er der nu brug for tillidsskabende foranstaltninger fra Styrelsens side overfor de 
berørte lodsejere. Begynd fx med at sende dem et brev og forklar hvad man har lagt af 
planer på deres ejendom og hvilken betydning der får. Og følg op med at informere om 
intentioner og indhold af den kommende naturskovsregistrering.

Efter beslutningen fra 1998 om bedre lodsejerinformation og med Ministerens og Styrel
sens egne lovprisninger af et godt samarbejde med lodsejerne tror vi ikke at Skov- og 
Naturstyrelsen har til hensigt at ignorere de berørte lodsejere. Derfor vil det hjælpe til at 
genskabe tilliden hvis Skov- og Naturstyrelsen erklærer at denne episode var en fejl som 
ikke vil gentage sig.

Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard
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BÆREDYGTIG SKOVDRIFT

DANSKE RETNINGSLINJER 
FOR BÆREDYGTIG SKOVDRIFT 

PÅ EJENDOMSNIVEAU
Af Anne-Marie Bjerg 1),
Jan Søndergaard 2),
Jens Peter Simonsen 3), 
Michael Stoltze 4)

Efter mere end et års 
arbejde i en bredt sam
mensat arbejdsgruppe 
er de danske retnings
linier for bæredygtig 
skovdrift endeligt 
vedtaget.

Skov- og Naturstyrelsen nedsatte i 
november 1999 en arbejdsgruppe med 
det formål at udarbejde frivillige og 
operationelle retningslinier for bæredyg
tig skovdrift på ejendomsniveau. Ret
ningslinierne skulle tilpasses de særlige 
danske forhold og tage udgangspunkt i 
en balance mellem de økonomiske, 
økologiske og sociale elementer i 
begrebet bæredygtig skovdrift.

Arbejdsgruppen havde bred delta
gelse med repræsentanter fra
• skovbrugets organisationer
• træindustrien
• brugerorganisationer
• grønne organisationer
• faglige organisationer
• uddannelses- og forsknings

institutioner
• offentlige myndigheder.

Vedtagelsen af de danske retningsli
nier indebærer, at der nu er bred forstå
else for, hvorledes skovene kan udvik
les bæredygtigt. Dette giver således et 
godt udgangspunkt for fortsat dialog 
om skovpolitikken.

Naturnær skovdrift
Retningslinierne baserer sig på begre
bet “naturnær skovdrift”, dvs. en række 
driftsprincipper og hensyn, som vil føre i 
retning af et skovbrug tættere på natu
rens vilkår. Udover dette tilføjes en ræk
ke særlige sociale, økologiske og øko
nomiske elementer. Dette gælder f.eks.

1) WWF Verdensnaturfonden 
2 Dansk Skovforening
3) Skov- og Naturstyrelsen
4) Danmarks Natur fredningsforening

friluftsliv, urørt skov og særlige intensive 
driftsformer m.m.

Samlet giver retningslinierne således 
et bud på bæredygtig skovdrift under 
danske forhold bestående af sociale, 
økologiske og økonomiske elementer.

Det indgår i de beskrevne naturnære 
principper, at de først bringes i anven
delse, når mulighed byder sig. Der 
lægges ikke op til, at bevoksninger, 
som ikke kan betragtes som naturnære, 
konverteres umiddelbart eller indenfor 
en meget kort tidshorisont.

De naturnære principper kan deri
mod bringes i anvendelse hver gang, 
der alligevel skal træffes driftsbeslutnin
ger i skovdriften. Det gælder i særlig 
grad i forbindelse med afvikling af 
bevoksninger og foryngelse.

Anvendelse i skoven
Efter vedtagelsen af retningslinierne vil 
de indgå i en række sammenhænge på 
flere måder.

Det er vigtigt at understrege, at ret
ningslinierne er frivillige. De giver den 
enkelte skovejer et bud på, hvordan de 
forskellige hensyn kan afbalanceres i 
forhold til hinanden, når der planlægges 
for skoven og gennemføres aktiviteter i 
den daglige drift.

For at fremme denne anvendelse vil 
der blive taget initiativ til en bredere for
midling af retningslinierne bl.a. gennem 
Skov-info serien. For at kunne doku
mentere udviklingen i skovene er der i 
forlængelse af vedtagelsen af retningsli
nierne indledt et arbejde med at finde 
egnede indikatorer som grundlag for at 
måle udviklingen.

Anvendelse i 
skovpolitikken
Endelig er retningslinierne et vigtigt del
resultat i udarbejdelsen af det nationale 
skovprogram, idet de beskriver det

skovbrug, som skovprogrammet skal 
sikre fornuftige rammer for. De har såle
des ikke kun stor betydning på ejen
domsniveau, men de er også en mile
pæl for udvikling af bæredygtig skov
drift på nationalt niveau i Danmark.

Retningslinierne skal også ses i en 
større sammenhæng. Heri indgår mere 
målrettede drøftelser i særlige udvalg 
om henholdsvis naturbeskyttelse og 
biologisk mangfoldighed (Wilhjelm- 
udvalget) og adgang til naturen 
(Adgangs-udvalget).

Disse to udvalg vil afslutte deres 
arbejde senere i år. Retningslinierne for
elægges Wilhjelmudvalget med henblik 
på at kunne indgå i dette udvalgs arbej
de.

Internationalt vil retningslinierne blive 
anvendt i forbindelse med Danmarks 
internationale afrapportering om bære
dygtig skovdrift.

Danmark er forpligtet til at indføre 
bæredygtig skovdrift i henhold til en 
række generelle paneuropæiske ret
ningslinier for bæredygtig skovdrift, 
udarbejdet på de europæiske skovmini
stres konferencer i Helsinki og Lissabon 
i henholdsvis 1993 og 1998. Der er ved 
udarbejdelse af de danske retningslini
er taget højde for, at disse er i overens
stemmelse med de paneuropæiske ret
ningslinier.

Oversigt
Som det fremgår af den næste artikel 
indledes retningslinierne med et afsnit, 
der forklarer baggrunden for deres 
udarbejdelse og påpeger begrænsnin
ger og muligheder.

I den følgende artikel bringes ret
ningslinierne i fuldt omfang. Retningsli
nie 1-10 indeholder principper for den 
naturnære skovdrift, medens 11-13 
beskriver en række særlige sociale, 
økologiske og økonomiske hensyn.

PETER SCHJØTTS P l a n t e d e l e
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.
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Retningslinjerne for bæredygtig skovdrift bygger på principperne for naturnær skovdrift, hvis primære måi er en bæredygtig 
vedproduktion gennem valg af lokalitetstilpassede træarter og gennem driftsformer der understøtter skovens naturlige proces
ser. (Foto af etageret foryngelse i løvtræ på Møn).

Baggrund
Retningslinierne for bæredygtig skov
drift bygger på principperne for natur
nær skovdrift, hvis primære mål er at 
sikre en bæredygtig vedproduktion 
gennem valg af lokalitetstilpassede 
træarter og gennem driftsformer, der 
udnytter skovenes naturlige processer. 
Herved understøttes vedligeholdelse og 
forbedring af skovklima og jordbund og 
dermed naturlig foryngelsespotentiale 
og produktionsevne. En skov i naturnær 
drift vil typisk bestå af en blanding af 
mange træarter i forskellige aldre.

Disse skove formodes i mange tilfæl
de at være mere stabile overfor f.eks. 
storm, klimaændringer og en række 
artsspecifikke skadevoldere. Skovdrif
ten vil efter alt at dømme i højere grad 
tage hensyn til flora og fauna end de 
traditionelt dyrkede skove, hvor de fle
ste bevoksninger er karakteriseret ved 
én træart/én alder.

De danske skove er for hovedpar
tens vedkommende opbygget som kul
turskove, der i stor udstrækning består 
af ensaldrende og plantede bevoksnin
ger. Dette betyder, at der vil være en

omstillingsfase over en længere årræk
ke, inden man kan tilnærme sig eller 
opnå en mere naturnær skovdrift i alle 
skove.

Det forventes, at en mere naturnær 
dyrkning vil bidrage til sikring af bio- 
diversiteten i produktionsskovene, fordi 
skovøkosystemet herved får større lig
hed med det økosystem, som skovenes 
biodiversitet naturligt har tilpasset sig. 
Tilsvarende forventes det, at naturnært 
dyrkede skove er mere fleksible og 
robuste i det lange løb overfor skiftende 
udnyttelses- og plejeintensitet fra men
neskets side.

Endelig vil naturnær skovdrift skabe 
et attraktivt og kontinuert skovbillede og 
dermed også styrke skovenes sociale 
funktioner, f.eks. deres anvendelse til fri
luftsliv og naturformidling.

Det er dog klart, at selv den “natur
venlige” naturnære skovdrift - i sin klas
siske udformning - ikke kan stå alene, 
men bør suppleres med en række spe
cielle tiltag til målrettet fremme af bære
dygtighedens økonomiske, økologiske 
og sociale elementer.

Den økonomiske bæredygtighed på

bedriftsniveau er en arbejdsforudsæt- 
ning for udarbejdelsen af disse operati
onelle retningslinier. Naturnær skovdrift 
har således et klart økonomisk sigte, og 
det er også i omstillingsfasen til natur
nær drift helt afgørende at holde sig 
driftsøkonomien for øje. Dette medfører, 
at konvertering først bør sættes ind, nar 
det er dyrkningsteknisk muligt og øko
nomisk fordelagtigt.

Det anbefales derfor, at konvertering 
først indledes ved optimal omdriftsalder 
eller i forbindelse med tvangshugst af 
eksisterende bevoksninger. Det vil der
for - afhængig af hvor naturnær den 
aktuelle bevoksningsstruktur er i 
udgangspunktet - tage en eller flere 
trægenerationer før en fuld transforme
ring af skoven til naturnære strukturer 
har fundet sted. Tilsvarende vil det tage 
lang tid før de forventede økologiske 
effekter fuldt slår igennem.

Netop forventningen om muligheder
ne for etablering og drift af naturnære 
og stabile blandingsbevoksninger med 
økonomisk bæredygtig kvalitetsproduk
tion af træ er en meget væsentlig forud
sætning for skovbrugserhvervets omstil-
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ling i retning mod naturnær skovdrift 
efter nærværende retningslinier. En 
dokumentation af muligheder og poten
tiale forudsætter en væsentlig forsk
nings- og oplysningsaktivitet.

Naturnær skovdrift vil i høj grad være 
præget af blandingsskov. De danske 
erfaringer med blandet skov er generelt 
ikke positive, og dette kan derfor volde 
vanskeligheder. Det gælder især i en 
omstillingsfase, hvor blandingsbevoks
ninger skal etableres kunstigt efter 
f.eks. stormfald eller renafdrift. Her vil 
der være behov for nøje at overveje 
samspillet mellem arterne og den kom
mende bevoksnings samlede stabilitet.

Med tiden vil blandingsbevoksninger 
opstå naturligt ved succession. Dette 
må forventes at lede til mere stabile 
strukturer, et blandet aldersspektrum og 
et bedre samspil mellem forskellige 
arter i forskellige aldre.

Naturnær drift kan være vanskelig at 
realisere på nogle jordtyper og i visse 
klimatisk udsatte egne. Også under dis
se forhold skal skovdriften dog bygge 
på en understøttelse af de naturlige, 
biologiske processer bl.a. gennem 
anvendelse af stabile træarter med 
selvforyngelsespotentiale og mere 
naturnære driftsformer.

Det økologiske element skal specielt 
styrkes ved udlæg af urørte bevoksnin
ger eller skove, sikring af nøglebiotoper, 
genskabelse af “naturlige" vådområder 
samt bevarelse af træer til henfald og 
død i produktionsskoven (retningslinie 
11).

Det sociale element indebærer bl.a. 
sikring af kulturmiljøet (fortidsminder, 
gamle driftsformer mv.j, gode arbejds
tagerforhold og gode muligheder for fri
luftslivet. Det er veldokumenteret, at 
skovene er en vigtig ramme for befolk
ningens friluftsliv og således udgør et 
væsentligt velfærdsgode i det danske 
samfund. Denne funktion skal styrkes 
gennem gode adgangsforhold til skove
ne, bl.a. ved anlæg og vedligehold af 
veje og stier, etablering af friluftsfacilite- 
ter og områder til mere intensive fri
luftsaktiviteter (retningslinie 12).

Endelig tilgodeses det økonomiske 
element særligt ved muligheden for at 
anvende dele af arealerne til andre 
driftsformer end den naturnære (ret
ningslinie 13).

Retningslinierne tager ikke stilling til 
spørgsmålet om anvendelse af genetisk 
modificerede organismer i skovbruget. 
Spørgsmålet er for indeværende ikke 
aktuelt, og det er uklart, hvad det kon
kret måtte indebære. Biotekniske meto
der må i denne sammenhæng ikke for
veksles med bioteknologiske metoder. 
Der er primært tale om metoder som 
f.eks. mekanisk bekæmpelse, repellan- 
ter m.m.

Retningslinier for 
bæredygtig skovdrift
Disse danske retningslinier for bære

dygtig skovdrift er grupperet i 13 prin
cipper, der har direkte relation til skov
driften. Herved opnås en kobling mel
lem driftshensynene (retningslinierne) 
og driftsfunktionerne (selve skovdriften).

Retningslinierne er frivillige. De kan 
anvendes operationelt på bevoksnings-, 
skov-, eller ejendomsniveau; dvs. freds
kov såvel som ikke-fredskov. Retningsli
nierne kan også anvendes på skov, der 
etableres på landbrugsjord (skovrejs
ning).

Grundlaget for skovdriften er hensy
net til flersidigheden, dvs. at skovene 
skal dyrkes med henblik på at vedlige
holde eller forbedre produktionen af træ 
og andre produkter såvel som skovenes 
naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbe
skyttende og rekreative funktioner.

Denne flersidighed opnås primært 
gennem funktionsintegration, hvor de 
forskellige funktioner sikres på samme 
areal. En vis form for funktionsopdeling 
kan dog være nødvendig, f.eks. i forbin
delse med udlæg af urørt skov og særli
ge intensive produktioner.

Driftsprincipperne - se side 210 - 
tager deres udgangspunkt i naturnær

skovdrift. Retningslinierne 1- 10 beskri
ver således en række principper og 
hensyn, som sikrer at den almindelige 
daglige skovdrift udvikles i en naturnær 
retning.

Disse retningslinier er efterfølgende 
suppleret af en række særlige sociale, 
økologiske og økonomiske elementer i 
retningslinierne 11- 13. Der er her tale 
om særlige hensyn, der ikke nødvendig
vis indgår i de daglige driftsmæssige 
rutiner, samt i retningslinie 13 særlige 
intensive driftsformer. Gennem natur
nær skovdrift og iagttagelse af en række 
sociale, økologiske og økonomiske 
hensyn, vil retningslinierne som helhed 
sigte mod bæredygtig skovdrift.

Virkemidler
I den udstrækning driften omlægges 
efter herværende principper, vil der 
afhængigt af lokaliteten samt skov- og 
bevoksningstiistand være behov for 
investeringer i omstillingsfasen. Det vil 
indgå i de videre skovpolitiske overve
jelser, i hvilket omfang dette vil kræve 
tilpasninger i skovbrugets tilskudsord
ninger og forhold i øvrigt.

Få ryddet op i skoven
- effektivt og hurtigt
Fordele ved grenknusning:

• Klargøres til ny kultur

• Mere arbejdsvenlig skov 
uden ranker, også en fordel 
for jagtfolket

Det knuste materiale hæmmer ukrudt og virker 
som gødning

Grenknuseren klarer alt arbejdet i én arbejdsgang. 

Kapacitet: 4-7 timer pr. ha

Vi har 3 FAE grenknusere - og vi kommer over hele landet.

Knud Daugaard-Hansen
Spandet Kirkevej 6, Spandet, 6760 Ribe 

Tlf. 7486 7018 - fax 7486 7000 
Mobil 4018 2198 - 2427 2435 

e-mail: daugaard-hansen@get2net.dk

208 SKOVEN 5 2001



cni,

1 u m i•U't■

K

Verdens største skovmesse
Elmia Wood 2001 bliver verdens største skovmesse nogensinde. Her samles hele verdens 

skovbrug. Med maskiner, IT-løsni nger og sidste nyt.

Ingen skovmesse har mere skov. I løbet af fire dage skoves over 4000 kubikmeter ved 

hjælp af den allernyeste teknik.

Fakta fra Elmia Wood 1997: 489 udstillere fra mere end 20 lande. 53.921 besøgende fra 

mere end 50 lande. 375.000 m2 stand- og demonstrationsareal. 130 akkrediterede jour

nalister fra verdens førende skovtidsskrifter. 4000 m3 træ blev skovet og transporteret i 

løbet af fire messedage.

Messen afholdes på Bratteborgs Gård, ca. 30 km syd for Jbnkoping - med andre ord i 

bekvem rejseafstand fra Danmark. Vi ses på Elmia Wood 6.-9. juni 2001!

www.elmia.se/wood

Elmia Wood 2001
International Forestry Trade Fair, 6-9 June 2001

Elmia AB, Box 6066, SE-550 06 JONKOPING, Sverige, Tel 0046 36 15 20 00, Fax 0046 36 16 46 92, e-mail wood@elmia.se

•Elmia yderligere informationer: www.elmia.se/wood
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TEKSTEN TIL
DANSKE RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIG 

SKOVDRIFT PÅ EJENDOMSNIVEAU
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- Der anvendes hugst-, transport- og foryngelsesteknikker, der skåner lokaliteten og 
bevoksningen. Jordbearbejdning begrænses mest muligt. (Princip nr. 9).
Foto af kvasrydning efter stormfald ved hjælp af en traktor med brede dæk og 
Råumfix aggregat.

På disse sider gengives 
hele teksten i de danske 
retningslinjer pr. april 
2001.

Principper som indpasses i 
og tillemper skovdriften - 
naturnær skovdrift
1. Sikring af produktionen og dyrknings
grundlaget

- Det vedvarende skovdække, og 
dermed skovklimaet, sikres og forbed
res gennem reduceret brug af renafdrif- 
ter og fastholdelse af tilstrækkelig bio
masse.

- Der vælges træarter, som giver en 
høj og stabil produktion af træ og andre 
skovprodukter og bevarer jordens frugt
barhed.

- Udtag af næringsstoffer ved hugst 
skal ske under hensyntagen til jordens 
ydeevne (forvitring). Dog kan der 
tilføres næringsstoffer svarende til den 
mængde, der bortføres med biomasse, 
og som tabes ved udvaskning. Der skal 
tages hensyn til (indregnes) det bidrag, 
som tilføres fra omgivelserne.

- I omstillingsfasen kan genskabelse 
af jordens frugtbarhed ske, hvor denne 
historisk set er forringet som følge af tid
ligere overudnyttelse, og hvor der ikke 
er særlige hensyn knyttet til arealets 
næringsfattige tilstand.

2. Opbygning af et bredt og stabilt 
udbud af forskellige produkter

- Driften skal fremme produktion af 
kvalitetstræ og andre produkter. Pro
duktion af kvalitetstræ kan dog fraviges 
på lavproduktive lokaliteter, samt hvor 
natur- eller kulturhistoriske forhold tilsi
ger det.

- Skoven opbygges, så den består af 
forskellige træarter med variation til for
skellige aldre på det enkelte areal. 3

3. Anvendelse af lokalitetstilpassede 
træarter og provenienser

- Anvendelsen af hjemmehørende 
arter og lokalt tilpassede provenienser 
fremmes mest muligt.

- Ikke-hjemmehørende træarter kan 
anvendes, hvor de er lokalitetstilpasse
de og ikke truer skovens biologiske 
værdier.

- Lokalitetens variation udnyttes til at 
sikre et varieret valg af træart.

4. Fremme af træartsblandinger
- Naturlige successionsforløb og 

træartsblandinger, herunder opvækst af 
ledsagearter, fremmes.

- Sjældne, naturligt hjemmehørende 
arter beskyttes eller fremmes.

5. Fremme af naturlig foryngelse m.m.
- Der anvendes naturlig foryngelse, 

hvor arter og provenienser er tilpasset 
til lokaliteten.

- Hvor lokal erfaring og lokalitets
forholdene tilsiger et arts- og/eller et 
provenlensskifte henholdsvis en arts
berigelse gennemføres plantning hen
holdsvis såning.

- Skov med selvforyngelsesmulighed 
forynges i princippet uden brug af 
renafdrifter. Større foryngelseshuller kan 
anvendes hvor særlige forhold gør det 
ønskeligt at fremkalde foryngelse, her
under hvor æstetiske/rekreative behov 
taler derfor.

- Hvor renafdrifter fortsat finder sted 
søges de negative effekter minimeret 
f.eks. ved at fastholde naturlig opvækst 
på arealet.

- Foryngelseshugst må ikke finde 
sted før bevoksningen er hugstmoden, 
medmindre der er tale om arealer med

specielle driftsformer, eksempelvis 
stævningsskov. I uensaldrende eller fle
retagerede bevoksninger gælder hugst
modenhedskriteriet på enkelttræniveau.

- Det tilstræbes, at der stedse på 
arealerne findes naturlig opvækst, der 
vil kunne etablere ny skov.

6. Forbedring af skovstrukturerne inkt 
skovbryn

- Skovdriften skal generelt fremme 
foryngelsesformer, der sikrer et vedva
rende skovdække.

- Skovplejen skal understøtte udvik
lingen af arts- og strukturvariationen.

- Hvor de lokale forhold tilsiger udvik
ling af naturnære og stabile skovbryn 
og lignende bevoksninger med stort 
indhold af hjemmehørende arter ud til 
åben mark, langs veje, brandlinier, 
vandløb og søer m.v., opbygges og 
vedligeholdes disse gennem naturlig 
integration i skovdriften.

- Ved arronderingstilplantning bør 
karakteristiske gamle træer i det oprin
delige bryn bevares.

7. Økologisk og biologisk plantebeskyt
telse 1)

- Dyrkningssystemer, der er afhængi-
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- Driften skal fremme produktion af kvalitetstræ og andre produkter Produktion af 
kvalitetstræ kan dog fraviges på lavproduktive lokaliteter, samt hvor natur- eller kul
turhistoriske forhold tilsiger det. (Princip nr 2). Foto af underplantning af rødgran 
ved Sdr. Omme.

ge af løbende tilførsel af pesticider, 
udvikles og tilpasses gennem omstil
lingsfasen, således at denne tilførsel 
kan ophøre.

- Kultur- og biotekniske metoder til 
kontrol af skadevoldere fremmes.

- Der gives mulighed for en regule
ring af belastende friluftsaktiviteter for at 
beskytte særlige sårbare områder.

8. Økosystemtilpasset vildtpleje
- Vildtforvaltningen udføres så fler

sidigheden i skovdriften tilgodeses, her
under sikring af det lokalitetstilpassede 
træartsvalg og naturlig foryngelse.

- Hegn kan anvendes hvor frembrin
gelse af stabile og træartsrige kulturer 
af god kvalitet tilsiger det.

- Eventuelle tiltag til gavn for vildtet 
såsom vildtagre og -lommer udføres 
som led i den øvrige drift, f.eks. gen
nem slåning af vegetation i lysninger og 
langs spor, samt anvendelse af stæv
ningsskov og urørt skov som vildtlom
mer.

- Vildtagre placeres på agerjord.
Hvor særlige vildtforvaltningsmæssige 
grunde taler for det, kan vildtagre 
anlægges på læggepladser, i brandlinier 
eller tilsvarende småarealer.

- Hegning for græssende husdyr i 
skoven skal ske på en måde, der ikke 
blokerer for faunapassage.

9. Økosystemtilpasset skovteknik
- Der anvendes hugst-, transport- og 

foryngelsesteknikker, der skåner lokali
teten og bevoksningen.

- Jordbearbejdning begrænses mest 
muligt.

- Ved foryngelser og andre driftstiltag 
bevares og beskyttes litter- og hurmus- 
laget i videst muligt omfang.

- Der tages hensyn til fortidsminder 
og kulturhistoriske spor i driften.

- Ved anlæg og vedligeholdelse af 
skovens infrastruktur skal der tages 
hensyn til natur, miljø, fortidsminder og 
friluftsliv

- Der sikres gode arbejds- og trans
portlinier i skoven og den enkelte 
bevoksning.

- Brandbeskyttelsesplaner anbefales, 
og der bør anlægges brandbælter på 
udsatte steder.

10. Registrering, planlægning, informa
tion og uddannelse

- Skovens ejer og ansatte skal have

1) Pesticider omfatter i disse retningslinier 
primært industrielt fremstillede stoffer, der 
har en dokumenteret giftig virkning overfor 
visse levende organismer, planter, dyr eller 
svampe. Derimod omfattes ikke midler god
kendt til økologisk jordbrug, påsmøring af 
repellenter, idet der her kun vil være be
grænset eksponering af naturen, samt pher- 
omoner, som ikke spredes, men kun anven
des som duftkilde.

den bedst mulige viden med henblik på 
at fremme bæredygtig skovdrift. Et mid
del hertil er registrering af 1) arealets 
benyttelse (såvel produktion som fri
luftsliv), 2) offentlige reguleringer (fred
ninger o. lign.), 3) nøglebiotoper, og 4) 
fortidsminder m.v.

