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stole på.
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er du godt rustet til 
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214 Friere rammer

218 Skovens minister 
mener
Interview med nrljøminister Hans 
Chr. Schmidt om skovbrugets 
økonomi, skat, ny skovlov, byggeri 
i skov og fyringer i statsskovene. 
Artikel nr. 2 er et notat udarbejdet 
af ministeren som belyser hans 
syn på andre emner såsom det 
nationale skovprogram, certifi
cering, konkrete mål og midler 
samt information.

217 Kort nyt
Deltagertal i Skovens Dag, ny 
etage kan laves af træelementer.

PRIVAT OMRADE  
ADGANG FORBUDT

dvedkom 
mende 

Mpforbrse/ 
^forbydes >

222 Ulovlige skilte
Der findes mange ulovlige skilte i 
skove og det åbne land, og 
Skovforeningen opfordrer til at de 
fjernes. Artiklen viser en række 
eksempler på skilte og gengiver 
de gældende regler. Det øverste 
skilt er ulovligt (medmindre amtet 
har tilladt en lukning), mens det 
nederste skilt er lovligt.

227 Markedet april-maj
En aktuel beretning om råtræmar
kedet ultimo april. Afsætningen er 
generelt dårlig for uafkortet tøm
mer og kævler af bøg. Korttømmer 
og visse løvtræarter går bedre.

230 - Vi bygger ordentligt

234 Mange detaljer
sikrer holdbarhed
Ny maskinlade af træ på det 
fynske gods Bramstrup viser god 
byggeskik i træ. Materialerne træ 
og tegl er valgt for at bevare 
herlighedsværdierne på stedet. 
En artikel gennemgår alle de 
detaljer som sikrer lang holdbar
hed og enkel vedligeholdelse på 
træladen.

*:

238 Blokhuse kræver 
stort nåletræ
Om udvalg af douglasstammer til 
bygning af blokhus. Stammerne 
skal være mindst 28 cm i top, men 
ellers stilles kun små krav til 
råtræet. Huset er en del af 
projektet Friland som følges af DR.

241 Kort nyt
Dansk forslag til PEFC 
certificering sendt til godkendelse.

242 Digital fotoopmåling
Råtræ kan opmåles hurtigt og 
sikkert med digitale fotos, og 
positionen i skoven kan angives 
med GPS. Træet opmåles af 
maskinføreren.

Kort nyt
Fåreuld mod vildtbid.

Friluftsrådet - pga. foreningens 
holdning ti! adgangsret).

226 Kort nyt
Blomster til Skovforeningen (fra

244

245 Logistik ved levering 
af planter
Der skal udvikles emballager til 
levering af planter fra planteskoler 
enkelt og sikkert, og det skal være 
coated karton. I første omgang til 
dækrodsplanter, men de kan også 
bruges til barrod.

248 Spor i Landskabet
Sporene skal fremover ikke kun 
laves af lodsejerne, men også i 
samarbejde med lokale 
foreninger.

249 Klimastatistik

250 Årets Træven
Prisen gik til skovrider Niels 
Bundgaard, Silkeborg, for hans 
store indsats for skovrejsning. 
Billedet er fra True Skov ved 
Århus.
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Hedeselskabet
Martin Petersen er blevet ansat som 
Driftschef for forretningsområdet skov i 
Herning. Det sker som led i Hede
selskabets strukturelle omlægning i 
Skov og Landskab.

Martin Petersen er 37 år, uddannet 
som skovtekniker i 1993, og han kom
mer fra en stilling som skovfoged i 
Skovdyrkerforeningen Vestjylland.

Ny Salgsdirektør i 
Silvatec
Salgs- og Marketingdirektør Hardy 
Jensen har 30. april opsagt sin stilling 
hos Silvatec Skovmaskiner A/S. Hardy 
Jensen ønsker efter 7 års ansættelse i 
Silvatec at søge nye udfordringer.
Hardy Jensen fortsætter en periode i 
firmaet for at afslutte igangværende 
projekter og vil i den forbindelse blive 
tilknyttet direktionen.

Salgschef Jacob Bech-Petersen er 
pr. 1. maj udnævnt til ny salgsdirektør 
og vil fremover være ansvarlig for 
firmaets salgsaktiviteter. Jacob Bech- 
Petersen har på kort tid markeret 
sig som en særdeles kompetent og 
dynamisk person der står stærkt rustet 
til at medvirke til den igangsatte udvik
ling af Silvatec.

Hardy Jensen har i sine 7 år hos 
Silvatec bidraget til at give firmaet en 
betydende position på markedet for 
skovmaskiner og vi er ham taknemme
lig for den indsats han har ydet. Vi 
ønsker Hardy Jensen held og lykke i sit 
fremtidige virke.

Kilde: Pressemeddelelse fra Silvatec

Rådal Træ
Rådal Træ har pr. 1. maj ansat skov
ingeniør Lars Andersen (årg. 1976) til at 
forestå handel og eksport med råtræ 
samt løbende konsulentopgaver inden 
for skovbruget.

Lars Andersen kommer fra en stilling 
som råtræindkøber ved Hedeselskabet, 
hvor han gennem de sidste 17 måne
der har stået for den danske handel 
med løvtræ. Under stormfaldet var Lars 
Andersen tilknyttet det tyske firma Claro 
Holz, der stod for oparbejdningen af en 
væsentlig del af nåletræet i Sønderjyl
land.

Rådal Træ handler med råtræ for 
en række savværker i Danmark, både 
løvtræ og nåletræ. Rådal Træ laver des
uden planlægning for KW*PLAN, 
maskinskovninger, plantninger, skov
rejsning og andre entreprenørydelser 
inden for skovbruget. Rådal Træ vil sna
rest tilbyde prisservice og råtræformid
ling på adressen www.raadaltrae.dk

Kilde: Pressemeddelelse

Miljøpris til Supertræ
Ingeniørforeningen i Danmark uddelte 
22. april EU’s danske miljøpriser i 
Ingeniørhuset i København. Priserne

blev overrakt af miljøminister Hans Chr. 
Schmidt til seks virksomheder, der har 
foretaget initiativer for miljøet, som for
tjener anerkendelse. Priserne uddeles i 
fire kategorier: Renere Teknologi, God 
Miljøforvaltning, Grønne Produkter og 
Internationalt Miljøsamarbejde.

I kategorien Renere Teknologi, gik en 
pris til Supertræ A/S for udvikling af ny 
metode til superkritisk imprægnering af 
træ. I begrundelsen hedder det at "den 
nye metode er miljøneutral og muliggør 
imprægnering af træsorter som eksem
pel nordisk gran, der ikke kan impræg
neres ved konventionelle teknikker.

Superkritisk imprægneret træ kan 
bruges til konstruktionstræ og til 
udendørs brug over jord. I modsætning 
til konventionel tryk- eller vakuum
imprægneringsteknik anvendes ingen 
tungmetaller eller organiske opløsnings
midler - men svampedræbende 
fungicider, der placeres i små 
koncentrationer inde i træet.

Imprægneringsprocessen har yder
mere et begrænset ressourceforbrug 
idet hjælpematerialer i videst muligt 
omfang genbruges. Med udvikling af 
den superkritiske imprægneringsteknik 
øges anvendelsesmulighederne for en 
række hidtil upåagtede træsorter, lige
som miljøet spares for tungmetaller og 
organiske opløsningsmidler i produk
tionsfasen."

Supertræ A/S er udførligt omtalt i 
Skoven 3/02.

De øvrige priser gik til anlæg til regu
lering af overløb i kloaksystemer, til ind
førelse af livscyklusbaseret miljøledelse 
i Grundfos koncernen, til NKT Cables 
A/S for et nyt kabelprodukt så man kan 
udfase PVC samt kemiske blødgørere 
(phatalater), til TTS A/S for trafiksignaler 
med LED lysdioder som har længere 
levetid og bruger mindre energi end 
traditionelle lamper, og til Ålborg Zoo 
undervisning, formidling, miljøcertifice
ring og gennemførelse af det første 
internationale miljøsymposium for zoo
logiske haver.

De nationale vindere går videre til en 
konkurrence på europæisk plan som 
afholdes i 2. halvår 2002.

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

Skov-, læ og hækplanter
Rekvirer katalog eller De er velkommen 
til at aflægge Planteskolen et besøg. 
Tilbud afgives gerne.
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SÅDAN BØR 
SKOVLOVEN SE UD

Meget tyder på at en ny skovlov kan blive vedtaget inden sommeren 2003. Regerin
gen, skovbruget og miljøorganisationerne ønsker alle at Skovloven 
liberaliseres på en række områder.

Skovforeningen har givet sit bud på en ny lov, paragraf for paragraf.
Forslaget er resultatet af de senere års drøftelser med politikere og interesseorgani

sationer om en skovlov med større frihed, men med fastholdelse af fredskovsbegrebet.
Hele forslaget kan hentes på www.skovforeningen.dk. De vigtigste elementer er:

Ydmyghed og tålmodighed
Generelt bør lovens regier gøres bredere, mindre dikterende og mere 
tålmodige.

Friere arealanvendelse
Skovejere bør uden at søge tilladelse kunne anvende en vis procentdel af 
skovarealet til tilgroningsskov, skovenge og andre åbne arealer, dyrehold, urørt skov 
samt stævningsskov.

Natur nær skovdrift
Skovloven skal give mulighed for mere naturnær skovdrift hvor det er 
økonomisk bæredygtigt.

Tilskud på driftsplanniveau
Loven bør åbne for tilskud på driftsplanniveau og ikke blot tilskud baseret på enkelt
arealer og -projekter. Det vil fremme en planlægning for flersidigheden på hele 
ejendommen, og det vil give alle parter bedre overblik over arealanvendelsen.

Bevarelse af naturskov
.. .bør fremmes af Skovloven. Det forudsætter dels en brugbar definition af naturskov, 
dels en ordning der kompenserer skovejeren for økonomiske tab ved udpegning og 
bevarelse af naturskov.

Slækket krav om tinglysning
Tinglysning er ofte en barriere der bremser gode initiativer fra ejernes side. Tinglys
ning bør derfor kun kræves ved aftaler med langvarige forpligtelser for ejeren og med 
betydelige tilskud.

Lettere ophævelse af landbrugspligt i fredsskov
I øjeblikket kan et areal være pålagt både landbrugspligt og fredskovspligt. Det er 
ulogisk og formålsløst - og det kan være en alvorlig ulempe for skovejeren idet land
brugspligten medfører bopælspligt. Derfor bør landbrugspligten kunne ophæves på 
fredskovspligtige arealer uden de nuværende betingelser. Og det bør være muligt at 
have landbrugspligt kun på en del af en jordbrugsejendom - ligesom med fredskovs
pligt.

Udstykningsreglerne bør lempes
Udstykning kan være det mindst skadelige træk for en skovejendom i økonomisk krise 
- som der desværre er mange af i øjeblikket. Derfor bør loven ikke begrænse mulig
hederne for udstykning så hårdt som nu.

Tilladelser til byggeri i skov
Der skal kunne gives tilladelse til miindre driftsbygninger - f.eks. jagthytter og shelters 
til skovbørnehaver - til afløsning af de skærrimende skure på hjul. Men planløst byg
geri i skov skal fortsat ikke være tilladt.

Skovforeningens forslag giver således mere plads til naturen i skoven og mere frihed, 
under ansvar, til den enkelte skovejer.

Vi afleverer forslaget til Miljøminister Ffans Christian Schmidt og ser frem til at drøfte 
denne vigtige sag med alle involverede parter. Vi tror at det ender med en ny og bed
re ramme for skovenes udvikling mange år frem i tiden.

Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard
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SKOVPOLITIK

FRIERE RAMMER 
I SKOVBRUGET

m

- Når jeg snakker med vore folk får jeg det indtryk at vi har nået bunden nu rent 
økonomisk, og at det vil begynde ganske langsomt at gå bedre. Men det vil tage en 
god tid før vi kommer op igen, siger miljøminister Hans Chr. Schmidt til Skoven.

Interview ved redaktør 
Søren Fodgaard 
og informationschef 
Martin Einfeldt

Miljøminister Hans 
Christian Schmidt giver 
her sit syn på en række 
centrale emner i 
skovpolitikken. Om 
skovbrugets dårlige 
økonomi, skat, ideer til 
ny skovlov, adgangsreg
ler, byggeri i skov og 
nedskæringer i stats
skovene.

- Det vigtigste for de private skovejere 
lige nu er - skovbrugets økonomi eller 
mangel på samme. Hvilke kommentarer 
har du, og hvad kan du gøre for at for
bedre situationen?

- Først vil jeg sige at vi er jo i samme 
båd - statsskovene har de samme pro
blemer. Vi ved at priserne på nåletræ er 
historisk lave, og løvtræet er også virke
lig langt nede. Det er skidt, det ved jeg 
godt.

- Jeg har snakket med Skovforenin
gen og Skovdyrkerforeningerne om at vi 
kan være sammen om markedsfrem
stød og dermed udnytte hinandens 
potentiale.

Vi er langsomt på vej op
- Når jeg taler med folk får jeg det ind
tryk at vi er på vej op. Problemerne 
hænger et stykke ad vejen sammen 
med at vi har solgt meget bøgetræ ti 
Kina, og at de nu agerer anderledes 
end vi havde regnet med. Jeg har fået 
det indtryk at vi har nået bunden nu, og 
at det vil begynde ganske langsomt at 
gå bedre. Men det vil tage en god tid 
før vi kommer op igen.

- De private skove mener at den 
nuværende situation ikke er økonomisk 
bæredygtig...

- Jeg er helt enig i at situationen er 
svær. Og de forhold som gælder i de

private skove svarer til det indtryk jeg 
har fra statens skove. Så der skal ske 
noget. Selv om jeg gerne vil understre
ge at skovene allerede i dag drives 
topprofessionelt.

- Det er en paradoksal situation, at vi 
har bred enighed om et nyt skovpro
gram blandt miljøorganisationer, erhver
vet, politikere osv, og om ideerne til en 
ny skovlov med større frivillighed. Men 
samtidig er skovbrugets økonomi ikke 
bæredygtig, og vi hører dig nu sige at vi 
skal se tiden an og håbe det bliver 
bedre?

- Det er korrekt hvis du ser det ud fra 
miljøministerens bord, og det kan heller 
ikke overraske dig. Jeg kan jo ikke 
pludselig lave et stort understøttelses
program. I så fald skulle vi lave et 
sådant program hver gang en industri
gren går lidt dårligt. Vi løser ikke disse 
problemer over en aften.

- Skovprogrammet taler bl.a. om at 
sikre økonomisk bæredygtige ramme
vilkår for skovbrugssektoren. Hvad 
ligger bag denne målsætning?

- Skov skal jo ikke drives med tre
ugers intervaller. Jeg var en gang ude 
med en skovejer som fortalte hvad han 
ville gøre. Jeg kunne ikke lade være 
med at sige at ”du er jo over 60 år, og

du har ikke store chancer for at se disse 
træer vokse op.” Det perspektiv siger 
noget om hvilke tidshorisonter vi taler 
om.

- Jeg bliver også af og til spurgt om, 
hvorfor ikke helt afskaffe brugen af 
pesticider. Men det gør jo ikke skovene 
mere økonomisk bæredygtige. Det ville 
ikke være en god ide. Dels fordi skove
ne bruger meget små mængder, dels 
fordi der heller ikke er råd til at mange 
træer ikke bliver til noget - det er jo 
også en omkostning.

Skat og tilskud
- Et vigtigt område for mange er skat
ten. Her synes jeg særligt vi skal se på 
merhugstfradraget som var meget oppe 
da vi diskuterede stormfaldsloven. 
(Reglen betyder at ejendomme der er 
hårdt ramt af stormfald kan undgå 
beskatning af halvdelen af den hugst 
der overstiger normalhugsten. Lignings
rådet har for nylig besluttet at slette 
merhugstfradraget. Red.).

- Jeg ved det betød meget for man
ge skovejere for et par år siden. Jeg var 
ordfører da vi diskuterede stormfaldslo
ven, og derfor er jeg bekymret hvis den
ne regel ikke kan videreføres. Jeg har
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- En ny skovlov vil give skovejerne bed
re mulighed for at praktisere naturnær 
skovdrift, som på samme tid forventes 
at forbedre skovejernes økonomi, og for 
at tage større naturmæssige hensyn i 
skovdriften.

snakket med skatteministeren om det, 
og han er ved at se på det.

- Når vi kommer ind på skat, så har 
skovbruget gentagne gange rejst 
ønsket om at fjerne ejendomsskatten på 
skov Hvad mener du om det?

- Det har jeg ingen kommentarer til. 
Det er mest rigtigt at det er skattemini
steren der tager stilling til det. Jeg 
mener at en nedsættelse skal ske som 
led i en større skattereform. Og jo, jeg 
har en holdning til ejendomsskatten - 
og den deler jeg med skatteministeren.

- Jeg forholder mig til det der er mit - 
til de penge der står på mine konti. Jeg 
vil gerne diskutere hvad der trænger sig 
på i skovbruget - om det er konsulent
ordninger, skovdriften, eller om at frem
me de træarter vi gerne vil have.

- Det er lidt tankevækkende at vi kan 
diskutere politisk hvordan holdningen er 
til skov. Jeg kan da huske hvem der tog 
pengene af finansloven, og hvem der 
satte dem på igen. Den forrige regering 
havde fjernet pengene til bl.a. konsu
lentordninger i det første udkast til 
finansloven, men vi satte penge på igen.

- Jeg har ikke fantasi til at forestille 
mig at det næste forslag til finanslov for 
2003, ikke indeholder elementer til sko
ven - men selvfølgelig inden for visse 
begrænsninger. Jeg kan ikke forestille 
mig at lave en finanslov svarende til det 
forslag jeg overtog. Skovbrug står for 
mig fantastisk højt på dagsordenen.

Ny skovlov
- Alle jeg taler med har været meget 
begejstrede for udkastet til nationalt 
skovprogram som jeg lagde frem den 
14. marts. Skovprogrammet bliver 
udgangspunktet for en ny skovlov som 
skal give skovens ejere og forvaltere 
friere rammer.

- Skovbruget er et ansvarligt erhverv. 
Målene for skovene kan nås gennem 
dialog, oplysning, videnopbygning og 
aftaler med skovejerne. Det må ikke 
kræve dispensation fra skovloven, hvis 
en skovejer ønsker at skabe mere natur
indhold i skoven. Jeg har tiltro til, at den 
enkelte skovejer selv kan beslutte, hvor
når der skal være f.eks. en skoveng 
eller et vildt hjørne i skoven.

- Mens der er tale om friere rammer 
for skovdriften, skal vi naturligvis fast
holde arealanvendelsen til skov. Der er 
ingen intentioner om, at skov generelt 
skal kunne inddrages til andre anven
delser.

%m
H

m

- Den hårdeste beslutning for mig som 
miljøminister har været at skulle sige 
farvel til en række folk i statsskovene.

Friluftsliv

- En anden mulighed for en bedre 
økonomi er at skaffe nye indtægter. Et 
emne som brugerbetaling for visse dele 
af friluftslivet er ved at snige sig ind - 
også i statsskove. Er det en vej hvis 
træpriserne fortsat er lave?

- Jeg bryder mig ikke om tanken om 
at vi skal betale for at komme i skoven - 
og iøvrigt heller ikke på stranden.

- Vi tænkte nu heller ikke på den 
almindelige skovtur, den vil sikkert altid 
være gratis, men at udvikle en virksom
hed som sælger oplevelser?

- Ja men det vil jeg da se på med et 
åbent sind. Det ene skal ikke udelukke 
det andet. Man skal fortsat kunne gå tur 
i skoven, men hvis man vil have noget 
ekstra så vil man opleve det som en 
udvidet service. Der er jo områder som 
fx Lille Vildmose hvor man kan komme 
ud på en guidet tur mod betaling.

Grundvand
- Et andet vigtigt produkt skovene frem
stiller er rent grundvand, men man kan 
ikke sælge vandet som sådant.

- Jeg har ikke stødt på nogen der 
siger at de ikke vil betale for at få rent 
grundvand. Det er noget vi sætter højt. 
Jeg har haft møder med de to vand
værksforeninger og talt med dem om at 
landmænd kan lave aftaler om at dyrke 
jorden på en bestemt måde.

- Det samme kan ske hvis man vil 
rejse skov. Så kan man prøve at lave 
aftaler om at dyrke skoven på en 
bestemt måde for at beskytte grund
vandet. Siden jeg blev minister har jeg 
holdt møder med kommunerne overalt i 
landet. Der har ikke været ét møde 
uden at jeg har opfordret til at lave 
aftaler med skovene om at lave bynære 
skove til friluftslivet eller skove til at sikre 
grundvandet.

- Der er flere eksempler på aftaler 
mellem dels kommuner og vandvær
ker, dels statsskovene. Men sådanne 
aftaler må godt laves uden at staten er 
med.

Adgangsregler
- Sidste år frerrilagde Adgangsudvalget 
sin betænkning med forslag til nye 
regler. Du har siden sagt at det ikke er 
et emne der står højt på din dagsorden. 
Så har skovene foreslået at man i 
mellemtiden kunne undersøge en 
række emne - befolkningens behov, 
muligheden for at lave frivillige aftaler 
og konsekvenserne af Adgangsud
valgets forslag.

- Jeg er altid åben over for at få 
noget fælles godt ud af pengene. Jeg 
vil gerne tage en diskussion med 
skovbruget om hvad vi skal prioritere op 
eller ned.

- Når jeg har sagt at emnet ikke står 
højt på min dagsorden er det fordi 
Naturrådet for nogle år siden lavede en 
undersøgelse som viste at 97% af 
befolkningen syntes reglerne var gode 
nok. Man må forstå en miljøminister der 
har så meget at se til med bl.a. EU for
mandskab, at dér hvor jeg har 97% 
opbakning vil jeg ikke sætte alle kræfter 
ind.

(Naturrådets undersøgelse er - sam
men med andre undersøgelse af frilufts
liv - omtalt i Skoven 8/00 side 340 og 
4/00 side 186. Red. anm.).

- Jeg har nok en lidt anden tilgang til
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I dagene før interviewet var debatten 
om genbrugspapir blusset op i medier
ne, og ministeren havde ikke haft mulig
hed for at sætte sig ind i dette emne. 
Derfor fik han ved afslutningen overrakt 
den nyeste udgave af Skoven-Nyt hvor 
Skovforeningens synspunkter præsen
teres - efterfulgt af Miljøstyrelsens pres
semeddelelse.

emnet end mange andre. Jeg er vokset 
op midt i det hele og tæt på skov.

- Jeg mener at man godt kan opleve 
naturen uden at betræde hver kvadrat
meter. Det er jo efterhånden blevet 
sådan at man skal helst stå midt i det 
hele for rigtigt at have været der. Man 
kan også få stor fornøjelse af at opleve 
naturen på afstand og vise respekt for 
den.

- Jeg vil opfordre ti! at man lægger 
lidt bånd på sig selv og giver dyrene 
lidt plads til at være der. Det har altid 
været god skik at holde sig væk fra dér 
hvor dyrene lever og yngler.

- Når man har debatteret dette emne 
er det gået helt galt når folk siger at hvis 
vi har fredet et område så har vi betalt 
for det, og så har vi ret til at færdes dér. 
Det er jo ikke alene derfor vi freder. Det 
er for at bevare det.

tælle hvad det koster med vej, el, kloak 
osv.

- Sagen er kommet frem fordi nogle 
kommuner har sagt at vi har en halv 
eller en hel hektar af noget vindblæst 
skov, ikke særlig smuk skov, i afrundin
gen af en by. De spurgte så om man 
ikke kunne få lov til et eller andet dér.

- Så svarede jeg at i helt specielle 
tilfælde skulle man tænke på at når der 
havde stået regler i skovloven i to hun
drede år, kunne det så ikke være på 
plads med et serviceeftersyn. Jeg har 
ikke tænkt på at bygge i bøgeskoven 
som nogen har ment - og det har jo 
været det sjoveste at skrive om. Men 
dét kan man godt glemme alt om.

- Er du overrasket over at dette emne 
har været en landmine?

- Jeg er nok blevet overrasket over at 
man ikke kan holde debatten til dét som 
det drejer sig om. Når kommuner kom
mer et forslag har de tænkt sig godt om.

Intet salg af statsskov
- Og så vil jeg samtidig kommentere en 
anden af de sager der har været frem
me i medierne. Jeg har aldrig haft en 
ide om at sælge ud af statens skove, 
det har jeg sagt i Folketinget og andre 
steder. Jeg har tvært imod købt 150 ha
i den tid jeg har været minister - og 
der kommer mere til.

- På den anden side skal reglerne 
heller ikke blive for firkantede. Det 
kommer måske bag på nogen, men vi 
laver jo mageskifter i dag når noget 
skov ligger uhensigtsmæssigt i forhold 
til noget andet.

- Hvis man ser vores udkast til 
skovprogram er der to ting som frem
går klart: Der står intet om at sælge 
skov, og der står intet om at skov 
generelt skal kunne anvendes til andre 
formål.

Fyringer i statsskovene
- I medierne har der også været skre
vet meget om fyringer på statsskovdi
strikterne. Er det noget der vil fortsætte 
næste år?

- I vinter har vi lavet de ompriorite
ringer der skulle til, og det passer også 
for 2003. Vi ved godt det er noget helt 
specielt at skovens folk bor i skovens 
huse,. Derfor har vi lavet aftaler så de 
kan blive boende i hvert fald i to år.

- Hvordan kan du som minister ska
be en korpsånd i et ministerium der før

var et højstatusministerium med en 
minister der var som en fader og 
hærfører for personalet. Hvordan ska
ber du opbakning til dine ideer når de 
folk der er tilbage nu arbejder i et 
la vs ta tusministerium ?

- Det er heldigvis ikke noget pro
blem, for ministeriet har ikke lavstatus. 
Den gamle regering havde jo vist vejen 
i sit udkast til finanslov hvor der var 
lagt op til at afskedige 120 mand i 
Miljøministeriet. Man vidste godt der 
skulle reduceres.,Det er ikke noget vi 
pludselig har fundet på, uanset hvad 
man siger.

- Jeg vil godt understrege at den 
værste sag jeg har været ude for som 
miljøminister er at skulle sige farvel til 
folk. Det er den hårdeste beslutning for 
en chef, uanset hvilke sager man kan 
finde.

- Det er forkert at sige at dette mini
sterium er ramt hårdere på personale
området end andre ministerier. Miljømi
nisteriet er ikke ramt hårdere end 
andre.

- Vi har nedlagt en række råd, nævn 
og puljer, hvor der var mange penge, 
det er rigtigt.

- På andre områder som natur
genopretning og skovrejsning mv. er 
der ganske rigtigt afsat færre midler. 
Men der skal man også være klar over 
at lige i 2001 afsatte man flere midler 
end tidligere - hvorfor skal jeg ikke 
gøre mig klog på. Nu er det i 2002 
kommet ned på samme niveau igen.

Se også næste artikel side 218 med 
ministerens syn på en række emner 
der ikke blev behandlet under inter
viewet.

Red.

Byggeri i skov
- Der har en været en masse debat om 
byggeri i skov. Du er citeret for forslag 
om at lempe reglerne?

- Jeg har ikke haft svært ved at sige 
noget om det emne. Men jeg har haft 
svært ved at få nogen til at skrive det 
jeg mener. Jeg vil godt sige med det 
samme at jeg ingen intentioner har om 
at vi skal bygge inde i skoven. Blot et 
minimalt kendskab til økonomi ville for-

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

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

■s '
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24.000 deltog i Skovens 
Dag 5. maj
Trods silende regn og blæst i store dele 
af landet var der 24.000 mennesker 
som var med på Skovens Dag d. 5. maj. 
Der var i år arrangementer i 82 skove, 
og det var 8. gang Dansk Skovforening 
og Skov- og Naturstyrelsen inviterede til 
Skovens Dag.

I år var der fokus på "Livet i Skoven". 
Skoven er levested for mange dyr, fugle 
og planter. Den er også arbejdssted for 
skovens folk. Og skoven besøges tit af 
alle os andre. Vi kommer der for at ople
ve naturen eller for at dyrke forskellige 
former for friluftsliv.

I dagens anledning var der fremstillet 
et hæfte medo information til børn og 
voksne om "Året i Skoven”, og 15.000 
hæfter blev uddelt.

Flest gæster kom der til Grib Skov i 
Nordsjælland, hvor Frederiksborg Stats
skovdistrikt havde 2.725 gæster.

Pressemeddelelse 5.5.02

I næste nummer af Skoven bringer vi en 
reportage om Skovens Dag samt omta
le af hæftet "Livet i Skoven". Hed.

Ny etage 
af træelementer
I mange større byer er der et stort 
behov for ekstra boliger i de centrale 
dele af byen. Hidtil har man snakket 
mest om at udnytte gamle tørrelofter 
som ikke bruges længere. Hvis blot 
halvdelen af lofterne kan ombygges vil 
det give 35.000 flere boliger.

Men en anden løsning kan være at 
bygge en ekstra etage oven på en 
ældre etageejendom. Og her er ele
menter af træ ofte den bedste løsning.

Det er firmaet Konceptbyg, som 
laver kassetter bygget af træ og skal
muret så de passer til den eksisterende 
bygning. Trækonstruktionen gør det let 
at løfte kassetterne op, og de normale 
byggeopgaver kan klares på et par 
dage.

En anden fordel ved træ er at væg
ten er så lav at man normalt kan bygge 
to ekstra etager oven på uden at skulle 
forstærke den eksisterende bygning.
De to etager består af en boligetage 
samt en tagetage.

Direktør Bent Henrik Madsen fra 
Konceptbyg mener at den nye metode 
kan føre til op mod 50.000 nye boliger 
på landsplan. Firmaet har kontor i Klam- 
penborg og fabrik i Juelsminde.

Den største forhindring for ideen er 
ikke lovgivningen, men kommunernes 
sagsbehandling som er meget tids
krævende.

Kilde:Erhvervsbladet 30.4.02

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

Tlf.: 97 18 82 05, fax 97 18 82 05, mobil 40 52 86 52
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branchemøde for 
skovindustrien__

f IINTERFORST)
Nye Messe Munchen ir- ^

3.-7. juli
9. internationale udstilling for skov- og træteknik med

■ V ' \ r
videnskabelige konferencer og specialshows.

r

Yderligere oplysninger:
Standesign ApS 
2730 Herlev
Tel. 44846699 Fax 44848266 
e-mail: messe-munich@standesign.dk

Vi glæder os til Deres besøg.

www.interforst.de

SKOVEN 5 2002 217



SKOVPOLITIK
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Miljøminister Hans Chr. Schmidt understreger at skovbruget skal være et levedyg
tigt erhverv som samtidig leverer en række flersidige ydelser til det danske sam
fund. Det er derfor også vigtigt at det er økonomisk selvhjulpent, og at resultaterne 
af skovdriften står i et rimeligt forhold til indsatsen.

Miljøminister Hans Chr. 
Schmidts syn på det 
nationale skovprogram, 
mål i skovpolitikken, 
handel med tropisk træ, 
EF-habitatområder, 
naturvejledning og 
meget andet.

I god tid før interviewet med ministeren 
havde redaktionen sendt en liste med 
en række emner som vi gerne ville have 
ministerens syn på. Men der var des
værre ikke tid til at nå igennem det hele.

Forud for interviewet havde ministe
ren udarbejdet et notat med sit syn på 
alle de foreslåede emner. Vi gengiver 
her uddrag af dette notat som giver 
læseren mulighed for at få indtryk af 
ministerens holdninger på de emner der 
ikke blev omtalt i interviewet.

Red.

Det nationale 
skovprogram
Det nationale skovprogram skal ses 
som en ramme for skovpolitikken. Skov
brug er langsigtet, og derfor er der 
behov for stabilitet og kontinuitet. De 
overordnede mål for de danske skove 
skal fastholdes.

Skovene skal fortsat drives bæredyg
tigt med udgangspunkt i deres økono
miske, økologiske og sociale værdier. 
Men vi skal så se på virkemidlerne til at 
nå målene.

Skovbruget skal være et levedygtigt 
erhverv som samtidig leverer en række 
flersidige ydelser til det danske sam
fund. Det er derfor også vigtigt at det er 
økonomisk selvhjulpent, og at resulta
terne af skovdriften står i et rimeligt for
hold til indsatsen.

Skovprogrammet skal understøtte 
skovbruget som erhverv og opstille 
rammer som gør det lettere for skovbru
get at komme igennem en overgangsfa
se mod naturnær skovdrift under øko
nomiske omstændigheder som ikke er 
fordelagtige. Dialog, tillid, samarbejde

og frivillighed er nøgleord i denne sam
menhæng.

Det nationale skovprogram har netop 
været i høring (høringsfristen sluttede 
19. april, red.) og vil nu blive skrevet 
færdigt. Jeg vil derefter diskutere det 
med Folketingets Miljø- og Planlæg
ningsudvalg. Skovprogrammet forven
tes også præsenteret på FN’s Verdens
topmøde i Sydafrika.

En lang række organisationer der 
repræsenterer både erhverv, miljøinter
esser og brugere af skoven, samt en 
række offentlige institutioner og privat
personer har indsendt kommentarer. Jeg 
er glad for denne brede interesse for 
skovprogrammet som giver os et godt 
udgangspunkt for at komme videre.

Fløringssvarene bekræfter en bred 
enighed om en række vigtige skovpoliti
ske mål som naturnær skovdrift, friere 
rammer i skovloven, bevaring af skove
nes naturværdier og bæredygtige øko
nomiske rammebetingelser for skovbru
get. Det er klart at der er forskellige 
holdninger til hvilke virkemidler der skal 
anvendes, og hvor hurtigt vi skal nå 
målene.

Ministeren frem lagde den 14. marts 
et udkast til nationalt skovprogram til 
høring. Udkastet er på 71 sider og kan 
læses på Skov- og Naturstyrelsens 
hjemmeside, www.sns.dk som Word-fil 
eller pdf-fil. Se under Nyheder og 14. 
marts. Red. anm.

Privatskoves rolle
Der er stor interesse for de private 
skove. Det er vanskeligt at finde nogen 
anden sektor hvor erhvervet i så høj 
grad har været optaget af spørgsmålet 
om bæredygtighed og sammenhængen 
mellem økonomi, produktion, miljø og 
natur.

Jeg tror mange andre erhverv kunne 
lære af de erfaringer som er gjort i den 
private sektor.
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Certificering er et markedsbaseret instrument, og valget mellem FSC og PEFC over
lades derfor til forbrugerne og erhvervet, mener miljøministeren. Han vil ikke gen
nemføre en systematisk certificering af statsskovene, før dette har fået en vis udbre
delse i den private skovsektor.

Certificering
Certificering af dansk skovbrug 
Certificering er et frivilligt markedsbase
ret virkemiddel, som fremmer bæredyg
tig skovdrift, samt i bedste fald fremmer 
afsætningen af træprodukter og infor
merer forbrugerne. Det er positivt, at 
skovbrugserhvervet er gået så aktivt ind 
i udviklingen af en certificeringsordning. 
Skov- og Naturstyrelsen kan støtte den
ne indsats i første omgang ved at stille 
arealer til rådighed for praksisnær 
afprøvning af certificeringsordningerne,

De to eksisterende ordninger - PEFC 
og FSC - bør arbejde sammen for at 
skaffe klarhed og bredere opbakning 
bag certificeringsindsatsen. Certifice
ring er et markedsbaseret instrument, 
og valget mellem FSC og PEFC overla
des derfor til forbrugerne og erhvervet.

Det er uhensigtsmæssigt at gennem
føre en systematisk certificering af 
statsskovene, før dette har fået en vis 
udbredelse i den private skovsektor. 
Foreløbig vil jeg følge udviklingen nøje 
for at kunne vurdere konsekvenserne af 
en certificering af skove i Danmark.

Tropisk træ
Vi skal arbejde hen imod, at vi kun bru
ger bæredygtigt produceret tropisk træ. 
Men for at give indkøberne en reel 
mulighed for at vælge dette træ, må de 
have bedre adgang til information om 
emnet. Jeg vil derfor sørge for, at der 
bliver udarbejdet en vejledning i køb af 
bæredygtigt produceret tropisk træ.

Vejledningen skal først og fremmest 
være beregnet til de offentlige indkøbe
re, men den skal også kunne bruges af 
private.

Jeg vil invitere de grønne organisati
oner og trælastbranchen med til at

udarbejde vejledningen. Med alle 
omkring bordet kan vi være sikre på at 
alle relevante problemstillinger bliver 
belyst. Jeg er sikker på, der bliver et fint 
samarbejde om vejledningen med et 
godt medspil fra trælastbranchen, der i

stigende grad inddrager miljøspørgs
mål og herunder bæredygtigt skovbrug 
i deres firmapolitiker.

Statsskovenes rolle
Statsskovene spiller en vigtig rolle for 
de rekreative og naturmæssige interes
ser, herunder også grundvandsbeskyt
telse samt træproduktion. Statsskovene 
skal sammen med den private skovsek
tor arbejde for at sikre et stabilt og vel
fungerende marked.

I statsskovene kan vi hurtigt gennem
føre de initiativer, vi gerne ser fremmet. 
Her er samspillet mellem statsskovene 
og den private skovsektor vigtig.

Statsskovene vil kunne bære særligt 
store byrder i forbindelse med friluftsliv 
og naturbeskyttelse og dermed lette 
presset på de private skove. Samtidig 
vil f. eks. nye driftsformer og metoder 
hurtigt kunne indføres i statsskovene og 
dermed skabe erfaring til glæde for 
hele skovsektoren.

Jeg har ingen planer om at privatise
re statsskovene.

Administration af 
skovpolitikken
Tilskudsordninger 
Tilskudsordningerne er blevet reduce
ret som et led i regeringens samlede 
økonomiske prioritering. Men der er 
blevet lyttet til erhvervet og inden for 
den samlede ramme, som Finansloven 
stiller til rådighed for skovbruget, er der 
tilstræbt en balance, hvor de vigtigste 
aktiviteter kan fortsætte. Det er klart, at 
tilskudsordningerne skal tilrettelægges 
således, at de fremmer de skovpolitiske 
mål.

Dialog mellem myndigheder 
og skovejere
Dialog er vigtig. Det er en forudsætning 
for et gensidigt tillidsforhold mellem 
myndigheder og skovejere. Statsskovdi
strikterne giver et godt udgangspunkt 
for lokal dialog.

I forbindelse med udvikling af skov
politik, lovgivning m.m. lægger jeg stor 
vægt på samarbejde med privatskov
brugets organisationer, herunder bl.a. i 
Skovrådet.