- Skovbruget - ejer og medarbejdere 
- skal være villige til at indgå i dialog 
med lokalsamfundet med henblik på en 
god udnyttelse af viden om skovens 
natur- og kulturhistorie samt formidling 
af driftsformål.

- Skovejeren overvåger og fører tilsyn 
med skovdriften, og det skal herunder 
sikres, at de ansatte inkl. entreprenører 
varetager deres arbejdsopgaver sikkert 
og kvalificeret samt overholder de gæl
dende retningslinier for skovdriften, her
under skovloven.

Særlige hensyn ud over den 
almindelige skovdrift
11. Særlige tiltag til fremme og sikring 
af den biologiske mangfoldighed

- Der udlægges urørt skov hvor 1) 
bevaring af enestående biologiske vær
dier forudsætter at skoven lades urørt,
2) hvor urørt skov mest hensigtsmæs
sigt understøtter netværk (f.eks. korrido
rer) i landskabet, og 3) hvor det iøvrigt 
ud fra en økologisk og økonomisk afvej
ning findes hensigtsmæssigt.

- Der efterlades et antal træer i pro
duktionsskoven til naturligt henfald og 
død (redetræer og dødt ved).

- I forbindelse med planlægning og 
udførelse af opgaver i skoven tages der 
hensyn til nøglebiotoper.

- Søer, vandløb, moser, heder, strand
enge eller strandsumpe, ferske enge og

overdrev, der hører til skoven og er 
ændret gennem dræning eller andre 
indgreb, tilbageføres under hensynta
gen til de økonomiske muligheder til 
den oprindelige tilstand. Hvor en eksi
sterende afdræning er af væsentlig 
betydning for det eksisterende skov
systems stabilitet, kan denne dog ved
ligeholdes.

12. Sikring og forbedring af særlige 
skovfunktioner

- Skovens landskabelige funktioner 
skal sikres og forbedres, f.eks. kan 
udsigtspunkter friholdes for opvækst, 
og der skal tages hensyn til landskabs
formerne ved skovrejsning m.v.

- Skovdriften skal tilsikre, at vigtige 
kulturhistoriske spor bevares.

- Stævningsskove og andre gamle 
driftsformer af væsentlig kulturhistorisk, 
biologisk eller landskabelig værdi bør 
fortsat drives efter de gamle principper.

- Mulighederne for friluftsliv og natur
oplevelser i skoven skal sikres og for
bedres, bl.a. ved gode adgangsforhold, 
herunder etablering af veje og stier, fri
holdelse af udsigtspunkter for opvækst 
og udpegning af områder til intensivt fri
luftsliv.

13. Særlige intensive driftsformer
- På mindre arealer kan anvendes 

intensive driftsformer, som f.eks. dyrk
ning af juletræer og pyntegrønt. Place
ring og drift af disse arealer udvikles i 
natur- og miljøvenlig retning. Det drejer 
sig om en minimal og miljøforsvarlig 
brug af pesticider og kompensations- 
gødskning. Denne produktion vil ikke 
kunne anses for naturnær.
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SKOVBRUGET 
PÅ MUSEUM

Jagt- og Skovbrugsmu
seet i Hørsholm bygger 
et nyt museumshus. Her 
vil man vise udviklingen 
i det mekaniserede skov
brug fra 1950 og frem 
til nutidens flersidige 
skovbrug. Det store nye 
hus fremtræder som en 
ren træbygning.

Museet har mange af 
de nødvendige maskiner, 
men savner bl.a. en grå 
Ferguson der har kørt i 
skoven.

Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm 
nord for København er Danmarks speci- 
aJmuseum for skovbrug og jagt. Den 
store lade til højre for indgangen har et 
stort udvalg af ældre redskaber, men 
der er stort set intet efter 1950 - nuti
dens mekaniserede skovbrug vises 
ikke.

Det er ikke fordi museet ikke har red
skaberne, de er nemlig opmagasineret 
rundt omkring. Men der er ikke plads til
at vise maskinerne.

Museet
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i 
Hørsholm er en statsinstitution under 
Kulturministeriet. Det har en samlet 
årlig finanslovbevilling på 5,2 mio. kr 
og en fast medarbejderstab på 9 
personer.

Museet har til huse i en række 
bygninger der er opført i begyndel
sen af 1700 tallet til Hirschholm Slot 
(som siden er nedrevet). Der er 
35.000 besøgende om året.

Det rådes der bod på nu med en ny 
stor hal på 870 nr - 70 x 12,5 m. Godt 
halvdelen bruges til at vise det moder
ne skovbrug, mens resten skal udgøre 
det nye indgangsparti for museet. Hele 
den nye hal er budgetteret til 15 mio. kr.

En træbygning
Lige nu er der ikke meget at se, udover 
et stort hul i jorden - hallen skal graves 
lidt ned i terrænet for at genere nabovil
laerne så lidt som muligt.

Den nye hal kommer til at fremtræde 
som en ren træbygning. Facaden laves 
af planker af lærk, monteret på træpla

der (se boks), og væggene beklædes 
med brædder af dansk nåletræ. Så 
meget træ som muligt stammer fra 
stormfaldet i december 1999.

Udstillingen af skovbrug får omkring 
500 m2. Resten af hallen bliver forhal, 
museumsbutik, cafe, toiletter, gardero
be mv. I halvdelen af dette afsnit er ind
skudt et etagedæk som rummer bl.a. et 
magasin og kontorer samt en balkon 
hvorfra man har udsigt over hele skov
udstillingen. Etagedækket er lavet af 
massive træelementer fra Dansk 
Træemballage.

Der er kælder under halvdelen af 
bygningen, og her findes magasin for 
de genstande som ikke kan udstilles 
lige i øjeblikket.

Det var oprindelig tanken at den 
bærende konstruktion i hallen skulle 
være store bjælker af (stormfældet) 
douglas - men det viste sig at være for 
dyrt pga. håndværksudgifterne. I stedet 
er der brugt stålbjælker, som så er be
klædt med brædder.

Taget er matsorte vingeteglsten (tegl
sten brændt med et underskud af ilt).
Så når træfacaden i løbet af nogle år er 
bleget af solen vil hallen fremtræde 
med et sort tag og grå facader. (Det bli
ver måske vor tids parallel til museets 
1700-tals bygninger med gule facader 
og rødt tag).
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Indgang til museet i dag nede fra Slotsparken og Folehavevej. Til venstre stalden med udstillingen af jagt og vildt, til højre laden 
med den ældre del af skovbrugsudstillingen. Og om 1A år fortsætter man lige frem, op over bakken, til den nye hal hvor ind
gangen til hele museet er
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Skovudstillingen
Den nye bygning skal stå færdig ved 
årets udgang, og så starter arbejdet 
med den nye skovudstilling. I det føl
gende omtales et lille udpluk af de man
ge emner og genstande der bliver vist.

Opbygning
Den ny udstilling ser man straks man 
kommer ind i forhallen - der er søjle
stammer af bøg og gran samt silhouet- 
ten af skovningsmaskinens kranarm. 
Skovleddet står åbent som tegn på at 
man er velkommen i kulturskoven.

Man passerer en skovarbejder fra 
1950’erne i udslidt hverdagstøj, han 
afkorter bøgekævler med skovvippe og 
stormsav. Ved siden af står hans kolle
ga fra 2000 i fuldt sikkerhedsudstyr og 
med motorsav - og en skovfoged der 
taler i mobiltelefon.

Herefter går man ned ad en rampe til 
det egentlige udstillingsområde. Der er 
tre hovedafsnit, suppleret med en ræk
ke temaer. Hver for sig fortæller de om 
typiske epoker i skovbruget i det sidste 
halve århundrede.

1. "Den ordnede kulturskov” viser 
skovbruget frem til begyndelsen af 
1960’erne. Skovkusken med hest er på 
vej ud, og traktoren er i gang med ud- 
slæbning. En tidlig motorsav står på en 
stamme, og man ser produktion af 
brænde, et arbejdsskur og fileværktøj. 
Der fortælles om pligthugster, den 
første skovarbejderskole, sikkerhedsud
styr og optagning af stød af bøg og eg.

Der er ikke omtale af savværker og 
anden træindustri. Men man viser et 
bjerg af genstande af træ fra 1950'erne 
- hvoraf mange i dag laves af plastic.

Sveller var dengang et af de helt sto
re produkter fra bøgeskoven, og muse
et har skaffet de sidste fire bøgesveller 
fra DSB’s lager. Træsveller bruges sta
dig til skiftespor, men det er importeret 
egetræ; bøg er i dag valgt fra pga. den
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Den nye hal opføres i haveanlægget bagved stalden, og midt i april er der kun et 
stort hul i jorden. Under halvdelen af bygningen (den del der udgøres af indgangs
partiet) laves magasin.

Skitse af museet med den nye hal øverst. Desuden ses stalden til venstre, laden til 
højre, og skolebygningen mellem laden og maskinhallen.

Skitse af maskinhallen med indgangsparti til højre.
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Tree Farmeren har været i brug indtil for få år siden. Nu bliver to eksemplarer sam
menbygget til en traktor som vises på den nye skovudstilling.

forurening som imprægneringen kan 
medføre.

Et andet stort produkt var dritler - i 
midten af 1950’erne gik næsten 20% af 
bøgehugsten til emballage. Langt det 
meste var dritler der blev brugt til 
smøreksporten til England.

2. "Den industriprægede produk
tionsskov” omfatter de næste tyve år 
hvor der i stigende grad sættes fokus 
på produktivitet og brug af højt speciali
serede maskiner og arbejdskraft.

I det følgende afsnit ser man ind i et 
jysk granskovsmiljø efter skovning med 
en række effekter. Bristol-traktoren med 
en Tolne-plov bruges til plantning af 
rødgran mellem bjergfyrrækkerne. Der 
fortælles om foryngelse af hedeplanta
gerne, og om afsætningsproblemer for 
brændslet, men også om de nye dan
ske spånpladeindustrier, papirfabrikker 
og det boomende byggeri.

Afsnittet domineres af en Silvatec 
skovningsmaskine. Der produceres flis 
med den selvkørende Flishund og en 
skivehugger monteret på Rollo traktoren 
som var udviklet i Danmark.

3. ”God og flersidig skovdrift” er et 
citat fra skovloven af 1989, og her 
beskrives de ændringer skovbruget er 
inde i lige nu. Der indgår nu juletræer 
som plejes med portaltraktor og græs
sende får. Selvforyngelse af bøg vises 
på et stort foto. Midt i udstillingen er 
opbygget en model af en naturnær 
skov.

Der vises et shelter og en bålplads. I 
tekst og billeder fortælles om urørte 
skove, binding af COz, skovrejsning og 
beskyttelse af grundvand.

Ud over de tre hovedafsnit kommer fle
re temaafsnit:

"Storme og andre farer” fortæller om 
insektangreb og de tre store stormfald 
med de initiativer de gav anledning til.

Der er både dias og film som viser 
maskiner i arbejde.

"Skoven i samfundets krisetider" 
omtaler beskæftigelsesarbejder i sko
ven og oliekrisen i 70’erne med bræn
deovne og sankekort.

"Skovens folk” viser de mennesker 
der arbejdede i skoven. Der vises uni
former fra statsskovene, og i grafik og 
historiske fotos fortælles om afvandrin
gen fra erhvervet og om typiske 
arbejds- og boligforhold i perioden. 
Arbejdsstyrken ændrer sig fra plantepi- 
ger og husmænd på vinterarbejde til 
faglærte skovarbejdere og maskinføre- 
re.

Aktiviteter
Der lægges meget vægt på at levende
gøre udstillingen. Det sker bl.a. ved at 
vise film med redskaberne i brug. Det 
er svært at forklare for ikke-skovfolk 
hvad en skovningsmaskine med en 
kran og et aggregat kan lave - det går 
noget lettere hvis man kan se den i 
brug.

Et af trækplastrene bliver en vogn 
med kran, hvor publikum selv kan prøve 
at læsse og losse vognen. Hvis alt går 
vel leveres opstillingen af firmaet Rowi- 
tek som har solgt mange skovvogne i 
tidens løb - og været med til at udvikle 
Rollo'en.

Man kan også forsøge sig som skov
taksator med en klup og højdemåler, og 
i den moderne afdeling kan man ved 
computeren planlægge sin egen skov.

Sponsering
Museet har mødt meget stor velvilje og 
interesse i sit arbejde med at fremskaffe 
redskaber, hvoraf de fleste er udviklet 
og produceret i Danmark.

Tree Farmeren var den første speci
almaskine til skovbruget. Den fik sin ild
dåb til udslæbnmg ved stormfaldet i

Figurene viser 
tværsnit af en plan
ke, en hel væg, og 
af en stamme der 
skæres op til 
planker.

Spejlskårne planker
Facaden beklædes af planker af 
lærk med et tværsnit omtrent som en 
trekant. De er spejlskåret, dvs. et snit 
gennem stammens centrum. Derved 
gennemskærer man marvstrålerne 
der går fra marven ud til kanten. 
Marvstrålerne tilbagekaster lyset så 
man får en spejlvirkning.

Fordelen ved spejlskæring er at 
træet er meget stabilt, dvs. det 
kaster sig meget lidt ved fugtpåvirk
ning.

Den type planker der laves her 
placeres sådan at det varige kerne
træ placeres yderst, mens det mindre 
varige splinttræ placeres ind mod 
væggen. Desuden har plankerne en 
skrå flade som let lader regnvand 
løbe af og dermed forbedrer varig
heden.

Plankerne er ubehandlede og 
leveret af Frøslev Træ.
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Efterlysning
Museet har de fleste af de genstande der er brug for til at vise skovbrugets 
udvikling fra 1950 til nu. Men selvfølgelig er der nogle ting der mangler:
• En grå Ferguson som har været anvendt i skoven (der findes mange traktorer 

som har kørt i landbruget, men man søger en der har kørt i skoven). Man har 
mange af de redskaber der har været spændt på landbrugstraktoren. Eventu
elt kan man også bruge en gammel David Brown, Nuffield eller Fordson 
Super Major.

• En portaltraktor til afsnittet om moderne juletræsdyrkning.
• Net- og snøremaskiner mv. til juletræer og klippegrønt, gerne 10-15 år gamle 

maskiner som har været brugt i praksis.
• Flere håndredskaber mv. fra 70'erne og 80’erne.
• Fotos der belyser livet i skoven, særligt fra 1950’erne og 1960’erne.

For nogle år siden efterlyste museet gamle motorsave. Der kom 25 ind, og 
man er nu dækket ind med alle de vigtige typer.

Håndredskaber fra før 1950 har man en meget stor samling af, og der er ikke 
behov for flere (medmindre det er meget sjældne redskaber). Derimod mangler 
museet arbejdstøj fra før 1970.

Hvis man har redskaber, beklædning, fotos og andre genstande som kan være 
interessante til at vise udviklingen i dansk skovbrug kan man kontakte Jagt- og 
Skovbrugsmuseet, att. Hans-Henrik Landert, Folehavevej 17C, 2970 Hørsholm, 
tlf. 45 86 05 72, fax 45 76 20 02, e-mail museum@jagtskov. dk

1967, og den har været i brug indtil for 
et par år siden. Museet har tidligere fået 
en maskine fra Krenkerup, og har nu 
også fået en fra Skjoldenæsholm. Dele 
fra disse to maskiner bliver nu af Skov
skolen bygget sammen til en maskine til 
udstillingen.

Stripper’en blev udviklet i 1970’erne 
til afkvistning af grantræer, som var fæl
det med motorsav, men den blev aldrig 
produceret i større antal. Sawo Hydrau
lic kommer nu med et eksemplar - den 
første der blev lavet.

Silvatec renoverer skovningsaggre
gater, og Skov- og Naturstyrelsen leve
rer en brugt firehjulet Silvatac 454 skov
ningsmaskine.

Hedeselskabet kommer med Bristol

traktoren og Tolne ploven, og fra Lindet 
statsskovdistrikt får man en Flishund og 
en Rollo traktor. Begge renoveres på 
Skovskolen, som også har givet en 
blokvogn (til at spænde på en traktor).

Men der mangler stadig en del 
maskiner og redskaber for at kunne 
give et fuldstændigt billede af skovbru
gets udvikling. Se boksen med en efter
lysning.

Udstillingen forventes åbnet sidst i 
2002 - året hvor museet kan fejre sin 60 
års fødselsdag.

Andre ændringer
I forbindelse med den nye bygning sker 
der mindre ændringer andre steder i 
museet.

Hovedindgangen er i dag i stalden til 
venstre, og her frigøres nu omkring 100 
m2 til at øge udstillingen om jagt og 
vildt.

I laden findes i dag enkelte nyere 
skovredskaber (bl.a. en Gremo TT8 
udkørselstraktor), og de flyttes over i 
den nye bygning. Der bliver lidt bedre 
plads til de øvrige genstande i stalden, 
men der er ikke umiddelbart planer om 
at opstille nye ting her.

Arkitekt
Arkitekt på projektet er Kent Petersen fra 
arkitektfirmaet Fogh & Følner A/S i Lyngby. 
Firmaet er mest kendt for opførelsen af Born
holms Kunstmuseum og for kirkerne Egedal 
ved Hørsholm og Tornbjerg ved Odense.

For nylig har arkitekterne varetaget hove
distandsættelsen af Den Hirschsprungske 
Samling. Firmaet har desuden stået for bolig
byggeri og renovering af en række museer, 
slotte og andre fredede bygninger.

En af indehaverne, Johan Fogh, har siden 
1996 været Kgl. Bygningsinspektør. Dette 
hverv indebærer tilsyn og arkitektrådgivning 
med 250.000 m2 statsejede bygninger i dele 
af Nordsjælland.

Sponsorer
Den nye maskinhal og indgangsparti er bud
getteret til 15 mio. kr. Hovedbeviilingen stam
mer fra Kulturministeriet, og der er modtaget 
sponsorstøtte fra Knud Højgaards Fond, 
Augustinus Fonden og Max Fodgaard Fonden.

Referencegruppe
Opbygningen af den nye udstilling forestås 
af museumsinspektør Hans-Henrik Landert 
samt forstkandidat Karen Vesterager. De bi
stås af en referencegruppe bestående af 
fagkonsulent Ebbe Bøllehuus, FSL 
afdelingsleder Ib Christensen, Skovskolen 
afdelingsleder Hans M. Hedegaard, Dansk 
Skovforening
konsulent Søren Honoré, Skov- og Natursty
relsen
udviklingschef Ebbe Leer, Hedeselskabet

rSumFix
A 1 :
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Skal der ryddes kvas, sa er det Råumfix det gælder

Leveres i bredde fra 1,80 m til 3 m. Kan monteres på bl.a. traktorer, rendegravere, gummiged, 
udkørselsmaskiner eller andre special maskiner.

For yderligere information kontakt:
F.M.P. Skovmaskiner 

Tlf.: 7023 8823 Fax.: 8668 8124
E-mail: fmpskovmaskiner@mail.tele.dk
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Japa 700 saver og kløver i én arbejdsgang. Den kan kløve 12, 
4 eller 6 stykker.

Japa 2000 saver med 13" kædesavssværd og kløver i samme 
arbejdsgang med to kløvere i 2, 4 eller 6 stykker.

Stigende salg af 
brændemaskiner
Der sælges skovmaskiner som aldrig 
før. Først var det stormfaldet i december 
1999, der satte skub I maskinsalget, og 
siden har de store prisstigninger på 
fyringsolie yderligere øget efterspørg
slen på især maskiner til brændekløv
ning.

- Vi oplever en stor interesse på 
såvel store som små brændekløvere.

Det kommer både fra professionelle 
entreprenører, maskinstationer, land
mænd og privatmanden, siger direktør

Jørn Bolding fra Handelsfirma Jørn Bol
ding A/S, Esbjerg. Der er også en klar 
tendens til, at mindre skovejere og 
skovlaug går sammen om at investere i 
maskiner.

Firmaet sælger brændemaskiner fra 
finske JAPA, som saver og kløver træet i 
én arbejdsgang. Desuden sælger man 
Farma skovvogne med kran, gribeklo 
og spil i forskellige udstyrsniveauer, 
hvor der også er en betydelig efter
spørgsel.

Selv om man efterhånden er langt 
fremme med oprydningen efter storm

faldet, ligger der fortsat mange ødelag
te træer. Derfor forventer Jørn Bolding 
også i den kommende tid et pænt salg 
af skovmaskiner.

Jørn Bolding A/S vil introducere en 
række nye rundsave med f.eks. vippe- 
og bordsav i samme maskine i løbet af 
foråret og sommeren. Ligeledes introdu
ceres en ny serie brændekløvere fra 6 
til 30 ton tryk.

Billeder af firmaets skovmaskiner og 
liste over forhandlere kan ses på 
www.braendeklover.dk

Kilde:Pressemeddelelse 25.4.01

Valmet og Valtra
Valmet
De røde skovmaskiner med navnet Val
met vil fortsat hedde Valmet!

Der har i lang tid været tvivl om hvad 
der skulle ske med varemærket Valmet 
som gennem tiden har været brugt for 
skovmaskiner, traktorer, snescootere, 
container-traktorer, fly og papirmaskiner. 
Finsk industri har nemlig været præget 
af flere strukturændringer, og navnet 
Valmet ejes i dag af Metso koncernen 
som producerer papirmaskiner til cellu
losefabrikker.

Valmet skovmaskiner hører i dag til 
Partek koncernen som nu har aftalt med 
Metso at navnet Valmet fortsat kan 
anvendes for maskiner til skovbrug. 
Partek koncernen har dermed to vare
mærker for skovmaskiner: Valmet er 
maskiner på hjul til den nordiske kort- 
træmetode, og Timbco er maskiner 
overvejende på bælter til den amerikan
ske helstammemetode.

Navnet Valmet stammer fra tiden

efter 2. verdenskrig og er en forkortelse 
for Statens Metalfabrikker. I 1946 grund
lagde man en række fabrikker der skul
le producere maskiner som krigsskade
erstatning til Rusland - skibe, lokomoti
ver, lastvogne, el-motorsave, jernbane
vogne, våben samt maskiner til metal
industrien. Den første serieproducerede 
udslæbningstraktor fra disse fabrikker 
kom i begyndelsen af 60’erne under 
navnet Valmet Terra.

Som følge af navneforvirringen har 
Partek ikke retten til hjemmesiden 
www.valmet.com, så oplysninger om 
Valmet skovmaskiner må søges på 
www.partekforest.com

Valtra
Partek koncernen producerer også 
landbrugstraktorer som har været solgt 
under navnene Valmet og Volvo-BM-Val- 
met. I de senere år har navnet været 
Valtra Valmet, men fra nytår 2001 bru
ges kun Valtra.

I Norden er Valtra det største mærke

med en markedsandel på over 30%. 
Sidste år solgte man 9237 traktorer i 
Europa - 38 flere end året før, selvom 
det samlede marked i Europa gik tilba
ge med 7%. På verdensplan øgede Val
tra sidste år sit salg med 7% til 15.964, 
idet fremgangen især ligger på fabrik
ken i Brasilien.

Fornylig fejrede man 50 året for pro
duktionen af de første traktorer. På 
hjemmesiden www.valtra.com fortælles 
om traktorernes udvikling gennem tider
ne, og der er et større billedgalleri.

Traktorer og skovmaskiner sælges i 
Danmark af Valtra Danmark A/S i Kol
ding, som oplyser at Valtra igennem 
mange år har været den mest solgte 
traktor i dansk skovbrug.

Kilder:Pressemeddelelser fra februar 
og april, Just Forest 1/2001, 

www. metso. com, www.partekcorp.com, 
www.partekforest. com, www.valtra.com
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Miljø- og Energiministeriet 
Skov- og Naturstyrelsen
SKOVSKOLEN
Uddannelsescenter for skov- og landskab

Underviser/adjunkt/lektor
Udvikling, pleje, udnyttelse og forvaltning af det åbne land
Skovskolen søger en underviser til skov- og landskabsingeniøruddannelsen med 
tiltrædelse snarest muligt.

ntltiHårdføre
mobiltelefoner igen
Der er åbenbart gået sport i at afprøve 
mobiltelefoner som producenten erk
lærer kan behandles meget hårdt. I 
Skoven 4/01, s. 197 omtalte vi en test 
fra Ingeniøren, men det svenske tids
skrift Mobil har også forsøgt sig.

Ericsson R250s Pro har de gentagne 
gange tabt i gulvet fra et par meters 
højde - og det var gulvet der tog skade. 
Der skete heller ikke noget ved at spule 
den med vand. Til gengæld er de ikke 
imponeret over dens format og udseen
de der leder tanken hen på de tidlige 
90'ere.

Ericsson R310s er en videreudvikling 
af 250, og den er noget smartere i 
designet og fylder mindre. Den klarer 
en halv time under vand, en time i fryse
ren, samt en 85 kilos journalist som stod 
og senere hoppede på den.

Den gode holdbarhed skyldes en 
magnesiumramme samt en række gum
mipakninger som beskytter elektronik
ken.