Rådgivning af skovejere 
Rådgivningen og information kan over
for skovejerne belyse mulighederne i 
naturnær skovdrift og hjælpe ejerne 
med at træffe de bedste valg. Rådgiv
ning og information går derfor hånd i 
hånd med friere rammer i skovlovgiv
ningen.
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Miljøministeren mener at vi skal fastholde målsætningen om at fordoble skovarealet, 
skaffe mere natur i skovrejsningsprojekterne og billiggøre dem.

Miljøministeren ser gerne at løvtræarea
let fortsat stiger, da det vil give mere 
stabile og naturrige skove. Men også 
her må frivilligheden råde. Skovejeren 
træffer sit frie valg, også hvad angår 
træart.

Konkrete mål og midler 
i skovene
Skovrejsning
Vi skal fastholde målsætningen om at 
fordoble skovarealet, skaffe mere natur i 
skovrejsningsprojekterne og billiggøre 
dem. Der skal derfor åbnes for, at større 
dele af arealerne udvikles naturligt frem 
for ved tilplantning.

Vi må supplere de statslige tilskuds
ordninger med andre finansieringskil
der, bl.a. ved samarbejde om skovrejs
ning i forbindelse med grundvandsres
sourcer samt lagring af CO2.

Konvertering af nål til løv 
Løvtræarealet er stigende, og jeg ser 
gerne en fortsat udvikling i den retning. 
Det vil give mere stabile og naturrige 
skove.

Men også her må frivilligheden råde. 
Skovejeren træffer sit frie valg, også 
hvad angår træart. Jeg tror på, at mulig
hederne i naturnær skovdrift og den 
langsigtede prisudvikling vil føre 1 ret
ning af mere løvtræ.

Stabilitet, naturnærhed og/eller 
variation
De danske skove hærges af stormfald, 
så vi undgår ikke at tænke i stabilitet. 
Jeg er overbevist om, at danske skov
ejere vil kunne sikre både stabilitet, 
naturnærhed og variation i deres skove.

Fortrin for hjemmehørende træarter 
Hjemmehørende arter giver både stabi

litet og mere natur, og udviklingen vil 
nok medføre øget anvendelse af hjem
mehørende arter.

Nye indtægter
Der har allerede været arbejdet en del 
med honorering af den grundvandsbe
skyttelse, som skovene yder. Vi må 
også se på mulighederne for honore
ring af CO? optag i skovene. Reglerne 
herfor vil blive udviklet indenfor de 
næste par år, og derpå må vi nøje vur
dere og udvikle mulighederne.

Naturskov og biodiversitet 
Vi skal arbejde hen imod, at natur og

EU’s Natura 2000
Udpegningen af EF-habitatområder og 
EF-fuglebeskyttelsesområder forventes 
afsluttet inden udgangen af 2002. For
målet er, at områderne, og de arter og 
naturtyper de indeholder, skal beskyt
tes.

Dette indebærer ikke særlige krav til 
driften. Beskyttelsen administreres ved, 
at aktiviteter, planer, projekter mv, som 
kræver tilladelse, kun tillades, hvis det 
ikke påvirker de naturtyper eller arter, 
som vi har forpligtet os til at beskytte.

Der er ca. 50.000-60.000 ha skov 
indeholdt i de danske EF-habitatområ
der og EF-fuglebeskyttelsesområder, 
der på land 1 alt omfatter ca. 300.000 
ha. Der er dog kun forpligtigelse til at 
beskytte de

biologisk mangfoldighed bliver hoved
formålet for 10% af vores skovareal. 
Dette kan indebære særlige driftsfor
mer, evt. at visse arealer lades urørte. 
Samtidig skal vi have set på naturskovs
definitionen, så den bliver lettere at 
håndtere i praksis og samtidig fokuse
rer præcist på de vigtigste naturværdier 
i skovene.

Jeg tror, at dette støttet af en solid 
informations- og rådgivningsindsats og 
i sammenhæng med en udvikling mod 
naturnær skovdrift vil give en god 
beskyttelse af naturværdierne i skove
ne.

skove, som rummer arter eller naturty
per, som vi har forpligtet os til at beskyt
te i EU.

Skov- og Naturstyrelsen undersøger i 
øjeblikket, om der er behov for at gøre 
noget ekstra i de udpegede skove. Der 
vil dog gå nogen tid, inden der forelig
ger et egentligt forslag til drøftelse med 
organisationerne.

Der vil blive lagt vægt på både at 
afprøve metoderne på styrelsens egne 
arealer, og på at den fremtidige forvalt
ning sker i et tæt samarbejde mellem 
myndigheder, ejerne og - i dette tilfæl
de - skovejerne samt lokalbefolkningen. 
Den lokale forankring er vigtig.
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Skovarbejder
Skovdagbog
Smådyr-
Sne
Snegle

▲ T

Sesøg en skovarbejder

Fag
Matematik

Klassetrin
0.-2. Klasse

Beskrivelse

Besøg skoven og lav interview med en skovarbejder om 
dennes arbejde I skoven aret rundt.

[Fældningaf

Danskernes - og især børnenes - viden om skov, skovbrug og træ er ikke stor. 
Derfor er der taget et fint initiativ ved at etablere projektet Skoven i Skolen, mener 
miljøministeren.

Danskerne og skovene
Naturvejledningens fremtid 
Der er ingen grund til bekymring over 
nedlæggelsen af Naturvejlederudvalget 
(som led i regeringens nedlæggelse af 
udvalg, nævn osv., red.). Skov- og 
Naturstyrelsen og Friluftsrådet, som i 
fællesskab står for Naturvejlederordnin
gen, skal nok sørge for at koordinere og 
indhente den rådgivning, som er nød
vendig for at drive og udvikle ordnin
gen, herunder holde kontakt med 
Dansk Skovforening.

Der er et fint samarbejde mellem det 
private skovbrug og statsskovdistrikter
ne om naturvejledning. Et af de gode 
resultater er den årlige Skovens Dag, 
hvor skovens folk kommer i dialog med 
befolkningen.

Danskernes viden om skov og træ 
Danskernes - og især børnenes - viden 
om skov, skovbrug og træ er ikke stor 
og præget af misforståelser. Skolerne vil 
gerne undervise i disse emner, men 
mangler undervisningsmaterialer og 
aktivitetstilbud. Dansk Skovforening har 
taget et fint initiativ ved - i samarbejde 
med Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrel
sen, Træbranchen og Undervisningsmi
nisteriet - at etablere projektet Skoven i 
Skolen.

Borgernes indflydelse 
på skovdriften
Det er rigtigt at inddrage de lokale inter
esser i anvendelsen og driften af stats
skovene. Formålet med driften af sta
tens skove er først og fremmest hensy
net til rekreative og naturmæssige inter

esser. Brugerrådene er godt modtaget 
og fungerer i overensstemmelse med 
formålet om at inddrage de lokale inter
esser. Denne dialog med de lokale er 
også vigtig for de private skove, men 
det må være op til den enkelte ejer, 
hvordan det kan ske.

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

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

f —- *

Æ

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

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

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

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

Det kraftige træk med en 
permanent differentiales

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

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

og L-knive til bakket terræn.

TRADING'
Hvidemollevej 9-11 .8900 Randers
Tlf. 89 14 14 89 . Fax 89 14 14 90 . www.flextrading.dk

Specialbrochurer på Stella og vort øvrige have/skov program kan 
på ovenstående telefonnummer eller via e-mail: fan.flextrading@hf-c.

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

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

rekvireres
dk

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

<etectnc/etectnc

birthoud

Berthoud elektrisk rygsprøjte, 
Vermorel 2000 Electric
12V membran incl. batteri og lader.
8 timers drift- og ladetid. Gennemsigtig 
beholder med literinddeling. Indhold 
18 liter. 0,6 - 1,2 m kulfiber teleskoprør 
m/ slange og non-drypventil. Rund-, 
flad- og vinkelf laddyse. Justerbare 
bæreseler og livrem.
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HAR DU ULOVLIGE 
ADGANGSSKILTE

STÅENDE VED SKOV- ELLER 
MARKVEJE?

Af afdelingsleder 
Hans Hedegaard,
Dansk Skovforening

Der findes mange 
ulovlige skilte ved 
indgangen til skove eller 
åbent land. Skov
foreningen opfordrer til 
at disse skilte fjernes.

Ulovlige skilte kan 
enten gengive forkerte 
oplysninger om 
adgangsretten, eller de 
kan give publikum 
indtryk af at adgangen 
til arealet er anderledes 
end den rent faktisk er.

To bokse gengiver de 
korrekte regler.

Skovforeningen opfordrer til, at alle 
ulovlige skilte bliver fjernet. Det er et 
vigtigt element i arbejdet for at sikre 
befolkningen gode naturoplevelser og 
dermed understrege fornuften i de gæl
dende adgangsregler kombineret med 
frivillige aftaler.

Der er to typer af ulovlige skilte: For 
det første skilte, der gengiver direkte 
forkerte oplysninger om adgangsrettens 
indhold. For det andet skilte, der i sin 
tekstmæssige udformning ikke i sig selv 
indeholder forkerte oplysninger, men 
som giver publikum et indtryk af, at 
adgangen til det pågældende areal er 
anderledes end den rent faktisk er.

Skilte med 
ulovligt indhold
For private skove gælder adgangsregler, 
der fremgår af det skilt, som gratis kan 
rekvireres i Dansk Skovforening. Det

TH-|U8UKUM|

Fagsal må kun ske til foda.

Færdsel og ophold sker på eget ensvar.

Færdsel og ophold må kan finde sted på vejene, 

Less hunde må ikke medtages.

Bn;g *? åben Ild er Ikke tilladt.

TVsaer og buske må ikke beskadiges, ■

På dage, hvor det på dette skilt er hæftet et 
yderligere skilt med ordene „lukket på grund at 
jagt" er færdsel ikke tilladt.

Færdsel og ophold må kun finde sted i tiden fra 
k!.7 ti! solnedgang. I månederne november-februar 
fra solopgang til solnedgang.

Ophold må ikke finde sted inden tor 50 meter fra 
beboelsesbygninger.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes 
efter loven.

fredningsnavnet

Foto 1. ULOVLIGT. Anvendelse af det gamle skovskilt (med adgangsreglerne fra 
1969-1992) er ikke lovlig. Det skyldes bl.a. at færdsel i dag også er tilladt på cykel 
på veje og befæstede stier.

S' Al 
vedkommende 

motor- og 
knallertkørsel 

forbudt

r *

K»SL# hi

Foto 2. LOVLIGT. Det nye skovskilt (med reglerne efter 1992) er lovligt. Det må ger
ne kombineres med en færdselstavle som vist.
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TIL PUBLIKUM
Adgutøto til tftnn« privat« ikov ar I hanhoM t
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Foto 3. ULOVLIGT. Anvendelse af det 
gamle skovskilt bliver ikke lovlig ved en 
samtidiq anvendelse af det nye skov
skilt.

Publikums adgang til private skove
Færdselsart, tid og sted
Naturbeskyttelsesloven giver offentligheden adgang til at færdes til fods på 
anlagte veje og stier samt til cykling på anlagte veje og befæstede stier. 
Naturklagenævnets praksis i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt der er 
tale om en "befæstet sti" går mere på stiens fremtoning og belægning frem 
for en vurdering af, om der reelt er foretaget en egentlig befæstelse af denne.

Det skal bemærkes, at anvendelse af el-kørestole og handicapknallerter i 
skoven er tilladt.

Adgangsretten gælder fra kl. 7.00 om morgenen til solnedgang.

Adgangen sker på egen risiko, og hunde skal altid holdes i snor.

Ridning kræver altid ejerens tilladelse.

Publikum må ikke tage ophold nærmere end 150 meter fra beboelses- og 
driftsbygninger. Dette gælder uanset om beboelsen aktuelt er beboet eller ej.

Ejeren må ikke hindre eller vanskeliggøre offentlighedens adgang til skoven 
gennem afspærring af adgangsveje med hegn, aflåste låger eller lignende. 
Opstilles der låger eller bomme skal man kunne passere disse med cykel, 
barnevogn, rullestol, handicapknallert o.I.

Bestemmelsen medfører dog ingen forbud mod, at ejeren kan omlægge 
skovens vejsystem, ligesom ejeren frit kan nedlægge veje.

Lukning
På dage, hvor der afholdes selskabsjagt samt i skovområder, hvor der foregår 
intensivt skovningsarbejde, har ejeren mulighed for at forbyde adgang til 
skoven.

Såfremt der måtte være stor brandrisiko som følge af tørke kan ejeren efter 
tilladelse fra det stedlige politi lukke for adgangen til skoven.

Er skoven mindre end 5 ha, har ejeren ret til ved skiltning helt eller delvist at 
forbyde offentlighedens adgang uden yderligere begrundelser.

Organiserede aktiviteter
Organiserede aktiviteter kræver ejerens tilladelse, hvis deltagerantallet 
overstiger 30, selvom færdselen og opholdet i øvrigt falder ind under lovens 
almindelige adgangsret.

En eventuel offentlig annoncering af et arrangement må først finde sted, når 
ejerens tilladelse til arrangementet foreligger.

Kommercielle arrangementer, sportsarrangementer - herunder orienteringsløb 
- lejrslagning, aktiviteter, der forudsætter afmærkning o.I. kræver altid ejerens 
tilladelse - også selvom deltagerantallet er under 30.

For aktiviteter, der kræver ejerens tilladelse, er opkrævning af brugerbetaling 
lovlig. Men Skovforeningen fraråder opkrævning af brugerbetaling for bløde 
grupper, f.eks. vandrergrupper under 30 deltagere samt for spejdere o.I. Se 
endvidere lederen i Skoven 4/02.

Foto 4. ULOVLIGT. Anvendelse af det 
gamle skovskilt er forbudt. Endvidere er 
skiltet med oplysning om at der er tale 
om en privat vej efter Naturklagenæv
nets opfattelse et skræmmeskilt og der
med ulovligt.

betyder, at de gamle “brune salmevers” 
(foto 1) ikke i dag er lovlig skiltning, idet 
de bl a. nævner, at færdsel kun er tilladt 
til fods.

Skovforeningen opfordrer derfor alle 
skovejere, der måtte have sådanne skil
te stående, om at udskifte dem med de 
nye skilte (foto 2).

For skove under 5 ha kan ejeren dog 
fuldt lovligt ved skiltning helt eller delvist

forbyde offentlighedens adgang. 
Opsættes sådanne skilte i umiddelbar 
tilknytning til offentlig vej, kræver skiltets
udformning og placering dog tilladelse 
fra politiet.

Skilte, der forbyder eller indskrænker 
adgangen til en privat skov større end 5 
ha (f.eks. “Adgang forbudt”) er ulovlige 
- medmindre amtet har indskrænket 
offentlighedens færdsel til den pågæl

dende skov, hvilket yderst sjældent 
sker.

For private veje og stier i det åbne land 
er forholdene lidt vanskeligere. 
Udgangspunktet er, at veje og stier i det 
åbne land er åbne for offentlighedens 
færdsel til fods og på cykel.

Ejeren kan dog efter reglerne i mark- og 
vejfredlovens § 17 ved skiltning helt

V
s

m
v;

Ft

sk
ir

 c
 '

SKOVEN 5 2002 223



FRILUFTSLIV

Adgang forbudf

Foto 5. ULOVLIGT. Medmindre amtet 
har tilladt en lukning af denne skov er 
skiltet ulovligt.

Foto 6. ULOVLIGT. Det er tilladt at spærre en vej med en bom, såfremt det er tyde
ligt for enhver at man lovligt kan gå udenom med barnevogn, passere på cykel, på 
handicapknallert e. lign. Dette er mere end tvivlsomt her - og derfor er bommen 
udtryk for en "skræmmeforanstaltning".

eller delvist forbyde offentlighedens 
adgang, hvis denne
• generer den erhvervsmæssige 

udnyttelse af ejendommen,
• i særlig grad generer privatlivets fred, 

eller

• hvis beskyttelse af flora eller fauna 
tilsiger dette.

Et forbudsskilt er således ikke som 
udgangspunkt ulovligt, idet det først bli
ver det efter meddelt påbud fra amtet

(og eventuelt Naturklagenævnet) om at 
fjerne skiltet.

Alligevel vil mange af disse skilte 
givetvis være ulovlige, selvom amtet 
ikke har håndhævet forbuddet. Praksis 
viser nemlig, at i de sager, der har

Foto 7. ULOVLIGT Skiltet oplyser om to faktiske forhold som er korrekte. Men 
anvendelsen af ordet "Privat" er efter Naturklagenævnets opfattelse et skræmme- 
skilt og dermed ulovligt.

Foto 8. ULOVLIGT Medmindre amtet 
har tilladt en lukning er skiltet ulovligt.

t /

Privat vej
uvedkommende

færdsel forbudt

-
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. Al UV6id“
tømmende

motor-knallert 

kørsel forbudt

~ugang
forbudt

Foto 9. LOVLIGT/ULOVLIGT. Skiltet med 
uvedkommende knallertkørsel er tilladt, 
og det gælder også et skilt der forbyder 
camping. Imidlertid er kortvarigt ophold 
jo tilladt efter loven, og derfor er den 
første del af skiltet ulovligt. Også skiltet 
med ".Adgang forbudt" er ulovligt.

Publikums adgang til 
veje og stier i det åbne land
Færdselsart, tid og sted
Færdsel til fods og på cykel er tilladt på anlagte veje og befæstede stier i det 
åbne land. Færdselen kan lovligt ske døgnet rundt.

Adgangen sker på egen risiko, og hunde skal altid holdes i snor.

Lukning
Ejeren kan forbyde færdsel på dage, hvor der afholdes jagt samt på dage, 
hvor færdselen på grund af intensivt landbrugsarbejde kan være forbundet 
med fare.

Ejeren kan endvidere ved skiltning helt eller delvist permanent forbyde færd
sel, hvis den er til gene for den erhvervsmæssige drift af ejendommen, hvis 
den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyt
telse af plante- og dyrelivet.

Amtsrådet kan dog helt eller delvist tilsidesætte et ellers lovligt indført forbud 
mod færdsel på gennemgående veje og stier, såfremt adgangsmuligheden 
anses for væsentlig.

Amtsrådet kan endvidere som tilsynsmyndighed påbyde lukkede veje og stier 
genåbnet, hvis amtet finder, at de hensyn, der kan betinge en lukning, ikke i 
tilstrækkeligt omfang er til stede.

Praksis viser, at der skal ganske betydelige gener til, førend en lukning lovligt 
kan finde sted.

Organiserede aktiviteter
Der er ikke fastsat særlige regler for organiserede aktiviteters gennemførelse 
på veje og stier i det åbne land.

været fremme, skal der meget stærke 
grunde til, før myndighederne tillader 
en ejer at lukke private veje og stier.

Amtet kan endvidere - for gennem
gående veje og stier - tilsidesætte et af 
ejeren ellers lovligt indført færdselsfor
bud.

“Skræmmeskilte”
Fra praksis - herunder Naturklagenæv
nets afgørelser - fremgår det, at 
“skræmmeskiltning” er ulovlig. Men 
hvad forstås der ved skræmmeskilt
ning?

Det er skilte, der - korrekte i sit tekst
mæssige indhold - giver den besøgen
de indtryk af, at adgangsforholdene er 
anderledes end lovens regler tilsiger.

Der kan f.eks. være tale om et skilt 
med teksten: “Kun adgang i henhold til 
naturbeskyttelseslovens regler". Publi
kum forventes ikke i detaljer at kende 
disse regler, hvorfor den forsigtige gæst 
vil undlade færdsel for ikke at komme til 
at overtræde gældende regler.

Et andet eksempel er skiltet: “Privat”. 
Dette skilt giver kun oplysning om area
lets retmæssige tilhørsforhold og ikke 
om de gældende adgangsregler. Men 
publikum vil efter Naturklagenævnets 
opfattelse opfatte skiltet som et skilt, der 
forbyder almindelig offentlig færdsel. 
Tilsvarende gælder skiltene “Privat vej” 
og “Privat, færdsel frabedes”.

Der er ganske mange varianter af Kontakt Skovforeningen, hvis du er i
sådanne skilte, så en udtømmende tvivl om en konkret skiltnings lovlighed,
beskrivelse er ikke mulig.

Skovforeningen opfordrer alle skoveje
re om at nedtage/ændre eksisterende 
skilte, hvis de enten er direkte ulovlige 
eller ikke giver udtryk for de faktiske 
adgangsreglers indhold.

Lad os 
jævne vejen 

for Dem

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

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

Hyllede
Vognmandsforretning

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

SKOVEN 5 2002 225



KORT NYT

Blomster til Skoven
Friluftsrådet holdt generalforsamling 
den 30. april, og her blev Dansk Skov
forening rost for at opfordre de private 
skovejere til at åbne mere op for befolk
ningen i deres skove (se lederen i Skov
en 4/02),

- Jeg er meget glad for den åben
hed, Skovforeningen viser. Det er samti
dig et vigtigt signal om, at de aftaler, vi 
stod fælles om i Adgangsudvalget sid
ste år, dem står vi ved! sagde Friluftsrå
dets formand, Bent Agerskov. Efter 
aflæggelse af beretningen overrakte 
han en buket anemoner til afdelingsle
der Hans Hedegaard fra Dansk Skov
forening.

- Det er nok tæt på at være årets sid
ste buket anemoner. Men jeg glæder 
mig allerede til næste år, når jeg skal 
have mine børnebørn med ud at plukke 
de første anemoner - i en privat skov, 
supplerede Bent Agerskov.

Lederen i Skoven opfordrede skov
ejerne til at fjerne ulovlige skilte, at 
acceptere skovgæsters kortvarige 
ophold i umiddelbar nærhed af vej og 
sti - f.eks. for at plukke anemoner - 
samt at være imødekommende over for 
bløde grupper.

Netop Adgangsudvalget var emnet 
for de fleste kommentarer i den efterføl
gende debat. Danmarks Idræts-For
bund og WWF-Verdensnaturfonden del

te Friluftsrådets bekymring over de, der 
løb fra indgåede aftaler. Samtidig var 
der en klar opfordring til organisationer
ne under Friluftsrådet om at arbejde 
aktivt for, at resultaterne fra såvel 
Adgangsudvalget som Wilhjelmudval- 
get bliver taget alvorligt af miljøministe
ren.

Også Landboforeningerne udtrykte 
et stort ønske om, at samarbejdet mel
lem jordbrug og friluftsliv via lokalt 
engagement og initiativ atter vil komme 
til at blomstre.

Kilde:Pressemeddelelse fra 
Friluftsrådet 30.4.02

# Køb af træ på roden i
# Maskinskovning

, BRDR.
# Udkørsel af træ Jhøirup a/s
• Maskinplantning Skoventreprenører
# Oprilning Skovgade 20

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

30 80 01 73
# Knusning Fax 76 80 14 00

Brændekløver
Traktor
drevet
Kløvelængde 70 cm 

Normalpris 6.000,-

Kampagnetilbud

4.790,
FORSIKRING

-værd at vælge

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

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

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

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

03
Excl. moms 

Så længe lager haves.
Kellfri leveres også som 

el-drevet brændekløver. Pris 8.600,- 
Ring for brochuremateriale.

Blåkildevej 8 ■ Stubberup ■ DK 5610 Assens 
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Figur 1. Prisudvikling for korttømmer af rødgran, løbende priser, 1991-2001. Indtil 
2000 vises vejledende priser, herefter prisstatistikken fra Danske Skoves Handels
udvalg.

det har sendt bølgevirkninger til 
savværkerne og skovbruget.

Regnskabsoversigterne for 2000 
understregede tendensen med ringere 
indtjening. Skovbrugserhvervet 
bevæger sig i retning af ikke længere at 
være økonomisk bæredygtigt.

Den samme tendens kendetegner 
også træindustrien, hvor omkostningsni
veauet betyder, at konkurrenceevnen er 
forringet. I 2001 ophørte opskæringen 
på flere savværker, og denne tendens 
er desværre videreført i år. Den 28. 
februar meddelte Ferritslev Savværk 
således, at de vil ophøre med 
opskæringen af råtræ (hovedsageligt 
bøgekævler). Danmark mister derved 
en kapacitet på mere end 10,000 m3 
årligt.

Nåletræ
Efterspørgslen på de enkelte nåletræs
savværker er meget forskellig afhængig 
af savværkernes ordrebeholdninger og 
leveringskontrakter med større skovdi
strikter. Der er stadig store vandlagre 
flere steder i landet, og samtidig er der 
løbende et behov for frisk råtræ.

Skovningsaktiviteten er relativt høj, 
men afsætningsmulighederne svinger 
meget lokalt. Markedet er meget stadig

meget følsomt, hvilket især beror på en 
til tider usikker afsætningssituation for 
savværkerne. Samtidig vinder billigt 
svensk trælasttømmer stadig større 
markedsandele i Danmark. Markedssi
tuationen indebærer derfor, at en god 
og konstruktiv kontakt mellem det enkel
te skovdistrikt og savværkerne er større 
betydning end nogensinde før.

Vinterens storme ramte hårdest i den 
sydlige del af landet, hvor der på Lol- 
land-Falster og Sydfyn formodentlig 
væltede ca. 25.000 m3 nåletræ. I den 
resterende del af landet er der tillige 
meldinger om spredt fald af større 
omfang end forventet. På flere distrikter 
viser en nøjere bevoksningsgennem
gang, at flere træer er beskadigede af 
snetryk i starten af vinteren.

Aktuelt er det sværmningstid for flere 
af de skadelige insekter. Medio april var 
der flere meldinger om angreb af den 
stribede vedborer. Der var især risiko 
for tømmer som havde ligget mere end 
en måned i skoven. Såfremt tømmeret 
er angrebet er der ringe muligheder for 
kemisk bekæmpelse, og resultatet er en 
kvalitetsmæssig deklassificering.

Ultimo april og en måned frem er 
sværmningstid for typografbillerne. 
Skovejere bør derfor løbende være

170

1 on

Vejl. pris<=2,45 m 

Prisstat. >=4,85 m 

Prisstat. 3,95-4,55 m 

Prisstat. 2,75-3,65 m 

Prisstat, -2,7

Af sekretær i Danske Skoves 
Handelsudvalg,
Frank Hansen

Råtræmarkedet i 
Danmark er præget af 
dårlig afsætning. 
Uafkortet tømmer er 
præget af vandlagre og 
konkurrence fra 
Sverige, mens kort
tømmer nogle steder 
afsættes rimeligt.

Markedet for bøg er 
skredet og præges af 
konkurrence udefra. 
Afsætningen på andre 
arter er relativt god.

Denne artikel bringer uddrag af marked s - 
beretningen fra Danske Skoves Handels
udvalg. Beretningen er opdateret 
29.4.2002.

Den fuldstændige beretning kan ses 
på www.skovforeningen.dk og kan kun 
læses af skovejende medlemmer af Skov
foreningen. Denne beretning omfatter 
også afsnit om økonomi og konjunkturer 
generelt, valutaforhold og råtræmarkeder
ne i vore nabolande. Den næste udgave 
ventes omkring d. 24.5.2002.

Der henvises flere steder til prisstati
stikken over råtræ som indsamles af 
Handelsudvalget. Denne statistik kan ses 
på www.skovforeningen.dk og er tilgæn
gelig for alle - dog er tallene for de sene
ste tre måneder reserveret for skovejende 
medlemmer.

Red.

Den aktuelle situation i skovbruget såvel 
som træindustrien er domineret af de 
særdeles svære økonomiske vilkår 
erhvervet som helhed er tynget af. 
Afsætningen fra både den primære og 
sekundære træindustri er mærket af 
den tilbageholdenhed, der har kende
tegnet såvel byggebranchen som det 
generelle forbrug.

Møbelbranchen er ligeledes i krise, 
idet eksporten i 2. halvdel af 2001 blev 
reduceret. Møbelbranchens efterspørg
sel på halvfabrikata af såvel solidt træ 
som trækompositter var derfor lav, og

MARKEDSSITUATIONEN
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Figur 2. Prisudvikling for emballagetræ af hvide og røde træarter, løbende priser, 
1993-2001. Indtil 2000 vises vejledende priser, herefter prisstatistikken fra Danske 
Skoves Flandelsudvalg.
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Figur 3. Prisudvikling for Junckertræ af forskellige træarter, løbende priser, 1988- 
2001.

opmærksom på angrebsfrekvensen, 
idet sanitetsskovninger kan reducere de 
økonomiske skader.

For begge insekter gælder, at det til
bageværende stormfaldsaffald har givet 
gode betingelser for opformering, og at 
varmt vejr i den kommende tid kan 
medføre kraftige og skadelige opforme
ringer.

Afsætningssituationen er stadig præ
get af regional differentiering, idet trans
portafstandene fra Østdanmark til den 
aftagende træindustri medfører et bety
deligt transportfradrag. Uafkortet tøm

mer er således svært at afsætte fra 
Sjælland og Øerne. Flovedparten af 
skovningerne bliver derfor opskåret 
som korttømmer, som bliver afsat til Jyl
land eller eksporteret.

I Vestdanmark afsættes korttømmer 
til priser tæt på niveauet i 1999, og der 
er moderat efterspørgsel på uafkortet 
tømmer fra enkelte savværker. Ulighe
den i afsætningsmulighederne medfører 
dog, at der er en stor spredning på de 
indberettede prisdata i prisstatistikken. 
Prisstatistikken for marts måned viser at 
de indberettede priser på uafkortet

rødgran er lidt lavere end februar 
måned. Prisniveauet har dog været 
relativt konstant i det seneste halve år, 
og der er heller ingen forventninger om 
prisændringer henover sommeren.

Afsætningen af tømmer præges des
uden af de tømmerskærende savvær
kers dårlige økonomi. Det danske mar
ked er vigende. Færdigvareprisen på 
trælast ligger ca. 120 kr/m3 lavere end 
før stormfaldet. Savværkerne har des
uden store lagre af såvel råvarer som 
færdigvarer.

Emballagesavværkerne og Novopan 
efterspørger træ til et prisniveau, der er 
steget lidt i løbet af vinteren. Storm
faldstræet er efterhånden oparbejdet, 
og især emballageindustrien har behov 
for nye indkøb af råtræ i løbet af foråret 
og sommeren. Specielt for emballage
effekterne har skovejerne dog stadig 
prisstigninger til gode, før priserne når 
niveauet inden stormfaldet.

Løvtræ
Skovningssæsonen for løvtræ er efter
hånden overstået i Danmark såvel som 
Centraleuropa. For de fleste skovdistrik
ter indebar afsætningen af løvtræ nogle 
negative erfaringer, idet markedet for 
de flestes vedkommende har manglet 
den vante efterspørgsel.

I løbet af vinteren er prisniveauet 
skredet. Overordnet set har efterspørg
slen på bøg ikke matchet udbuddet, og 
de samlede solgte mængder er tilsva
rende lave. Det har generelt betydet, at 
distrikter som skovede bøg inden nytår, 
har opnået bedre priser end de distrik
ter, som planlagde skovningen til slut
ningen af vinteren. I perioden januar
marts er den indberettede mængde 
bøgekævler 60% lavere end samme 
periode sidste år.

Tendensen ses desværre tydeligt i 
prisstatistikken for marts måned, hvor 
prisniveauet på B-kævler over 50 cm 
faldt med 4,3% i forhold til februar 
måned. Prisudviklingen på de gode 
kævler af bøg har siden august haft en 
tydeligt faldende tendens. Af de indbe
rettede mængder til Skovforeningens 
prisstatistik er gennemsnitsprisen på en 
B-kævle over 50 cm faldet med mere 
end 22% i de seneste 8 måneder.

Prisudviklingen afspejler den hårde 
konkurrence, som danske savværker 
møder fra især østeuropæiske savvær
ker, hvor både råtræsprisen og timeløn
ningerne er markant lavere end i Dan
mark. På eksportmarkederne har det 
desuden været svært at sælge dansk 
træ, da køberne er meget pris- og kvali
tetsorienterede. FHertil har det markante 
prisfald i Centraleuropa i efteråret 2001 
haft en stor indflydelse, da asiatiske 
opkøbere i stor stil har placeret deres 
opkøb syd for grænsen i stedet for i 
Danmark.

Desværre er det særdeles usikkert 
om bøgepriserne vil bedres igen til 
efteråret. Umiddelbart er der ingen indi-
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ØNSKER DU UDSØGTE 
SKOVPLANTER?
SPØRG DIN 
PLANTEMÆGLER!

Bent Hansen
Tlf, 87 52 20 00 ■ fax 87 52 20 01 
ell. mobil 40 40 98 91

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

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

kationer af, at prisniveauet vil stige. Den 
største sandsynlighed taler for, at pri
serne vil finde et nyt niveau omkring det 
aktuelle, hvortil kommer, at de danske 
eksportører skal tilbagekæmpe de mar
kedsandele, som blev mistet i løbet af 
vinteren. Desuden er det et faktum, at 
der inden for det sidste år er lukket løv
træssavværker i Danmark således, at 
den samlede opskæringskapacitet er 
reduceret.

Efterspørgslen på andre løvtræsarter 
har været relativ god. Dette gælder især 
eg, hvor møbelfabrikkerne viser en øget 
interesse herfor, især med henblik på 
færdigvaresalg til Sydeuropa. Desværre 
er dansk eg oftest af ringere kvalitet 
end det centraleuropæiske, hvorfor de 
gode og dyre kvaliteter kun findes i rin
ge omfang. Den manglende afsætning 
på bøgemarkedet har til en vis grad 
fremskyndet skovningen af eg mod slut
ningen af vinteren.

De lyse træarter har haft en stabil 
afsætning i vinter til moderate priser. 
Afsætningen på askekævler har dog til 
tider været betegnet som træg. Efter
spørgslen varierer særlig som følge af 
lokalaftaler mellem skovdistrikter og 
miindre savværker, der følger konkrete 
afsætningsmuligheder.

Junckers Industrier oplever for tiden 
en god efterspørgsel på deres gulvtræ, 
og tempoet i produktionen øges derfor 
lidt for at følge den løbende ordretiI- 
gang. Junckers forventer tillige at kunne 
aftage lidt større mængder af stort 
bøgetræ end oprindeligt forventet.

Ved denne artikel vises prisudviklingen i 
en årrække for tre effekter. I den tilsvaren
de artikel i februar blev der vist prisud
viklingen i de seneste godt tyve år for 
tømmer af rødgran, samt kævler af bøg 
og eg.

NOrOPvIN
- Danmarks førende 

producent af spånplader, 
BODEX-krydsfiner samt 

VIBOPAN-paneler til 
væg- og loftbeklædning.

Hertil KØBER vi bl.a.
NÅLETRÆ 

i forskellige længder, 
soldet/usoldet 
savværksflis.

Yderligere oplysninger 
ved henvendelser til 

vort skovkontor 
tlf. 89 74 74 38, 

fax 89 74 74 73.

NOTOMN
NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

Pindstrup 
DK-8550 Ryomgård 

Tlf. 89 74 74 74 
Fax 89 74 75 76
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Laden på Bramstrup bruges i det daglige som maskinlade, men kan hurtigt omstil
les til kurser, udstillinger eller koncerter. Den bærende konstruktion er stålspær 
samt træ.

En trælade af høj 
håndværksmæssig 
kvalitet er lige opført på 
et fynsk gods. Ejeren 
ønsker en bygning som 
kan opfylde flere nuti
dige formål, samtidig 
med at han vil bevare 
stedets ånd.

Set på lang sigt koster 
laden næsten det sam
me som en traditionel 
lade i stålplader, fordi 
levetiden er længere. 
Hertil kommer at træ
laden forøger ejendom
mens herlighedsværdi.

Kører man jævnligt på landevejen fra 
Odense til Fåborg har man for kort tid 
siden bemærket en ny bygning vokse 
op, lidt nord for Nr. Lyndelse. Det er en 
stor lade, som er blevet opført på godset 
Bramstrup, der ejes af Niels Langkilde.

Lige så snart man kører væk fra den 
trafikerede landevej kommer man til en 
anden verden. På den ene side en lille 
skov, på den anden side en voldgrav 
som går helt rundt om en smuk trelæn
get gård i bindingsværk. Længere frem
me ser man en park med lysthus, en 
stråtækt lade i bindingsværk og en møl
ledam.

Uden for voldgraven ligger en række 
ældre avlsbygninger i røde mursten og 
tegltag. I den ene ende af dette kom
pleks, ud til markerne, ligger laden.

Når denne lade er værd at omtale i 
Skoven, er det ikke kun fordi den er lavet 
af træ. Det er et gedigent byggeri med 
mange håndværksmæssige kvaliteter 
som kan give laden en meget lang leve
tid. Samtidig har laden en høj æstetisk 
værdi som formentlig øger hele ejen
dommens herlighedsværdi sammenlig
net med en traditionel konstruktion.

Bevare værdierne
Laden er opført som erstatning for en 
ældre lade der væltede i orkanen i 
december 1999. Da den skulle genop
føres tænkte Niels Langkilde længe 
over hvordan den nye lade skulle se 
ud.

- Det har været en uudtalt aftale gen
nem århundreder her på stedet at vi 
bygger ordentligt. Vi skal bevare eller 
forøge ejendommens herlighedsværdi.

- Da man i sin tid byggede avlsbyg
ningerne i røde mursten fik man en 
udtalelse fra Kunstakademiet om den 
arkitektoniske værdi. Derfor lægger jeg 
vægt på at bygningerne stadig er i 
samklang med hinanden. Og at laden 
kan få en lang levetid, ligesom de øvri
ge bygninger.

- Der skal også være en høj fleksibili
tet så laden kan anvendes til mange 
forskellige formål - vi kan ikke i dag 
vide hvad man har brug for om en 
årrække. Endelig har jeg tænkt på at vi 
udlejer 25 boliger, og lejerne bor her 
fordi det er et rart sted. Det kræver at 
der bygges pænt.

Tegl og træ
Niels Langkilde startede med at beslut
te at den nye lade skulle have et tegl
tag. Den gamle lade havde bliktag, som 
ikke passede særlig godt sammen med 
de øvrige avlsbygninger som har tegl
tag. Et tegltag på laden giver en mer
pris på skønsvist 600.000 kr i forhold til 
eternit, dels fordi materiale og montage 
er dyrere, dels fordi der skal bruges 
dobbelt så mange åse.

- For at få inspiration til den øvrige 
del af laden var jeg rundt at se på man
ge bygninger og så bl.a. et hus nær 
Hjerl Hede opført af forstkandidat Toke 
Foss. Han kunne fortælle hvordan man 
skulle bygge et træhus - og hvad man 
skulle undgå. Som rådgiver på projektet 
foreslog han forstkandidat Claes 
Harvald, og så begyndte det at rulle.