Nokia 6250 har mange avancerede 
funktioner. Den er dog også noget klod
set, og heller ikke så robust (hvis det er 
det man søger). Nokia siger selv at den 
skal kunne klare et fald fra 3 meter ned 
på hårdt underlag og at ligge i vand et 
minut uden at tage skade.

Det passede også. Der skete ikke 
noget hvis de gentagne gange slynge
de den ned på et stengulv fra 3 meters 
højde, og lagde den i vand et minut.
Der er vandtætte membraner og en for
seglet skal som holder vand ude.

Men da de lod den ligge i håndvarmt 
vand i længere tid begyndte der at bob
le luft op, og efter 7 minutter tabte den 
kontakt med SIM-kortet. De tog den op 
og konstaterede at hele området 
omkring batteriet var gennemblødt, og 
at der var vand bag displayet. De lagde 
telefonen til tørre, men det lykkedes ikke 
at få liv i den igen.

Mobil har indtryk af at Nokia har byg
get en relativt stor telefon som de siden 
har sat hjelm og gummistøvler på i form 
af en gummiliste i top og bund.

Alle tre telefoner er også blevet 
udsat for at ligge i sne et kvarter og et 
fald ned på jorden fra 7 meters højde.
De bandt også en snor om dem og 
slæbte dem efter en bil. Alle blev snav
sede men kunne bruges bagefter - om 
end Nokia’ens højttaler blev skadet.

Deres konklusion er at Ericsson R310 
er det bedste valg hvis man søger en 
robust telefon - den tåler overraskende 
meget, og prisen er rimelig.

Kilde: www.mobil.nu - søg under 
Tester - og Skogen 4/01.

Uddannelsen til skov- og landskabs
ingeniør
er en 4-årig, mellemlang videregående 
uddannelse, der primært sigter imod 
drift og forvaltning inden for skov- og 
landskabssektoren. Uddannelsen finder 
sted på Skovskolen samt i praktik
virksomheder i ind- og udland.
Fra 1. september 2002 iværksættes 1. 
del af en ny studieordning med hoved
vægten på temafag som "Anlæg & 
pleje" og "Drift & forvaltning” samt ker
nefag omfattende økologi, teknik, plan
lægning, økonomi og ledelse. Studiet 
omfatter 3 års teori og 1 års praktik. De 
studerende er i alderen 20-30 år. 
Sideløbende med implementering af 
den ny studieordning afvikles den 
nuværende frem til 1. juli 2005.

Dine opgaver....
Under den nuværende studieordning får 
du ansvar for fagene 
“Landskabsforståelse” (1 .del) samt "Park 
og landskabspleje” (2. del). I den nye 
studieordning sammensættes dine fag, 
kurser og projekter inden for emnerne 
økologi, anlæg, pleje, drift, forvaltning i 
skov- og landskab, kulturhistorie, kvar- 
tærgeologi, plantegeografi og meteoro
logi.
Ved siden af undervisningen udvikler du 
undervisningsmaterialer og IKT-basere- 
de undervisningsforløb, varetager eksa
miner, tilrettelægger ekskursioner og 
øvelser, vejleder studiegrupper og stu
derende, gennemfører evalueringer mv. 
Din rolle som underviser er ud fra din 
viden og erfaring at støtte og inspirere 
de studerende i deres egen læring og 
udvikling.
Organisatorisk indgår du i det team, der 
har ansvaret for undervisningen, og som 
sammen med uddannelseskontoret og 
uddannelseschefen har ansvar for den 
praktiske afvikling af uddannelsen.
Dit ansvarsområde vil løbende kunne 
variere, ligesom du må forvente at blive 
inddraget i opgaver inden for skolens 
øvrige aktiviteter og eksterne opgaver i 
ind- og udland.

Din baggrund....
Vi forventer, at vor ny kollega er biolog, 
jordbrugskandidat eller skov- og land
skabsingeniør.

Du er en udadvendt “holdspiller”, som 
trives med en afvekslende hverdag. Det 
er en absolut fordel, hvis du har under
visningserfaring. Du har godt kendskab 
til Office-pakken og er indstillet på at 
inddrage IKT-redskaberne aktivt i un
dervisning, projekter, øvelser mv.
Frem for alt er viden, engagement og 
vilje det væsentlige.
Din succes i jobbet er baseret på gode 
teoretiske forudsætninger samt praktisk 
erfaring med anlæg, pleje- og forvalt
ningsopgaver i det åbne land. Samtidig 
er det en selvfølge for dig, at du konti
nuerligt tilegner dig ny viden, holder dig 
ajour med den pædagogiske udvikling 
og dit fagområde. Som person er du tilli
ge kreativ, åben og udstyret med en 
god humoristisk sans.

Vi tilbyder....
Med sin placering ved Grib Skov midt i 
det nordsjællandske landskab kan Skov
skolen tilbyde dig en inspirerende arbejds- 
ramme, hvor de praktiske referencer til 
fagenes teorier findes lige uden for døren. 
Skolen har et godt fagligt og socialt 
miljø med en flad ledelsesstruktur, hvor 
den enkelte medarbejder i høj grad er 
med til at præge og bestemme skolens 
pædagogiske og faglige udvikling. Vi 
har desuden gennem vore praktik-vej
ledere, mange foredragsholdere, censo
rer og gennem samarbejdet med 
Center for Skov, Landskab og Planlæg
ning mv. en tæt kontakt til størstedelen 
af den danske skov- og landskabssektor. 
Du har en vis mulighed for at kunne til
rettelægge en flek-sibel arbejdstid. 
Lønnen fastsættes i henhold til overens
komsten mellem staten og din faglige 
organisation.

Din ansøgning....
Ansøgning med relevante bilag mærkes 
’’SLING” og stiles til: Skovskolen, Nøde- 
bovej 77A, 3480 Fredensborg. Ansøg
ningen skal være skolen i hænde 
senest 6. juni. Undervisergruppen eller 
uddannelseschefen for skov- og land
skabsingeniøruddannelsen besvarer 
gerne dine spørgsmål efter henvendelse 
på skolens tlf. 4840 1000 eller e-mail: 
swp@sks.dk (udd.chef) eller 
slingg2@sks.dk (team).

Skovskolen er et landsdækkende uddannelsescenter for skov- og landskab under Miljø- og 
Energiministeriet. Skolen uddanner skov- og landskabsingeniører, skov- og landskabsfagteknik
ere, skovarbejdere, naturvejledere og udfører kursusvirksomhed samt deltager i internationalt 
arbejde. Skolen har ca. 350 årselever og 80 ansatte. Skolen fungerer delvis som kostskole og 
har en mindre afdeling, Eldrupgaard, på Djursland. Skovskolens internetadresse er: 
www.skovskolen.dk
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NY VANDVÆRKS-SKOV 
VED ODENSE

Der skal laves 2000 ha 
skov ved Odense i sam
arbejde mellem staten, 
kommunen og vandvær
ket.

Vandværket bidrager 
med 25 øre pr. m3 vand. 
Andre steder i landet 
planlægges skovrejs
ning efter samme 
model.

Den hidtil største samarbejdsaftale om 
skovrejsning blev underskrevet fredag 
den 27. april af Odense Kommune, 
Odense Vandselskab og Skov- og 
Naturstyrelsen. Målet er at få rejst ny 
skov på godt 2.000 hektar tæt på Oden
se by. Det er det største samlede pro
jekt i landet til at rejse bynær skov - 
Vestskoven ved København er på 1400 
ha.

Baggrund for skovrejsningen er dels, 
at Odense kommune med blot 3,7 % 
skov er en af de mest skovfattige kom
muner i landet, dels at der på langt sigt 
er behov for at beskytte drikkevands
ressourcer til Odense by.

De tre parter i samarbejdet finansie
rer i fællesskab de nye skove, Odense 
kommune vil eje skovene tættest på 
byen, Skov- og Naturstyrelsen skovene 
længere væk. Vandselskabet bidrager 
til køb af |ord i områder med vigtigt drik
kevand med 25 øre pr. m3 vand.

- Jeg er stolt over den aftale vi nu 
indgår med Odense kommune og 
Vandselskab, siger miljø- og energimini
ster Svend Auken. Den viser, at det er 
muligt at samarbejde bredt, når vi skal 
have nye skove. Jo flere, der kan lave 
skovrejsning sammen jo bedre finansie
ringsgrundlag har man.

Ved en lille højtidelighed fik Svend 
Auken overrakt to egetræer af rådmand 
Søren Møller fra Odense kommune og 
borgmester Anker Boye fra Odense 
Vandselskab. Egetræerne er afkom af

Ny skov på vej overalt i Danmark
Det danske skovareal skal fordobles i løbet 
af 80-100 år. Skov og Naturstyrelsen 
er i gang med skovrejsning 50 
steder i landet og næsten lige 
så mange steder ventes at 
følge senere. Planerne 
omfatter ny skov på 
30.000 hektar.

Hjørring-Astrup

• Rubjerg

Fredensdal
Biersted-Nr. Halne

Bavn Drastrup • # Pou|strup

• Næstrup

Nykøbing M • Ars Skov

Brokholm

• Nørager SkovGlyngøre

Nye statsskove: 
Områder, hvor 
skovrejsningen har 
særlig høj prioritet.

Pedensker

Nees Åbjerg
Møborg

Skalstrup

• Minderup
Randers Nørreskov

• Randers Sønderskov

Ulvedal

Ølgryde Løvbakke Hvinningdal
•Trige 

• True
• Ikast Byskov

Havnstrup
Nr. Snede •

Kollemorten • 
• Ølgod

Skanderborg Syd

Klovborg • Bovlstrup

Nr. Nebel-Blåbjerg Jelling

Bygholm 
• Løsning

• Klakring

Ullerup Dageløkke
Nakke Skov • Skævinge -

• •
Frd.sund N. • Slangerup

Ribe

Vejen
• «

Vamdrup

J?ls

Vojens •

• Gårslev 

rte Middelfart

♦ Vonsild* Eiby Kirke£drup Kerteminde

• Tapsore • ♦•Højstrup
Gelsted Elmelund

_ .______  • Årslev

Vollerup Skov 

Kalundborg

i-rq.suna in. * biangemp 
Frd.su nd10 %• Sperrestrup 
Frd.sund S

Ølstykke« »GaniøseVest 
’ t Gundsømagle 

Holbæk • # •Vestskoven

HyrdehøjSkov* Roski,deN- 
Høng Tune • Kongemnden

* Slagelse ♦ • LI. Skensved
• Ringsted-Benløse

♦ Vemmelev

Skælsør
• Fuglebjerg

• Haderslev Sdr.skov 
Toftlund Skov

• Nr. Hostrup 

Tinglev Syd

*• Vejbæk

Ringe Skov

Søgård •

St. Heddinge

• Udby

Kilde: Skov- og Naturstyrelsen

Nørre Alslev

/ritzau grafik/ mw

Områder hvor statsskovene er i gang med skovrejsning eller har planer om at lave 
ny skov. Kilde:Ritzau grafik.

det store egetræ ved Odense Koncert
hus som var stort allerede dengang 
H.C. Andersen løb rundt og legede som 
barn.

Skov- og Naturstyrelsen har indenfor 
de sidste år arbejdet på at få et samar

bejde med kommuner og vandværker 
om skovrejsning. I Skoven 3/01 blev der 
fortalt om den aftale der fornylig er ind
gået om privat og offentlig skovrejsning 
for at beskytte grundvandet. Aftalen i 
Odense er den første af sin slags, men
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Træproduktion

Plakat der fortæller om baggrunden Plakat med begrundelser for skovrejs- 
for skovrejsning. nlng.

Hjemmeside og 
plakater om 
skovrejsning
Skov- og Naturstyrelsen har lavet et 
særligt afsnit på deres hjemmeside 
om skovrejsning. Man kan her læse 
om

- tilskudsordninger til privat skov
rejsning og forstlig lokalitetskortlæg
ning,

- fire publikationer som sætter 
særlig fokus på offentlig skovrejsning,

- vejledning til amterne om plan
lægning af skovrejsning,

- et populært hæfte der fortæller 
om formålet med skovrejsning, samt

- to plakater om skovrejsning 
(se til venstre).

Adressen er:
http://www.sns.dk/skov/skovrejs.htm

Skovene i Odense
De godt 2.000 hektar skov ved 
Odense fordeler sig på seks områ
der: Kirkendrup, Elmelund, Højstrup 
og Korup vest for byen, samt Højby 
og Skt. Klemens syd for byen.

Kommunen vil stå som ejer af de 
mest bynære skove - Højby, Korup 
og St. Klemens - mens Skov- og 
Naturstyrelsen vil eje skovene 
længst væk - Kirkendrup og Høj
strup.

Den største af skovene bliver 
Elmelund som man deles om. Skov- 
og Naturstyrelsen skal købe 400 ha 
fra en linje Stegsted/Elmelund og ud 
til Blommenslyst, mens Kommunen 
skal stå for 200 ha ind mod Bolbro.

En vigtig brik i projektet blev sikret 
den 14. marts da Finansudvalget 
godkendte at staten bruger 30 mio. 
kr til projektet; heraf går 18 mio. kr til 
jordkøb og 12 mio. kr til tilplantning, 
naturgenopretning og friluftsaktivite
ter. Odense Vandselskab kommer 
med 17 mio. kr til jordkøb. Kommu
nens bidrag kan nok trække lidt ud, 
for udgifterne til en ny skov var en af 
de poster der blev sparet væk under 
de sidste budgetforhandlinger.

Af de planlagte skove har Fyns 
statsskovdistrikt allerede 100 ha ved 
Kirkendrup og Elmelund. Det ventes 
at vare 30 år før alle skovarealer er 
tilplantet.

flere steder i landet forhandles i øjeblik
ket med kommuner og vandværker om 
skovrejsning.

- Nu skal vi i gang med at snakke 
med lodsejerne og borgerne i områder
ne for at lodde stemningen, siger 
skovrider Søren Kirk Strandgård, Fyns 
statsskovdistrikt. Men i Kirkendrup og 
Elmelund, hvor vi allerede er i gang har 
interessen været der. Det er vigtigt at de 
nye skove hviler på en solid lokal 
opbakning. Her spiller dialogen med 
lodsejere og borgere en meget vigtig 
rolle.

Skov- og Naturstyrelsen har på bag
grund af amternes regionplaner udpe
get 96 områder over hele landet, hvor 
statslig skovrejsning er særlig oplagt ud 
fra en samfundsmæssig vurdering. I 
halvdelen af områderne er man i gang 
med at plante nye skove. Skovrejsnin
gen sker udelukkende på frivillig basis, 
så det forudsætter at lodsejere, myndig
heder og borgere i et område bakker 
projektet op.

Skov- og Naturstyrelsen yder også 
tilskud til privat skovrejsning. Siden 
1997, hvor tilskudsordningen blev for
bedret, er der givet tilskud til i alt 6.500 
ha.

sf

Kilder
Pressemeddelelse fra Skov- og Naturstyrel
sen 23.4.01 og 27.4.01, Fyens Stiftstidende 
15.3.01, 26.4.01 og 28.4.01, 
http://www.sns.dk/skov/skovrejs.htm

Skovrejsning 
ved Høng
En anden af de nye skove er Høng 
Skov på Vestsjælland. Den 19. april 
afslørede borgmester Ingvar Jensen 
en sten med skovens navn, og 
skoleelever plantede nye små træer.

Skoven er i dag på 43 ha. Halvde
len tilplantes i år, resten næste år. 
Skoven ventes at blive på i alt 170 
ha.

sælges og vurderes
Til mange interesserede
søges skovejendomme - især større 

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

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

Diskretion efter ønske.
Statsaut. ejendomsmægler
PEDER BONDING 

Tlf. 8667 4444
mandag - fredag kl. 9-16
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Der gik sport i at se hvem der kunne grave hurtigst (fra skovrejsningen ved Gundsø). Efter børnene havde været i gang kun
ne de øvrige borgere i Gundsø plante 
deres træ.

Skovrejsning ved 
Gundsø
Flere andre steder i landet er man 
startet på nye statsskove her i 
foråret. Billederne her stammer fra 
indvielsen af Gulddysse Skov ved 
Gundsø den 19. april.

De to første træer blev plantet af 
borgmester Jens Muller og direktør 
Hans-Flenrik Christensen, Skov- og 
Naturstyrelsen, men derefter gik 500 
skolebørn i gang med at plante 
bøgetræer.

Det meste af området mellem

Gundsømagle og Jyllinge er udpeget 
til skovrejsning. Første etape af den 
ny skov var på 9,7 ha, men planen er 
ad åre at nå op på 220 ha.

Skovarbejderne hjælper børnene med plantningen.

Naturvejleder Stephan Springborg for
klarer hvordan man læser alderen på et 
træ (skovrejsningen ved Gundsø).
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STORMFALDET 3.12.99 - SKOVNING

m

l/ec/ stormfald i yngre bevoksninger laves der mindre cellulosetræ, spånpladetræ 
og flis end normalt. Ved en bevoksningsdiameter over $0 cm er andelen af disse 
sortimenter derimod en halv gang større end normalt. Arsagerne er nok de store 
mængder af beskadiget træ og topender der ikke aflægges som tømmer i ældre 
bevoksninger.

Af Thomas Nord-Larsen,
Skov & Landskab(FSL)

Stormfald medfører en 
betydelig ændring i sor- 
timentsudfaldet. I forhold 
til en normal tynding er 
der en større andel af 
tømmer i unge bevoks
ninger og lidt lavere 
andel tømmer i de æld
ste bevoksninger.

Årsagen er bl.a. at 
man ved stormfald opar
bejder alt træ, men ved 
en normal tynding tager 
man mest de mindre 
træer.

Mellem 5 og 14% af 
træet aflægges ikke ved 
stormfald.

De økonomiske tab 
ved stormfald skyldes 
nok især de lavere pri
ser på effekterne, større 
omkostninger til opar
bejdning og genplant
ning samt den store 
belastning på likvidite
ten.

Forskningscentret for Skov & Landskab 
har med økonomisk støtte fra Skov- og 
Naturstyrelsen undersøgt sortimentsud- 
faldet ved fladefald i nåletræ efter 
stormfaldet den 3. december 1999. 
Denne viden vil give et bedre overblik 
ved fremtidige stormfald i nåletræ.

Datagrundlag
Sortimentsforholdet er baseret på 
opgørelser fra offentlige og private skov
distrikter; statsskovene er dog overre
præsenteret. Undersøgelsen omfatter

SORTIMENTSUDFALD 
VED FLADEFALD I 
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100%

80%

60%

40%

20%

0%
17,5 22,5 27,5 32,5

Diameterklasse (cm)

37,5 42,5

■ >30 cm
■ 26-30 cm 

21-25 cm 
16-20 cm 
13-15 cm 
Korttømmer

■ Embalage
■ Cellulose
■ Spån
■ Flis

Figur 1. Sortimentsudfaldet ved fladefald i rødgran og sitkagran, sat i forhold til 
bevoksningens diameter i brysthøjde.

Lindet, Randbøl og Haderslev 
statsskovdistrikter samt WEFRI A/S.

Træet stammer fra en bred vifte af 
jordbundstyper, såvel de sandede jorde 
vest for israndslinien som de tungere 
jorde øst for. Der indgår i alt 88.700 m3 
fra 140 forskellige bevoksninger, fordelt 
på træarterne rødgran, sitkagran, ædel
gran, lærk og douglasgran.

Sortimentsforholdet er fremkommet ved at 
udvælge produktionsdata fra oparbejdnin
gen af stormfaldet, som entydigt kan relate
res til data fra bevoksningsregisteret.

Ved oparbejdningen af stormfaldet er det 
imidlertid ofte svært at adskille de enkelte 
afdelinger fra hinanden, idet man i hoved
reglen har kørt effekterne sammen fra flere 
forskellige afdelinger. Den primære opgave 
var således i samarbejde med den stedlige 
skovfoged at finde frem til isolerede bevoks
ninger, hvorfra man er sikker på, at effekter
ne er kørt ud og solgt separat. Disse bevoks
ninger skal opfylde en række kriterier:

- Bevoksningen skal være væltet, således 
at under 10% af bevoksningen står tilbage.

- Bevoksningen skal på stormfaldstids
punktet være ensaldrende og rimeligt ensar
tet.

- Effekterne skal være kørt ud og solgt 
separat samt registreret entydigt som hid
rørende fra den pågældende bevoksning.

Sortimentsudfaldet er angivet som funk
tion af '’hugstdiameteren", der i dette 
tilfælde udgøres af bevoksningens gen
nemsnitlige diameter (Dg) på tidspunk
tet for stormfaldet.

Da den anvendte bevoksningsdiameter 
stammer fra bevoksningsregisteret, er det 
ydermere af stor vigtighed, at bevoksnings
diameteren er fastsat med en rimelig nøjag
tighed, samt at registerets data ikke er frem- 
skrevet over for lang tid. De udvalgte distrik
ter havde således alle gennemført taksation - 
som en del af skovplanlægningen - inden for 
de sidste fem år før stormfaldet.

På baggrund af ekskursioner til storm
faldsarealerne synes det klart, at den 
ikke-aflagte vedmasse efter fladefald 
varierer meget, alt efter træart, jord
bund, brugen af maskiner og mand
skab samt markedssituationen efter 
stormfaldet. Det syntes således ikke 
muligt på baggrund af et rimeligt antal 
prøveflader at opgøre den ikke-aflagte 
mængde.

I stedet er andelen af ikke-aflagt ved
masse ved forskellige bevoksningsdia
metre forsøgt simuleret på baggrund af 
data fra metersektionerede træer fra 
Forskningscentrets prøveflader. Disse 
beregninger er alene gennemført for 
rødgran.

Andelen af ikke-aflagt vedmasse er 
opgjort på topender, skadet træ og 
stød. Der er således ikke taget højde for 
eventuelt ekstra glemte effekter, der kan 
være en følge af den kaotiske situation 
efter stormfaldet.

I det følgende vises sortimentsudfal
det ved fladefald for forskellige nåletræ
arter, og det sammenlignes med det 
"normale” sortimentsudfald (Skovfore
ningen et al., 2000). Sortimentsudfaldet 
er grupperet i 5-cm intervaller. De 
angivne diameterklasser henviser til 
bevoksningens diameter i brysthøjde i 
intervallernes midtpunkter.

Rødgran og sitkagran
Af det samlede materiale udgør storm
fældet rødgran næsten 80% eller cirka 
70.000 m3. Hovedvægten er derfor lagt 
på denne træart, der også er den øko
nomisk mest betydende.

Man kunne forvente, at sortimentsud
faldet for rødgran svarer nogenlunde til 
udfaldet for sitkagran, som det er tilfæl
det ved "normal hugst” (Skovforeningen 
et al., 2000). Derfor er disse to træarter i 
denne opgørelse slået sammen. Det 
skal bemærkes, at sammenlægningen

af data ikke påvirker sortimentsudfaldet 
for rødgran nævneværdigt.

Tømmer
Som det ses af figur 1 stiger den samle
de andel af tømmer fra ca. 18% ved en 
hugstdiameter på 17,5 cm til godt 60% i 
diameterklassen 42,5 cm. Den samlede 
tømmerandel er på 41% for alle diame
terklasser.

Andelen af korttømmer i diameter
klassen 17,5 cm er ca. 42 %, men fal
der ved stigende hugstdiameter til 
omkring 10% af den samlede vedmas
se for diametre over 25 cm.

Den samlede andel af de billigste 
sortimenter - cellulose- og spåntræ 
samt flis - er nogenlunde konstant 
omkring 30% for alle hugstdiametre. 
Blandt disse sortimenter er andelen af 
flis størst ved de små diametre, mens 
andelen af spåntræ dominerer ved en 
diameter over 25 cm.

Sammenlignet med et "normalt” sor
timentsudfald for rødgran og sitkagran 
(Skovforeningen et al., 2000), er andelen 
af tømmer i diameterklassen 17,5 cm ca. 
dobbelt så stor ved fladefald. Ved sti
gende bevoksningsdiameter falder 
andelen af tømmer til det normale niveau 
for diametre over 25 cm. Ved en diame
ter i brysthøjde på over 40 cm er ande
len af tømmer kun 85% af det normale.

Årsagen til forskellene i udbyttet af 
tømmer er, at der ved de mindste hugst
diametre i opgørelsen vil man ved en 
normal hugst tynde fra neden. Derfor vil 
andelen af tømmer ved disse hugstdia
metre normalt være lille i forhold til 
andelen ved et fladefald, hvor alle træer 
- store som små - vælter.

Ved de større hugstdiametre er 
udbyttet af tømmer derimod lavere end 
normalt. En årsag er, at en del af stam
merne er knækket og derfor aflægges 
som andre sortimenter end uafkortet 
tømmer.

En anden årsag er, at meget af det 
stormfældede træ er lagt på vandlager, 
og det gælder især tømmer fra stats
skovdistrikterne. Det vandlagrede træ 
er typisk aflagt i længder på 12 meter i 
stedet for som normalt i faldende læng
der. Den resterende del af stammen er 
aflagt til andre sortimenter, hvorved en 
del af det normale tømmersortiment er 
blevet aflagt som afkortede effekter.

Kvalitet af tømmer 
Der er ikke noget, der tyder på, at kvali
tetsvurderingen af tømmeret har lidt 
under markedssituationen efter storm
faldet. Den samlede andel af A-kvalitet 
tømmer er stigende med stigende 
bevoksningsdiameter fra 63% i diame
terklasse 22,5 cm til 75% i diameter
klasse 42,5 cm.

Således ligger andelen af A-tømmer 
lidt over, hvad man kunne forvente på 
moræne-lokaliteter (5-15%) og noget 
over, hvad man kunne forvente for 
hedegran (20-30%). Andelen af B-tøm-
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Figur 2. Sortimentsudfatdet ved fladefald i ædelgran.

mer svarer nogenlunde til andelen ved 
et normalt sortimentsudfald, mens 
andelen af de ringere kvaliteter er bety
deligt mindre ved fladefald i rødgran og 
sitkagran.

Øvrige effekter
Blandt de afkortede effekter er andelen 
af korttømmer ved fladefald i rødgran 
og sitkagran cirka 50% større end ved 
normal hugst ved hugstdiametre under 
30 cm. Den relative andel af korttømmer 
er dog faldende og svarer til andelen 
ved normal hugst for bevoksningsdia
metre over 30 cm.

For de øvrige sortimenter: cellulose- 
og spåntræ samt flis er andelen i for
hold til det normale sortimentsudfald 
ca. 40% lavere ved en hugstdiameter 
på 17,5 cm. Andelen af disse sortimen
ter stiger dog relativt ved stigende dia
meter i forhold til det normale udfald. 
Således er andelen af cellulose- og 
spåntræ samt flis cirka 50% større ved 
fladefald ved en bevoksningsdiameter 
over 30 cm.

En af årsagerne er, at det beskadige
de træ indgår i disse sortimenter. En 
anden er den øgede mængde af topen
der, som beskrevet ovenfor.

En tredje mulig forklaring er, at det 
store overudbud af tømmer efter storm
faldet kan have markant indflydelse på 
kvalitetsvurderingen af træet, og at en 
del træ derfor flyttes fra det dyrere kort- 
tømmer-sortiment til andre og billigere 
sortimenter. Dette strider dog mod 
ovenstående konklusion for langtømme
ret, for hvilket der ikke er registreret en 
ændring i kvalitetsvurderingen.

Ædelgran
Sortimentsudfaldet for ædelgran, vist i 
figur 2, er baseret på godt 8.300 m3.
Den samlede andel af tømmer er på 
næsten 80% for alle ’’hugstdiametre'’, 
hvilket dog skyldes en overrepræsenta
tion af store, gamle bevoksninger i 
materialet. Den mindste diameterklasse 
for hvilken der findes data er 22,5 cm.

Ved hugstdiametre under 25 cm er 
andelen af tømmer omkring 40%. Ande
len af tømimer stiger med stigende 
hugstdiameter og er ved en diameter 
over 35 cm omkring 100%. Andelen af 
stort tømmer (>25 cm) er stigende gen
nem hele spektret og andrager således 
op imod 90% af den samlede mængde 
ved hugstdiametre over 40 cm.

Andelen af afkortede effekter er såle
des naturligvis faldende ved stigende 
hugstdiameter. Den fordeler sig nogen
lunde ligeligt på korttømmer, emballa
ge-, cellulose- og spåntræ samt flis.

Andelen af tømimer ved fladefald i 
ædelgran er sammenligneligt med det 
’’normale” sortimentsudfald for ædel
gran (Skovforeningen et al., 2000). Dog 
er andelen af tømmer noget større ved 
fladefald ved bevoksningsdiametre 
under 30 cm, hvilket kan skyldes, at der 
ikke som sædvanligt er tyndet fra neden

som forklaret ovenfor. Endvidere er 
andelen af stort tømmer (>30 cm) noget 
større ved fladefald, hvilket kan have 
samme forklaring.

Andelen af korttømmer ved små 
bevoksningsdiametre er derimod noget 
miindre end ved normal hugst. Andelen 
af de billige sortimenter: cellulose- og 
spåntræ samt energitræ svarer til ande
len ved normal hugst.

Lærk og douglasgran
Man kan forvente, at de to rødkernede 
træarter lærk og douglasgran vil have 
nogenlunde samme sortimentsudfald, 
og derfor er de to træarters sortiments
udfald slået sammen. Dette er også 
gjort for at øge den samlede mængde 
af data.

Sortimentsudfaldet i figur 3 er såle
des baseret på en samlet opgørelse af

2.650 m3. Dog er datamængden langt
fra jævnt fordelt over de forskellige dia
meterklasser, og usikkerheden på det 
sortimentsudfaldet i diameterspektrets 
yderkanter kan derfor være betragtelig.

Den gennemsnitlige andel af tømmer 
ved hugstdiametre under 30 cm er 
24%. Andelen af tømmer er stigende 
med stigende hugstdiameter og når 
100% for diameterklassen 37,5 cm.

Af de afkortede effekter dominerer 
spåritræet sortimentsudfaldet ved diame
tre under 25 cm. Andelen af de ringere 
sortimenter, spåntræ og flis, falder dog 
relativt ved stigende diameter i forhold til 
korttømmer og emballagetræ. Således 
udgøres cirka halvdelen af de afkortede 
effekter af korttømmer og emballagetræ 
ved hugstdiametre over 25 cm.

Da der ikke findes et ’’normalt’’ sorti
mentsudfald for lærk og douglasgran,
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Figur 3. Sortimentsudfaldet ved fladefald i lærk og douglasgran.
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Aflægningsgrænse (cm)

Figur 4. Andelen af ikke-aflagt vedmasse som funktion af stødhøjden ved forskellige 
hugstdiametre. Andelen af ikke-aflagt vedmasse er angivet i procent af den totale 
vedmasse.

Figur 5. Andelen af ikke-aflagt vedmasse som funktion af aflægningsgrænsen ved 
forskellige hugstdiametre (stødhøjde -15 cm).

er der ikke foretaget yderligere sam
menligning af sortimentsudfaldet ved 
fladefald for disse arter.

Ikke-aflagt vedmasse
Andelen af ikke-aflagt vedmasse efter 
fladefald må forventes at være større 
end ved almindelig skovning. Dels bli
ver en del af træet skadet, fordi træet 
knækker. Dels er de væltede stammer 
ofte svære at save af helt nede ved 
roden, så stødhøjden bliver større. 
Endelig kan markedssituationen efter 
stormfaldet betyde, at aflægnings
grænsen bliver ændret.

De følgende resultater er baseret på 
en simulering foretaget på 897 meter- 
sektionerede stammer fra Forsknings
centrets prøveflader.

Erfaringerne fra skovdistrikterne viser,

at stødhøjden varierer meget alt efter den 
anvendte oparbejdningsmetode. Har 
man valgt at benytte manuel friskæring, 
er stødhøjden omkring 10 cm højere end 
normalt, mens oparbejdning med skov
ningsmaskine giver en forøgelse af 
stødhøjden på omkring 20 cm. Er stam
merne blevet løftet fri med gravemaskine 
el. lign. før friskæring, synes stødhøjden 
ikke at være større end normalt.

Af figur 4 ses, at stødhøjden har 
størst indflydelse på den ikke-aflagte 
vedmasse i de små diameterklasser 
(<15 cm) samt for de store diameter
klasser (>40 cm). Er stødhøjden såle
des i gennemsnit forøget til 30 cm mod 
normalt 15 cm, øges andelen af ikke- 
aflagt vedmasse med 2,9-4,2% af den 
totale vedmasse afhængigt af bevoks
ningens diameter.

Erfaringerne fra skovdistrikterne har 
ikke vist en generel ændring af aflæg
ningsgrænserne, men vandlagringen af 
det stormfældede træ har medført, at 
langtømmeret er aflagt i længder af 12 
meter. Dette har i nogle tilfælde medført 
en ændring af aflægningsgrænsen, 
selvom der typisk er blevet aflagt afkor
tede effekter af den resterende del af 
stammen. Betydningen af en ændret 
aflægningsgrænse for andelen af ikke- 
aflagt vedmasse er størst ved hugst
diametre under 15 cm, se figur 5.

Imidlertid må man forvente, at det 
kun er sjældent, der optræder fladefald
1 så unge bevoksninger. Er den gen
nemsnitlige aflægningsgrænse øget fra 
10 cm til 12 cm medfører dette, at den 
ikke-aflagte vedmasse i toppen øges 
med 0,6-10,3% af den totale vedmasse 
ved hugstdiametre over 15 cm.

Andelen af skadet træ er simuleret ved 
at fjerne en meter af stammen i forskellige 
højder over jorden. Resultaterne af simu
leringen viser, at andelen af skadet træ 
udgør 1-1,5% af den samlede vedmasse, 
når 10-15% af træerne er knækket mellem
2 og 5 meter over jorden.

Sammenfattende kan det forventes, 
at andelen af ikke-aflagt vedmasse ved 
fladefald i nåletræ i forhold til en normal 
hugst forøges med 5,0-14,2% af den 
totale vedmasse, afhængigt af bevoks
ningens diameter.

Sortimentsudfaldet og 
stormfaldets økonomi
Sammenfattes konklusionerne fra under
søgelsen af sortimentsudfaldet ved fla
defald i rødgran som den mest betyden
de af træarterne, medfører fladefald en 
betydelig ændring af sortimentsudfal
det. Det er dog tvivlsomt, hvor stor en 
betydning det ændrede sortimentsud- 
fald har for stormfaldets økonomi.

En sammenligning af priskurverne, 
der fremkommer ved at gange sorti
menter nes nettopriser på sortimentsfor- 
delingen ved hhv. stormfald og normal 
hugst (Skovforeningen et al., 2000), 
viser en forøgelse af netto-på-rod-pri- 
sen for stormfældet træ i forhold til nor
mal hugst. Dette er under forudsætning 
af, at udgifterne til skovning og udkørsel 
er uændrede, og er sandsynligvis en 
følge af den større andel af tømmer, når 
hele bevoksningen vælter i stedet for, at 
der som sædvanligt tyndes blandt de 
mindste træer i bevoksningen.

Når stormfaldet alligevel medfører en 
økonomisk katastrofe for skovejeren, skyl
des det i højere grad den ændrede pris
struktur efter stormfaldet, vanskeligheder 
ved oparbejdning og gentilplantningen 
samt det ujævne likviditetsflow, der er en 
konsekvens af omfattende stormfald.

Litteratur
Dansk Skovforening; Hedeselskabet; Skov- 
dyrkerforeningerne; Skov- og Naturstyrelsen, 
2000. SkovØkonomisk Tabelværk. Dansk 
Skovforening. Frederiksberg.
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Der kom 260 til 3 arrangementer om kulturteknik på stormfaldsarealer Her plant
ning med Egedal plantemaskine på Holstenshuus.

Redskaber og metoder 
til genkultivering på 
stormfaldsarealer blev 
vist tre steder i landet. 
Der blev givet forslag til 
kvasrydning, stødryd
ning, kvasknusning, 
jordbearbejdning og 
plantning.

Sporene efter stormfaldet i december 
1999 er efterhånden væk. Især i det 
sydlige Jylland har der ligget en del træ 
også i denne vinter, men 1. maj regne
de man med at være færdig overalt.
(Og hvis der skulle være træ tilbage 
efter den tid er det formentlig kun egnet 
til energitræ).

Så nu er opgaven at anlægge nye 
kulturer til erstatning for de ødelagte 
bevoksninger. Der blev ikke plantet ret 
meget sidste år, så det er først i dette 
forår arbejdet går i gang.

På stormfaldsarealer findes der 
meget mere kvas end normalt, og på 
nogle områder skal man bruge en 
anden teknik end normalt. Derfor 
afholdt Skov & Landskab tre tema
arrangementer om kulturteknik på 
stormfaldsarealer: 3. april på Gunder- 
slevholm og Lorup skovdistrikter, 5. april 
på Holstenshuus skovdistrikt, og 6. april 
på Åbenrå statsskovdistrikt (Bommer- 
lund Plantage). Der kom i alt 260 til de 
tre arrangementer.

Skoven var med på de to første, og 
vi har suppleret med enkelte oplysnin
ger fra Bommerlund. Resultatet af 
maskinernes arbejde afhænger nemlig 
af jordbundsforholdene: Gunderslev- 
holm, Lorup og Holstenshuus har leret 
jord, mens Åbenrå har sandet. På Lorup 
og især Holstenshuus var der mange 
store sten i jorden. Og på Holstenshuus 
var terrænet meget kuperet.

På de fleste punkter kan der vælges 
mellem flere maskiner og flere metoder, 
og der kan sjældent peges på én meto
de som den bedste. Valget afhænger 
ikke kun af jordbunden, men også kul
turtræarten, ønsker om mekanisk ren
holdelse, behov for at færdes på area
let, risiko for frostskader, mængde af 
ukrudt - samt hvor store midler man kan

og vil sætte af til opgaven. Så den 
løsning som er velegnet ét sted kan 
være uegnet et andet sted.

Set i lyset af de store tab som storm
faldet allerede har medført kan det 
være fristende at bruge den billigst 
mulige metode. Men sparer man for 
meget på anlægget risikerer man større 
omkostninger til pleje fordi der er efter
ladt mere kvas og arealet er vanskelige
re at færdes på.

Lavt marktryk
På demonstrationerne blev der gen
nemgående vist store specialmaskiner. 
Typisk de maskiner som større entrepre
nører vil tilbyde. Men omtrent samme 
resultater kan måske opnås med min
dre maskiner.

Et emne som blev taget op gentagne 
gange var maskinernes marktryk. Man
ge steder er der allerede kørt meget 
med store maskiner i forbindelse med 
oprydningen, og kulturanlægget kan 
også kræve anvendelse af maskinkraft.

Men forkert anvendelse af maskiner 
giver risiko for at komprimere jorden og 
dermed hæmme væksten af den nye

kultur mange år fremover. Dette gælder 
især på leret jord og på fugtig jord.

Der er mange måder at begrænse 
skader på jordbunden: Undgå at køre 
når jorden er våd - allerhelst når jorden 
er frosset. Kør mest muligt på kvaset. 
Anvend maskiner med et lavt marktryk - 
maskiner med store dæk, mange hjul 
eller bælter som kan fordele trykket over 
en stor flade. Det er ikke nødvendigvis 
de mindste maskiner der er bedst - det 
afgørende er hvor stor flade den kan 
fordele vægten over.

Man kan måle marktrykket som væg
ten af maskinen i forhold til den flade 
den hviler på. Det bør være under 1 
kg/cm2 - og gerne under 0,5 kg/cm2. En 
almindelig landbrugstraktor har ofte et 
marktryk på 2 kg/cm2 - og et menneske 
udøver et tryk på 0,3 kg/cm2.

sf

Kilde:
Temaarrangementer: Kulturteknik på storm
faldsarealer. Skov & Landskab. 10 sider, 
uddelt til deltagerne.

Diverse papirer om manuel plantning. 
Skovskolen.
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Gummiged med kvasgrab kan lave høje ranker.

Efter stormfaldet ligger 
der meget kvas, toppe, 
knust træ osv. på area
let. Det kan skubbes 
sammen i ranker eller 
brændes af.

Efter oparbejdning af stormfald er der 
mere kvas på arealet end normalt. Ikke 
blot grene, men også store stykker 
knust træ og toppe ligger ofte tilbage. 
Der kan være flere grunde til at rydde 
kvaset væk:

1. Man vil kunne færdes på arealet 
ved anlæg og pleje af den ny kultur. Det 
er især vigtigt ved anlæg af løvtræ hvor 
man skal kunne renholde i flere år og 
ved juletræer der skal kunne plejes 
meget intensivt. Hvis der drives jagt i 
skoven skal man også overveje om der 
er behov for at færdes på arealet.

2. Et tykt lag af kvas øger risikoen for 
nattefrost. Kvaset holder på varmen fra 
jorden, ligesom et tykt tæppe af græs.

Imod kvasrydning taler:
A. Kvaset indeholder en del nærings

stoffer. Derfor bør man især på mager 
jord være forsigtig med at rydde for 
meget kvas væk - eventuelt vente til 
nålene er faldet af.

B. Kvaset holder ukrudt tilbage flere år.
I mange tilfælde vælger man en mel

lemløsning - at lave en grovrydning hvor 
det kun er større grene der fjernes. Der
ved bevares en del næringsstoffer, man 
begrænser kørslen og begrænser 
omkostningerne.

Det er vigtigt at man kun fjerner kvas, 
men ikke fjerner morlaget eller overjor
den. Ved tidligere stormfald har man 
ofte brugt en fuldkantet skovl, fx på en 
gummiged eller dozer, og den fjerner 
alt. Især på let jord er der mange 
eksempler på at det har ført til betydelig 
tilvækstnedgang fordi humuslaget med 
næringsstoffer fjernes. Der kan også bli
ve problemer med lyng fordi lyngfrø let 
spirer i sandjorden.

Grovrydning til flis
Hvis der ligger meget stort træ på area
let kan det udnyttes til flis - enten til 
eget flisfyr eller måske til salg. Træet 
kan køres ud med vogn og kran, og 
stykkerne lægges eventuelt langs vejen 
for at tørre. Der må ikke være jord eller 
sten med i stakken.

Sammenkørsel af hugstaffald kan 
gøres for 25-42 kr/rm flis, og flishugning 
fra stak kan gøres for 25-30 kr/rm flis. 
Man kan således lave en billig flis og få 
lavet en grovrydning af arealerne.

Er der et godt lokalt brændemarked 
kan man måske sælge sankekort.

Sammenskubning 
af kvas
En meget almindelig metode er at skub
be kvaset sammen i ranker. På den lette 
jord lægges rankerne i retning nord-syd 
så de giver læ til kulturen.

Rankerne placeres hvor man har 
planlagt større kørespor. Er der meget 
kvas skal man ikke regne med at man 
kan køre på kvaset når man kommer til 
1. tynding. Kvaset nedbrydes kun hvis 
det er fugtigt hele tiden - den del af 
kvaset som tørrer ud mellem hver byge 
kan holde i mange år. Men når man 
kommer til 1. tynding kan kvaset knuses 
med en grenknuser.

Vil man have alt kvas væk fra arealet 
for at kunne færdes frit så skubbes kva
set sammen i bunker og brændes af. 
Skovbruget har særlige (lempelige) reg
ler for afbrænding - se Skoven 4/00, 
side 212. Det kan være en god ide at 
meddele det lokale brandvæsen at man 
foretager afbrænding så der ikke bliver 
slået brandalarm.

Gummiged
Efter tidligere stormfald har man i stort 
omfang brugt en gummiged fordi denne 
maskine er let at få fat på. På Holstens- 
huus så vi en forsynet med en frontmon
teret kvasgrab.

Den arbejder ret hurtigt og tager det 
meste kvas og en del stød. En fordel 
ved metoden er at kvaset kan løftes højt 
så man kan lave en smal ranke.

Men der bliver også meget kørsel pa 
arealet, fordi man kører frem og tilbage. 
Marktrykket er højt på baghjulene - 2-3 
kg/cm2 - fordi motoren ligger over 
bagakslen. På Holstenshuus så vi at 
hjulene fedtede rundt hvis den kørte ind 
i et stød eller lignende.

En gummiged er derfor ikke særlig 
velegnet på en fugtig, leret jord, men 
den kan være bedre på sandet jord og 
på frosset jord. Især på let jord bør man 
ikke bruge en fuldkantskovl som fjerner 
overjorden ned til sandet.

Rydning med kvasgrab på fx gummi
ged tager 5-7 timer/ha og koster 2.000- 
3.500 kr/ha. Prisen afhænger bl.a. af 
terrænet og afstanden mellem ranker
ne.
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Råumfix aggregat på udkørselsmaskine.

Råumfix
Råumfix består af et stort dozerblad 
med 5 store tænder der er fjederbela- 
stede og viger for større forhindringer. 
Den giver et fint resultat, fordi tænderne 
følger jordoverfladen, men de river ikke 
jorden op. Hvis aggregatet er monteret i 
frontlæsseren på en udkørselstraktor 
kan den løfte kvaset og lave høje ran
ker.

Det blev vist på Gunderslevholm 
monteret bagpå en traktor. På de fleste

landbrugstraktorer kan der være et 
marktryk på over 2 kg/cm2 på forhjulene 
- fordi motoren ligger over forakslen. 
Derfor var der her monteret meget bre
de fordæk.

På Holstenshuus var Råumfix’en 
monteret i fronten af en stor udkørsels
traktor der kun har et marktryk på 0,7- 
0,8 kg/cm2 fordi den har 800 mm dæk. 
Denne maskine havde desuden hjul
kæder som yderligere reducerede 
marktrykket. Traktorens kran kan bruges

til at fjerne kvas mv. i grøfter eller vand
huller. Maskinen er mindre egnet ved 
høje stød og kuperet terræn.

Normalt skal den køre frem og tilba
ge på samme areal, men på Åbenrå 
blev der vist et system hvor maskinen 
skubber sammen i ranker, kører op over 
stakken og fortsætter på den anden 
side.

Råumfix’en er behagelig for føreren 
fordi den giver efter når den møder en 
forhindring - man kommer ikke til at

De fjederbelastede tænder på Råumfix viger for stød niv.
Bulldozer med skovl som tager alt - både stød, kvas og en 
del af overjorden.

:\7

»•

SKOVEN 5 2001 227



KULTURTEKNIK

Levering og udlægning af grus, sten og 
andre vejmaterialer direkte fra lastbil med 
patentanmeldt ve/afrettermaskine.

Lad os 
jævne vejen 

for Dem

£ Vi udlægger sorterede materialer i 
lag, 1-20 cm i profil.
Vi jævner veje, hvis overflade er 
grus, i profil.

’¥■ Vi kan begrænse udlægningen til 
sporene.

'■i- Vi udlægger Deres egne materialet- 
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 Ronnede 
Telefon 5672 5077 - Fax 5672 5671

I?

m

Gravemaskine med kvasrive efterlader 
mindre mængder kvas.

/

Mdi

Gravemaskinen kører kun på en del af arealet fordi den kan række ud med kran
armen.

tænder på oversiden af skovlen som 
kunne gribe om kvaset.

Gravemaskinen har store bælter som 
giver et relativt lavt marktryk; entrepre
nøren opgiver 0,43 kg/cm2. Marktrykket 
kan dog let blive højere under en del af 
maskinen fordi den har en stiv under
vogn som ikke kan følge terrænet.

Gravemaskinens fordele er at den 
kører kun på en del af arealet, fordi den 
med kranarmen kan række langt ud til 
siden og flytte kvaset. Den kan køre 
oven på kvaset, fordi den bakker; der
med reduceres køreskader. Den kan 
også tage mindre stød op, den kan ren
se grøfter eller vandhuller der er fyldt 
med kvas, og den kan lave høje ranker.

Gravemaskinen er mest egnet til grov
rydning og til flytning af store mængder

kvas. Den kan godt lave finrydning, men 
det vil ofte tage for lang tid.

Rydning med gravemaskine tager 4- 
7 timer/ha og koster 3.000-5.000 kr/ha, 
afhængigt af terræn og hvor fint der 
skal ryddes.

Bulldozer med skovl 
i tidligere stormfald har mange brugt en 
bulldozer med en frontmonteret skovl. 
Der er vist et billede af en sådan maski
ne somi redaktionen har set ved en tidli
gere lejlighed på et stormfaldsareal ved 
Billund.

Bulldozeren er særdeles "effektiv" - 
den tager både kvas og stød. Men den 
tager også det meste af overjorden, og 
dermed er der risiko for kulturproble
mer.

Skovl med to tænder monteret i toppen 
så den kan gribe om en bunke kvas.

"hænge i forruden”. Det er let at over
skue arbejdet og betjene maskinen når 
den er frontmonteret som på en udkør
selstraktor. På en landbrugstraktor er 
den monteret bagpå, og traktoren bør 
have vendbart førersæde.

Rydning med Råumfix tager 5-7 
timer/ha og koster 2.500-3.500 kr/ha. 
Prisen afhænger bl.a. af hvor fint der 
skal ryddes.

Rydning med 
gravemaskine og skovl 
En gravemaskine med skovl kan også 
rydde kvas. Den normale fuldkantede 
skovl var forsynet med faste tænder på 
undersiden så den ikke tog jorden med. 
En anden variant var to bevægelige
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Palleri stødrydningsaggregat med to 
tænder forrest, og bagest en tand med 
knivskær.

Stødoptagning efterlader et stort hul i jorden.

RYDNING AF STØD
I nogle tilfælde vil man 
fjerne stødene, men det 
er et voldsomt indgreb.

Nogle steder vil man vælge også at fjer
ne stødene fra den gamle bevoksning.

En af årsagerne kan være at man 
ønsker at færdes frit over hele arealet 
og vil renholde mekanisk - fx ved jule
træer eller løvtræ. En anden årsag kan 
være at mange stød er revet op af stor
men, så man vælger at rive dem alle 
sammen op.

Nogle af redskaberne til kvasrydning 
kan fjerne mindre stød og løstsiddende 
stød. Men hvis der er tale om store stød 
som sidder fast må man bruge specielt 
udstyr.

Stødoptagning kan laves med en 
gravemaskine med et specialaggregat 
(Palleri). To tænder foran griber ned 
under stødet, og den tredje tand bagpå 
giver modhold, så kranen kan trække 
stødet op.