- Når det endte med træ skyldes det 
også at viste sig at være ret billigt. Der 
var et stort udbud efter orkanen, og der 
importeres billigt træ fra Østeuropa og 
Sverige.

- En tid overvejede jeg trykimpræg
neret træ, men det kan give problemer
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Laden er 72 m lang og er sammenbygget med det ottekantede tårn fra 1936 som rummede tærskeværket.

med bortskaffelsen af materialet når 
laden engang skal rives ned. Bramstrup 
er certificeret efter ISO 14001 (miljøsty
ring) og ISO 9002 (kvalitetsstyring), og 
det påvirker vores tanker på alle områ
der.

- Derfor endte det med en traditionel 
træbygning udført efter alle kunstens 
regler og med anvendelse af de bedste 
kvaliteter. Der er træ i åse, stolper og 
yderbeklædning - mens den bærende 
konstruktion blev stålspær.

-1 første omgang havde jeg tænkt på 
at anvende sibirisk lærk, men Claes 
Harvald følte sig mere sikker på at få 
den rette kvalitet fra svenske savværker. 
Mit indtryk er at Sverige har meget godt 
træ, men de konkurrerer meget på pris, 
og det kniber med en god kvalitet af 
efterbehandlingen, især tørringen. Men 
det lykkedes at fremskaffe beklæd
ningsbrædder af en meget høj kvalitet.

Gode rådgivere
Niels Langkilde vidste ikke meget om 
træbyggeri i forvejen. Han føler at en 
forhindring for anvendelse af træ er at

Laden har en markant plads i landskabet, her set fra Fåborg vejen.

_
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der kræves meget tid til at skaffe den 
nødvendige viden.

Han fremhæver flere gange de øvri
ge involverede i projektet.

Claes Harvald var teknisk konsulent. 
Han har arbejdet på Palsgård Savværk, 
men er i dag ansat i Skovlink A/S som 
køber råtræ til flere store savværker, 
bl.a. Palsgård. Claes Harvald har været 
med i alle faser, lige fra projektering, 
valg af råvarer, efterbehandling og mon
tage.

Totalentreprenør på projektet var 
Skanska i Odense ved byggeleder Poul 
Sørensen. Skanska havde ganske vist 
ikke mange erfaringer med træbyggeri, 
men gik til sagen med stor imødekom
menhed og fleksibilitet.

Tømirerne er et vigtigt led i hele pro
jektet. De satte en stor ære i at udføre 
arbejdet efter alle forskrifter. For blot at 
nævne nogle få detaljer: Brædderne 
skulle sorteres så marvsiden vender 
udad, og skruerne sættes I så de ikke 
knuser veddet.

Det har været en lang proces for 
Niels Langkilde at bygge den nye lade:
- Jeg var træt lige efter den var færdig, 
men nu er jeg glad for at den blev som 
den blev.

Mange anvendelser
Laden bruges i det daglige til gårdens 
maskinpark. Hertil kommer at laden 
udlejes til en række forskellige arrange
menter. Der afholdes kurser i teambuil
ding, kurser for servicepersonale på 
landbrugsmaskiner, kurser for land
mænd, udstillinger af GPS udstyr mv.
Og der er planer om at afholde maskin- 
demonstrationer, messer, kunstudstillin
ger og meget andet på stedet.

- Det har været en uudtalt aftale gen
nem århundreder her på stedet at vi 
bygger ordentligt når vi bygger nyt, 
siger Niels Langkilde som ses ved den 
nye lade. Ejendommen har en lang 
historie, og derfor bevarer vi de gamle 
bindingsværkbygninger, voldgraven og 
mølledammen.

Kurserne starter i mindre kursusloka
ler på ejendommen og fortsætter i 
laden hvor maskiner og udstyr skal kun
ne stilles pænt op, og der skal kunne 
laves interaktiv undervisning via stor- 
skærme. Der skal kunne mørkelægges, 
og derfor er laden helt uden vinduer.

72 m lang
Laden er 72 m i længden, 17 m i bred
den og 17 m op til kippen. Siderne har 
en højde af 6,4 m, og taghældningen er 
50 grader.

De store dimensioner skyldes at den 
nye lade skulle have nøjagtigt samme 
størrelse som den gamle, og at den nye 
lade skulle harmonere med de ældre 
bygninger. Hertil kommer den nutidige 
anvendelse til kurser mv. som kræver 
en ret stor loftshøjde.

Dimensionerne er de samme som i 
Sorø Klosterkirke som har en meget fin 
akustik. Det har laden også - da der 
ved indvielsen blev spillet musik kunne 
den høres overalt uden forstærker. Der
for er der også tanker om at afholde 
koncerter i laden.

Loftet er forsynet med hvide krydsfi
nerplader så man kan vise lysbilleder 
på loftet. Og med en lift der kan række 
15,5 m kan man nå helt op i kippen og 
hænge lærreder op dér, (Liften bruges i 
øvrigt til vedligeholdelse på gården og 
vil også blive brugt til at male laden).

Gul farve
Laden er malet gul, og mange har 
spurgt om hvorfor.

Niels Langkilde siger at svenskrød 
kunne være pæn - men med rødt tegl
tag ville bygningen virke som en stor 
klods. Sort har været moderne i en del 
år, men det ville være for voldsomt med 
en så stor bygning.

Gul er lysere og lettere, den giver en 
god baggrund for de grønne marker, og 
den bruges en del på egnen - så den 
blev det.

Laden er helt uden vinduer, og derfor får man en særlig lysvirkning når alle porte 
lukkes - det bliver ligesom det svage lys der trænger ned i skoven en sommerdag. 
Lyset kommer fra de små mellemrum mellem brædderne - men de er ikke store nok 
til at der kommer fygesne ind om vinteren.

Loftet er beklædt med hvidmalede 
spånplader så der kan projiceres bille
der op i loftet.

I
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”Træ er en billig råvare”
Men er det da ikke forfærdelig dyrt at 
bygge i træ - alle bruger jo stålplader i 
dag - vil mange sikkert spørge?

- Nej det er stort set samme pris, 
siger byggeleder Poul Sørensen fra 
Skanska i Odense.

- Her vil jeg forudsætte at alternativet 
er stålplader på 0,75 mm tykkelse, så 
de ikke får buler for et godt ord. De er 
generelt hurtige at montere, men man 
må regne med noget arbejde med til- 
danning i hjørner mv. Stålplader skal 
typisk udskiftes efter 40 år.

- Træ afviger fra stål på en række 
punkter. Selve træet er faktisk billigt - 
det viste sig således at grundmalingen 
var dyrere end selve råvaren. Det tager 
mere tid at montere træet, men det er 
let at tildanne plankerne. Træet skal 
males hvert 7. år, til gengæld kan det 
holde hundrede år hvis det monteres 
korrekt og vedligeholdes ordentligt.

- Under de forudsætninger koster 
træ det samme som stålplader - bortset 
fra grundbehandlingen af træet inden 
opsætning, som kommer oveni. Træet 
vinder på langt sigt fordi det kan holde 
meget længere end stål.

- Jeg føler også at træ har æstetiske 
fordele. Der komimer med tiden buler i 
stålpladerne, og de kan selvfølgelig 
skiftes ud. Men man kan ofte ikke få 
plader i helt den samme farve og profil, 
og med tiden vil bygningen se rampo
neret ud.

- Brædderne bliver naturligvis også 
skadet, men de er lette at udskifte med 
nye i samme dimension. Farven vil blive 
påvirket af vind og vejr, men bliver fri
sket op når der med mellemrum males. 
En hal af træ vil se pæn ud i hele sin 
levetid.

sf

Med en 
annonce i 

månedstidsskriftet

SKOVEN
får du

kontakt med 
skovbrugets 

beslutningstagere

Avlsbygningerne set fra den modsatte side af laden, med tårnet i midten.

Avlsbygningerne
Den største avlsbygning rummede et tærskeværk og er opført i 1936. Den gam
le lade var opført til opbevaring af kornneg, som herfra blev hejset op i ca. 16 
meters højde med kran og ført direkte ind i tærskeværket.

Selve tærskeværket stod på en drejeskive, så halmen efter tærskning blev 
presset over på loftet af de fire staldbygninger der ligger i stjerneform ud fra 
tærskeværket. På denne måde undgik man det hårde arbejde med at få hal
men op på loftet af staldbygningerne.

Et andet hårdt arbejde var at lufte kornet ved skovling. Også det havde man 
tænkt på - ved at trække propper ud i bunden af kornmagasinerne kunne kor
net løbe ned i et nyt magasin nedenunder. Og når det var kommet i bund blev 
det ført op til toppen med en elevator.

Målet med disse og andre tiltag var på kort sigt at lette det fysiske arbejde 
og på længere sigt skabe arbejdsforhold der kunne fastholde den nødvendige 
arbejdskraft i landbruget.

Der var således mange gode tanker bag bygningerne - men de blev foræl
dede allerede omkring 1950 med fremkomsten af mejetærskeren. I dag anven
des bygningerne til forskellige formål, bl.a. korntørring.

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. 56 72 53 77 - fax 56 72 57 02 

Forha ndling af a nlægsrør til overkørsler
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MANGE DETALJER
SIKRER

LANG HOLDBARHED
Ved omhyggeligt valg 
af materialer og godt 
håndværk sikres en 
meget lang levetid for 
laden. Og dermed bliver 
træ som materiale 
konkurrencedygtigt 
over for stål.

Ved første øjekast er laden på Bram
strup en træbygning som så mange 
andre. Men kigger man nærmere på 
den ser man mange detaljer som har til 
formål at sikre en lang levetid for byg
ningen og lette vedligeholdelsen.

Det vigtigste punkt er at holde vand 
væk fra træet - eller sikre at vandet hur
tigt kan løbe af. Træ kan godt tåle vand, 
blot det kan tørre hurtigt efter opfugt- 
ning.

Når man anvender træ er det vigtigt 
at følge disse principper for konstruktiv 
træbeskyttelse - dvs. beskyttelse af 
træet gennem den konstruktive udform
ning. Kun på den måde kan træ som 
materiale være konkurrencedygtigt med 
andre materialer - stål, beton mv.

Der er mange detaljer, så lad os tage 
dem en for en - oppefra. Artiklen er 
hovedsagelig baseret på oplysninger 
fra Claes Harvald som har været konsu
lent på projektet.

Tagrender
Hvis regnvandet får lov at løbe ud over 
siden vil en del af det blive blæst ind på 
væggen - især når den er så høj som 
6,4 m. Og når regnvandet rammer jor
den vil det sprøjte op på den nederste 
del af væggen. Allerede i løbet af få år 
kunne de nederste par meter af faca
den have en algebelægning og begyn
dende svampeangreb.

Derfor ledes vandet fra taget væk 
med tagrender. Nedløbsrøret er des
uden ført ned i jorden, også for at hin
dre opsprøjt.

Vindskeder
Enden af tagfladen er lukket med vind
skeder af træ. Hertil er valgt træ fra St. 
Hjøllund Plantage, skåret af Palsgård 
Savværk. Dette træ er smalringet og har 
derfor lille tendens til vridning (snoning i

*

Et stort tagudhæng og tagrender 
beskytter væggene mod det meste af 
den regn der falder. Vindskeder og 
undersiden af tagudhænget er lavet af 
gran fra St. Hjøllund.

Væggene er så høje at de ikke kunne 
laves af brædder i ét stykke. I stødet - 
samlingen - er derfor monteret en dryp
kant af metal som leder regnvandet 
væk.

længderetningen). Dette er især vigtigt 
fordi der er valgt lange længder og sto
re bredder (9’’).

Gavlen er så bred at vindskederne 
måtte opbygges af flere brædder. Sam
lingen - eller stødet - ville de fleste nok 
lave ved at skære de to brædder over 
med et vinkelret snit og skubbe de to 
brædder sammen.

Men så ville man fange mere vand 
fordi stødet ligger på skrå når vindske
den sidder på gavlen. Og når de to 
brædder er sat tæt sammen vil vandets 
overfladespænding ’’suge” vand ind 
mellem endefladerne.

Derfor er snittet lagt så det er lodret 
når brættet er monteret. Og de to bræd
der er monteret med 1 cm afstand, så 
der ikke kan hænge en vandfilm mellem 
de to endeflader. Vindskederne er 
opbygget af to lag brædder, monteret 
på klink,

Stort tagudhæng
Den enkleste måde at holde vand væk 
fra bygningen er et stort tagudhæng. 
Med et udhæng på knapt 1 m overalt 
bliver en stor del af regnvandet ledt 
væk fra væggene.

På undersiden er taget er der monte
ret brædder, og det er samme kvalitet 
råtræ somi i vindskederne.

Ydervæggen
Ydervæggene er lavet af granbrædder 
af en relativt stor dimension for at sikre 
en lang levetid for laden og samtidig 
give bygningen ’’tyngde”.

Tykkelsen er 28 mm og bredden er 
5" (125 mm), hhv. 7” (175 mm), opsat 1 
på 2. Det brede bræt er bagest og det 
smalle forrest, således at 25 mm af hver 
side af det bageste bræt er dækket af 
det forreste. Dermed fremtræder
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Brædderne er fastgjort med rustfri skruer 
og skruerne er skruet i så de flugter med

væggen udefra som om den er lavet af 
brædder af samme bredde.

Der er tale om centrumskårne bræd
der - dvs. de fire midterste brædder af 
en stamme, den del af stammen hvor 
man normalt laver tømmer. Det betyder 
at der er ingen tørre knaster som med 
tiden kan falde ud.

Anvendelse af centrumbrædder 
medfører også stående årringe - det vil 
sige at årringene står vinkelret på faca
den når brædderne er monteret med 
marvsiden udad. Det betyder at træet 
er mere roligt, man undgår revner i 
brædderne, og malingen binder bedre. 
Også dette træ skulle være smalringet 
for at begrænse vridning - især snoning 
i længderetningen - som kunne skabe 
åbninger i væggen.

Træet kommer fra Lonneberg i Små
land, Man kunne sagtens have anvendt 
dansk hedegran, men da det midt 
under byggefasen blev besluttet at gå 
fra trykimprægneret træ til ubehandlet 
træ var der ikke tid til at få produceret 
den ret store mængde brædder i den 
ønskede kvalitet på danske værker. 
Desuden var det svenske træ på købs
tidspunktet 25% billigere end tilsvaren
de dansk træ.

Under tørringen opstår der små rev
ner - tørreridser - i nogle af brædderne, 
som derved vil være mere udsatte for 
vand. Derfor er træet sorteret, så bræd
der med små tørreridser er sat på 
nordsiden og under udhængene, mens 
de fejlfri brædder sidder på sydsiden 
hvor de udsættes for sol og varme.

Det var vanskeligt for det svenske 
savværk at lave den rette efterbehand
ling. Halvdelen af partiet blev kasseret 
på grund af for store tørrerevner. Træet 
var tørret ned for hurtigt så der var rev
ner på op til halvdelen af brættets tyk
kelse. Men det lykkedes savværket at 
fremstille beklædningsbrædder af en 
meget høj kvalitet.

• #

I

I
i forborede huller, 
overfladen.

Der er lavet flere døre for at lette anvendelsen til kurser mv. - 
og over døren ses en drypkant af træ til at beskytte træværket 
i døren.

Drypkant
Ydervæggene på denne lade har en 
højde på 6,4 m, men man kan normalt 
ikke få brædder over 5 m i længden. 
Derfor er væggen opbygget af to sæt 
brædder, og i stødet er der monteret en 
metalskinne - en drypkant - for at lede 
vandet væk. Der er ca. 1 cm luft både 
under og over denne drypkant så der 
ikke samles vand mellem brættet og 
drypkanten som følge af vandets over
fladespænding. (Drypkanten er fastgjort 
på det tømmer som er underlag for bek
lædningen for at sikre ventilation af 
endesnittet).

På sidevæggene er der 1 stød, mens 
gavlene er så høje at der er 3 stød med 
hver sin drypkant.

Døre og porte er nogle af de få ste
der hvor vand kan komme gennem 
yderbeklædningen. Over de store porte 
er derfor monteret brede drypkanter af 
metal, og over dørene er opsat tilsva
rende drypkanter af træ.
Rustfri skruer
Brædderne er fastgjort med skruer der 
sidder bedre fast end søm. Der er valgt 
rustfri skruer fordi galvaniserede skruer 
i det sure miljø her i landet ikke kan hol
de hundrede år som er ladens levetid.

Skruerne er monteret i forborede hul
ler for at mindske risikoen for revner og 
flæk i yderbeklædningen (der er boret 
28.000 huller i brædderne!).

Skruehovederne flugter med overfla
den. Skruerne er ikke skruet i bund, for
di det vil give knusnmger i veddet, som 
vil lette vandets indtrængning.

Endelig sidder alle skruer gennem 
kun ét bræt. I en 1 på 2 beklædning ser 
man af og til skruer / søm som går gen
nem begge brædder hvilket hindrer 
træets fugtbevægelser og derfor med
fører revner og flæk.

Drypnæse
Der er selvfølgelig noget regnvand som

løber ned ad ydervæggen. For at hindre 
opsugning i endetræet er der lavet 
drypnæse - et skråsnit - nederst på 
brættet.

Den samme drypnæse er lavet alle 
de steder på facaden hvor der er stød 
mellem to sæt af brædder.

Endefladeforsegling 
Endefladen af et bræt er det mest 
vandsugende sted. Derfor er der lavet 
en forsegling af endefladen - dvs. den 
har fået et ekstra lag maling.

Forseglingen skal med mellemrum 
vedligeholdes, og derfor er der lavet så 
stor afstand mellem brædderne i hvert 
stød, at det er muligt at komme ind med 
en pensel og male træet.

Oliemaling
Træet er malet, dels for at forlænge 
holdbarheden, dels af æstetiske årsa
ger.

Den nemmeste løsning er plastic
maling, men det er ikke diffusionsåbent, 
hvilket hurtigt medfører svampeangreb 
på udsatte steder. Efter en årrække vil 
malingen skalle af, og det kræver en 
omhyggelig afrensning før næste gang 
maling.

Derfor er der valgt oliemaling, som 
tillader vanddamp at passere. Den vil 
med tiden "kridte” og ikke skalle af og 
er nemmere at klargøre til genmaling.

I denne lade er også den indvendige 
side malet af hensyn til anvendelsen til 
kurser. Samtidig opnår man en god 
fugtbalance i træet, og væggen er for
beredt til en senere isolering.

Alle brædder er malet inden monte
ring, og det er gjort på maskine til en 
fornuftig pris. Malerarbejdet er udført 
efter forboring af huller og savning af 
drypnæse så alle kanter forsegles.

Som noget meget vigtigt er alt træet 
malet i ru tilstand, lige efter det kom ud 
fra tørreovnen. Hvis træ får sollys i bare
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I gavlen er der flere stød (samlinger), og over hvert stød er der en drypkant for at 
føre vandet væk fra facaden.

Underkanten af brædderne er skråt 
afskåret så regnvand kan løbe af (en 
drypnæse). Jorden er dækket af søsten, 
så vandet ikke sprøjter op på træet.

få timer vil de yderste fibre blive ned
brudt og malingen vil hæfte dårligere.