Man kan ryste noget af jorden af ved 
at lade støddet falde ned fra flere 
meters højde et par gange. Det virker 
bedst på den lette jord.

Med kranarmen kan stødet derpå 
lægges op i ranker. Den bageste tand 
har et knivskær så stødet kan klippes 
over. Knivtanden kan også bruges når 
store stød skal trækkes op - først klip

pes stødet over i jorden, derpå trækkes 
det op i flere omgange. Udstyret kan 
ikke fjerne kvas.

Gravemaskinen kører på bælter og 
er derfor skånsom mod jordbunden. 
Men selve stødoptagningen er et vold
somt indgreb, og der bliver et stort hul 
bagefter. Hvis der er tale om store stød 
og man ønsker en jævn flade må man 
regne med en del maskinindsats bagef
ter til at udjævne terrænet, fx med en 
tung tallerkenharve.

Det kan tilføjes at entreprenøren vil 
forsøge at montere en rive på kranen så 
den kan lægge noget af jorden ned i 
hullet igen.

Efter stødrydningen ligger der meget 
store ranker som det vil tage mange år 
at nedbryde naturligt. Stødene kan 
knuses af en neddeler (som ellers bru
ges til fx bygningsaffald mv., se fx

Skoven 11/00). Stødene vil måske have 
højere værdi efter nogle år når jorden er 
drysset af og veddet er tørret ned.

Stødflisen kan sælges til affaldsfor
brænding, hvor der typisk bruges 15 
tons flis når man starter en kedel op.

Palleri aggregatet er i øvrigt også 
anvendt ved skovrydning på Jyske Ås 
forud for anlæg af den ny motorvej 
(Skoven 8/98).

Optagning af stød tager 8-12 timer/ha, 
og prisen er 7.000-12.000 kr/ha; time
prisen opgives til 800 kr. Prisen afhæn
ger ikke af størrelsen på stødene, eller 
om det er løvtræ- eller nåletræstød.

Hertil kommer omkostninger til kvas
rydning, jordbearbejdning og evt. bort
kørsel af stød. Samlede omkostninger til 
behandling af arealet bliver da 13.000- 
20.000 kr/ha.

Træ kjørbes
Vra g bø g  e l l e r  a n de t  t r æ  i  u ku ra n te  l æn gd e r  

o g d i me ns io n e r  k ø b es  t i l  b r æn de p ro d uk t io n ,  m in .  2 5  m\ 
Ku n Jy l l a nd  -  F yn .

Hent/. Ole K. Jensen - Tlf. 86 96 81 88 - Fax 86 96 88 11
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FAE knuseren knuser kvas og klarer også stød.

KNUSNING AF HUGSTAFFALD

Ved knusning af kvaset 
efterlades næringsstof
fer, og ukrudtets vækst 
dæmpes. Før der plan
tes skal det knuste kvas 
dog fjernes.

Knusning af hugstaffald (og den del af 
stødene som er over jorden) er en ret ny 
metode. Der blev vist flere maskiner 
som alle sammen så egnede ud.

Der er flere fordele ved knusning 
frem for rydning. Man er fri for ranker 
der fylder og generer færdslen. 
Næringsstofferne bliver på arealet. Der 
går flere år før ukrudtet får fat - på Hol- 
stenshuus blev nævnt 4 år - det forud
sætter dog at man ikke får jord op til 
overfladen med knusningen.

Maskinerne er uegnede på arealer 
med mange sten.

FAE fræser
FAE fræseren har en tromle med en 
række korte kraftige tænder. Den er 
monteret bagpå en traktor som bakker. 
Tromlen roterer mod kørselsretningen 
og klarer derfor også store stykker og 
stød. Den kan gå ned til 8-10 cm dyb
de, men normalt bør den kun køre i 
overfladen så der ikke kommer jord 
med op.

Entreprenør Knud Daugaard-Hansen 
har siden maj 2000 bearbejdet 800 ha 
med tre maskiner. På Flolstenshuus blev 
det nævnt at grovknusning tager 4 
timer/ha. Finknusning kræver to over
kørsler, og det tager 6 timer/ha.

Skovfoged Ivan Lund, Sommerlund, 
har brugt FAE på 30 ha stormfald med 
middelstort nåletræ. Han betegner den 
som et godt alternativ til ranker og 
mener den kan bruges ved stød op til 
45-50 cm diameter. På de grenknuste 
arealer er der gode muligheder for 
maskinplantning.

Meri fræser
Meri fræseren minder om FAE, men har 
en række skarpe kamme somi knuser 
kvas og små stød. Den roterer med kør
selsretningen og kan derfor slynge 
grenstumper bagud. Der skal være 
lavet en grovrydning af kvas i forvejen, 
ellers er den for dyr.

Meri fræseren er mest velegnet til 
rydning af juletræsarealer hvor stød og 
toppe kan slås i stykker.

Ahwi fræser
Ahwi fræseren er den kraftigste og har 
ligesom FAE en tromle med korte tæn
der der roterer imod kørselsretningen. 
En mindre model kan monteres på en 
traktor, men på Lorup så man en større 
model monteret på en bæltetraktor. 
Marktrykket er kun 0,5 kg/cm2 fordi den 
kører på bælter.

Den kørte på et meget vanskeligt 
areal med meget stort træ. Den så ud til 
at klare det hele - og det dampede fra
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Meri fræseren knuser grene og tager 
også stød.

Ahwi fræseren klarer selv store toppe. På dette areal vil der gå 1 dag pr. ha - på 
mere jævne arealer kan den klare op til 2 ha/dag.

jorden når den havde arbejdet sig gen
nem et stort stykke træ.

Den kører både i stormfaldsarealer 
og løvtræarealer hvor der ligger toppe, 
og den har også knust ranker på 1-2 m 
højde. Der skal ofte køres to gange på 
samme areal for at få en jævn overfla
de.

Selvom den kan klare arealer med 
stort affaldstræ kan det jo godt være 
det er billigere og nemmere at lave en 
grovrydning først (og måske hugge 
affaldstræet til flis som nævnt tidligere).

Basismaskinen kan også forsynes 
med en stødfræser som går ned til 30 
cm dybde. Det kan være relevant i par
ker eller alleer hvor man vil fjerne alle

spor af det væltede træ, eller i juletræs
kulturer hvor man vil lave jordbearbejd
ning. I skoven giver det risiko for hurtig 
omsætning af næringsstoffer og mulig
vis også kraftig flora af ukrudt.

Furepløjning
Efter knusningen ligger der et lag på 
måske 10-20 cm knust kvas oven på 
jorden. Kvaset bør fjernes de steder 
hvor der skal plantes. Ellers vil skov
arbejderen bruge for meget tid på at 
skrabe kvaset til side når han skal plante. 
Eller der vil komme kvas ned i plante- 
hullet med risiko for at planten ikke får 
ordentlig rodkontakt.

En stribevis fjernelse af kvaset laves

med en fureplov. Et typisk redskab til 
denne opgave er en Loft kulturplov med 
to tallerkener. Et foto ses i næste artikel 
(møllegrubberen uden grubbertand).

Lindenborg spadeharve er ikke 
egnet da den ikke fjerner kvaset, men 
blander kvas og jord sammen.

Maskinerne kan med én overkørsel lave 
en grovknusning, som tager 4-6 
timer/ha og koster 4.000-6.000 kr/ha. 
Hvis de kører to gange laves en total- 
knusning, og det tager 8-14 timer/ha og 
koster 8.000-14.000 kr/ha. Prisen 
afhænger meget af bl.a. sten og hvor 
dybt den skal gå. Maskinerne koster 
1000 kr/time - der er et stort slid.

Egedal plantemaskiner 
til alle opgaver

Egedal type JT til nåle-og løvtræer i 
markjord o.lign.
Egedal type K med plantehjul til nåle- 
og løvtræer i markjord o.lign.
Egedal type Hydromatic med 
el-hydraulisk drevet plantehjul til nåle- 
og løvtræer i markjord samt afdrevne 
juletræskulturer.
Egedal type OK til nåle-og løvtræer i 
markjord samt i skovjord med rødder 
og sten.

Maskinerne kan leveres med 
forskelligt udstyr.

Egedal Maskinfabrik A/S
Torvegade 39, 7 I 60 Tørring 

Tlf: 7580 2022 Fax: 7580 2033 
www.egedal.dk e-mail info@egedal.dk

VI xr)2)ds£5 pdi
På ElmiaWood d. 6-9 juni vises hele Timberjacks 
maskinprogram i praksis. I vores store telt kan du 
bl.a. se vores nye datasystem. En masse nyheder 
fremvises. Vel mødt i Jonkdping i Sverige!

For yderligere information kontakt 
venligst Timberjacks forhandler i 
Danmark:

Doppstadt Danmark A/S 
Lundagervej 30 
8723 Løsning

rif 76 74 85 85 Fax 76 74 85 86 
E-mail info@doppstadt.dk

jvoppstadt]
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Møllegrubberen med grubbertanden forrest og bagved to tallerkenplove.
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Møllegrubberen på Gunderslevholm.

På lerjord er det lettere 
at plante hvis der laves 
grubning. På let jord er 
det en fordel at bruge 
en kvasplov.

Forsøg viser at det er af meget stor 
betydning for plantningsresultatet at 
rødderne kommer ned i mineraljorden.

Mange steder er jorden imidlertid 
dækket af et morlag - døde blade eller 
nåle - og hvis der er lavet kvasknusning 
er der et lag af grenstykker mv. I sådan
ne tilfælde bør de døde plantedele fjer
nes for at undgå at der følger nåle og 
kviste med ned i planteskrippen.

På den svære jord bruges grubning 
en del for at lette plantning og undgå 
forsumpning (fx hvis der er kørt meget 
med maskiner. Man skal dog ikke vente 
at grubningen virker mere end 5-10 år.

Grubning udføres bedst når jorden er 
tør. Er jorden våd kan den klaske sam
men.

Der er risiko for at skabe luftlommer 
nede i jorden, og derfor er det bedst at 
grubbe om efteråret så furen når at fal
de lidt sammen til foråret. Hvis man vil 
undgå at sætte planten ned i luftlommer 
kan man sætte spaden ned lige ved 
siden af furen og så skubbe spaden ud 
mod furen.

På den lette jord vil man lave grub
ning hvis der er kompakte jordlag af al 
eller sten tæt på overfladen.

Møllegrubberen
Det er et nyt redskab udviklet af Skov- 
og Naturstyrelsen, men princippet er 
kendt fra et gammelt redskab, Sven
strup mølleharve. Det er opbygget af en 
kraftig jernramme, forrest med en grub
bertand, og bagved to kraftige taller
kenharver (fra en Loft kulturplov). Tan
den går ned til 50 cm dybde, og den 
viger hvis den møder modstand fra sten 
og rødder. Redskabet kan klare mindre 
mængder kvas.

På Gunderslevholm og Holstenshuus 
lavede den en ret dyb fure, og den 
løsnede jorden så meget at man skulle 
være omhyggelig med at træde jorden 
til efter plantning. På Åbenrå virkede 
den derimod fint, og den er da også 
mest velegnet til let jord hvor overjorden 
skal rømmes væk.

Der er tale om en prototype som nok 
kan forbedres. Rammen bør forkortes,

og plovene bør være mindre eller stilles 
mindre aggressivt, i hvert fald på ler
jord. Måske er det nok med én taller
ken.

Jumboploven
Denne plov er i sin tid udviklet i samar
bejde med Loft og blev præsenteret af 
WEFRI. Den er monteret i fronten af en

gummiged. Forrest sidder grubbertan
den, og lige bagved sidder to tallerke
ner som fjerner morlaget. Den kræver at 
der er foretaget finrydning på arealet.

Den er nok bedst på lettere jord fordi 
gummigedens marktryk er ret højt. Hvis 
den møder en forhindring er der risiko 
for at den stopper brat så føreren hæn
ger i forruden.
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Kvasploven fra Brdr. Højrup har et skær som klipper kvas og rødder over, nederst 
ses ploven, og bagest en grubbertand.

Kvasploven fra Brdr. Højrup lavede en 
meget dyb fure på Holstenshuus - på 
nn let inrd lever den et nndt resultat

Kvasplov
Kvasploven fra Brdr. Højrup klipper 
gennem kvasdækket, fjerner kvas og 
morlag og skaber en plantefure. Der 
skal være lavet en grovrydning af kvas 
først. Foran på redskabet sidder et 
skær som klipper større grene over. I 
midten sidder ploven som åbner furen.

Bagpå findes en grubbertand som 
kan bryde et lag af al eller sten: tanden 
kan dog vippes op.

Billederne stammer fra Holstenshuus 
hvor den lavede en ret dyb plantefure. 
Imidlertid er maskinen udviklet til den

lette jord, og på Åbenrå var der almin
delig tilfredshed med maskinens arbej
de. Der kan sættes en plantemaskine 
efter ploven, så alle opgaver klares på 
én gang.

Der findes flere andre maskiner på 
markedet af samme type - bl.a. Hede
selskabets og Aarestrups plantnings
systemer som laver jordbearbejdning 
og plantning på én gang.

På Åbenrå viste man Årestrups 
maskine, og denne maskine var der 
også almindelig tilfredshed med.

Disse maskiner laver en relativt dyb

plantefure. Planterne står normalt godt i 
jorden; der er ikke behov for at træde 
efter.
Jordbearbejdning eller rillepløjning i 
kvas tager 5-8 timer/ha og koster 4.500- 
7.000 kr/ha eller 70-130 øre/m rille. Hvis 
der er ryddet kvas er tallene 4-6 
timer/ha og 2.000-3.500 kr/ha.

Kvasrydning og pløjning med Jumbo 
plov vil tage omkring 1 dag pr. ha. 
Timepris for de to gummigeder med 
redskaber er 700 kr hvis der er mindre 
end 3 dages arbejde samme sted, ved 
større opgaver 625 kr/time.
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Jumboploven indeholder en grubbertand og to tallerkenplo
ve, frontmonteret på en gummiged.

Aarestrups plantningssystem laver jordbearbejdning og plant
ning på én gang. (Arkivfoto fra 1996 på et pænt ryddet areal).
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Med maskinplantning kan man åbne en dybere fure end ved manuel plantning.
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Bøgeplanter hvor roden er afkortet fra 25 cm til hhv. 7 cm (rækken helt til venstre), til 
19 cm (rækken 1 midten) og til 13 cm (rækken til højre). Planterne har været vandet 
og gødet.

Plantning med maskine 
giver et godt resultat.

Der gives en række 
råd om manuel plant
ning.

Maskinel plantning
Der blev vist en Egedal plantemaskine 
som er den eneste standardplantema
skine som kan arbejde i skovjord med 
rødder og sten. Der skal være lavet en 
grovrydning af kvas først. Plantemaski
nen kan sættes på en kvasplov.

Forrest sidder en kraftig plov som 
åbner furen. Plantøren sætter planten 
ned i furen som trykkes til af to skråtstil
lede hjul. Den blev vist på Holstenshuus 
hvor den virkede fint - efter en kort ind
køring (der var mange rødder i jorden 
fordi det var meget unge træer der var 
væltet).

Det vil ofte være nødvendigt at gå 
kulturen efter og træde enkelte planter 
til bagefter.

Maskinplantning i kvas tager 8-14 
timer/ha og koster 8.000-12.000 kr/ha 
eller 2,00-2,90 kr/plante. Hvis der er 
ryddet kvas er de tilsvarende tal 8-10 
timer/ha, 7.000-10.000 kr/ha og 1,75- 
2,00 kr/plante.

Bemærk iøvrigt at på den forrige side 
er omtalt systemer til jordbearbejdning 
og maskinel plantning i én arbejdsgang.

Manuel plantning
Langt det mest almindelige er stadig 
manuel plantning. Hvis der er lavet et 
godt forarbejde koster plantning på 
stormfaldsarealer omtrent det samme 
som normalt.

Det mest almindelige redskab er nok 
en skovspade. En drænspade er bedst 
på svær jord og på steder med mange 
sten, eller hvis man ska! sætte planter 
med pælerod.

Afhugnmg af rødder 
Hvis der er rødder som er længere end 
plantehullet er dybt skal de hugges af 
før plantning. Rødder der peger opad 
vil enten gå ud, eller de vil få en form 
som hæmmer træets stabilitet. Når 
planten er i jorden skal alle rødder pege 
nedad eller ud til siden.

Afhugning af rødder bør være undta
gelsen fordi planterne skal være rodbe- 
skåret i planteskolen. Er det alligevel 
nødvendigt så bør man først åbne bund
tet og skille planterne ad - så falder de 
lange rødder ned, og man kan se hvor 
stort behovet er. Man kan da beskære 
så der bliver ca. 25 cm rod tilbage.

Det kan være fristende at hugge

mere af, fordi plantningen går hurtigere 
- men det betyder også en ringere 
vækst. Især pælerødder tåler dårligt en 
beskæring.

På Årslev forsøgsstation har man i 
samarbejde med FSL lavet forsøg der 
viser hvad afkortning af rødderne bety
der for bøg. Afkortes roden fra 25 cm til 
19 cm overlevede alle, men væksten

var lidt ringere. Var roden kun 13 cm gik 
omkring halvdelen ud og resten vokse
de dårligere. Var roden afkortet til kun 7 
cm gik stort set alle ud.

Det var vel at mærke et forsøg hvor 
planterne var vandet og gødet. Hvis der 
ikke var vandet og gødet var væksten 
meget ringere.

Billedet her er fra Særnummeret om
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Forskellige typer af beholdere til beskyt
telse af planterne under plantearbejdet. 
Til venstre en plasticspand med en pla
de i bunden/ den står stabilt på ujævn 
grund, og det er let at få fati planterne. 
Forrest en plantesæk. Bagest to sække 
som spændes fast på planteren.

mam

Prototype på trækvogn til opbevaring af 
fire forskellige træarter. Der er fire plasti
cdunke, og i bunden kan ligge fugtig 
stenuld eller vand så planterne ikke 
tørrer ud.

etablering af stabil skov fra februar 
2001 - læs mere i artiklen "Kvalitet af 
planter og kvalitet af plantning” side 29- 
32.

Plantebehandling 
Planter leveres normalt i papirssække 
som bør stå køligt og i skygge indtil 
planterne skal bruges. De kan stå i 
sækken op til 14 dage - hvis de skal stå 
længere bør de sættes i indslag.

Den måske mest kritiske periode 
kommer under plantningen - måske en 
typisk forårsdag med sol og blæst. 
Rødderne er blottede, så planterne er 
meget sårbare for udtørring. Planterne 
kan beskyttes ved at blive opbevaret i 
plantesække, spande eller lignende 
under plantearbejdet.

Et forsøg på Årslev med en af de 
mest følsomme planter - nobilis - viser 
at hvis både roden og toppen har været 
eksponeret blot en halv time er der en 
del som ikke overlever. Se nærmere i 
særnummeret fra februar.

Plantemetoder
Planteredskabet skal lave en åbning 
hvor det er let at få roden ned. Figur 1 
viser brug af spaden, hvor man kan

-T\
4

--

Figur 1. (herover) Plantning med spade. 
1. Fløjre hånd på spadens håndtag, 
træd med højre fod spaden i jorden. 2. 
Tryk spadehåndtaget frem i plante- 
retningen, stød spaden ned i jorden i 
plantehullet. 3. Træk spaden (øverste 
håndtag) mod dig igen. 4. Anbring 
planten I det åbne hul med venstre 
hånd. 5. Træk spaden op og træd for
sigtigt jorden til omkring planten. Kilde: 
Skovskolen.

Figur 2. (herunder) Plantning med 
plantehakke. 1. Øksebladet hugges 
ned i jorden, og skaftet vippes op. 2. 
Flakken drejes en halv omgang, spade
bladet sættes i jorden lige dér hvor 
øksebladet endte så der dannes en L- 
formet fure i jorden. (Ved afslutningen af 
begge hug skal skaftet stå i en vinkel 
på omkring 45 grader i forhold til jord
overfladen). Plantefuren åbnes, enten 
ved at trykke skaftet lidt fremad eller

ved at trykke det lidt til siden: furen kan 
holdes aben ved hjælp af benet. 3. 
Planten svinges ind. 4. Flakken tages 
op ved at vippe skaftet over låret. 5. 
Planten sættes i rigtig højde og holdes 
med venstre hånd mens man træder 
forsigtigt til med højre fod. Kilde: Skov
skolen.
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Lærkeplanter et par år efter udplantning. Til venstre en dækrodsplante med alsidig 
rodvækst, til højre en barrodsplante hvor rødderne er klemt ned i skrippen.

lave en skrå og en lodret flade i plante- 
hullet. På tegning 3 bruges spaden til at 
holde fast på jorden på den lodrette fla
de, og samtidig får roden god jordkon- 
takt når den anbringes op ad en flade 
med fast jord.

En anden variant går ud på at man 
trækker spaden til sig, fører spaden op 
til lodret position og sætter planten ned.

Det eneste man ikke må gøre er beg
ge dele - vrikke spaden frem og tilba
ge. Plantehullet får form som et time
glas med et luftrum i bunden af hullet - 
og dermed får rødderne dårligere jord- 
kontakt.

Plantehakken vises i figur 2. Der er to 
skær - dels et økseblad i samme ret
ning som skaftet, dels et spadeblad på 
tværs af skaftet. Den anvendes ofte 
hvor jorden er græsbunden.

En tredje mulighed er planteboret 
som har et buet blad der sidder i for
længelse af skaftet. Det er den eneste 
mulighed hvis der ligger kvas på area
let. Der kræves øvelse for at bruge 
boret rigtigt. Der kan følge nåle og kvas 
med ned i plantehullet, og det kan være 
svært at træde godt til. På let jord frarå
des at lave plantning i kvas.

Plantetyper
Vi bruger normalt barrodsplanter, men 
på Holstenshuus var der lidt debat om 
plantetyper ud fra to planter af lærk der 
var gravet op efter et par års vækst - se 
foto.

Til venstre ses en dækrodsplante 
hvor rødderne er luftbeskåret i plante
skolen. De standser deres vækst når de 
kommer til kanten af den lille container, 
men rodspidsen er intakt, så rødderne 
vokser lige ud i jorden så snart planten 
er sat ned.

Til højre ses en barrodsplante der er 
sat med en spade. Rodsystemet er 
klemt sammen i to retninger i skrippen. 
Planten er sat op til den lodrette kant i 
plantehullet, og denne kant har åben

bart været så hård at der er blevet et 
ensidigt rodsystem. Man ser også at 
nogle af rødderne har peget opad da 
de blev sat i jorden, og de har kvitteret 
med at vokse rundt og ned igen.

Dækrodsplanten ser ud til at have 
etableret sig hurtigere end barrodsplan
ten. Som ældre vil træet nok også være 
mere stormfast fordi rødderne kan vok
se ud i alle retninger.

Ulrik Bruus Madsen, Humleore, hav
de meget gode erfaringer med Jiffy pot
ter. Opgravede planter viste efter to år 
en meget fin rodudvikling både i bred
den og dybden. Han pegede på at der 
er en bedre ergonomi for planteren, for
di han kan bruge et planterør og gå 
oprejst hele tiden. Præstationen er høje
re, og derfor er plantningen billigere 
end med spade.

Andre råd
Andre gode råd i forbindelse med 
plantning:

Planten skal have rødderne i fuld 
kontakt med fast jordbund.

Planten overlever bedst med mindst 
mulig jordløsning.

Planten skal stå fast i jorden, der skal 
være uden sprækker og revner til rød
derne.

Efter tiltrædning skrabes løs jord ind 
omkring planten.

Planten sættes 0,5-2 cm dybere end

IS GF-Dansk Skovbrug
' '  .• i ■ ’ *; > ■ • * t 5

Arbejder du i skoven, med jagt, miljø - eller er du 
under uddannelse indenfor et af dJsse fag, har du 
mulighed for at blive medlem af et anderledes 
forsikringsselskab.

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

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

GF-Dansk Skovbrug 
Torvegade 4, 4990 Sakskøbing 
Telefon 54 70 77 84

www.gf-forsikring.dk
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den stod i planteskolen, alt efter om jor
den er våd og klæg eller tør og løs.

Egne planter
På Gunderslevholm blev der slået et 
slag for at bruge egne skovplanter til 
udplantning, især af bøg.

Hvis jorden er fugtig og løs tager det 
ikke lang tid at grave en masse bøge
planter op. Planterne skal sorteres 
omhyggeligt, idet man kasserer små og 
dårligt udviklede planter, planter med 
musegnav og andre fejl. Efter sortering 
var omkostningerne på 0,50 kr/plante 
mod 3-4 kr fra planteskolerne.

Planterne er helt friske når de sættes 
ud. Til gengæld er de dårligere udvikle
de, så der går let et år mere før kulturen

er kommet i gang. Man bør ikke bruge 
sådanne planter på steder hvor der er 
risiko for en kraftig ukrudtsvegetation.

Manuel plantning i kvas tager 60-100 
tlmer/ha og koster 8.500-14.000 kr/ha.

afhængigt af plantetal og antal træarter. 
Er der lavet rillepløjning tager det 40-70 
timer/ha og koster 5.500-10.000 kr/ha, 
og efter kvasrydning er tallene 35-70 
timer/ha og 5.000-10.000 kr/ha.

juletræs - 
skov - 
læ - planter • sunde og velsorterede

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

AARESTRUP PLANTESKOLE
Aarestrupvej 162 • 7470 Karup B1 86 66 17 90 • 97 48 53 44

Hugstfølge og 
afvanding
Som indledning til ekskursionen på 
Gunderslevholm fortalte Rolf de 
Neergaard kort om sine erfaringer 
efter stormfaldet. Han pegede på to 
ting man kunne gøre for at begræn
se et stormfald:

* Sørge for en god hugstfølge - 
dvs. at forynge skoven fra øst mod 
vest. Den skov vi stod i var foryngel
sen planlagt for sent. Det havde 
betydet at nåletræbevoksninger var 
blevet blottet, og der var kommet en 
del stormfald. I godsets anden skov 
havde hugstfølgen været bedre, og 
her var der meget få skader.

* Vandafledningen på de stærke 
jorde er for ringe, og det medfører et 
overfladisk rodsystem. Samtidig er 
de mere udsatte for tørkeskader som 
svækker træerne og også dispone
rer dem for stormfald. Grøfterne må 
gerne være 70-80 cm - selv gran 
kvitterer for så dybe grøfter.

Peter de Neergaard på Lorup var 
enig i at nåletræer skulle kapsles 
godt ind i bøg, men man skal ikke 
regne med at det hjælper når stor
men er så kraftig som den var. På 
Sjælland var den særlig kraftig i et 
10 km bredt bælte på højde med 
Lorup, og skoven ligger samtidig tæt 
på Storebælt og ret højt.

Peter de Neergaard pegede også 
på at der er en risiko ved at have 
store arealer med ældre gran. På 
Lorup væltede 45.000 m3 nåletræ - 
hvoraf halvdelen var hugstmodent - 
samt 13.000 m3 løvtræ. Han nævnte 
at emnet havde været diskuteret i 
årene før stormfaldet, men undskyld
te sig med at der kunne være tale 
om familiesvaghed idet både hans 
far og farfar havde udvist stor for
kærlighed for gran.

Hvorfor nøjes med
en „halv" Vario løsning 

når\117lTU har slet hele?
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Optimal virkningsgrad 
100% trinløs Vario-transmission 
Personlig programmering af 
traktoren på billedskærm 
Elektroniske fjerncylinderventiler 
Elektronisk motorstyring 
Lavt brændstofforbrug

DISTRIKTSCHEFER: Nordjylland: Sydjylland & Fyn: Sjælland & Øerne: FENDT SKANDINAVIA A/ S
Bil 29 64 66 04 Bil 29 64 66 06 Bil 29 64 66 05 Smedebakken 9 • Slarup 7200 Grindsted 
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Wood XML
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Wood xml member login 

User ID: |
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News

2001-04-25
Now presenting Wood XML £|j

Press Release Cmitact.iis

Welcome to Wood XML
This site is the official channel for ; 
information about Wood-XML - An 
open standard for documents used 
for electronic exchange of 
information and trading of wood 
products.

The idea behind Wood-XML is to 
facilitate electronic communication 
along the entire value chain from 
forest and sawmill, to the buyer of 
wood products.

By registering as a member you 
download the documents and take 
active part in further development of^® 
the standard.

vv u >

På hjemmesiden www.wood-xml.org kan man læse mere om den ny standard til at 
udveksle informationer ved e-handel.

Ny elektronisk standard 
letter udveksling af 
informationer ved e-han- 
del.

Beskeden aktivitet på 
hjemmesider i de nordi
ske lande.

Markedspladser på 
nettet skal udformes så 
de er til fordel for begge 
parter.

I Skoven 11/00 fortalte vi om nogle af 
de måder man kan bruge internettet 
ved handel med råtræ og træprodukter. 
Der er mange varianter - fra markeds
pladser hvor køber og sælger afslutter 
en handel over nettet - over opslagstav
ler med annoncer, systemer til direkte 
e-handel mellem parter der kender hin
anden - til opslagsværker med lister 
over firmaer der handler med træ.

I oktober 2000 blev der grundlagt en 
brancheforening for e-handel - Europe
an Wood E-Trade Association. Et af de 
vigtige formål med foreningen var at 
udvikle en fælles standard for håndte
ring af ordrer, og det er nu lykkedes. 
Foreningen udsendte en pressemedde
lelse om systemet kaldet Wood-XML™ 
d. 26.4.01:

Ny standard for 
e-handel med træ
Wood-XML™ er et forslag til dokuments
tandard for elektronisk kommunikation 
og handel inden for skov- og træbran
chen. Hensigten er at lette elektronisk 
kommunikation i hele værdikæden fra 
skov og savværk til købere af trævarer.

En XML-baseret standard muliggør 
elektroniske transaktioner, som tidligere 
var vanskelige pga. forskelle i datatek- 
nik, filformat etc. mellem handelsparter

ne. XML er udformet til - og let at tilpas
se til - et stort antal applikationer.

Wood-XML™ er en åben standard, 
bestående af et antal kommercielle og 
tekniske dokumenter som kan anven
des ved udveksling af elektroniske 
informationer, fx ved forespørgsler eller 
tilbud. Dokumenternes struktur og ind
hold beskrives i dokumenttypedefinitio
ner, såkaldte DTD’er.

Den første version af Wood-XML™ 
omfatter meddelelser som anvendes i 
processen fra en forespørgsel eller et 
tilbud indtil handelen er afsluttet. Den 
terminologi som bør anvendes i doku
menterne defineres i et Code Set. 
DTD’erne og XML-dokumenterne opfyl
der den XML-standard som anbefales 
af W3C (World Wide Web Consortium).

På grundlag af denne første version 
af Wood-XML™ er der nu en unik chan
ce for at skabe og udvikle en fælles 
europæisk standard, som ikke er bun
det til nogen bestemt virksomhed eller 
industrigren inden for branchen.

Fordelene ved en fælles XML-stan- 
dard for skov- og træbranchen er:
• Lavere omkostninger til administrati

on
• Øget effektivitet i transaktioner og 

udveksling af informationer gennem 
hele værdikæden

• Mindre risiko for fejl ved fx manuel 
overførsel af data fra et system til et 
andet.

• Lettere samarbejde mellem handels
parter

Om XML
XML er en metode til at lægge struk
turerede data ind i en tekstfil. Hoved
opgaven for XML er at oversætte 
informationer. Ideen er at mærke 
informationer på en sådan måde, at 
programmer forstår hvilken type 
information det omfatter og dermed 
er i stand til at placere dem korrekt i 
datasystemet.

På grund af sine tekniske egen
skaber kan XML let tilpasses forskel
lige opgaver og et stort udvalg af 
applikationer. XML er let at forstå, 
det er uden licens, uafhængigt af 
platform og understøttes af W3C.

Ideen bag en XML standard er at 
lette kommunikation langs hele vær
dikæden uden at det er nødvendigt 
at bruge samme type programmer, 
platforme og ERP-systemer som de 
øvrige virksomheder.

Kilde: www. wood-xml. org

238 SKOVEN 5 2001



HANDEL MED TRÆ

tiler Bediger Yis Foretrukne Funjaioner Hjælp

Tilbage
J 3 4

Stop Opdater Startside
a Si -J

Søg Foretrukne Oversigt Post
j @ ,

Udsknv Rediger
, _*J <3

Diskuter Dell Home
Hyperlinks J&DMi ” Adresse jg] http //w*wdrpb <jk/db pl/view?kategon*r&id*9891023l 1

Dansk Råtræ- & Pyntegrøntbors „

- den uafhængige markedsplads for skovprodukter

I ro 3

Vare Kontakt
Art Grantræ
Længde forskellige, "selv-sankning” 
Diameter
Kvalitet god
Mængde 10-20 RM
Pris 500 kr i alt kr i alt
Levering Sælger også oksekød til private

Fornavn Steen
Efternavn Grunnet
Adresse Godsbolvej 65, Åst
Postnummer 7184
By Vandel
Telefon 7588 5227 + 4019 9227
E-DOst simdk@Dost9.tele.dk
Indrykket den 5-5-2001

Til savvArk/groasIst Løvtræ Nåletræ Juletræ Klippegrønt
Til private Løvtræsbrænde fJaletræsbrænde Juletræ til private KliPPeorønt td private

Generelt Forsiden Alle annoncer Indryk annonce

0 ] Udfort ^ I mørnet a

Si Start | 3J Gr... Mi... | JJSti... | ^J)Do. |£' D... □ Ac... j ®Da...| J 43NN-t <jT nas

Hjemmesiden for Dansk Råtræ- og Pyntegrøntbørs.

rotpost.com

valkommen
RotpOStsaj
med stamplade

Ingang for medlemmar
SkoQsagare

wga
poster och
sågverk och

och lagga bud
på dessa
■ M • 51

mawanjanst av

fnght (c) Rotpostmåklarna AB uppdaterad 2000-00-01 Vid p

Hjemmesiden for Rotpostmåklarna AB i Sverige.

• Bedre service takket være hurtigere 
og mere nøjagtig overførsel af med
delelser såsom ordrer.

• Kommunikation mellem forskellige 
systemer på markedet lettes - det er 
ikke nødvendigt med specialtilpasse- 
de applikationer for forskellige syste
mer

• Lettere at integrere købere og sælge
re, hvis dette ønskes

• Lettere at integrere med andre bran
cher, fx bank, forsikring eller trans
port
Standarden og DTD’erne er beskre

vet på www.wood-xmil.org. Denne hjem
meside er den officielle kanal for infor
mation om Wood-XML™. Man kan her 
læse en tekst på et par sider om XML- 
standarder. Yderligere dokumenter 
kræver et kodeord.

En afgørende faktor for at Wood- 
XML™ skal blive anerkendt er aktiv del
tagelse fra de forskellige aktører i bran
chen. Derfor opfordres interesserede til 
på hjemmesiden at kommentere forsla
get til standard.

Initiativet til Wood-XML™ kommer fra 
WoodONet i Sverige, som lavede det 
første udkast. Den første version blev 
herefter færdiggjort i samarbejde med 
Holzborse i Tyskland og efter debat 
med referencegrupper bestående af 
leverandører og købere i begge lande.

Råtræhandel i de 
nordiske lande
Danmark
Der findes en dansk opslagstavle med 
mulighed for at indrykke annoncer om 
køb eller salg af råtræ eller pyntegrønt - 
Dansk Råtræ- og Pyntegrøntbørs - 
adressen er www.drpb.dk.

Stifteren, Martin Olesen, oplyser at 
der er mange besøgende på hjemmesi
den, og at der kommer omkring 1 
annonce om ugen. Der er især tale om 
specialprodukter hvor det kan være 
svært at finde kunder - fx moseeg -

eller produkter som ikke kan afsættes til 
træindustrier - fx brænde. Redaktionen 
besøgte siden den 7. maj hvor der var 4 
annoncer for brænde.

Sverige
I Sverige er der lavet en særlig mar
kedsplads for rodposter - dvs. salg af 
stående træer inden for et nærmere 
afgrænset område. Der kræves kode
ord for at læse tilbudene, men det frem
går af hjemmesiden at siden november 
2000 har der tre gange været lagt tilbud 
ind; ved besøg d. 30. april stammede 
det seneste tilbud fra 2. februar 2001.

Hjemmesiden er etableret af to skov
fogeder som i mange år har arbejdet 
ved to skovejerforeninger. De har nu 
dannet et fælles selskab som udover 
hjemmesiden laver planlægning og 
uddannelse inden for skovbrug.

Firmaet Rotpostmåklarna AB tager 
en provision på 1% ved en handel. 
Medlemsskab koster 400 kr for sælgere 
og 900 kr for købere om året. Læs mere 
på www.rotpost.com

I Sverige findes en markedsplads 
hvor sælgere kan lægge tilbud ud på 
råtræ, hvorefter købere kan gå ind og 
vurdere tilbudene. Den hedder Tirmmer- 
borsen (se Skoven 12/00), og et besøg 
den 30. april viste at der har været i 
hvert fald 8 tilbud i de seneste måne
der. Se www.timmerborsen.se

Norge
I Norge er der etableret et firma ved 
navn Tømmermart’n (se Skoven 12/00). 
Et besøg den 30. april viste at der ikke 
har været handlet de sidste 6 måneder. 
Se www.tommermartn.no

Erfaringer med b-b i USA
Gennem de senere år har der været 
etableret mange handelspladser over 
internettet henvendt til private. De fleste 
har gået med tab, og mange er lukket 
igen.

Derimod foregår der en del e-handel 
mellem virksomheder, og på sigt ventes 
denne handel at vokse. Men markeds
pladserne kan hurtigt gå ned hvis de 
udelukkende satser på at tilbyde lave 
priser til køberne, viser en rapport fra 
konsulentfirmaet PriceWaterhouse- 
Coopers.

Et eksempel er den store flyfabrik 
Boeing som via nettet får et glimrende 
overblik over priserne hos alle leve
randører på én gang. De kan så spille 
firmaerne ud mod hinanden og få store 
rabatter. En god gennemsigtighed kan 
altså være en fordel for køberen når der 
på markedet er én køber og mange 
sælgere.

Derfor er der nu mange leverandører 
som vælger slet ikke at lægge tilbud ud 
på nettet. Leverandørerne vil også 
handle på kvalitet, og de tilbyder servi
ce såsom direkte afregning over nettet, 
og automatisk levering i takt med at 
køberens lager tømmes. Mange af dis
se faktorer glemmes når man fokuserer 
på prisen alene.

Et andet tilsvarende eksempel er 
markedspladser for tryksager hvor 
købere lægger ordrer ud, som trykkerier 
så kan byde på. Også her fokuseres alt 
for meget på priser. Konsulentfirmaet 
konkluderer - ikke overraskende - at 
markedspladser skal indrettes så de er 
til fordel for begge parter.

De peger også på at man ikke skal 
regne med at vinderne i kapløbet bliver 
de virksomheder som er først på nettet 
med markedspladser. Det væsentligste 
er at firmaet vækker tillid hos aktørerne, 
og her vil de etablerede virksomheder i 
branchen ofte have en fordel - hvis de 
kommer med i tide.

Denne udvikling ses inden for e-han
del med forbrugere hvor mange af de 
rene net-virksomheder er gået ned, 
mens de etablerede butikskæder lang
somt starter e-handel op.

Kilde:Berlingske Tidende 27.4.01
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GØDSKNING
KAN PÅVIRKE RØDGRANS

VANDFORBRUG
Sammendrag
Rødgrans vandhusholdning blev i 1999 undersøgt under ubalancerede nærings
forhold i tre parceller med forskellig gødskning (kontrol, 2N og PK, gødet i 1993 
og 1998). Arbejdet foregik i et allerede anlagt gødskningsforsøg i den nærings
fattige Nørlund hedeplantage på Palsgård Statsskovdistrikt i Midtjylland.

Undersøgelsen havde til formål at finde ud af om to typer gødskning, der kan 
føre til ubalancerede næringsindhold i nålene, ændrer rødgrans vandhushold
ning. Vores hypotese var, at dette kunne ske både ved en påvirkning af spal
teåbningerne (stomata) og ved ændring af kronens og rodens størrelse og form.

Undersøgelsen byggede på samtidige målinger af lys, temperatur og nedbør, 
samt jordens vandindhold, vandstrømmen op gennem stammerne (sap flow), og 
på korttids målinger af spalteåbninger og fotosyntese for hver af de tre behand
linger. Vi har desuden målinger af træernes sundhed, højde, diameter og grund
flade, samt af kronernes størrelse.

2N behandlingen fra 1993 øgede både træernes højde og grundflade frem til 
1996, mens PK behandlingen kun øgede højden. I 1999 var kronerne markant 
større i gødskede træer.

Hvad angår vandhusholdning, så var forsøgstræernes sap flow om sommeren 
lavere i 2N behandlingen end i PK, der igen var lavere end i kontroltræerne. For
skellene blev mere og mere markante fra begyndelsen af juni og hen igennem 
vækstsæsonen.

Det reducerede sap flow skyldtes tilsyneladende ikke ændringer i stomatas 
åbningsgrad. Årsagen var snarere at de større kroner i de gødskede parceller 
havde større evne til at udtørre jordbunden hen gennem foråret.

Af Henrik Saxe 1), Michael 
Freeman 2) og Karsten 
Raulund-Rasmussen 3)

Produktionen i Dan
marks skove er ofte 
begrænset af tilgænge
ligheden af vand og 
næringsstoffer, ikke 
mindst på de magre, 
vestdanske hedejorde.

Gødskning med ren 
kvælstof (fx gennem 
luftforurening) eller med 
PK fører til vækstforbed
ring, men kan samtidig 
fremkalde ubalancerede 
næringsforhold.

Vi undersøger her, 
hvordan disse ændrin
ger påvirker vandhus
holdningen. Og vi disku
terer, om de ubalancere
de næringsforhold bety
der at man ikke får det 
fulde udbytte af gødsk
ning, eller at sundhed 
og stormfasthed forrin
ges.

Formål
Formålet med undersøgelsen var at fin
de ud af, om en ubalanceret gødsk
ningsbehandling af rødgran på 
næringsfattig bund har en uheldig virk
ning på vandhusholdningen. Der kan 
både være tale om en påvirkning af 
spalteåbningerne (stomata) og ændring 
af kronens og rodens størrelse og form. 1 2 3

1) Skov & Landskab, KVL,
2) Sveriges Landbrugsuniversitet, Uppsala,
3) Skov & Landskab, FSL

Vi undersøger ikke virkninger på rød
derne, men støtter os her til litteraturen.

Metoder og materialer
Nærværende undersøgelse er en del af 
et større gødskmngsforsøg, der omfat
ter fem behandlinger og fem gentagel
ser i hver af tre jyske rødgranplantager 
med forskellig jordbund. De mange 
tusinde træer er gødsket i 1993 og 
1998.

Til undersøgelserne af vandhushold
ning valgte vi Nørlund plantage, Pals
gård skovdistrikt. Den havde den ringe
ste jordbund, og var derfor den mest 
følsomme for tørke og ubalanceret 
næringstilstand. Vi begrænsede os til 
12 træer i hver af tre forsøgsparceller 
(kontrol, 2N og PK).

Valget af de to gødskningsbehand
linger set i forhold til en konfro/parcel 
(ingen gødskning) skulle illustrere muli
ge virkninger af ubalanceret gødskning: 
2N (200 kg/ha N), og PK (kg/ha: 100 kal
ium (K), 80 fosfor (P), 50 magnesium 
(Mg), 800 calcium (Ca), 10 kobber (Cu),

10 mangan (Mn), 10 zink (Zn), 10 bor
(B)).

I denne undersøgelse benyttes eksisterende 
målinger af nålenes næringsindhold efter 
vækstsæsonen 1997 (før 2. gødskning) og 
1998 (efter 2. gødskning), og af træernes 
sundhed, højde, stammediameter og grund
flade målt i 1996 (Freeman, Skriver & Saxe, 
1999; Weatherall, 1999).

Nogle vigtige udtryk for vandhusholdning 
samt sundhed, diameter, grundflade og kro
nestørrelse blev målt for de 36 træer i 
og/eller efter vækstsæsonen 1999.

De 12 træer i hver parcel blev udvalgt, så 
de havde sammenlignelig relativ social sta
tus i de tre parceller. En forskel i vandforbrug 
måtte ikke skyldes, at et tilfældigt valg af 
træer gav forskellig lys- og vindeksponering, 
eller at forskellig konkurrence med nabo
træer gav ændret adgang til optag af vand 
fra jorden.

Trækroners størrelse blev målt som area
let af nålene i forhold til det areal de skyg
ger over. Dette kaldes ‘leaf area index'
(LAI), og måles ved hjælp af to retnings
bestemte lysmålere'. Ét instrument måler 
på skift i fire punkter under kronen af hvert
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fra øvre

^Spænding
Konstantan
Ledning

^ PE-flasker

Kobber- 
ledning 
fra nedre 
lodning

Hvert lod.depu.nkl er tæt forbundet 
med en stålcylinder, der indsænkes 
i det vandledende væv.

Figur 1. En 
Granier sensor
består af en kobber-konstantan- 
kobber-ledning monteret med 
ét loddepunkt i hvert af to fine 
hidler boret i stammen med 15 
cm’s lodret, afstand. En uafhæn
gig, konstant spænding opvarmer 
det øvre loddepunkt. Temperatur 
forskellen mellem de to lodde- 
punker frembringer en elektrisk 
strøm, der måles med et ampere
meter, A. Temperaturforskellen 
sænkes med øget sap flow, altså 
med øget vandbevægelse fra roden 
op gennem stammen. Proberne 
beskyttes mod vind og vejr af en 
gennemskåret PE-flaske holdt på 
plads af et spændebånd.

Figur 1. (herover) Måling af sap flow - vandets vandring fra 
rødderne og op gennem stammerne i det vandtransporterende 
væv.

Figur 3. (herover) Jordbundens volumetriske vandindhold 
(ml/liter) blev målt med TDR (Time Domaine Reflectometry) 
som gennemsnit over to dybder, 0-30 cm og 0-70 cm. Hver 
måling kræver et sæt rustfri stålstænger som bankes ned i 
jorden med 5 cm afstand i en fastlagt position i forhold til 
hvert forsøgstræ. Stængerne blev stående gennem hele 
vækstsæsonen, og der blev målt med regelmæssige mellem
rum.

tiladser giver 
adgang til

trækeanerne

t
Figur 4. (herover) Fra 6 meter høje stilladser målte vi ved 
hjælp af bærbart kuvetteudstyr fotosyntese og transpiration 
på lysstillede årsskud i kronernes top. Målinger blev foretaget 
både når jorden var våd, og når den var tør.

Figur 2. (til venstre) De 36 forsøgstræer i tre gødskede parcel
ler blev forbundet med ledninger til overførsel af sap flow 
data til en datalogger, og herfra blev data telefonisk overført 
til KVL.

forsøgstræ, mens et andet samtidig måler 
på åben mark. Af forskellen mellem de to 
sæt målinger beregnes de enkelte træ
kroners LAI.

Sap flow - vandets vandring fra rødderne 
og op gennem stammerne i det vandtrans
porterende væv - blev målt løbende fra 9. 
juni - 7, september med Granier sensorer 
(Figur 1), Sap flow data fra alle 36 træer blev 
overført til en datalogger, og derfra sendt 
hjem via telefon (Figur 2).

Med en klimastation anbragt oppe over

trækronerne målte vi nedbør, temperatur, lys 
og luftfugtighed. En del af regnvandet for
damper fra kronerne inden det når jordbun
den.

Jordbundens volumetriske vandindhold 
blev målt med TDR (Time Domaine Reflecto
metry’, figur 3) i regelmæssige kampagner 
gennem hele vækstsæsonen. Der blev 
anvendt TDR stænger til måling af det gen
nemsnitlige vandindhold ned til hhv, 30 og 
70 cm’s dybde.

På fem træer i hver af de tre gødsknings

behandlinger undersøgte vi fysiologiske virk
ninger af behandlingerne på lyssti1 lede skud 
i trækronernes top, bl.a, fotosyntese og tran
spiration (Figur 4).

Målingerne blev foretaget med bærbart 
udstyr. Årsskud blev indesluttet i små plante- 
kamre, hvor der blev målt udveksling af kul
dioxid og vanddamp. Vi målte efter en ned
børsperiode (7-8. juli), og nogle dage senere 
(10. juli) I denne periode faldt jordens vand
indhold Fra 20% til 16% som gennemsnit af 
de tre parceller.
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kritisk grænse
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Figur 5. Koncentration af kvælstof, fosfor og kalium i nålene målt efter vækstsæso
nen 1997 og 1998. Der blev gødsket før vækstsæsonen 1993 og 1998. Den nedre 
grænse for kritisk næringsmangel er angivet for hvert af næringsstofferne (se Bræk
ke 1994).

Resultater
Træernes vækst
Fra den første gødskning på den
næringsfattige lokalitet i 1993 frem til
1996 forøgede 2N behandlingen træer
nes højde og grundflade med hen
holdsvis 42% og 23%. Gødskning med 
PK havde kun betydende virkning på 
højden (+20%; Weatherall, 1999). Der 
var ingen virkninger på træernes sund
hed.

I 1999 konstaterede vi, at gødsknin
gen havde haft betydende virkning på 
trækronernes størrelse ved måling af 
bladarealindekset LA I - dvs. arealet af 
nålene i forhold til det areal de skygger.

2N behandlingen forøgede M/med 
35% (fra 3,05 til 4,13), mens PK forøge
de LAI med 29% i forhold til parcellen 
uden gødskning. Der var ingen bety
dende forskel mellem forøgelsen i de to 
behandlinger.

Næringskoncentration i nålene 
Kvælstof (N) og fosfor (P) koncentratio
nen i årets nåle lå efter vækstsæsonen
1997 og 1998 i kontrolparcellen 15-20% 
under den nedre grænse for kritisk 
mangel på næringsstoffer (Figur 5). 
Kalium (K) lå lige på grænsen, mens 
magnesium, mangan, zink og bor fore
kom i tilstrækkelige koncentrationer i 
alle behandlinger.

Gødskning af rødgran i 1998 med PK 
alene forøgede koncentrationen af P og 
K med henholdsvis 20% og 5%. Sam
menlignes 1997 indholdet (4 år efter 
første gødskning) med 1998 (året efter 
anden gødskning) ses, at forbedringen 
ikke aftager med årene (Figur 5). PK 
behandlingen får fosfor til at nærme sig 
det optimale, og det får kalium til at 
hæve sig over den kritiske grænse, men 
uden væsentligt at påvirke manglen på 
kvælstof.

2N-gødskningen i 1998 øgede nåle
nes kvælstofkoncentration med 80%, 
samtidig med at koncentrationen af P 
og K faldt med 3%, hhv. 32%. I forhold 
til kvælstofkoncentrationen faldt P og K 
henholdsvis 46% og 80%, hvilket inde
bærer akut næringsubalance. Kalium er 
vigtig for regulering af spalteåbninger
ne.

I 1997, fire år efter den første gødsk
ning, havde 2N behandlingen ført til en 
30% reduktion af K koncentrationen, og 
34% set i forhold til kvælstof. Det uba- 
lancerede indhold af fosfor, hvis abso
lutte koncentration i forvejen var kritisk 
lavt umiddelbart efter 2N gødskning, 
rettede sig derimod med årene, uden 
yderligere indgreb. Men kvælstof var 
fire år efter gødskning faldet tilbage på 
et kritisk lavt niveau.

Fysiologi
Ingen af behandlingerne påvirkede 
korttidsmålinger af fotosyntese (A), 
spalteåbninger (transpiration (T) og 
konduktans (g)), eller den effektive 
vandhusholdning (water use efficiency,

WUE, dvs. optag af kuldioxid i forhold til 
tab af vand).

De små behandlingsforskelle i dags
mønstret af T, g og WUE kunne forklares 
ud fra naturlige ændringer i damptryk
gradienten mellem atmosfære og blad 
('water vapour pressure deficit', 5e). 

Således påvirkede næringsubalancen i 
nålene i 1999 tilsyneladende ikke 
bevoksningens spalteåbningsstyrede 
vandhusholdning.

Sap flow
Sap flow - vandets bevægelse op gen
nem stammerne (gram vand pr. m2 og 
sekund) - var tæt koblet til lys og 8e. 

Derimod påvirkede temperatur og ned
bør hovedsageligt sap flow indirekte 
gennem deres virkning på §e.

I midten af juni havde 2N og PK 
behandlingerne i lige grad reduceret 
sap flow i forhold til kontrollen. I slutnin
gen af juli så man den tydeligste reduk
tion af sap flow i 2N behandlingen; den 
var større end reduktionen i PK behand
lingen, som igen var reduceret i forhold 
til kontrollen.

I slutningen af august og frem til for
søgets afslutning reducerede 2N 
behandlingen fortsat sap flow, mens PK 
behandlingen faldt tilbage på niveau 
med kontrollen.

Jordens vandindhold 
Klimaet i juni måned var køligere og 
mere regnfuldt end normalt, mens juli
august var varmere og mere tørt.

Jordens volumetriske vandindhold 
var i begyndelsen af sommeren højt 
(22-26%), men faldt gennem tørkeperio

der hen på sommeren til 14-18%. 2N 
behandlingen påvirkede vandindholdet 
i 0-30 centimeters dybde i forhold til 
kontrollen, mens vandindholdet i 0-70 
cm var upåvirket, PK behandlingen hav
de ingen betydende effekt på vandind
holdet i jorden.

Diskussion
Vandhusholdning 
Vores hypotese var at en ubalanceret 
gødskningsbehandling af rødgran på 
næringsfattig bund påvirker vandhus
holdningenen både via en effekt på 
spalteåbningerne, og via en påvirkning 
af kronens og rodens størrelse og form. 
Denne hypotese kunne kun delvis 
bekræftes. Og om påvirkningen på 
nogen måde er skadelig, er stadig uaf
klaret.

Mens både 2N og PK behandlinger
ne reducerede sap flow hen over som
meren, så havde behandlingerne (i den 
begrænsede periode vi målte) ingen 
virkning på spalteåbningerne.

Årsagen til den nedsatte vandstrøm 
op gennem stammerne kunne ikke 
bestemmes med sikkerhed. Men i peri
oder hvor reduktionen ikke var forårsa
get af en lukning af spalteåbninger, som 
kunne have forklaret den nedsatte tran
spiration, så må reduktionen have været 
forårsaget af manglende optag af vand 
fra jorden.

Vi fandt da også, at netop 2N 
behandlingen, der havde fremkaldt de 
største trækroner, var i stand til i bety
dende grad at udtørre jorden.

De store trækroners udtørring af jor
den skyldtes to forhold. Dels var den
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beregnede transpiration på bevoks
ningsniveau større i gødskningsbe
handlingerne, fordi de havde større bla
dareal (LAI), dels hindrede de større 
kroner i et vist omfang regnen i at nå 
jorden, før den var fordampet fra 
løvdækket. Dette gælder især ved kort
varige, lette byger.

Det er rimeligt at antage, at de større 
kroner i de gødskede parceller har et 
større vandforbrug om foråret og derfor 
nedsat sap flow senere på sæsonen, 
fordi jorden på det tidspunkt var mere 
tør end i kontrolparcellen. Men vi målte 
ikke sap flow i foråret.

De større kroner i 2N behandlingen 
skyldes formodentlig, at træerne over
vinder kontrolparcellens mangel på 
kvælstof. Derimod skyldes de større 
kroner i PK behandlingen, at de over
vinder kontrolparcellens mangel på P 
og K.

Når PK behandlingen ikke havde 
større gavnlig effekt end tilfældet var, 
skyldtes det mangel på kvælstof, og når 
2N ikke havde større effekt, skyldtes det 
mangel på fosfor og kalium. Man bør 
naturligvis anvende en bevoksningstil
passet gødskning for at få mest ud af 
gødskning (Miljø- og Energiministeriet, 
1998; Ingerslev, 1998).

NPK gødskning gav da også i sam
me forsøg en vækstforbedring, der var 
lige så god som forbedringen i 2N og 
PK behandlingerne tilsammen.

Men vandmangel kan også have 
begrænset væksten i de gødskede par
celler. Det forøgede vandforbrug i 
foråret gav mindre vand og dermed et 
svagere grundlag for tilstrømning af 
næring senere i vækstsæsonen. Men 
det forhøjede næringsindhold i jorden 
kunne til dels have opvejet dette. Den 
ændrede fordeling over året af tilgæn
geligt vand fremkaldte ingen synlige 
sundhedsproblemer.

Stormfasthed
Det er et åbent spørgsmål, hvorvidt den 
forøgede kronevolumen i de gødskede 
parceller påvirker stormfastheden, for vi 
ved ikke, hvordan PK og 2N gødsknin
gen har påvirket rodudviklingen.

I følge en ny EU rapport mindsker 
balanceret NPK gødskning stormfasthe

den i rødgran med 2-4% fordi højde- 
væksten stimuleres (Nielsen & Hansen, 
2000; data fra Klosterheden statsskov
distrikt). Samme rapport siger, at NPK 
gødskning giver mindre kroner på mere 
rette stammer, øger stamme:rod-forhol- 
det ca. 10%, og forøger antallet af lod
rette rødder, der dog ikke når større 
dybder.

I følge EU rapporten er forklaringen 
på den svagt reducerede stormfasthed, 
at NPK gødskning fremskynder udviklin
gen af det enkelte træ (ontogenesen). 
Det skyder lidt hurtigere i vejret, og bli
ver udsat for stormtryk på et lidt tidlige
re tidspunkt. Men da dette jo var sket 
under alle omstændigheder senere i 
træets liv, så har gødskning ikke nedsat 
stormfastheden set over den samlede 
omdriftstid.

Resultatet med større kroner i 2N og 
PK behandlingerne i Nørlund indebærer 
to muligheder:

- Enten er de større kroner i gødske
de træer et udtryk for, at træerne er 
længere fremme i deres livscyklus. I så 
fald har de også udviklet større rødder, 
så stormfastheden er upåvirket.

- Eller også har den ubalancerede 
gødskning ført til større kroner uden 
samtidig rodudvikling. Stormfastheden 
på enkelttræniveau vil i så fald være 
betydelig reduceret.

På bevoksningsniveau er kronernes 
forøgede tilvækst i 2N og PK gødskede 
parceller en fordel, fordi det sikrer en 
hurtigere lukning af bevoksningen, hvil
ket beskytter mod storm. Samtidig mod
nes bevoksningen dog hurtigere til tyn- 
ding, hvorved vindeksponeringen af de 
muligvis “toptunge" træer atter øges.

Konklusion 
for praktikeren
Kaliummanglen i nålene fremkaldt af 2N 
behandlingen havde tilsyneladende 
ingen betydning for spalteåbningernes 
evne til at styre vandbalancen.

2N- og PK-gødskede træer udvikle
de større kroner, der potentielt kan for
bruge mere vand. Men de gødskede 
træer klarede tørkeperioder uden synli
ge skader, selv på den magre hedejord 
i Nørlund plantage.

Dog var der i forsøgsåret 1999 for

holdsvis megen nedbør. Det kan ikke 
udelukkes, at alvorligt øgede tørkeska
der kan opstå i udprægede tørkeår.

De større kroner omsættes til større 
vedmasse, men det er uvist i hvilken 
grad rodvæksten stimuleres. Der er en 
ubekendt risiko for, at den ubalancere
de gødskning reducerer træernes og 
bevoksningernes stormfasthed. Men vi 
tror på, at fordelene, selv ved ubalance
ret gødskning, opvejer de mindre - men 
ukendte - risici. Balanceret gødskning 
bør foretrækkes.

Forfatterne takker
Skovfoged Hans Jensen og medarbejdere 
ved Palsgård Statsskovdistrikt for gæstfrihed 
og praktisk hjælp under forsøgets udførelse, 
Bjarke Skriver for praktisk hjælp, og Christian 
Nørgaard Nielsen, Morten Ingerslev og Lise 
Dalsgaard for kritisk gennemlæsning af 
manuskriptet.
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• Køb af træ på roden

^ ,BRDR.• Maskinskovning j

• Udkørsel af træ HØJRUP A/s

• Maskinplantning Skoventreprenører
Skovgade 20 
7300 Jelling 

Biltel. 20 73 71 73
30 80 01 73

Fax 76 80 14 00

• Oprilning

• Rydning af stød og kvas

Til det høje græs
-klipper hvor andre gi’r op...

Jlrimti

Bjælkeklippere l V \J
føres i 7 modeller W, 3
Klippebredde: \ T i
fra 71-110 cm / w  A

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

Miljøvenlige motorer: Honda - Kawasaki - 5-11 HK
Skørping Motorforretning A/S - 9520 Skørping Tlf. 98 39 17 11
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Havørne lukker skov
Et havørnepar har bygget rede i Roden 
Skov, der ligger ud mod Guldborgsund 
på den sydøstlige del af Lolland - og i 
begyndelsen af marts begyndte de at 
ruge. For at undgå at havørnene 
skræmmes væk af skovgæster beslutte
de Storstrøms Amt midt i april at forby
de offentlig adgang i en afstand af 500 
m fra redetræet.

Lukningen er sket efter aftale med 
ejeren, Stig Husted Andersen fra Alholm 
Gods. Han har samtidig indvilget i en 
delvis fredning af området. Det inde
bærer bl.a. at en udsætningsplads for 
fasaner flyttes, at der ikke jages i områ
det, og at der ikke fældes træer i fore
løbig 3-4 år.

Stig Husted Andersen har i et brev til 
Amtet skrevet at han er glad for at ørne
ne har slået sig ned i skoven. Han ser 
det som et resultat af godsets bestræ
belser på at beskytte skoven og de 
omliggende naturarealer.

Ørneparret har holdt til på egnen i 
flere år, og de har tidligere lavet rede i 
et træ i den anden ende af Roden Skov. 
Dette træ blev imidlertid fældet af en 
brændesanker der troede det var en 
rede fra en duehøg.

Kilde:Lolland-Falsters Folketidende
17.4.01

Affaldstræ truer 
svensk skovflis
Det er blevet sværere at afsætte dansk 
skovflis fordi der importeres stigende 
mængder råtræ og træpiller fra udlan
det.

I Sverige har skovene et tilsvarende 
problem, men her er det bl.a. affaldstræ 
som udkonkurrerer skovtræ. Svenske 
varmeværker kan købe bygningsaffald, 
returtræ, spåner og bark som er 30- 
50% billigere end flis fra skovene, og 
meget af det stammer fra udlandet.

Grunden til at det kan betale sig at 
importere træ er de høje energiafgifter 
på olie og kul i Sverige og Danmark. 
Afgifter der har til formål at reducere 
energiforbruget og motivere til at fyre 
med bl.a. træ og halm.

Situationen præger naturligvis de 
svenske entreprenører. Antallet af flis
entreprenører er halveret på ti år til i 
dag 125. Der er mindre aktivitet, og 
mange arbejder i udlandet.

Kalkuler viser at det er kun ved 
renafdrift det kan betale sig at lave

skovflis - og betalingen til skovejeren er 
minimal. Hvis man vil lave flis i tyndin- 
ger skal skovejeren betale entrepre
nøren for arbejdet.

Men det svenske energimarked 
præges også af almindeligt affald. Sid
ste år importerede svenske varmevær
ker 339.000 tons affald, og de ser det 
udenlandske affald som et billigt 
brændsel. Til tider får de ligefrem pen
ge for at tage det, og for nylig er et 
kraftvarmeværk i Linkoping begyndt at 
afbrænde udenlandske husdyr der er 
slagtet som følge af kogalskab.

Når der importeres affald til Sverige 
skyldes det at i mange lande gør skrap
pe miljøregler det dyrt at deponere eller 
afbrænde affald. Derfor er det 2-3 gan
ge dyrere at forbrænde affald i Tyskland 
og Holland i forhold til at sende det til 
Sverige.

Man håber på at der med tiden kom
mer EU-regler som kræver at affald skal 
afbrændes i det land det stammer fra.

Kilder:BioEnergi 1/2001 (svensk), 
Skogen 3/01, Skoven 3/01.

Brændekløver A20

Brændekløver A20 - Superstærk
• heb 200 bjælke 

(sikrer stabiliteten)
• 20 tons tryk
• Traktordrevet via PTO
• 106 cm kløvelængde
• 2-håndsbetjenlng

• Leveres med flere 
tilslutninger, f.eks.:

• Hydraulik via slanger
• PTO
• Dieselmotor
• El-motor
• Diverse tilbehør

Se vort store udvalg af skovvogne, 
kløvere, rundsave m.m. på: 

www.braendeklover.dk

Handelsfirma

Jørn Bolding A*s
Håndværkervej 55 - 6710 Esbjerg V 
Tlf. 7515 5033 -Fax 75151911

H.Hoffmann & Sønner a&
Entreprenører/Civilingeniører

Volvo EC 230 B
Gravemaskine på bånd monteret med kvasrive/skovgreb.
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Maskinen kan udstyres speciel! til at rydde stød og kvas efter stormfald og fældning af store arealer. 
Der kan direkte efter, rydning plantes eller såes. Ligeledes kan vi tilbyde at uføre alle former for 
enlrcprcnørarbejde såsom retablering af skovveje oprensning af grøfter og vandhuller, m.m.

b,7 m Monobiock bom

Røgion Nord:
Edwin Rahrs Vej 88, DK-8220 Brabrand 
Telefon 8747 4747 Telefax 8747 4787

I'ældehoved med sav 
Kipbar planereskovl 
Diverse graveskovle 
Jordborer
Nedbrydningshammer 
Med 2,8m stik (midt kurve)

Henvendelse om udlejning til 
Palle Loft - mobil 21235736 

eller 87474717

Hovedkontor.
Fabriksparken 66. DK-2600 Glostrup
Telefon 4329 9000 Telefax 4343 3422 www hoffmann.dk
hhs@hoffmann dk CVR nr. 630302.28
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Planer om fusion
Der er planer om at sammenlægge tre 
skovdyrkerforeninger i Jylland: Skovdyr- 
kerforeningen Århus Amt Nord, Skov- 
dyrkerforeningen Himmerland og Thy, 
og Skovdyrkerforeningen Vendsyssel.

Det er tanken at den ny forening skal 
have kontoropå Landbocenteret i Pade- 
rup - hvor Århus Amt Nord har til huse i 
dag. Daglig leder af den ny forening 
ventes at blive skovrider Frank Lærke 
som i dag leder Århus Amt Nord.

Bestyrelserne i de tre foreninger har 
anbefalet medlemmerne at gennemføre 
fusionen, som bliver ført ud i livet hvis 
planen vedtages på generalforsamlin
gerne i den kommende tid.

Som årsager til forslaget om fusion 
nævnes at den ny forening kan blive 
mere bæredygtig økonomisk og perso
nalemæssigt, man kan bedre sikre faglig 
opdatering via specialisering på forskelli
ge områder, og man kan skabe et brede
re og mere inspirerende fagligt miljø.

Kilde: Randers Amtsavis 21.04.01

Træpiller i kraftværk
Træpiller skal nu bruges til elproduktion 
på Avedøre 2, en ny kraftværksblok som 
er under opførelse syd for København. 
Pillerne laves af affaldstræ der bl.a. 
stammer fra Junckers Industrier i Køge.

Der har gået mange forhandlinger 
forud for denne beslutning. Elværkerne 
skal bruge mere biomasse som et led i 
biomasseplanen, men de skal også bru
ge naturgas. Energi E2 som har ansva
ret for energiforsyningen i Østdanmark 
foreslog at bruge naturgas på Avedøre 
2 og træpi Iler på Amagerværket.

Men naturgas er dyrt, og for at redde 
økonomien i det nye Avedøre 2 gav Folke
tinget lov til at man kunne bruge 300.000 
ton træflis på Avedøre 2 samt 100.000 ton 
halm som tilsatsfyring på Avedøre 1.

Men det sendte sorteper videre til 
Amagerværket. Man havde valgt bio
masse dér fordi nye miljøkrav gør at 
man ikke kan fyre med kul efter 2004. 
Lukning af Amagerværket ville forringe 
forsyningssikkerheden i Hovedstaden.

Nu har en analysegruppe fra elforsy
ningen, fjernvarmen og Energiforsynin
gen foreslået at bruge 300.000 ton 
træpiller om året i Avedøre 2 samt 
130.000 ton halmpiller om året i Ama
gerværket.

Det giver bedre økonomi i elproduk
tionen, og man undgår mange transpor
ter med halm ind til København. Både 
halm- og træpiller skal nemlig laves i 
Køge og sejles til København.

Junckers Industrier i Køge har for 
nylig lavet en træpillefabrik som skal 
aftage 180.000 tons affaldstræ om året. 
Fabrikken er nu overtaget af Energi E2 
- men drives af Junckers personale - 
fordi Junckers ønskede at koncentrere 
sig om gulvproduktionen. Den ny 
løsning for elværkerne betyder at der 
nu også skal laves halmpiller i Køge, og

fabrikken skal derfor udvides for ca.
100 mio. kr.

Når elværkerne gerne vil bruge bio
masse skyldes det at biomasse er 
såkaldt miljøvenlig strøm. Det betyder at 
elværkerne får et tilskud til driften, 
strømmen afregnes til en forud fastsat

pris som er højere end markedsprisen, 
og forbrugerne skal købe strømmen. 
Strøm produceret på naturgas må deri
mod sælges til markedspris, og i perio
der kan det være tabsgivende.

Kilde:lngeniøren 12.1.01 og 13.4.01.
Børsen 5.2.01 og 17.4.01,

Brdr. Svanebjerg
Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter 

Renholdelse og stabklipning af juletræer

*

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

Forhandling af anlægsrør til overkørsler

r.
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MERI-UNIVERSAL SKOVFRÆSER
Fræser alt fra stød, underskov, juletræsafdrift, omlægning 

af grusveje, asfalt, kompostering. 
Arbejdshredde: 1,0 - 1,4 - 1,8 - 2,0 - 2,3 - 2,5 - 2,8 m.

5 modeller
MJL: Let model max. 80 HK arbejdsdybde ned til 10 cm
MJ: 60 til 140 HK arbejdsdybde ned til 15 cm
MJS: 130t i l l80HK arbejdsdybde ned til 20 cm
MJH: 150 til 300 HK arbejdsdybde ned til 30 cm
MJC: 200 til 300 HK arbejdsdybde ned til 40 cm

SUHR & SØEGAARD MASKINIMPORT I/S
Kongevejen 86 ■ 3480 Fredensborg 

48 48 05 18/48 28 10 88
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STIGENDE INTERESSE 
FOR TRÆPILLER

Der er lavet en klub for 
brugere af træpiller.

Træpiller koster knapt 
900 kr/tons i dag. Varme 
fra træpiller koster 1/3 
af olie - til gengæld er 
træfyret dyrere end olie
fyret.

Prisen på piller er kun 
steget lidt det seneste 
år.

Pilleklub for træmænd
For et halvt år siden startede en fore
ning med navnet Pilleklubben og med 
hjemmesiden www.pilleklub.dk

Det er ikke en forening for folk der er 
afhængige af medicin - men træpiller. 
Antallet af medlemmer oplyses ikke, 
men medlemmernes totale forbrug er 
opgjort til 1650 tons træpiller om året 
(plus 135 tons fyringsolie, brænde, 
korn, briketter, savsmuld, biosmuld, 
cacaopiller og meget andet godt).

Medlemsskab koster 100 kr om året 
- dog 250 kr for erhverv. Hjemmesiden 
har over 300 besøgende om dagen.

Man kan fx beregne besparelsen ved

at gå over til træpiller. Ved et årligt for
brug på 3000 liter olie koster oliefyret 
20.300 kr om året, mens træpillerne 
koster 8.300 kr om året. Det giver ifølge 
Pilleklubben en årlig besparelse på 
12.000 kr - til gengæld er træpillefyret 
noget dyrere i anskaffelse end et oliefyr.

Foreningen har lavet en række med
lemsaftaler hvor man får rabat på køb af 
fyr eller stoker, og hos Shell kan man 
købe træpiller med en rabat på 40 
kr/tons.

Der udgives et blad - ’’Pille-nyt" - og 
i nr. 4 fortælles om import af piller fra 
Sverige. Et lastvognstræk med 32 tons 
koster 23.680 kr inkl. moms og levering. 
Det svarer til 740 kr/tons, langt billigere 
end i Danmark.

Under "Indlæg” er der 7 medlemmer 
som fortæller om deres positive og 
negative erfaringer med indkøb og drift 
af træpillefyr. En fyrer med en blanding 
af træpiller og korn, og det koster 40 kr 
om dagen mod 117 kr med olie - og så 
har han endda højere temperatur end 
tidligere.

En anden fortæller at han har sparet 
over 6.000 kr ved at indkøbe en del af et 
fyringsanlæg i Sverige (så er der heller 
ikke garanti eller sikkerhed for service - 
"men den tid den sorg” skriver han).

Kilde:www.pilleklub. dk

Priser på træpiller

Med de stigende oliepriser er der blevet 
stor interesse for at fyre med træpiller.

Teknologisk Institut skønnede i febru
ar i år at et træpilleanlæg normalt vil 
kunne give en besparelse på 3000 kr 
for hver 1000 liter fyringsolie der erstat
tes. For et typisk parcelhus kan man få 
en besparelse på 6-10.000 kr om året, 
og derfor kan det være fornuftigt at 
investere 40-50.000 kr i et træpillefyr.

Forbruget af træpiller i Danmark 
skønnes til ca. 225.000 tons om året. 
Omkring 150.000 tons produceres her i 
landet, mens resten importeres. De 
danske fabrikker kan lave omkring 
200.000 tons om året.

Og forbruget stiger støt - alene de 
4.500 anlæg der blev opsat sidste år 
skal bruge 20-30.000 tons træpiller.

Eksempler på priser pr. ton, alle excl. 
moms:

Shell
900 kr ved 10-12 tons frit leveret i tan
kbil i Jylland. Køber man kun 3-5 tons er 
prisen 995 kr. På Fyn er prisen ca. 40 kr 
højere, og på Sjælland ca. 80 kr højere. 
Leveret i 40 kg sække kommer prisen 
op på 1240 kr, stort set det samme over 
hele landet.

Medlemmerne af Pilleklubben fortæller om deres erfaringer 
med drift af træpillefyr.

jqus a uj j a - j o
Pillekliibbdn

Khib-info

Sr*,T»y«. 27,03.2001 - Thomas Ringe
Medlems-tilbud

Tilmelding***** Jeg har haft pillefyr (en los brænder monteret på min gamle
Anbefaling oliekedel) siden midten af februar, so mine erfaringer er begrænsede,
Stokerfyr men *yne* berede nu, at J*9 har lært nogle ting (både gode og
Diskussion dårlige), som andre kommende pillefyrsejere måske kan have glæde af.

S

Stein pA os:
Danmarks ToplOQ

Min brænder er af typen Ecotec 
A3, et svensk fyr, der i Danmark 
forhandles af Shell. Der er 
imidlertid mange penge at spare 
ved at kontakte en svensk 
forhandler, som jeg gjorde (der er 
en forhandler i Dalby tæt ved 
Malmø.