Maling (og lim) hæfter nemlig kun på 
nogle få lag af fibre, og derfor er det 
vigtigt at man behandler helt friskt træ. 
Denne detalje har betydet at der kan gå 
betydeligt længere tid mellem overfla
debehandling af væggene end normalt.

Søsten i kanten
Langs hele fundamentet ligger et lag af 
søsten skrånende væk fra fundamentet. 
De forhindrer at der kan vokse planter

som kan holde på fugtighed helt op til 
væggen. Og der bliver mindre sprøjt af 
regnvand op på væggen.

Samtidig er underkanten af brædder
ne hævet godt 20 cm over jorden.

Bærende konstruktion 
Ladens bærende konstruktion er 
stålrammer. Til gengæld er der brugt 
træ til alle de øvrige bærende dele ind
vendig - åsene hvor taget er monteret, 
og det tømmer hvorpå ydervæggene er 
fastgjort.

Træet er fuldkantbesavet rødgran fra 
Mattrup Gods, skåret på Palsgård 
Savværk. Til disse dele stilles ikke helt 
de samme krav til kvalitet, men af æste
tiske grunde er der valgt pænt skåret, 
lyst træ som harmonerer med de gule 
vægge og grå stålspær.

Afslutning
Laden er altså udformet så træet holdes 
tørt og svampe ikke kan vinde indpas. 
Nogle af disse detaljer - fx stød i vind-

Kursus i
Bjælke-, Blokhus-, Fuldtømmerbygning, 

Logbuilding 
25. maj - 15. juni 2002

Vi har igen i år fået overtalt B. Allan Mackie, til at komme til Skandinavien og undervise sammen 
med os. Kurset bliver på tre uger og afholdes i Danmark, nærmere bestemt på Djursland.

B. Allan Mackie er kendt som den amerikanske/canadiske logbuilding industris grundlægger og han 
kører kurser hvert år i Canada, Korea, Japan og mange andre steder, rundt om i verden.

Se nærmere på http://www.askyggdrasil.dk 
Eller ring på 4970 7040 

AskYggdrasil.dk - Freysvej 8 - 3140 Ålsgårde 
Tel: 4970 7040 - Fax: 4970 7091 - Mob.: 4010 7041
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skeder, at vende marvsiden udad, at 
lave afstand til jorden og lægge søsten 
ud - koster ikke mere end det mere tra
ditionelle valg. Der er blot tale om at 
vide hvordan man gør tingene på den 
rette måde.

Andre detaljer - fx de tykke brædder, 
drypnæser, forborede huller og rustfri 
skruer - koster mere på kort sigt. Men 
på længere sigt spares på vedligehol
delse, og man får en længere levetid på 
bygningen.

De fleste af disse detaljer er sådan 
set ikke nye. De har været brugt af 
håndværkere gennem masser af år, 
men mange er blevet glemt i jagten på 
den lavest mulige pris på kort sigt.

sf

Skovbruget
Formålet med besøget på Bram
strup var at høre om den flotte 
træbygning. Men der blev også tid 
til en kort snak om godsets 30 ha 
skov som primært ligger i en bred 
ådal omkring Lindved Å. Skoven 
passes gennem Skovdyrkerforenin- 
gen Fyn Nord.

Skoven har rummet noget gran, 
men det er ved at glide ud. Der 
plantes primært bøg, eg og ask, og 
i sumpede områder el og ask.

- Med de nuværende træpriser 
giver skoven ikke store indtægter, 
siger Niels Langkilde, Sammen 
med andre skovejere på egnen er 
jeg efterhånden kommet frem til at 
skoven først og fremmest skal dri
ves så den er pæn at se på. Den 
skal give oplevelser og udgøre en 
god biotop for dyre- og planteliv.

- Driften er ikke såmænd ikke 
ændret ret meget i forhold til tidli
gere. Men vi fjerner ikke enkelte 
store generende træer hvis de I 
stedet kan give oplevelser. Og vi vil 
gerne bevare bevoksninger med 
højstammet bøg, fordi det hører til 
på egnen.

- Juletræer har vi aldrig gjort 
noget ud af. Skoven ligger lavt så 
der kommer tit frost, på markjord er 
landbruget bedre, og juletræer har 
ikke nogen rekreativ værdi.

- til det høje græs 
www.skoerpingmotor.dk 

eller tlf. 98 39 17 11

-

*

T

En brostensbelagt vej fører over foldgraven op til hovedbygningen i bindings
værk.

Gårdens historie
Bramstrup ligger ca. 8 km syd for Odense. Hovedgården stammer fra 1425, og 
den kom ved ægteskab til slægten Brockenhuus i 1505. Hovedbygningen er 
opført i 1689 og er fredet.
I 1848 blev gården købt af N.H. Langkilde. Den nuværende ejer, Niels Langkil
de er uddannet agronom og 5. generation på stedet.
Gården har 335 ha landbrug, 30 ha skov, og 39 ha andet, i alt 404 ha. Der dyr
kes byg, frøgræs, hvede og sukkerroer. En del af jorden er lejet ud til private fir
maer til forsøgsvirksomhed (bl.a. frøavl), og der drives maskinstation og bolig- 
og erhvervsudlejning. Det meste af jagten udlejes. Det nyeste er etablering af 
et videncenter som formidler viden om landbrug og fødevarer.
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BLOKHUSE KRÆVER 
STORT NÅLETRÆ

Blokhuse laves af store 
stammer af nåletræ.

Diameteren skal være 
mindst 28 cm i top - så 
kan huset klare krave
nen til isolering. Ellers 
stilles der kun små krav 
til kvaliteten af råtræet.

Et hus på 150 m2 
kræver råtræ til en vær
di af omkring 80.000 kr.

En torsdag morgen i april mødes 5 
mennesker langt ude i Addit Skov ved 
Ry. Det er første trin i retning af bygning 
af et parcelhus. Men ikke et sædvanligt 
hus - det er nemlig et blokhus hvor alle 
vægge er opbygget af hele stammer af 
nåletræ.

Opgaven i dag går på at udvælge 
de stammer der skal bruges. Skovfoged 
Jan Østergård viser vej, Per Beske 
Andersen fra Ask Yggdrasil er entrepre
nør og vurderer stammerne, og bygher
ren Kasper Ejersbo sammen med sin 
kæreste har den endelige afgørelse.

Råhuset opføres under et kursus i 
bygning af blokhuse der afholdes på 
Djursland fra 25. maj og 3 uger frem. 
Kursusleder er B. Allan Mackie som kan 
betegnes som grundlægger af den nor
damerikanske industri inden for blok
huse eller logbuilding. Hans viden er 
baseret på studier af nybyggernes blok
huse samt 50 års erfaringer med at 
bygge nye huse.

Mackie er nu 77, men kører stadig 
kurser overalt i verden og skal nu lede 
opførelsen af dette hus på Djursland. 
Kasper Ejersbo er uddannet EUD skov
bruger og har været på blokhuskurser 
før - og han deltager selvfølgelig på 
Mackies kursus.

Kurset arrangeres af Per Andersen 
som oprindeligt er uddannet flymekani
ker. Han har renoveret mange huse og 
laver for tiden 1 blokhus om året.
Resten af tiden laver han finske masse
ovne (dvs. ovne med en stor stenmasse 
som fyres kortvarigt 1-2 gange I døgnet

3

Fælderetningen skal overvejes nøje.

%
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En stamme som denne med store 
knaster er velegnet til blokhuse hvis 
man ønsker en dekoration i form af en 
stamme med store buler. En mindre 
snoning gør heller Ikke noget.

Fra venstre ses Per Andersen, Jan 
Østergård og Kasper Ejersbo ved et 
træ som er velegnet til blokhuset. 
Dimensionen er dog lige i overkanten 
hvis bygherren ser på prisen.
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og resten af tiden afgiver varmen til 
huset).

Krav til råvaren
- Der stilles ikke ret mange krav til det 
træ vi bruger til blokhuse, fortæller Per 
Andersen. Det eneste ufravigelige er at 
stammerne skal være mindst 28 cm i 
diameter. Længden af stammerne er i 
dette hus 14-16 m, nogle enkelte (til 
tagåse) dog 20 m.

- Med en tykkelse på 28 cm opfylder 
man Bygningsreglementets krav til iso
lering af helårshuse. Så er der ikke brug 
for yderligere isolering af huset, og man 
kan få en dekorativ virkning ved at se 
den rå stamme inde i huset.

- Alle træsorter kan i princippet bru
ges - jeg foretrækker douglas, men 
rødgran er fin. I Sverige bruges også fyr, 
i Schwarzwald har man brugt ædelgran, 
og i Japan bruges cryptomeria. Gene
relt vil jeg foretrække at købe træ i lokal
området for at begrænse transporten.

- Smalle årringe er ikke så afgøren
de, for de fleste stammer skal ikke bære 
noget. Rethed er vigtig for de 7 åse 
(taget bæres af åse der går på langs af 
huset). Men for de øvrige dele af huset 
har det ikke så meget at sige om stam
men er helt ret.

- Douglas har af og til en svag krum
ning på den nederste del af stammen, 
og sådanne stokke kan bruges til korte 
vægstykker. Mindre krumninger udlig
nes nemlig når man lægger stammerne 
ovenpå hinanden og det kræver en vis 
dimension på stammen. Det betyder 
altså at den nederste tykke del af stam
men godt må have en mindre krumning 
i et plan, mens den øverste tyndere del 
skal være ret.

- Store knaster er ikke nogen hin
dring, bortset fra at stammerne er lidt 
hårdere at tildanne. Det afhænger mere 
af hvad bygherren vil have. Hvis han 
synes det ser flot ud at nogle vægge 
har store buler kan man godt bruge 
kanttræer med store grene til den ene 
side.

- Enkelte stammer med snoning kan 
også bruges. Man skal blot huske at 
lægge dem i bunden, så vægten af de 
øvrige stammer holder dem fast.

- Det allerbedste er hvis træet kan 
håndskoves fordi så får vi stammerne i 
pæn stand. De fleste steder vil man nu 
nok maskinskove, og så skal der bru
ges gummivalser med kæder som ikke 
sætter mærker i veddet.

Valg af stammer
Med den besked kører vi alle ud til en 
bevoksning af ca. 80 årige douglas i 
nærheden. Træerne står på en ret stejl 
skråning med en del grupper af 
opvækst som gerne må skånes, Det 
giver skovfogeden lidt at tænke over 
når træerne skal fældes og trækkes ud.

Netop i denne bevoksning vil man 
nok lave en del manuel fældning, fordi 
det er svært at køre opad. Træerne kan
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Omkring 1/3 af stammerne i denne douglas bevoksning er egnede til blokhuset.

så lægges ned ad skråningen, og en 
skovningsmaskine kan stå ved foden af 
bakken og tage stammerne. Der bliver 
ikke meget afkvistnmg, fordi det der 
skal bruges til blokhuset er bundstok
ken som er næsten uden grene.

Topdiameteren kan af gode grunde

ikke måles, men vi regner os hurtigt 
frem til at stammer med 50 cm I bryst
højde er et udmærket valg, mens 
undergrænsen ligger omkring 45 cm. 
Det viser sig hurtigt at de mindste og 
de største stammer i denne bevoksning 
skal vi se bort fra.
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Blokhuset bygges som led i et kursus 
der ledes af Allan Mackie. Billedet 
stammer fra et tidligere kursus og kan 
ses på DR's hjemmeside.

nififinnr w

Sådan kan blokhuset måske komme til 
at se ud - billedet stammer fra et 
tidligere kursus.

Frilandsprojektet
Blokhuset skal opføres i Feldballe ved Rønde på Djursland. Det skal indgå i en 
landsby, Friland, der er organiseret som en andelsboligforening og stiftet på 
initiativ af Danmarks Radio. Målet med landsbyen er: ”At bygge enkle huse af 
sunde materialer, som folk har råd at bo og leve i”.

Formålet med DR-Friland er ”at skabe et eksperimentarium for byggeri og 
erhvervsudvikling i byerne på landet. Et sted hvor vi arbejder med byggeri, der 
giver folk mindre gæld - og dermed forhåbentlig større frihed og flere mulighe
der for at beskæftige sig med det de har lyst til herunder f.eks. at blive free
lancer eller starte egen virksomhed.”

Der opføres ca. 5 huse om året i landsbyen. Alle huse skal bygges af naturma
terialer, bl.a. af pileflet, af papir, af ler, sand og halm - samt af rundtræ. Huse
nes egenskaber over for fugt, brand og vægt afprøves af Teknologisk Institut i 
Ålborg og Brandteknisk Institut med henblik på godkendelse fra myndigheder
ne af de utraditionelle byggerier.
Landsbyen skal rumme erhvervsmæssige aktiviteter, for den skal ikke udvikle 
sig til en soveby. Projektet rummer både lav- og højteknologi. Lavteknologi fordi 
husene bygges af uforarbejdede naturmaterialer. Højteknologisk fordi informati
onsteknologien bruges til at indrette sig på andre måder i forhold til arbejde og 
familie, og alle husene kobles på internettet så man kan arbejde fra hjemmet.

TV og radio
DR2 vil bringe en række udsendelser om Friland. Foreløbig er der 
planlagt følgende:

29. maj på DR2: Temaudsendelse om Friland
Uge 23, 24 og 25 på DR2: Tre udsendelser om opførelsen af Frilandshuset 
Uge 30 til 35 på DR2: En ugentlig udsendelse følger byggeriet og menneskene 
på Friland

November på DR2: Fire udsendelser om “Nybyggerne"
Også radioen følger Friland med en række radioprogrammer året igennem. For
eløbig er der planlagt:

21. til 24 maj på P1 kl. 12.50: I “Et øjeblik” fortæller fire af de kommende 
frilændere om det forestående spring.
Derudover vil Friland løbende blive fulgt af radioens aktualitetsprogrammer, 
herunder naturligvis Østjyllands Radio.
Læs mere om projektet på www.dr.dk/friland hvor man også kan se de to 
billeder fra tidligere kurser.

Tegning af huset, til venstre med en terrasse som står på søjler, til højre en snittegnmg med pejs i midten. Huset har kælder, 
stueplan og førstesal med skråvægge.

------ 7 AV 4/ -------- ---
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Der er intet i vejen rent teknisk for at 
bruge stammer væsentligt over 50 cm - 
og skovfogeden vil også gerne sælge 
nogle af de større stammer. Men Kasper 
Ejersbo trækker lidt på det. Opgaven 
går primært på at skaffe et bestemt 
antal stammer, og jo større dimension jo 
større er prisen. Og som bygherre er 
han naturligvis interesseret i at holde 
omkostningerne i ave.

Samlet pris
Der skal bruges 65 stammer på hver 
ca. 2 ni3. Der er forud aftalt en fast pris 
på 600 kr/m3, så det bliver en ordre på 
omkring 80.000 kr - til ét hus.

Huset skal være på 150 m2, og alle 
materialer vil løbe op i 350.000 kr. Hvis 
det hele skal bygges af håndværkere 
skønner Per Andersen at råhuset vil 
komme til at koste 4000 kr/m2, og det 
færdige hus 10.000 kr/m2. Dette hus bli
ver dog væsentligt billigere fordi Kasper 
Ejersbo vil lave det meste selv.

Byggekreditter er dyre, så der bru
ges helt frisk træ som altså er skovet 
kun få uger før de bruges i huset. Under 
kurset opføres råhuset uden vinduer og 
med et midlertidigt tag. Det står så et 
halvt år med gennemtræk og får lov at 
tørre. Imens skal Kasper Ejersbo ud at 
tjene lidt flere penge så han kan gå 
videre med huset.

Fundamentet bliver et standard 
beton fundament. I starten havde 
Kasper Ejersbo overvejet et punktfun
dament med kampesten. Det kan se flot 
ud, men det bliver også dyrere. Der 
skal nemlig isolering i gulvet, og det 
kræver højere vægge for at få plads til 
isoleringen.

Man kan læse mere om blokhuse og se 
eksempler på huse på Per Andersens 
hjemmeside: www. askyggdrasil. dk 

Redaktionen vil følge de næste faser 
af husbyggeriet, og vi vender senere til
bage med en reportage fra kurset.

Sæt kulør på 
dine annoncer 

og bliv set
- annoncér i 

månedstidsskriftet

SKOVEN

Dansk ordning sendt til 
godkendelse hos PEFC
Efter 2!4 års arbejde har PEFC Danmark 
med Skovforeningen som sekretariat 
udviklet en dansk certificeringsordning.

Ordningen er endnu ikke godkendt 
af PEFCs internationale bestyrelse, men 
den kan allerede nu anvendes i praksis. 
Når PEFCs godkendelse foreligger - om 
alt går vel inden udgangen af 2002 - 
kan ordningen og de certificerede sko
ve anvende PEFCs navn og logo, fx på 
træ.

Certificering af skovdrift kan ske 
enten på den enkelte skovejendom eller 
ved gruppecertificering af flere ejen
domme på én gang. I begge tilfælde 
skal de certificerede ejendomme følge 
retningslinierne i PEFC Danmarks 
skovstandard.

Certificering af træets vej til detail
handelen, fx gennem træindustrier, er

nødvendig for at træet kan spores tilba
ge til en certificeret skov. PEFC bygger 
på uafhængig tredjeparts kontrol. Det 
betyder at certifikater udstedes af firma
er der er uafhængige af PEFC Danmark 
og er akkrediteret af Dansk Akkredite
ring (DANAK).

Alle ordningens regler, herunder 
retningslinierne for skovdriften, ligger 
på PEFC Danmarks hjemmeside 
http://vwwv.pefc.org/pefc-dk/dk-ramme2.htm.

Der findes for tiden to store ordnin
ger til certificering - PEFC og FSC - og 
Skovforeningen ønsker fortsat gensidig 
anerkendelse mellem de to ordninger i 
Danmark og internationalt. Desværre 
søger FSC internationalt stadig at und
gå gensidig anerkendelse.

PEFC's Operationel Ordning sendt til Ordning PEFC-certificeret
medlemslande PEFC-godkendt godkendelse under areal i 1000 ha

ordning findes hos PEFC udarbejdelse

Belgien
Canada

X
X

Danmark
Finland X

X
21.910

Frankrig X

Irland X
Italien
Letland X

X
6

Norge
Portugal

X
X

9.352

Schweiz X 57
Spanien
Storbritannien X

X

Sverige X 1.973
Tjekkiet X

Tyskland
USA

X
X

5.585

Østrig X 3.924

PEFC Internationalt
Pr. 1. maj 2002 er der ca. 43 millioner
ha PEFC-certificeret skov.

Tabellen giver et overblik over PEFCs 
medlemslande, status for PEFC-ordnin 
ger i de enkelte lande samt antallet af 
PEFC-certificerede hektar skov.

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

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

velsorteret plante i den ønskede proveniens
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DIGITAL FOTOOPMÅLING 
AF AFKORTET TRÆ

Af råtræopmåler 
Lars Kristiansen og 
skovfoged Dorte Thomsen, 
Hedeselskabet

Stakke med råtræ kan 
opmåles hurtigt og sik
kert ved hjælp af opta
gelse af digitale fotos, 
og positionen angives 
ved hjælp af GPS.

Træet opmåles af 
maskinføreren som 
sender billederne til 
kontoret.

Hedeselskabet har gennem nogle år 
udviklet en ny metode til opmåling af 
korttræstakke, baseret på digital foto
teknik. Hermed er det muligt - ud fra et 
antal digitale fotografier af en stak træ - 
at bestemme stakkens volumen i m3 
fastmasse.

Ideen til fotoopmålingen opstod i for
bindelse med, at der ved den traditio
nelle VMF opmåling viste sig at være 
store individuelle forskelle i opmålings
resultaterne. Ved en fotoopmåling var

det tanken at råtræopmålingen kunne 
effektiviseres og forbedres.

Hedeselskabet har nu indført foto
opmålingsmetoden til opmåling af kort
træstakke. Formålet er at opnå en mere 
rationel råtræhåndtering, hurtigere eks
pedition, mere objektiv opmåling, bedre 
salgsmateriale og at kæde produktions
leddet og transportdelen bedre sam
men.

Metoden indebærer en anden orga
nisation. Opmålingen håndteres nu af 
flere forskellige led, som omfatter 
udkørselsfolk og en centralt placeret 
målemedarbejder. Involveringen af 
udkørselsfolk indebærer selvfølgelig en 
ny arbejdsindsats fra deres side, men 
giver dem samtidig en mere alsidig og 
afvekslende hverdag.

Metode
Udkørselsførerne udstyres med et sæt 
opmålingsværktøj bestående af digitalt 
kamera, GPS-erihed, stadier, målebånd, 
spray og målekort.

Når en stak er kørt ud foretager 
maskinføreren opmåling af stakken på 
følgende måde:

- stakken inddeles i sektioner
- staknummer påføres
- et antal billeder af stakken optages 

til bestemmelse af rumfang
- et antal billeder optages til bestem

melse af fastmasse
- stakkens GPS-position angives 

(dvs. den geografiske beliggenhed, 
baseret på radiosignaler modtaget fra 
satellitter)

- evt. almindelig opmåling af bagsi
den

- evt. vragstokke optælles
- målekort udfyldes
Billederne af stakken og målekortet 

ligger på et datakort i kameraet. Udkør
selsfolkene sender billederne til konto
ret, hvor datakortet bliver indlæst i en 
computer af en råtræmedarbejder. Bille
derne behandles og fortolkes, og stak
kens volumen i m3 fastmasse bliver 
bestemt.

Der laves et materiale for hver stak 
bestående af

- et antal billeder
- et målekort med stakkens volumen
- stakkens position angivet på et kort 

ved en GPS-position
Fremgangsmåden ved fototeknikken 

kan virke voldsom og tidskrævende, 
men i praksis er tidsforbruget til 
opmåling meget begrænset. Der er tale 
om en væsentlig tidsbesparelse i for
hold til en traditionel opmåling.

På savværket
Afhængigt af aftalen med det enkelte 
savværk kan hele materialet eller dele

Foto 1. Dette billede viser første sektion af en stak. Billedet 
bruges til at beregne arealet på forsiden af stakken. Stadierne 
markerer en inddeling af stakken i sektioner af max 5 m, og 
det bruges til at geokode billedet så det er målbart.

Foto 2. Billede 1 er afmasket - man tegner rent fysisk et 
omrids af sektionen og fjerner det som ikke hører med til stak
ken. Når dette er gjort kan programmet beregne arealet af det 
afmaskede område.

J
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Foto 3. Dette billede er taget lidt tættere på stakken, ca. 2 
meter, og bruges til bestemmelse af fastmasse. Der tages et 
billede af hver sektion til fastmasseanalyse.

ve

L

Foto 4. Fler er foto 3 afmasket, og dette billede bruges til at 
bestemme fastmasse, samt aftegne de stokke der er medreg
net i fastmasseprocenten.

af det sendes sammen med fakturaen. 
På denne måde kan savværket få et 
særdeles godt materiale til at vurdere 
den pågældende staks kvalitet.

Savværkets fordele ved metoden er 
først og fremmest en ensartet og pålide
lig opmåling. Traditionel opmåling vil 
altid være variabel fra person til person, 
da der er en større grad af skøn forbun
det med den end ved den digitale 
opmåling.

Hvis der er aftale om tilsendelse af 
billeder (dette kan også ske digitalt), 
bliver det også forholdsvis enkelt at fin
de de stakke, hvor besigtigelse i skoven 
er påkrævet. Dermed kan savværksind
køberen spare unødvendig transporttid 
til besigtigelse i skoven.

Selve opmålingsmetoden er efter 
samme princip som VMF-opmålingen, 
og kontrolopmåling kan derfor foretages 
som hidtil.

Hos vognmanden
GPS-positionen er med til at lette vogn
mandens afhentning af træet, idet 
chaufføren altid har et sæt koordinater 
at køre efter. De ensartede og læseven- 
lige kort gør samtidig arbejdet med at 
finde træet langt lettere.

Placeringen på kortene er langt mere 
pålidelig end før, hvor positioner blev 
angivet manuelt. Hvem har ikke prøvet 
at blive ringet op af en vognmand, der 
ikke kunne finde stakken"

Hos skovejeren
Råtræet bliver målt hurtigere op. I prak
sis går der i øjeblikket højst 3 arbejds
dage fra stakken er kørt ud til alle måle
data foreligger. Det betyder, at træet 
kan faktureres og dermed afregnes hur
tigere end med den tidligere 
opmålingsprocedure.

Maskinføre ren
Som alt andet nyt har den digitale foto
opmåling krævet en omstillings- og 
oplæringsproces hos vore maskinføre- 
re. Den er ved at være tilendebragt, og 
langt de fleste betragter nu billedopta
gelsen og proceduren omkring 
opmålingen som en integreret del af 
arbejdet.

Digital fotoopmåling 
som standard?
Hedeselskabet er godt på vej til at gøre 
den digitale fotoopmåling til standard

for alle korttræeffekter. I første omgang 
sker det for nåletræ, men løvtræet vil 
følge efter.

Hedeselskabet giver også skovejen
domme, der selv skover og udkører 
råtræet, mulighed for at købe billedtolk- 
ning. De kan derefter få fremsendt fær
dige målelister, billeder mv som kan 
benyttes i forbindelse med ejendom
mens råtræsalg.

Figur 1. Elektronisk stakkekort som viser hvor råtræet er placeret, inklusive et over
sigtskort (eksempel fra Hammer Bakker nord for Alborg).

Stakkekort
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Fåreuld mod vildtbid
Der er udtænkt mange metoder til at 
beskytte små træer mod vildtbid. Men 
det er i hvert fald ikke nogen god ide at 
omvikle toppen med fåreuld.

Det viste sig fornylig ved et tema
arrangement i Grib Skov. En skovarbej
der havde medbragt en svækket 
rødgranplante med en forvoksning ca. 
30-40 cm fra rødderne. Skovarbejderen 
sagde at flere hundrede planter i 
kulturen trivedes dårligt.

Ved at gennemskære arvævet i for- 
voksningen sås årsagen: Fåreuld, som 
var benyttet til beskyttelse af topknop
pen. Der stak uld ud indefra forvoksnin- 
gen, men det fremgår ikke tydeligt af 
billedet.

Bemærk den store forskel i stamme- 
tykkelse over og under forvoksningen.

Toppen af træet forsynes med vand 
gennem vedkarrene i midten af 
stammen. Til gengæld sender nålene 
energi ned til rødderne, og det sker 
gennem det yderste lag af kar, lige 
under barken. Denne sidste transport er 
afbrudt af ulden, rødderne bliver 
efterhånden udsultet, og til sidst vi 
træet gå ud.

I Tyskland er der gode erfaringer 
med fåreuld, hvor man sætter en tot fast 
i toppen og trækker den lidt ned langs 
siden. I dette tilfælde har man snoet en 
tot uld rundt om topskuddet - og den 
sidder åbenbart lidt for godt fast.

Kilde:Bruno Bilde Jørgensen, 
Skov & Landskab (FSL

.Nru

V
Ms*

Ny Fendi Farmer 300 C
Farmer 307 C/CA 
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Turbokobling
21/21 -trins gearkasse
Vendegear
EHR-lift med svingnings
udligning 
5 tons løftekraft 
Hydraulikydelse 70 l/min.

Komfortbetjening af 4-hjulstræk 
Komfortbetjening af 
differentialespærre 
Komfortbetjening af kraftudtag 
Svingningsdæmpet 
kom fort-førerkabine 
Luftaffjedret komfort førersæde

I
DISTRIKTSCHEFER: Nordjylland: Sydjylland & Fyn: Sjælland & Øerne: FENDT SKANDINAVIA i

Bil 29 69 66 09 Bil 29 69 66 06 Bil 29 69 66 05 Smedebakken 9 • Starup ■ 7200 Grindsted 
Privat 86 93 77 79 Privat 75 53 23 60 Privat 57 83 90 19 Uf 75 33 74 44

KVALITETSPLANTER TIL:

Tv*:-/- . * K få :*

tf' 'Tv t'^%1 ■ vi*.;*,:"•- <m

P i  w
r i & v m - i  , f m  ca f

'Tvis *#

i r  •-i7:-rsm r .ÆH
1-T T’ •gLwjt' ■

i.

m

mmU I
PYNTEGRØNT 

& JULETRÆER
' i Cb

V*
S.

Ét \A%k iv* *,VÉ

m VILD [BEPLANTNING

r m .-i*g* ■*:
■*V ’

mm
•V.

L I '
, -■ Tt6 ti 'T’-jL ■>;:?Try4

■ ■ I;Tv
■ tfe. 1.__________ ____________

w  i  tv« 7 ■  T v

i*
JOHANSENS PLANTESKOLE

DAMHUSVEJ 103, BRØNDSTED • 7080 BØRKOP 
FAX 75 86 93 08 • TE1, 75 86 62 22

244 SKOVEN 5 2002



DÆKRODSPLANTER I DANMARK

BRYDER LOGISTIKKEN 
SAMMEN I SKOV OG 

PÅ LANDEVEJ?
Af Peter Benfeldt, Danverde

I store skovlande er 
systemerne til opbeva
ring og transport af 
dækrodsplanter tilpas
set store driftsenheder, 
og der kan bruges retur
emballage. I Danmark er 
kun engangsemballage 
relevant.

Der skal udvikles en 
emballage som kan 
bringe dækrodsplanter 
helt ud i skoven. Det 
skal være coatede 
kartonemballager - som 
i øvrigt også kan bruges 
til barrodsplanter.

Brugerne har en række 
ønsker til emballagen.

Skeptikere mener dækrodsplanter 
fylder for meget under transporten og 
er vanskelige at håndtere i skoven.

Mærkeligt nok lader det ikke til at 
være et problem i et stort land som 
Sverige. Heller ikke i Canada, hvor der 
ofte plantes for enden af en 100 km 
lang grusvej, og i uvejsomt terræn oftest 
uden rydning og jordbearbejdning. 
Denne artikel omhandler logistik ved 
brug af dækrodsplanter.

Logistik og infrastruktur 
i store skovlande
Transportform og det transporterede 
volumen er bestemmende for, hvordan 
dækrodsplanter bedst kan leveres fra 
planteskole til kunde.

I lande, hvor dækrodsplanten er det 
almindelige produkt, er skovbruget som 
regel et stort erhverv med store ejen
domme på få hænder. En renafdrift kan 
nemt være på 40-50 hektar eller mere. 
Skovene er store sammenhængende 
arealer.

Den almindeligste transportform er 
her transport i reolsystemer/faste con
tainere, og planten står op, ofte i de 
bakker de er dyrket i eller tilsvarende 
genbrugsbakker. Når der leveres plan
ter, tages tom emballage retur. Der 
bliver så kun få ture med tom vogn. Det 
går godt så længe der plantes hele eller 
halve lastvognstræk hvert sted. Altså 
50-100.000 planter pr kultur!

Alternativt anvender man coatede 
papkasser. De er stabelbare og passer 
på paller. Det er overvejende engangs
emballage, men alligevel koster kasse 
med låg 30 svenske kroner (indeholder 
130 planter, dvs. kassen koster knapt 
25 øre/plante).

Metoden finder ofte anvendelse ved 
mindre leverancer eller ved transport 
over store afstande. De 30 kroner kan 
sandsynligvis retfærdiggøres ved at det 
er maskiner, der pakker planterne, som 
ved ankomst i skoven endnu er uberørt 
af menneskehånd.

- og i liden Danmark
Med 20.000 småskove under 50 hektar 
er der en helt anden dagsorden for 
transport og logistik hos os.

Der sendes få tusinde planter pr. 
gang, fordelt på flere træarter. Der skal 
holdes styr på provemenser, alt skal 
kontrolleres og mærkes. Ofte skal plan
terne lagres lidt før plantning for at få 
mandskab og maskiner til at gå op.

Og det skal være dag til dag levering
- gennem et landsdækkende netværk 
af fragtførere. Varerne skal være friske 
ved levering. Planternes højde kan 
variere fra 10-100 cm.

Ikke lige en vare endsige en infra
struktur, der motiverer et retursystem. 
Snarere et envejssystem med engangs
emballage.

Det var tider.....
Egentlig har det fungeret udmærket med 
papirsække og barrodsplanter i mange 
år. Og DSB Gods. Men så forsvandt den 
virksomhed og med den H-modulerne, 
hvori plantesække kunne stables op i 
fuld lastvognshøjde uden at lide overlast.

Sækkene var 3-lags og ret stærke. 
Prisen overkommelig. Men så mente 
Bates, der fremstiller sækkene, at de 
skulle være 2-lags. Take it or leave it.

Nu revner der flere sække, rødder bliver 
tørre, antal reklamationer og ærgrelsen
stiger.

Uden DSB Gods og H-moduler og 
med 2-lags sække udfolder der sig for 
tiden megen kreativitet, når det gælder 
plantelevering. Paller med brædder, 
brugte kartoffelkasser og meget andet 
fragtes rundt med barrodsplanter. Eller 
helt andre løsninger med storsække.

Der kan jo sagtens leveres planter 
ud uden at transportmetoden behøver 
være standardiseret. Men det var nu 
nemmere dengang!

Sække og dækrodsplanter passer 
ikke sammen. Det bliver en meget tung 
sæk kompost!

Dækrod i Danmark
I Danmark har vi 50 træarter (i Sverige 
har de 3). De udvikler sig højst forskel
ligt. Fra 10 til 100 cm højde. Vi ønsker 
de skal ligge ned under transporten, så 
fylder de mindst.

Ved levering skal de så helst stå op i 
nogle faste bakker. Så kan de holde sig 
i ugevis før de skal plantes, og de kan 
vandes i tørre perioder. Når de skal 
plantes, skal man kunne stable dem på 
vogne og skrumle af sted ad en bumlet 
skovvej.

Brugeren vil gerne have både i pose 
og (plante9) sæk. Dette er en sand 
udfordring.

Og det er nok dét, der får skeptike
ren til at tvivle på, at en universel 
løsning kan findes.

Det ville gøre opgaven lettere, hvis 
plantehøjden kunne holdes på max. 50 
cm. Ved plantning med planterør er det 
upraktisk at skulle løfte røret højere end 
50 cm. Og planter over 50 cm + vokse- 
medie= over 60 cm i alt får faktisk den 
eksisterende logistik til at bryde sam
men, både i skov og på landevej.

Kasser frem for 
sække. Den ’’firkantede 
plantesæk” ?
Den grundlæggende udfordring er: 
Planterne er våde og tunge, og kartonet 
bliver opløst.

Det skal være coatede karton
emballager (dvs. forsynet med en vand
tæt belægning på indersiden). Som
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Foto 2: Emballagen passer perfekt på 
eksisterende bæresele.

Foto 1. Forsøg på at designe en kasse, hvor planter ligger ned under transporten.
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Foto 3. MEN: Desværre blød som smør efter 1 time i let regn. Parathencoated (?)

engangsmateriale bliver de dyre, 
fordi coated karton ikke er standard i 
Danmark.

Samling af kassen samt nedpakning 
af de forskelligartede planter må foregå 
manuelt. Og kassens format (40*60 cm) 
passer ikke med de såkaldte linere - 
kartonruller som man fremstiller kasser 
af. Og, og, og...

Hvis vi laver mange kasser falder 
prisen, men der er for få brugere. Ingen 
vil udvikle, afprøve og sætte emballager 
i produktion, hvis der er for lidt salg i 
det. Et prøveparti er fx 10.000 enheder.

Derfor kan man ikke købe en pas

sende emballage til dækrodsplanter i 
Danmark endnu.

Producenter af dækrodsplanter har 
så et forsendelsesproblem, som be
laster økonomien, fordi de tilgængelige 
emballage- og transportmuligheder ikke 
er helt velegnede og dermed for dyre i 
drift. Det fordyrer det produkt, der ender 
på brugerens trappesten, og væksten 
af en ny metode bremses. Det ene ben 
står i vejen for det andet.

Men hvad med om man udviklede 
en emballage, der er anvendelig til de 
fleste plantetyper ? Alle kunne få en 
bedre og nemmere plantehåndtering.

Brugerkriterier
Et sammendrag af mange forespørgsler 
hos nye brugere af dækrodsplanter, hos 
brugere af barrodsplanter og hos for
handlere giver en mængde udsagn.
Her er de mest almindelige:
• Transport og emballage er leve

randørens problem. Levering på 
købers plads.

• Planterne skal kunne stå op og van
des ved opbevaring hos brugeren.

• Ved transport til kulturarealet skal de 
atter kunne stables.

• Skovens "interne logistiksystem" er 
traktor med vogn / 4WD med lad.

• Efter brug skal emballage let kunne 
bortskaffes eller returneres.

• Træ, pap eller plastic er lige meget, 
men det skal være miljøvenligt.

• Returemballage er noget bøvl. Pant 
for emballage gør skovmanden sur!

• Emballagen må gerne kunne fungere 
som bæreenhed ved plantning.

• Man skal kunne bære over 100 
planter ad gangen når man planter.

• Det må ikke koste noget særligt.

Udviklingsarbejde
Hvis dækrodsplanter kan ligge ned 
under transporten fylder de ikke mere 
end tilsvarende barrodsplanter. Men de 
vejer mere! Containeren indeholder 
vand til den første tid efter plantningen.

Mange har dækrodsplanterne stå
ende flere uger. De fungerer som 
bufferlager idet barrodsplanterne 
bruges kort efter ankomsten mens 
varen er frisk, eller hvis en leverance
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sælges og vurderes
Til mange interesserede

søges skovejendomme - især større 
til kapitalstærke erhvervsfolk fra hele landet. 

Ring og hør uforbindende nærmere 
- se også min hjemmeside

www.pb-landejendomme.dk
Diskretion efter ønske.

Statsaut ejendomsmægler

PEDER BONDING 
Tlf. 8667 4444

mandag - fredag kl. 9-1 6

Foto 4. Levering af dækrodsplanter i stabelbare dyrkningskasser Kasserne mon
teres med løse hjørner stables, omvikles med stræknet. Levering på EUFpaller. 
Fordele: Kan sættes på jorden, stables lavt ved transport til kulturarealet, stilles ud 
på stykket uden tildækning 1-2 dage mens arbejdet foregår
Ulemper: Mange plastdele, som skal retur til planteskolen. Planterne står op, så der 
bliver transporteret “en del luft".

skulle blive forsinket eller beskadiget. 
Dækrodsplanten kan godt vente.

Det giver den nævnte gode udfor
dring at løse opgaven med at få 
dækrodsplanter sikkert og billigt frem til 
brugeren uden at produktet mister de 
håndteringsmæssige fordele som fx at 
roden ikke behøver være tildækket 
under håndtering / plantning.