Forhandlerens adresse kan ses på 
Ecotecs hjemmeside
(wv/w.ecotec.net). Jeg sparede ca. 
6-7000 DKK på brænder og 2,5 
meter snegletransportør, men til 
gengæld er der ingen officiel 
garanti, ligesom det ikke er 
sikkert, at Shell vil servicere 
brænderen efterfølgende, men 
den tid den sorg:*)

Da jeg fik fyret hjem og havde afmonteret den gamle oliebrænder (jeg

På hjemmesiden kan man beregne besparelsen ved at gå fra 
olie til træfyring.

pilleklubbin
Klub-info petøL 1 Din reklameplads 

hos Pilleklubben
Medlsmvryt
Køb- salg- bytt* 
Medlems-tilbud
Om besparelse Seregn din besparelse:
Tilmelding
Anbefaling
Traepiller Olieforbrug (Ilter/år) | 3000
Stokerfyr
Diskussion
Sæstebog
Tndlnr.g
Mail

Forventet oliepris (1000L) 
Lovpligtigt serviceeftersyn

| 6500
| 800

Samlede omkostninger oliedrift pr. ar | 20300

tÉ
Trcepiller (Kg) I 6300 c 2.10

k^/littr olit)

11i Pris træpiller (kr/ton) 1195

I “1 Serviceeftersyn | 800
Stem på os:
Danmarks ToplQQ

Samlede omkostninger pilledrift 
pr. år

[ 8328

Besparelse pr. år | 11972
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Træpi I lefyr fra firmaet E. H. Stoker (fra 
annonce på Pilleklubbens hjemmeside).

Træpiller koster i Danmark omkring 900 kr/tons excl. moms. I Sverige er de noget 
billigere (foto fra Sodra).

HP Briketter
875 kr i løs vægt ab fabrik i Vildbjerg.

Nordjysk Biobrændsel 
840 kr i løs vægt ab fabrik i Brønderslev. 
Fragt koster 40 kr ved levering af 10 
tons. Leveret i sække kommer prisen op 
på 1000 kr.

Statoil
880 kr i løs vægt, dog 800 kr ved større 
mængder afhentet i Vejen, Grenå, Fjer- 
ritslev eller Tissø. Leveret i storsække 
på 850 kg er prisen 1100 kr, leveret hos 
kunden. Det oplyses at smuld er sorte
ret fra. Statoil har fornylig overtaget lag
re og udstyr fra Spanvall.

Flex Heat
880 kr i løs vægt ab lager ved Horsens. 
Prisen er den samme ved storsække på 
900 kg, dog betales pant på 80 kr pr. 
sæk. Man kan få piller i 25 kg sække til 
32 kr/sæk, dvs. 1280 kr/ton; køber man 
mere end 750 kg kommer prisen ned 
på 1120 kr/ton. Flex Heat har egen pille
fabrik i Estland, hvor de laver 65.000 
tons om året af fyrretræ.

Loka Biobrændsel 
880 kr i løs vægt ab fabrik ved Stubbe
købing. I storsække med 900-1100 kg 
er prisen 910 kr/ton; der betales pant 
på 85 kr for sækkene og 65 kr for pal
len. Småsække på 20 kg koster 1060 
kr/ton. Træet stammer fra Danmark og 
Sverige.

Direkte køb i Sverige 
Som nævnt i forrige note kan man købe 
træpiller i Sverige til 740 kr/ton hvis man 
tager et helt træk. Til mellemstore kun
der er priser på 800-900 kr/ton meget 
almindelige i Sverige.

Markedet er en del større i Sverige - 
produktionen skønnes til 550.000 tons 
om året, og fabrikkerne har en kapacitet 
på 1,2 mio. tons.

Prissætning
Priserne hos de danske producenter 
svinger ikke meget, og en årsag er nok at 
markedet er domineret af få store produ
center. Priserne kan variere lidt afhængigt 
af hvor store mængder man aftager.

Nogle producenter kan levere for
skellige kvaliteter. Priserne omfatter de 
bedre kvaliteter hvor smuld normalt er 
frasorteret. Som køber opfordres man til 
at indhente prøvningsrapport fra et uvil
digt institut. Og man bør være på vagt 
over for billige importer.

Fyring med træpiller 
Træpiller er en del dyrere end brænde, 
især hvis man sammenligner med san- 
kebrænde som man selv oparbejder. 
Men der er også store fordele ved piller, 
fordi fyringen foregår automatisk og er 
næsten lige så enkel som med et oliefyr. 
Mange anlæg kan rumme piller til flere 
dages forbrug og brænder effektivt selv 
ved meget lave ydelser.

Et træpillefyr kan sagtens brænde 
natten over fordi pillerne indfyres auto
matisk. Derimod må det frarådes at 
gøre det samme med en brændeovn.

Man kan ganske vist godt fylde 
ovnen med brænde om aftenen og 
skrue ned for luften, og så er der stadig 
lidt gløder tilbage om morgenen. Men 
det betyder at de fleste af gasserne går 
op i skorstenen uforbrændt. Brændet 
udnyttes dårligt, naboerne generes 
med sur røg, og der er større risiko for 
løbesod og skorstensbrand.

KildeiDansk BioEnergi februar 2001, 
www 1.shell. com, www. hpbriketter. dk

Prisudvikling
I løbet af det seneste års tid er oliepri
serne steget kraftigt, men priserne på 
træpillerne er ikke fulgt med op i sam
me takt.

I tidsskriftet BioEnergi fra august 
2000 havde man indhentet priser fra en 
række leverandører. Disse priser sam
menlignes med de priser som redaktio
nen har indhentet ultimo april 2001. Alle 
i løs vægt pr. ton, excl. moms:

Shell: 900 kr i august 2000 (nu 900 
kr) - inklusive fragt, mindst 3 tons.

HP Briketter: 800 kr (nu 875 kr) ab 
fabrik.

Nordjysk Biobrændsel: 800 kr (nu 
840 kr) ab fabrik.

Spanvall: 850 kr ved levering af mere 
end 3 tons i løs vægt eller i storsække 
med 700-900 kg. Ved levering af mindre 
end 3 tons var prisen 880 kr. Priser ab 
fabrik. Spanvalls anlæg er overtaget af 
Statoil som nu tager 800-880 kr ab 
lager.

Flex Heat: 800 kr (nu 880 kr) ab
fabrik.

Loka Biobrændsel: 900 kr (nu 880 kr) 
i løs vægt ab fabrik. I storsække 930 kr 
(nu 910 kr).

Øvrige leverandører: I undersøgel
sen fra august 2000 indgik flere andre 
leverandører, hvoraf de fleste tog 800 
kr, og to tog 824 kr, alle ab fabrik.

Konklusionen er at de billigste leve
randører har hævet priserne med op 
mod 10%, mens de dyreste har holdt 
priserne eller sænket dem lidt. Samlet 
er der en beskeden stigning, og afstan
den mellem leverandørerne er blevet 
mindre siden sidste sommer.

KilderDansk BioEnergi august 2000
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Vækst i PEFC
Der er stadig fremgang i PEFC - de 
europæiske skovejeres certificering. 
Ved årsskiftet var 32,4 mio. ha tilsluttet, 
og en status i april viser:

Østrig
Finland
Tyskland
Norge
Sverige

0,55 mio. ha 
21,90 mio. ha 

3,85 mio. ha 
7,00 mio. ha 
1,33 mio. ha

I alt 34,63 mio. ha

Frankrig, Tjekkiet, Letland og Schweiz 
har udviklet regler for certificering. De 
vurderes nu af en uafhængig konsulent, 
og forslaget er sendt i offentlig høring. 
Belgien, Canada, Spanien og Portugal 
vil om kort tid indsende regler til god
kendelse af PEFC Rådet. (PEFC har for
nylig vedtaget at man kan optage med
lemmer uden for Europa).

Kilde: PEFCC Newsletter april 2001

Licenser i finsk industri
Lige før jul afsluttede Finland certifice
ringen af det private skovareal. PEFC 
certificeringen omfatter 95% af skovare
alet med 311.500 skovejendomme.

Det næste trin er at udstede licenser 
til industrierne, således at de kan sælge 
færdige produkter med PEFC logo. 25 
industrier har licens - en liste kan ses 
på www.ffcs-finland.org.

Kilde: PEFCC Newsletter april 2001

Stor aktivitet i Tyskland
Tysk skovbrug er i fuld gang med PEFC 
certificering. Ved udgangen af marts 
var der udstedt certifikater til 700 skove 
ejet af landsbyfællesskaber, 560 private 
skove og 222 skovejerforeninger med 
knapt 100.000 medlemmer.

For nylig blev der udstedt den første 
licens til en tysk træindustri som der
med kan sælge PEFC certificeret træ. 
Efterspørgslen på certificeret træ stiger 
kraftigt, og de tyske foreninger for 
savværker, træhandel og papirindustri
en har sendt informationer ud til alle 
medlemmer om hvordan de kan opnå 
PEFC licenser. Forholdet mellem FSC 
og PEFC certificering i Tyskland er 1:13.

Kilde: PEFCC Newsletter april 2001

Mange kurser i Norge
I Norge er der 7 mio. ha PEFC certifice
ret skov, og dette dækker 82% af den 
årlige hugst på 7 mio. m3. I løbet af vin
teren har 17.000 skovejere deltaget i 
kurser for at lære mere om reglerne.

I januar meddelte Norske Skog at fra 
og med næste årsskifte er det ikke aktu
elt at købe træ fra ikke-certificerede 
leverandører i Norge. Norske Skog er 
langt den største køber af cellulosetræ i 
Norge.

Norske Skog importerer også træ fra 
bl.a. Rusland og Baltikum. Indtil videre 
vil man acceptere at skovene i disse 
lande udfylder et skema der viser hvor 
træet kommer fra, og at hugsten følger 
myndighedernes regler.

Kilde: PEFCC Newsletter april 2001 
og Norsk Skogbruk 2/01

Svanen med 
PEFC mærke
Svanemærket papir kan nu laves ikke 
blot af FSC certificeret træ, men også af 
træ mærket med PEFC. Dermed har 
PEFC fået en vigtig anerkendelse. Mil
jøorganisationerne har protesteret og 
frygter at dette kan undergrave FSC’s 
position.

Svanen er et miljømærke der udste
des af Nordisk Råd. Det kan gives til 
mange typer af produkter, som skal 
opfylde højere miljøstandarder end 
hvad der er normalt i branchen.

Kilde:Skogen 1/01

Havemøbler 
af tropisk træ
Det er blevet sæson for havemøbler af 
tropisk træ. I den forbindelse har 
Nepenthes startet en kampagne for at 
få forbrugerne til at spørge efter certifi
ceret træ. Det betyder i praksis FSC, 
idet der p.t. ikke findes andre systemer i 
tropisk træ.

De har lavet en liste over forhandlere 
og importører af produkter af tropisk 
træ, baseret på oplysninger fra firmaer
ne. Den sorte liste indeholder 11 firmaer 
der slet ikke handler med certificeret 
træ. På den grå liste er der 10 firmaer 
som har en del produkter af certificeret 
træ.

Den hvide liste er for firmaer der 
udelukkende handler med certificeret 
træ. Her findes kun ét firma, nemlig Ikea 
- som forhandler ét sæt af havemøbler 
samt lidt køkkengrej.

Kilde: www.tropetrae.dk
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FAE er italienske kvalitets grenknusere, der igen
nem mange år har bevist deres styrke.

FAE s maskin pro
gram dækker 
mange anven
delsesmuligheder 
bl.a. grenknus- 
ning, fræsning, 
naturpleje, kom
postering m.m.

Maskinerne findes både som traktortrukne, 
hydraulisk-drevne og med egen motor.

Blåkildevej 8 ■ Stubberup - Dl< 5610 Assens 
Tlf. 64 79 10 75 ■ Fax 64 79 11 75 

Mobil 40 56 77 46 ■ e-mail: interforst@post.tele.dk 
Homepage: www.interforst.dk
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Specialist i vedligehold af grønne områder

HX 225 
Fingerhegnsklipperm
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Vester Nebel • 6040 Egtved • Tlf. 7555 3644 • Fax 7555 4243
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FSC og Estlands 
statsskovbrug
Estlands statsskovbrug overvejer at 
søge FSC certificering af 830.000 ha 
skov. Hugsten er 3 mio. m3 om året, 
især skovfyr, rødgran og birk. Hvis alt 
går efter planen er arbejdet afsluttet 
ved årsskiftet.

Kilde:certificeringsnyt fra Nepcon - 
www.nepcon.dk

FSC i Sverige
Flere store kæder inden for den sven
ske træsektor bakker op om FSC - bl.a. 
Beijer Byggematerial, Ikea og KF. Den 
store gulvproducent Tarkett-Sommer 
har også for lang tid siden besluttet at 
FSC mærke en del af sine produkter.

Tarkett-Sommer føler imidlertid at 
FSC er ramt af det samme problem som 
KRAV mærkning inden for levnedsmid
ler. "Alle" synes at mærkningen er god, 
men KRAV mærkede produkter fravæl
ges når kunderne står i butikken, især 
fordi de er dyrere.

Kilde Aktivt Skogsbruk april 2001 
(udgivet af Sydved som ejes af Munksjd 

og Stora En so)

MARTS 2001
Marts har givet en nedbør lidt under det 
normale, især på Øerne. Det meste 
faldt i uge 10 og 11. Temperaturen har 
været en grad under det normale, især 
uge 9 og 12 var kolde - ca. 4 grader 
under det normale - mens uge 10 var 
noget varmere. Der er målt frost overalt 
i landet i alle uger, i uge 9, 10 og 12 
ned til 10-14 graders frost i den indre 
del af landet.

April har indtil den 30. givet 60 mm 
nedbør, og det er en halv gang mere 
end normalt (41 mm). Især Nord- og 
Vestjylland har fået meget. Halvdelen 
faldt i uge 17.

Temperaturen har i middel været 5,4 
gr., og det er en smule under normalen. 
Det har været koldt gennem hele måne
den, bortset fra uge 14 (ugen før 
påske). Der er målt frost overalt i uge 15 
og 16, mange steder ned til 3-6 gr. frost.
I uge 17 er der ikke målt frost, men 9 
steder er der målt under +2 gr., og det 
giver risiko for frost på udsatte steder.

Ki I de: www. dm i. dk

Nedbør,mm

Amt Målt

Marts

Normal

1/4-30/4

Målt
Nordjyllands 41 44 89
Viborg 45 48 77
Århus 38 42 70
Vejle 45 53 54
Ringkøbing 43 53 70
Ribe 42 54 52
Sønderjyllands 51 52 46
Fyns 44 41 47
Vestsjællands 31 38 53
Nordøstsjælland 23 39 49
Storstrøms 31 37 44
Bornholms 43 40 50
Landsgennemsnit 40 46 60

Temperatur°G Målt

Marts

Normal

2/4-30/4

Målt
Middel 1,1 2,1 5,4
Absolut min. -10,8 -3,3
Absolut max. 9,3 13,4
Antal soltimer 124 117 147
Antal frostdøgn 19,8 15,0 5,8
Antal graddage 493 444 323

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 9 10 16
Styrke 8 
(hård kuling) 1 1 1,2
Styrke 10 
(storm) 0 0 0
Hyppigste
vindretninger ø,s v,ø SV, NØ

NCTOB4N
- 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 75 38.

NOrOPAN
NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

Pindstrup 
DK-8550 Ryomgård 

Tlf. 89 74 74 74 
Fax 89 74 75 76
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NY EUROPÆISK 
STATISTIK FOR 

SKOVPRODUKTER
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Analysen ser ikke kun på produktion og afsætning af træprodukter, men også natur
værdier, binding af CO2 og skovens værdi til friluftsformål. (Fredet skovområde på 
Kreta).

Af skovbrugsstuderende 
Erik Poulstrup

FN er ved at lave en 
vurdering af den for
ventede udvikling i de 
europæiske skove, 
efterspørgslen på 
produkterne og forbru
gernes adfærd.

Analysen ser ikke kun 
på mængder og priser 
på træ, men på alle sko
vens produkter.

Den 26-28. marts var der møde i Gene
ve i en arbejdsgruppe for prognoser om 
europæisk skovbrug (EFSOS - Europe
an Forest Sector Outlook Studies). 
Mødet var arrangeret af tømmersektio
nen under handelsdivisionen i ECE 
(United Nations Economic Commision 
for Europe).

Mødet var indkaldt for at diskutere 
og fastlægge strategier for den kom
mende vurdering af den (pan)euro- 
pæiske skovressource. En vurdering 
der har til formål at skaffe information til 
skovindustrier, større skovejendomme, 
skovinvestorer, politikere og andre med 
interesse for skovressourcen på regio
nalt niveau. Jeg deltog som observatør 
- der var ingen danske delegerede.

Lidt baggrund
Navnlig siden 1964 er der gjort en stor 
indsats for at lave prognoser for skov
ressourcen i Europa. Langt størstedelen 
af indsatsen har været rettet mod at 
skabe indsigt i udbud og efterspørgsel 
for råtræ og primære træprodukter, fx 
konstruktionstræ, plader og finértræ og 
ikke mindst papir.

Udgangspunktet har været hele 
Europa og altså ikke kun nationer med 
medlemskab af EF/EU. Formålet har 
især været at tilvejebringe et planlæg
ningsværktøj for aktører i skov- og 
træbranchen, jf. ovenfor.

Dette planlægningsværktøj har form 
af en rapport ved navn European Tim
ber Trends and Prospects Studies 
(ETTS) med supplerende arbejdsnota
ter. Den udgives med 5 - 10 års mellem
rum - den seneste er fra 1996.

Data leveres af nationale eksperter/ 
styrelser. Fordelen ved denne struktur 
er, at der benyttes pålidelige og opda
terede data.

Omvendt er det en ulempe at 
opgørelsesmetoden kan variere. Der
ved bliver det mere kompliceret at lave 
sammentællinger og sammenligninger 
landene imellem. Der er dog efterhånd
en opnået et solidt erfaringsgrundlag, 
og de kommende rapporter er forment
lig fri for uoverensstemmelser.

Prognose nr. 6
Den nye rapport vil få titlen “European 
Timber Trend and Prospects Studies no, 
VI" og forventes at foreligge omkring 
udgangen af 2002. På mange måder vil

den være mere nuanceret og forhåbent
lig mere præcis end de tidligere.

Det skyldes dels, at der arbejdes 
med dynamiske modeller (tidligere var 
det statiske projektioner) til fremskriv
ning af udviklingen i ressourcen, dels at 
den vil inddrage nogle af de lande, som 
kan have temmelig stor betydning for 
det europæiske træmarked: Alle de 
vestligste, tidligere sovjetiske republik
ker, inkl. Baltikum.

Desuden differentieres indsatsen 
således, at de første fem år er orienteret 
om udviklingen af markedet for træpro
dukter, mens de mere langsigtede vur
deringer koncentrerer sig om ressour
cen mht. areal, ejerforhold og skovdyrk
ningssystemer.

Der arbejdes med modeller, som er 
udviklet til at behandle en ressource 
som skov på et overnationalt niveau. 
Desuden gennemføres der alternative 
scenarier som en form for følsomhedsa- 
nalyse af resultaterne.
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Nogle af de alternative scenarier er:
- Effekten af skift i ejerforhold.
- Østeuropas udvikling, stabilitet og 

medlemskab af EU.
- Ændringer i dyrkningsformer og 

påvirkning af råtræmarkedet.
Eksempelvis er der i Holland sket 

skift i ejerforholdet, da staten har 
opkøbt store områder med skov. Man 
forventede at det ville føre til en ned
gang i hugsten, men det viste sig i ste
det at blive en reel forøgelse. Formålet 
med hugsten var nemlig - hurtigt - at 
konvertere plantager med ikke-naturligt 
forekommende træarter til mere natur
ligt drevne (publikums-)skove 
(pers.medd. G.-J. Nabuurs, European 
Forest Institute).

Dette er et eksempel på, at man i 
vurderinger af fremtidige markedsfor
hold behøver alternative scenarier.

Markedet for primære 
skovprodukter
Professor A. Baudin, Sverige er ansvar
lig for den kortsigtede ressourcevurde
ring, som koncentrerer sig om markedet 
for råtræ og de primære produkter i den 
nære fremtid. I modelleringen af marke
det indgår en række parametre, hvoraf 
følgende kan nævnes:

- Nationale data for stående masse
(m3)

- Nationale data for produktion (mJ)
- Priser
- Makroøkonomiske data (vækst i 

bruttonationalprodukt mv.)
- Omsætningsfaktorer
Til modellen med disse parametre 

kobles undersøgelser af bl.a. den ende
lige anvendelse af træprodukterne og 
forbrugernes adfærd for at dobbelt- 
t|ekke mht. prognoser for efterspørgsel. 
Disse analyser bidrager med værdifuld 
viden, bl.a. fordi de beskæftiger sig 
med muligheder for at substituere 
erstatte - træ med andre produkter.

Der sker både substitution mellem 
træprodukter og ikke-fornybare produk
ter, og mellem forskellige træprodukter, 
fx aim. fiberplader og nyere produkter 
som OSB-plader. Forhold som disse har 
nogle steder ændret markedet anseligt.

Politik, og hvad med 
Rusland?
Anvendeligheden af den kommende 
vurdering af skovressourcerne afhæn
ger naturligvis meget af den politiske 
udvikling. Derfor betragtes ressourcen 
væsentlig bredere end til kun at omfatte 
træproduktionen. De vinde blæser jo 
også i Danmark1

Med en bred opfattelse af skovres
sourcen vil vurderingen indeholde en 
diskussion af skovenes værdi i forbin
delse med bevarelse af biologisk mang
foldighed, værdien til binding af CO? og 
værdien til friluftsformål.

Vægtningen mellem de forskellige 
værdisætningsskalaer bliver belyst gen
nem alternative politiske scenarier. Stra

Samfundets krav
{binding af kul, friluftsliv mv.)

Poltiske rammer
(støtte, skatter, lovgivning mv.;

Ydre faktorer
{klimaændringer mv,)

Skovsektoren

Skovressourcer

Træproduktion, 
-handel 

og -forbrug

Markedsmæssige
rammer

(efterspørgsel 
og udbud)

Model for de faktorer som påvirker skovsektoren.

tegien for miljøorganisationen IUCN 
(International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources) med 10 
% naturskov kan blive et af disse politi
ske scenarier.

Den store joker i spillet om skovres
sourcer i et paneuropæisk perspektiv er 
Rusland. Den russiske ressource vil 
have afgørende betydning for det euro
pæiske marked. Det har indtil nu været 
svært at indhente pålidelige data, men 
på mødet i Geneve præsenterede den 
russiske professor N. Burdin det fore
løbige arbejde med at vurdere den 
samlede russiske sektors potentiale, 
Dette arbejde kobles til ETTS VI som et 
case study.

Vores interesse?
“Er sådanne vurderinger af skovres
sourcer interessante for et lille skovland 
som Danmark”, kunne man spørge. 
Svaret må absolut være ja.

Med en forholdsvis lille ressource, 
sammenlignet med tunge løvskovslan
de (fx Polen og Frankrig) og tunge 
nåletræslande (fx Sverige og Finland), 
har vi brug for de bedste planlægnings
værktøjer, vi kan få for at ruste vores 
sektor til fremtiden.

Hvorvidt en statslig styrelse antager 
en profil med profitmaksimering, eller 
om den værdisætter skoven ud fra 
andre kriterier, har ingen betydning for 
nødvendigheden af at kende markedet 
for ressourcen skov, produktet råtræ 
eller afledede værdier som COz.

For investorer er det en fordel at føl
ge vurderingen, da den præsenterer 
den nyeste viden på området. Min 
opfordring er, at man følger udviklingen 
på det europæiske plan nøje og rekvire
rer skovressourcevurderingen, når den 
foreligger.

Klik eventuelt ind på: 
www.unece.org/trade/timber

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

jOHAtTPEDERSEN

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

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

ANBÆKVEJ 10
8450 HAMMEL - 86 96 29 10
BIL TLF. 40 41 62 44
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Postbesørget blad (0900 KHC)

AKKERUPPLANTESKOLE
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.

jo r thede p lantesko le  Vs
v. SØREN OG THORKILD IVERSEN 
Tukærvej 12 • DK 8850 Bjerringbro

SKOVPLANTER - LÆPLANTER - LANDSKABSPLANTER

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

WåkWmmWm
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JOHANSENS PLANTESKOLE

1>A\IHUSVI | 103, BRØNDSTED • 7080 BØRKOP 
FAX 75 86 93 08 • TEL 75 86 62 22

Professionelt udstyr 
til skov og anlæg
Klippo Kværn Pro K 1200
En af markedets kraftigste kværne, som klarer grentykkelser på op til 120 mm. Store 
transporthjul med hydrostatisk træk. Automatisk indføringssystem. 2-cyl. B&S Vangu
ard motor på 18 hk. Instrumentpanel med bl.a. el-start, timetæller og indikator for olie 
og indføringssystem. 48.000 skær i minuttet.
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