Emballagen skal kunne holde til 
frysehusopbevaring, kunne stå ude i 
regnen, holde til slag og skub. Der er 
70 kg belastning på den nederste 
kasse. Og der er stadig kun genbrugs
karton med i de alvorligere overvejelser.

Spørgsmålet er om ikke hele bran
chen skulle løse opgaven ? Der er efter
hånden mange gode alternativer, når 
det gælder emballering og transport af 
juletræer og grønt. Denne opgave kan 
løses på lige så udmærket vis, men den 
hører nok under Kulturkommissionens 
kategori "andre løsninger kræver udvik
lingsarbejde”.

Kommentarer modtages gerne: dan- 
verde@post10.tele.dk

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 

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

e-mail: daugaard-hansen@get2net.dk 
www.daugaard-hansen.dk
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FRILUFTSLIV

SPOR I LANDSKABET 
SKIFTER SPOR

Af Anita Lillevang, 
Landdistrikternes fællesråd

Fremover skal Spor i 
Landskabet ikke kun 
skabes af de enkelte 
lodsejere, men også i 
samarbejde med lokale 
kredse som borgerfore
ninger, landsbylaug og 
friluftsinteresser.

Siden 1997 er der etableret ca. 70 Spor 
i Landskabet over hele Danmark. Spo
rene er enkle trampestier, anlagt i det 
åbne land og i naturområder, udeluk
kende baseret på den enkelte lodsejers 
velvilje og lyst til at dele sin ejendoms 
herlighedsværdier med andre.

Men fremover lægger kredsen bag 
Spor i Landskabet op til, at nye spor 
etableres af fællesskaber. Målet er i de 
kommende år at få etableret 50 nye 
spor om året, og hvis det skal nås må 
der så at sige skiftes spor.

- Med de 70 spor er vi nok nået så 
langt som vi kan hos de enkelte lods
ejere, siger Torkild Dalgaard fra Spor i 
Landskabets sekretariat.

- Men hvis flere lodsejere slår sig 
sammen om at lade et spor gå over 
deres ejendomme og måske også 
arbejder sammen med f. eks. lokale for
eninger om udformningen og vedlige
holdelsen af sporet, åbner der sig nye 
muligheder for at etablere spor.

Tanken med Spor i Landskabet er 
fremme dialogen mellem friluftslivets 
udøvere og jordbrugets lodsejere og at 
øge befolkningens interesse for land
skabet ved at bedre adgangen til natur
værdier og friluftsliv i det åbne land og i 
private skove.

Udover at give brugerne glæden ved 
at gå en tur i smukke omgivelser er spo
rene med til at øge forståelsen for det 
moderne landbrug og skovbrug og 
fremme dialogen mellem land og by. Og 
den dialog vil blive endnu bedre, hvis 
kommende spor etableres i et samar
bejde mellem landmænd, skovejere og
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Spor i Landskabet har udgivet vejled
ningen "Kom godt i gang " som en hjælp 
til etablering af nye Spor i Landskabet. 
Vejledningen har 13 sider tekst samt 11 
bilag. Den er gratis og kan bestilles hos 
projektets sekretariat i Landbrugs- 
raadet: Ring 33 14 56 72, fax 33 14 24 
96 eller e-post tda@landbrug.dk

den lokale befolkning eller foreningsak
tive, mener Torkild Dalgaard.

- Mange landsbyer ligger i dag som 
øer i et landbrugsland med begrænse
de muligheder for adgang til den natur, 
der også er i landbrugslandet. Hvis 
beboerne vil gå en tur, må de holde sig 
til de asfalterede veje. Et lokalt spor vil 
åbne for adgangen - og øge land
mændenes goodwill hos deres naboer.

Spor i Landskabets sekretariat er klar 
til at hjælpe interesserede, der vil åbne 
et nyt spor. Der er netop udgivet en vej
ledning, der forklarer hvordan arbejdet 
gribes an. I sekretariatet er der gratis 
materialer til rådighed: skilte, pæle, 
vejviserpile, enkle broer (spang) og 
stenter, så hegn og vandløb kan passe

res sikkert.
- Alle spor bygger på frivillige aftaler, 

understreger Torkild Dalgaard. Hvis en 
lodsejer ikke længere ønsker at lægge 
jord til et spor, kan han til enhver tid 
trække sig ud og sporet vil blive lukket.

Det er dog kun sket ganske få gan
ge, siden det første spor blev åbnet i 
1997. Folk, der bruger sporene, er i 
langt de fleste tilfælde meget hensyns
fulde. Fugle- og dyreliv påvirkes heller 
ikke af, at der kommer et spor og der
med en øget trafik i områderne.

Bag Spor i Landskabet står Amts
rådsforeningen, Dansk Skovforening, 
Friluftsraadet, Landbrugsraadet, Land
distrikternes Fællesråd og Skov- og 
Naturstyrelsen. De håber med dette 
projekt at få skabt et net af spor over 
hele landet, så alle får let adgang til 
både korte og lange vandreture i det 
åbne land på egen hånd.

Samtlige spor kan findes på 
www.spor.dk, hvor man også kan 
downloade foldere om de enkelte spor. 
Hvis du har spørgsmål kan du hen
vende dig til sekretariatet via e-mail 
tda@landbrug.dk eller ved at ringe på 
33 39 42 52.

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 

COASy

% 1OlSG S^°
Besøg os på www.jjskovservice.dk

A A
Skovbrugets
Indkøbsguide

gør det nemmere for digA____ A
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KLIMASTATISTIK

GARDSAUKTION
Knutstorps Gård, Kågerod, Svalovs kommun 

Fredagen den 24 maj kl 11.00

Vågbeskrivning: Vag 109 mellan Ask- Kågerod. Se Farmarauktioners 
skyl tar.

Henrik Wachtmeister låter på grund av driftsomlåggning genom offentlig 
auktion forsålja:

INVENTARIER: Helautomatisk vedprocessor komplett omfattande: 
timmerbord med 40 fm3 lastkapacitet, enstycksmatare, inmatningsbana, 
klyvkraft 25 ton max diam 40 cm, Torkaggregat vedtork komplett - 
omfattande: container, inmatning till stoker och flispanna, flispanna 580 
kW, vedvagnar (ombyggda balvagnar). Vedklyv hydrauldriven, sågspåns- 
transportanlåggning ( flakt, transportor), spånsug, snickerimaskin: 
rikthyvel o frås, vårmepanna (oljepanna) på hjul, skogsplanteringmaskin 
2 rådig, Virke: Bråder: c:a 2600 i varierande tjocklek o långder 
huvudsakligen ek, bok, lårk, korsbår och Douglasgran, Bjålkar: c:a 450 
av ek och bok, svarv Storebro, clinchlossare (till dåck), traktor Ferguson 
(Gråsugga) 1952 med gråsklippare Rensomes 2,lm, 2 våghyvlar till 3 
punktslyft, dieseltank 28 m3 8 mm plåt godkånd, dieseltank 10 m3 6 mm 
plåt godkånd, tankarna besiktigade 2001. Bil Pick Up Dodge 1985 
(bensin) 23000 mil, spannmålsskruv 6 ” 6 meter

Visning: måndag 20 maj kl 13.00- 15.00, tisdag 21 maj kl 9.00-11.00 
Eller efter overenskommelse.

Tel till auktionsgården: 0418-820 37, 070-607 96 84 

Vålkomna !

Betalningsvillkor: Kontant betalning.

FarmarA uktionerAB
Lawrence Jonsson Magnus Olausson 

0586-732071 013-70 405
070-688 34 15 070-312 83 98

Kontor. 013-23 87 80 Fax. 013-23-87-81

I SAMARBETE MED SWEDISH MEATS

S

*3~ l io r ihede p lantesko le  Vs
v. SØREN OG THORKILD IVERSEN 
Tukærvej 12 • DK 8850 Bjerringbro

SKOVPLANTER - LÆPLANTER - LANDSKABSPLANTER

TLR: 86 68 64 88 FAX: 86 68 64 40

Marts 2002
Marts har givet en nedbør lidt under 
normalen, godt halvdelen faldt i uge 
10. Temperaturen var 2 grader over 
normalen, og især første halvdel af 
marts var varmere end det plejer. Der er 
målt frost næsten overalt i alle uger, i 
uge 9 og 12-13 ned til 3-6 gr. frost over
alt (dog ikke kyststationerne). Antallet af 
soltimer var 40% over normalen.

April har indtil d. 29. givet halvdelen af 
den nedbør der plejer at komme. 
Næsten det hele (17 mm) kom i uge 17.

Det har været lunt, i gennemsnit 1 
grad over normalen; kun uge 16 var en 
smule køligere. Der er målt frost overalt 
ned til 1-5 gr. frost i uge 14 og 15 
(bortset fra kyststationerne). I uge 16 og 
17 har der kun været målt spredt frost, 
men næsten alle stationer inde i landet 
har målt under +2 grader, og dermed 
har der været risiko for frost i jordhøjde.

Vinden har været meget svag og 
mest fra øst.

Nedbør,mm Marts 1/4-29/4

Amt Målt Normal Målt
Nordjyllands 47 44 12
Viborg 46 48 13
Århus 38 42 18
Vejle 40 53 20
Ringkøbing 46 53 19
Ribe 36 54 29
Sønderjyllands 43 52 29
Fyns 33 41 23
Vestsjællands 25 38 21
Nordøstsjælland 26 39 19
Storstrøms 24 37 25
Bornholms 40 40 28
Landsgennemsnit 38 46 21

Marts 1/4-29/4

Temperatur°C Målt Normal Målt
Middel 4,2 2,1 7,4
Absolut min. -4,4 -2,1
Absolut max. 14,2 16,2
Antal soltimer 163 117 149
Antal frostdøgn 10,4 15,0 4,6
Antal graddage 391 444 279

Vindstyrke hyppighed, % , større end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6
(hård vind) 13 10 4,5
Styrke 8
(hård kuling) 1 1 0
Styrke 10
(storm) 0 0 0
Hyppigste
vindretninger v,sv v,s 0
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PERSONALIA

ARETS TRÆVEN 
ER SKOVREJSER

Skovrider Niels 
Bundgaard, Silkeborg, 
er blevet ’’Arets Træven” 
fordi han har ydet en 
stor indsats for 
skovrejsning.

Hædersprisen "Årets Træven” fra Hydro 
Texaco blev uddelt 3. maj til skovrider 
Niels Juhl Bundgaard Jensen, Silkeborg 
statsskovdistrikt, for hans indsats med 
skovrejsningen. Prisen har form af et 
rejselegat på 30.000 kr.

Prisen blev overrakt af adm. direktør 
Karsten M. Olesen, Hydro Texaco, som 
bl.a. sagde:

Niels Bundgaard er forstkandidat fra 
Landbohøjskolen i 1977 og blev ph. d. i 
skovdyrkning og skovøkonomi i 1981 
samme sted.

Fra 1986 til 1997 var Niels Bund
gaard skovtaksator, d.v.s. leder af Skov- 
og Naturstyrelsens driftsplanlægning. I 
denne periode ydede han en stor og 
generel indsats først for at skabe 
grobund og senere for at igangsætte en 
omfattende statslig skovrejsning over 
hele landet.

Indsatsen lykkedes, dels gennem en 
markant placering af skovrejsningen i 
Naturforvaltningsloven og ikke mindst 
indenfor lovens bevillingsramme. Niels 
Bundgaard var ved igangsætningen en 
dynamisk fortaler for skovrejsningen, og 
hans indsats bidrog i betydeligt omfang 
til de politiske resultater. Denne politik 
har til dato ført til et flot resultat på 35 
millioner nye træer over 7000 ha i hele 
landet.

Fra 1997 blev Niels Bundgaard ansat 
som skovrider på Silkeborg Statsskovdi
strikt og kunne nu stå som den prakti
ske udfører af Skov- og Naturstyrelsens 
politik inden for skovrejsningen. Gen
nem årene har distriktet gjort en stor 
indsats for at fremme ny skov til gavn 
for offentligheden, bl.a. gennem flere 
statslige skovrejsningsprojekter nær 
Århus og Silkeborg.

På relativt kort tid er det lykkedes at 
skabe nye skovområder af anseelig 
størrejse. Således er projektet ved 
True/Århus nu på ca. 350 hektar det 
største af sin art i nyere tid. Til dato er 
der ved Silkeborg skovdistrikts mellem

Årets Træven 2002, skovrider Niels 
Bundgaard fra Silkeborg distrikt, med 
beviserne på sin pris.

Om Årets Træven
“Årets Træven’' er indstiftet i 1992 
og har tidligere været tildelt skov
rider Helmuth Barner, forfatter 
Helge V. Qvistorff, skovbørnehave
leder Kirsten Schou, arboretfor
stander Søren Ødum, leder af 
arboretet på Færøerne Trondur G. 
Levisson, direktør Aase Gylling, 
parkchef Jon Pape, direktør Jørgen 
Pallisgaard, direktør og professor 
Niels Elers Koch og ingeniør 
Johnny Halsted Hansen. Pris
modtagerne har i reglen været 
omtalt i Skoven i nr. 6-7 eller 8 fra 
1992 og frem.

Prisen for 2002 er uddelt af en 
komite bestående af direktør Hans 
Henrik Christensen, Skov- og 
Naturstyrelsen, direktør Jens 
Thomsen, Stiftelsen Sorø Akademi, 
skovrider Klaus Waage Sørensen, 
Jægersborg distrikt, og adm. 
direktør Karsten M. Olesen, Hydro 
Texaco.

komst rejst skov på 834 ha, heraf 
hovedparten i Niels Bundgaards tid 
som skovrider.

Det er lykkedes at indarbejde flersi
dige interesser i udformningen af sko
ven - f.eks. natur, landskab og ikke 
mindst friluftsliv. I alle tilfælde betyder 
de nye skovprojekter, at mange menne
sker fremover har fået mulighed for at 
komme en tur i den danske løvskov.

Silkeborg statsskovdistrikt har des
uden indarbejdet beskyttelse af drikke
vand i skovrejsningen. Projektet ved Sil
keborg by er således et samarbejde 
med Silkeborg Kommune om at beskyt
te værdifulde drikkevandsreservoirer i 
jorden. Samarbejdet har dannet skole 
for mange andre statslige skovrejs
ningsprojekter.

De nye skove kommer ikke af sig 
selv. Der skal samarbejdes og tales 
varmt for sagen i lang tid. Der skal også 
etableres et tillidsforhold til lokale lods
ejere, myndigheder m.m., og der skal 
kunne handles, når tiden er rigtig. Alt
sammen er lykkedes ved en eneståen
de energisk indsats af prismodtageren 
og hans medarbejdere.

Takketale
Niels Bundgaard sagde i sin takketale 
at han blev "utroligt glad og overrasket” 
da han blev ringet op ude i skoven og 
fik at vide at han fik prisen.

- Og jeg ved lige hvor rejsen skal gå 
hen. Vi har på Silkeborg distrikt mange 
store vestamerikanske nåletræer 
douglasgran, nobilis, sitka, thuja mv. - 
men jeg har aldrig set dem på deres 
oprindelige levested.

Niels Bundgaard understregede 
samtidig at skovrejsning ikke er et one- 
man show - der skal mange med for at 
det lykkes. Der skal være vedholdende 
ministre og direktører som presser på, 
og skovtaksatorens kontor skal være 
parat til at skrive under når chancen er 
der for at det ønskede jordstykke.

Distriktets personale med skovfoge
der og skovarbejdere gør en stor ind
sats med det praktiske (flere repræsen
tanter for distriktet var med ved uddelin
gen). Og amter og kommuner spiller op 
og skal holdes i kog hele tiden.

- De nye skove er lavet til glæde for 
grundvand, biologi og friluftsliv - som 
det blev nævnt i talen. Men der er også 
en økonomisk dimension som måske 
ligger og simrer lige nu, for det er træer 
af en god kvalitet som er på vej op, slut
tede Niels Bundgaard.
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De nye skove får også vådområder, her fra Bærmose Skov 
ved Trige. Træerne er plantet i foråret 1992.

Løvtræer er dominerende i skovrejsningen, men der er også 
plads til en del nåletræ. Her ses en kultur af ædelgran foran 
bøg, begge anlagt i foråret 1997 i True Skov

Vinterhjerte i skoven

Trækunstneren Jørn Ronnau har i man
ge år arbejdet i skovene ved Arhus med 
bl.a. at udskære figurer af døde 
træstammer (se Skoven 4/93).

Jørn Ronnau er nu ved at starte et 
stort kunstværk kaldet "Vinterens Hjer
te" somi har centrum i en af de nye sko
ve, True Skov ved Århus og kan komme 
til at omfatte hele Jorden. Projektet går 
ud på at plante takstræer på nøje 
udvalgte punkter så de danner et hier
te, og i True Skov findes det første af 
disse hjerter.

Ved prisuddelingen blev Niels Bund- 
gaard rost af Jørn Ronnau for sin åben
hed over for eksperimenter og mod til at 
invitere kunsten indenfor.

Projektet har sin egen hjemmeside - 
www.winterheart.dk - hvor der bl.a. 
står:

"Det globale Land Art projekt 'Vinte
rens Hjerte' er skabt af Jørn Rønnau i 
1998. Første del af ‘Vinterens Hjerte’ - 
bestående af det første plantede taks
hjerte, samt granitsøjlen med Vinterens 
Hjerte s design - blev indviet af miljømi
nister Svend Auken i sommeren 2000.

'Vinterens Hjerte’ er et processuelt, 
interaktivt kunstværk:

1. Et Land Art kunstværk, hvis fysiske 
centrum befinder sig i True Skov ved 
Århus. Kunstværket består af en ræk
ke linier, som breder sig ud over hele 
kloden.

2. Tanken er, at der - i et globalt samar
bejde - plantes træer på disse limer 
af de mennesker over hele verden, 
som berøres af linierne.

3. En interaktiv hjemmeside på Internet
tet skal beskrive projektet samt vise, 
hvor linierne forløber - og dokumente
re de medskabende aktiviteter. Siden 
vil også være forum for dialog og 
debat."

Læs videre på hjemmesiden.

Tak fra Århus
Der var også en kort tale fra Århus 
Kommunes planchef. Han fortalte hvor
dan kommunen for ti år siden lavede 
planen for Århus omkranset af skov, 
samtidig med at Folketinget vedtog at 
fordoble Danmarks skovareal.

- Vi stod så i den situation at Århus 
havde en plan, men ingen penge. Og 
staten havde penge, men ingen plan.

(Her lød protester fra enkelte af delta
gerne).

- Kommunen indledte et samarbejde 
med statsskovvæsnet om skovrejsning.
I de forløbne ti år har kommunen - inkl. 
godkendte projekter - stået for rejsning 
af 420 ha skov, mens Silkeborg distrikt 
har lavet 415 ha i nærheden af Århus.
Så vi er stadig foran!

sf

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

ENTREPRENØR

JOHAfTPEDERSEN

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

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

ANBÆKVEJ 10
8450 HAMMEL - 86 96 29 10
BIL TLF. 40 41 62 44
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Verdens største motorsavsproducent STIHL har siden 1926 været i front inden for innovation, 
teknik, ergonomi og miljø på såvel motorsave som motorredskaber. STIHL har patenteret 

den værktøjsfrie kædespænding på motorsave og på kratryddere kan vi præsentere
markedets laveste vibrationer.

www.stihl.dk info@stihl.dk 
T l f 3 6  86 05 00 oplyser nærmeste forhandler

Forbehold for trykfejl
stihi:




