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Danmarks største arbejdende fagmesse for
entreprenørmaskiner og materiel til den grønne sektor
Nyheder • Oplevelser • Inspiration
EGA 2003 har både dybde og bredde.
Det er messen, der går i dybden
med nyhederne til entreprenø
rer, anlægsgartnere, den
offentlige sektor, kloakmes
tre, vognmænd, maskin
stationer, kirkegårde og
alle andre, der har brug for
at grave, flytte jord og
passe grønne arealer.

Der er lagt op til fire spændende dage
med maskindemonstrationer og
aktiviteter over alt på det gigan
tiske område, der danner ram
men om Danmarks største
arbejdende fagmesse. Og
for første gang bliver der
demonstration af kørsel
med 4x4 biler på en kræ
vende terrænbane.

I 2003 breder EGA sig over
Sæt kryds i kalenderen 13.-16.
2
300.000 m på Flyveplads
august 2003.
Vandel. Det betyder, at der nu også
Besøg www.ega.dk, og tilmeld dig
bliver plads til nye udstillere med nært vores nyhedsbrev, så hører du fra os i god
beslægtede produkter og serviceydelser. tid før EGA 2003.
Arrangør:

Samarbejdspartner:

MESSECENTERHERNING as

www.ega.dk
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231 Stihi kombi system
Systemet omfatter en motor som kan
tilkobles en række redskaber.

246 Asp med mindre lignin
Ved gensplejsning er der udviklet asp
med mindre indhold af lignin - dvs.
den er bedre egnet til papirprodukti
on. Træets muligheder skal under
søges nøjere.

248 Debat om temadage

214 Egeselvforyngelse
På Gunderslevholm startede for 11 år
siden en selvforyngelse i en egebe
voksning. Den er nu godt mandshøj
og i god vækst. Som billedet viser er
der også en del bøg indblandet.

Temadagene om planteværn fra PCConsult og Dansk Juletræsdyrkerforening/FSL var forskellige på mange
måder.

■■

232 Savværk udvider
Verninge Skovservice har udvidet sit
savværk og skærer kvalitetstømmer
efter mål.

234 Store græssere i skov

*%
■.

SST

Forsøg med kvæggræsning i et ege
krat med åbne områder i Mols Bjerge.
Der udvikles en artsrig bundvegetati
on, de åbne områder gror til, og vild
tet får bedre vilkår.

O

/
218 Nationalparker
Miljøministeren har startet pilot
projekter om nationalparker på Møn
(foto), Mols Bjerge og Lille Vildmose
(foto). Lokale styregrupper skal
undersøge muligheder og visioner for
nationalparker - der er ikke truffet
beslutninger endnu. Bokse om Wilhjelm-udvalgets overvejelser om
nationalparker, Skovforeningens hold
ning, og ministerens udtalelser om
indskrænkninger i privat råderet.

224 Veterantræf

4
\-

*

VIDEN OMJWÆ __
ff

250 Landsbyskovbrug
I Tanzania udvikler man skovbrug på
lokalt plan for at bekæmpe fattigdom
og gavne miljøet. Landsbyerne får
ansvaret for driften af skovene. Dan
mark støtter projekter som tegner
lovende.

256 Debat om uddannelser
Lav en enhedsuddannelse for skov
brug i Danmark.

258 Debat om ejendomsskat
239 Træ
- det er det nye navn for Træteknik på
Teknologisk Institut. Gennemgang af
afdelingens opgaver - bl.a. udgivelse
af nyhedsbrevet ’’Viden om Træ”.

Græsted i Nordsjælland bliver ram
men om et stort træf for gamle
maskiner, herunder et dampdrevet
savværk.

Hvad får samfundet til gengæld for en
eventuel fjernelse af ejendomsskat?

259 Driftsteknik mv.
Klimastatistik marts, Wadelien
planteboret.

225 Ny skovstatistik
Der er lavet opmålinger til den nye
skovstatistik i 2002, og måleholdene
har mødt stor velvilje fra skovejerne.
Der indsamles oplysninger om både
skovtræer og naturforhold - resulta
ter ventes om fem år.

230 Hedeselskabets regnskab
Et underskud på knapt 34 mio. kr før
skat blev resultatet. I år ventes over
skud.

240 Radiokontakt med natugler
Radiosendere på natugler giver mere
viden om fuglen. Om territorier,
æglægning, ungernes overlevelse,
føde, blodparasitter.

244 Standard for brændsler
Der er ved at blive udviklet EU stan
darder for biobrændsler. De kan lette
samhandel og prisdannelse.
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Hedeselskabet Skov og Landskab har
pr. 1. april 2003 gennemført en orga
nisatorisk sammenlægning af maskin
center Syd og Nord til et samlet
Hedeselskabets Maskincenter.
Maskincentret vil efter sammenlæg
ningen være under ledelse af tidlige
re regionschef i Hedeselskabet Skov
og Landskab, Steen Riber.
Steen Riber har været ansat i
Hedeselskabet Skov og Landskab
siden 1998. Han har siden januar
2002 været regionschef i Hedeselska
bet Skov og Landskab, Region Syd.
Sammenlægningen til ét maskin
center vil betyde en mere smidig
organisation, samtidig med at
maskinaktiviteterne ledelsesmæssigt
bliver styrket.
For kunderne betyder sammen
lægningen, at der nu kan ydes en
endnu bedre service, fordi koordine
ring af materiel, medarbejdere og
mængder internt bliver yderligere
effektiviseret.
Hedeselskabets Maskincenter til
byder maskinløsninger til alle opga
ver knyttet til skovdrift, grønne
områder langs veje og i byer, ryd
ningsopgaver, pleje af hede- og natur
områder m.v.
Pressemeddelelse

Nyt center: Skov & Landskab
I løbet af 2003 vil Den Kgl. Veterinærog Landbohøjskoles (KVL) aktiviteter
vedr. skov, landskab og planlægning,
Forskningscentret for Skov & Land
skab (FSL) og Skovskolen fusionere
til et selvstændigt center, Skov &
Landskab, under Landbohøjskolen.
Skov & Landskab vil få egen besty
relse, der repræsenterer skov-, land
skabs- og planlægningssektoren samt
de studerende og medarbejderne.
Formand bliver fhv. industriminister,
forstkandidat Nils Wilhjelm.
Et af hovedformålene med cente
ret er at betjene interessenterne end
nu bedre med uddannelser, forsk
ning, rådgivning og formidling og at
skabe et kompetencecenter på inter
nationalt niveau.
De tre parter har allerede i tre år
haft et forpligtende samarbejde. Visi
onen med det nye center er at skabe
den bedst mulige sammenhæng mel
lem uddannelse, forskning og formid
ling inden for skov, landskab og plan
lægning. Centret skal være hovedak
tør og samlende for indsatsen på de
tre områder. Målene er bl.a. at styrke
den faglige synergi, at skabe sam
menhæng i uddannelserne fra

erhvervsuddannelser til ph.d. og at
få en ubrudt kæde fra viden til hand
ling.
Et udkast til vedtægt for det nye
center er lige nu til behandling i de
tre berørte ministerier: Ministeriet
for Videnskab, Teknologi og Udvik
ling (KVL), Miljøministeriet (FSL) og
Undervisningsministeriet (Skovsko
len). Det betyder, at Skov & Land
skabs struktur med nye sektioner
osv. formodentlig vil være på plads i
anden halvdel af 2003.
Fusionen er led i en større
ændring af sektorforskningen. 25
institutioner bliver i løbet af et par år
til 17. Fire andre bliver fusioneret ind
i universiteterne - bl.a. bliver Føde
vareøkonomisk Institut lagt sammen
med Sektion for Økonomi på Landbo
højskolen. Og tre andre bliver lagt
sammen med en anden forskningsin
stitution.
I Landbrugsrådet er der ’’beher
sket glæde” over reformen. Rådet ser
mulighed for en styrkelse af uddan
nelserne når forskningen kommer
tættere på universiteterne. Man
lægger dog også vægt på at ministeri
erne fremover får adgang til at træk
ke på viden fra de fusionerede enhe
der - en viden der er behov for ved
behandling af emner som miljø, føde
varesikkerhed og sundhed. Og rådet
vil holde øje med at fusionerne ikke
dækker over nedskæringer i basisbe
villingerne.
Dansk Industri ser reformen som
et skridt på vejen til en bedre udnyt
telse af de offentlige forskningsmid
ler. De mener forskningen skal bidra
ge meget mere til uddannelserne. De
foreslår også at forsknings- og udred
ningsopgaver fremover lægges ud i
åben konkurrence mellem fx GTSinstitutter, private rådgivningsfirma
er og universiteter.
Pressemeddelelse 10.4.03,
www.landbrugsraadet.dk 10.4.03 og
Ingeniøren 18.4.03

Naturplant A/S
Naturplant ApS har i april overtaget
og vil gennemføre skovrejsningsafta
lerne fra Danske Naturgårde A/S (DN)
der er gået konkurs.
Naturplant ApS fortsætter driften
fra de nye lokaler i Vestergade 10 i
Give og har efterfølgende ansat nogle
af de tidligere medarbejdere fra DN.
Naturplant ApS er et datterselskab
af Forstplant A/S som gennem mere
end ti år har formidlet leverancer af
skovplanter til dansk skovbrug.
Pressemeddelelse 25.4.03

Natur koster penge
L E D E R )

De private skove taber i alt 1 million kr om dagen og har gjort det i flere år.
Det er et stort problem for skovejerne, men for omverdenen er det store
spørgsmål: Hvad bliver krisens konsekvenser for naturen og for danskernes
naturoplevelser?
Skovforeningens svar er kendt: Den dårlige økonomi rammer naturen nu og i
fremtiden. Men man behøver ikke alene at tage Skovforeningens ord for det:
Også Skov- og Naturstyrelsen melder at træprisernes fald har kostet statsskov
bruget hundreder af millioner kr - og at det har forringet Styrelsens muligheder
for at beskytte og genoprette naturen tilsvarende dramatisk.
Nøjagtig det samme sker i de private skove.
Krisens umiddelbare konsekvenser er at de mest værdifulde træer fældes i et
uholdbart tempo, at tyndinger udskydes uholdbart længe, og at plantninger
udføres billigst muligt, fx med nåletræer i stedet for løv.
Men den måske mest uhyggelige konsekvens for skovens brugere er usynlig:
Arbejdskraft og viden forsvinder ud af skovene. Dermed udhules også skov
brugets muligheder for at tage alle de hensyn som naturen og gode natur
oplevelser kræver.
Hvis skoven fortsætter med at være en økonomisk klods om ejerens ben, har
ejeren hverken viden, tid eller råd til særlige hensyn til fx vandhuller, gamle træer,
rugende fugle og alle de mange andre detaljer der tilsammen giver en rig natur.
Det mest ulykkelige er måske at det private skovbrugs og samfundets store
fælles interesse i en bæredygtig skovdrift ikke bliver realiseret. Naturnær skov
drift har også fordele for ejeren, især de små kulturudgifter og den gode stabili
tet. Men den økonomiske krise forhindrer at flere skove går over til mere natur
nær drift: Der mangler den nødvendige kapital, arbejdskraft og viden til den kon
vertering som langt de fleste drømmer om.
Fra både højre og venstre side af Folketinget meldes nu at samfundet må over
veje at kompensere de forsvundne indtægter - i statsskovbruget. Af hensyn til
naturen.
Det kan vi godt forstå. Men hvad med de private skove?
Hér er situationen så absurd at samfundet trækker penge ud af skovene gen
nem hårde skatter - længe efter at skovenes overskud er væk.
Konsekvenserne for naturen er endnu mere alvorlige end i statsskovbruget.
De private skovejere har nemlig endnu dårligere økonomiske muligheder for at
handle langsigtet.
Danmarks Naturfredningsforening og Skovforeningen har i fællesskab opfor
dret Regeringen til at gøre alvor af sin målsætning om at sikre skovbruget bære
dygtige økonomiske rammebetingelser. Vi er glade for at Naturfredningsforenin
gen er sig sit ansvar bevidst.
Nogle skeptikere spørger om man kan være sikker på at samfundet når sine mål,
fx om natur, blot ved at fjerne skatten på skov?
Nej, der skal sikkert endnu flere penge til, både i statens skove og i de private.
Men som en beskeden og strengt nødvendig begyndelse må samfundet holde
op med at malke skovene økonomisk. Skovbruget beder ikke om andre vilkår end
resten af erhvervslivet - vi beder blot om de samme vilkår: Skovbruget er det
eneste erhverv i Danmark hvor produktionsapparatet bliver beskattet langt ud
over produktionens værdi.
Beskatningen tvinger skovejerne til at tænke kortsigtet. Dét er ulykkens kerne.
Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard
Pressemeddelelsen fra Skovforeningen og Natur frednings foreningen blev bragt i
Skoven-Nyt 8/03.
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Gensyn med

egeselvforyngelsen
på Gunderslevholm
Af Rolf Viggo de Neergaard

For 11 år siden startede man
en selvforyngelse af eg. Den
er nu godt mandshøj og i
god vækst - til 1/3 af prisen
på en plantet kultur.
For de af ’’Skoven’s” læsere, der end
nu erindrer min omtale af denne
form for foryngelse i eg, ville det sik
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kert være af interesse at høre, hvor
dan det gik. Men også for dem, der
ikke har læst artiklen fra ’’Skoven”
12/96 kunne det måske være relevant
at blive orienteret herom.
For at få et samlet overblik genop
frisker jeg ganske kort, hvad der var
sket inden 1996.

Anlæg af foryngelsen
Det omtalte egestykke er på 1,57 ha,
og det er etableret 1850 (efterkon
trolleret ved senere tællinger af årrin
ge på stød). Egene havde i 1957 -

altså kun 107 år efter fødsel - opnået
en diameter i brysthøjde på 66 cm.
Hertil skal tilføjes et usædvanlig
harmonisk forhold mellem stamme
og krone. Træerne kunne ligne dem,
der står (stod ?) på Boller ved Hor
sens fjord eller dem i Kongeskoven
på Wedellsborg.
Efteråret 1992 var et usædvanligt
stort oldenår - ja så rigt, at der både
blev frø til selvforyngelsen, opsam
ling af agern til udsåning i markkultu
rer til nyetablering af skov og - til
fasanerne!

( SKOVDYRKNING

dede i undervæksten allerede den
første vinter - altså i 1992-93. Det
passer ikke - vi gjorde det først året
efter!
Jeg gik ud fra, at agernets spire
kraft den første sommer nok ville
holde liv i planterne selv under den
stærke skygge, hvorved bundfloraen
blev holdt i ave. Dette blev måske
yderligere bestyrket ved vor iagtta
gelse af, at de tørre somre 1992-94 hvis virkning også kunne ses på de
gamle ege - var med til at svække det
skadelige græs. Dette medførte, at vi
helt undlod at bruge ukrudtsmidler!
Først efter første vækstsæson altså i vinteren 1993-94 - solgte vi ca.
100 rm selvhuggerbrænde (ca. 60
m:r). Herved fik de spæde egeplanter
så meget lys, at de kunne fortsætte
væksten stadig uden synderlig kon
kurrence fra bundfloraen.
Således blev vi ved ganske lang
somt at afvikle undervæksten, så den
sidste var væk i vinteren 1998-99. Vi
solgte vel i alt ca. 250 rm brænde
(foruden naturligvis brændet fra ege
kronerne og kævler).
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Egene står tæt og i mandshøjde

Der blev kørt med Lindenborg spa
deharve og tilstræbt en grovere jord
struktur end normalt ved en bøgeselvforyngelse. Efter oldenfald blev
der dækharvet med Lindenborg spa
deharve.
Noget ind i første vækstsæson
blev kulturen indhegnet. Dette hegn
er nedtaget igen i vinteren 2002-03.
Harvning og dækharvning har
kostet 7-8.000 kr/ha, og hegnet har
kostet ca. 8.000 kr/ha. Så hele kultu
ren har kostet godt 15.000 kr/ha. Til
sammenligning vil en plantet kultur
med 5000 planter/ha koste lidt over
50.000 kr/ha.

ha. Nogle af disse er noget mindre og
tyndere end resten.

Undervæksten

Få skader

Det store spørgsmål var imidlertid
næppe overstanderne, men den kraf
tige undervækst bestående af for
skelligt aldrende bøg, avnbøg, lidt
elm, hassel, ær, pil og lidt ask. Som
følge af den stærke og meget forskel
ligartede undervækst var der ikke ét
græsstrå i hele bevoksningen, hvis
jordbund var særdeles velomsat. Jor
den er helt flad, stiv lerjord.
På dette sted må jeg korrigere
artiklen fra 1996. Jeg påstår, at vi tyn

Den frygt for overstanderskader i
bøgekulturerne, som en del måske
mindre erfarne forstfolk er præget af,
kunne meget vel tænkes at være
mere berettiget her med de langt
større egekroner.
Det er imidlertid vores erfaring
med de hyppige fældninger af over
standere, at disse ikke har skadet
bevoksningen - endnu? Men man
tvinges formodentlig nok til at fjerne

Overstandere
I 1957 var der 99 store ege. Stormen i
1967 væltede 5-6 stk., men ellers blev
der ikke hugget før etableringen af
selvforyngelsen i 1992.
Det var meget svært at vide, hvor
mange overstandere, der skulle fjer
nes for at skaffe lys til foryngelsen.
Hertil kan måske føjes, at vort hand
lingsmønster på dette punkt vel nær
mest mere var lykken end forstanden
og medførte nogen diskussion og
overvejelse!
Gående ud fra at egen er et lystræ,
kom jeg til det resultat kun at foreta
ge en langsom og meget jævn afvik
ling af overstandermassen. Der er i
dag 30 overstandere tilbage ud af ca.
92 i 1992. Heraf står de 8 dog på en
vold ind mod en ældre granbevoks
ning, og deres kroner dækker ikke
foryngelsen.
Der er derfor reelt kun 22 ege til
bage over foryngelsen eller ca. 14 pr.
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Visse steder er der en stor flade med græs - men kigger man efter er der 1-2 ege
pr. m2, så det ender nok med at egene overtager arealet.
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Vanris

ne, men i en del år bevarede vi
megen undervækst tæt op ad egene,
hvilket vel nok dæmpede vanrisene
noget. Desuden fotograferede og
nummererede vi de sidste overstan
dere, så vi i rimeligt omfang kan
overbevise køberen om, at vanrisene
foreløbigt kun går ind i splinten.
Hvornår vi skal til at foretage den
første udrensning? - ja se det er jo en
helt anden historie!
Heldet var med os - voveligt var
det, billigt blev det, og morsomt har
det været! ■

Er der kommet vanris på egeoverstanderne?
Efterhånden lidt på nogle af træer

Bevoksningen ligger i Tvedevænge afd. 142b.

Den uregelmæssige frøsætning har
dog jævnet sig ved senere oldenår.
Kulturen fremstår nu trods en enorm
planteafgang som en i højde lidt
uens, mands- eller stuehøj kultur, der
klart er kommet over de værste og
mest livstruende vanskeligheder.
Navnlig de sidste par års gode
vækstvilkår har givet kulturen et væl
digt skub fremad, og jeg anser nu
bevoksningen for at være veletable
ret og tilstrækkelig.

\fW

m

m
I egene er der indblandet en del bøg,
samt avnbøg, ær, ask, hassel, pil - og
som her en flot fuglekirsebær.

m
de sidste overstandere noget tidlige
re end i en bøgekultur af hensyn til
egeplanterne.

Kulturen i dag
Hvordan fremtræder kulturen så nu?
Jeg har fulgt kulturen meget nøje
flere gange om året siden etablerin
gen i 1992 - sidst med vor skovfoged
den 26. marts 2003.
I det første vækstår taltes visse
steder titusindvis af planter pr. ha andre steder slet ingen. Det skyldes
den helt uens frøsætning fra træ til
træ, idet agern formodentlig slet ikke
kan ’’flyve”, som bog jo i nogen grad
gør.

AKKERUP PLANTESKOLE

Is

5683 HAARBY
TLF. 6473 1058 - FAX 6473 3158

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

/ denne vinter er der skovet 8 af de store træer. De er 153 år, men uden fejl i
form af råd eller ringskøre.

Opskær dit eget træ med Wood-Mizer stationære eller
mobile savværk. Priser fra 50.000 kr.
I I ! /,
EA/c.

O fif

se vores
nyheder

1

i hanhover

I UGE 22
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RANGLE MØLLE
OG DØNNERUP GODSER
Niels Otto Lundstedt er pr. 01. juni
blevet ansat som godsforvalter på
Rangle Mølle og Dønnerup Godser.
Niels Otto Lundstedt er 39 år,
uddannet som forstkandidat i 1991 og
kommer fra en stilling som skovrider i
Rebro Skovadministration A/S.
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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

■Aniab

10 ton skovvogn med 6,5 mtr kran til introduktionspris!

Pris 87.900

.IB

tf

V

NIAB
Traktorprocessor
5-15
B
pris fra 149.500 ab lager Sjælland.
Merpris for længdemåling 10.800

Farma 10-65 D med 500 rib dæk

Farma skovvognsprogram

NIAB 5-15 C findes også som helautomatisk

Markedsleder i Europa på grund af store serier og salg uden grossister

med forvalg og diametermåling.

direkte til vore forhandlere.
8 modeller af komplette skovvogne. Fra den lille 6 ton vogn til vores 12 ton

Forhandlere:

professionelle veludrustede skovvogn med 6,5 mtr kran.

2600 Svogerslev Maskincenter A/S
Tlf. 44666632, (København)
8 modeller af kraner fra 3,2 til 6,5 meters rækkevidde.
3550 Jørlunde Maskinforretning A/S
Priser fra 42.900 for den komplette 6 tons vogn med 3,8 mtr kran.
Tlf. 47334500
3720 Hellisen A/S - Lobbæk
Tlf. 56947450
4000 Svogerslev Maskincenter A/S
Tlf. 46383036
4100 Kjulerup Maskinværksted
Tlf. 56870227
SKIFTELADSYSTEM
4340 G T Hydraulic ApS - GI.Tølløse
Tlf. 59186551
4683 Møller Andersen ApS - Rønnede
Tlf. 56712422
4920 Søllested Maskinforretning A/S
BIGAB 10-14
Tlf. 54941003
4990 Møller Andersen ApS - Radsted
Tlf. 54705111
5672 Sandholt Lyndelse Smede
og Maskinforretning, Tlf. 62641214
6400 Thomas Skøtt
Landbrugsmaskiner ApS
Ragebøl, Tlf. 74486666
6950 Holmsland Maskinforretning A/S
Tlf. 97337211
7000 Ole's Traktor og Landbrugsservice
Fredericia, Tlf. 75560260
7400 Asgers Traktorservice Kølkær
TIL 97147314
7900 Morsø Motorkompagni A/S
Tlf. 97720866
8300 Yding Maskinforretning A/S
Første siffer i modelnavnet er krogkapacitet i ton ved et vist olietryk.
Tlf. 75782230
Andet siffer er totalvægt i ton.
8410 Jemith Landbrugsmaskiner ApS
Mød os pa sommerens udstillinger,
Rønde, Tlf. 86379268
Hver model findes med forskelligt udstyr.
bl.a.: Roskilde Dyrskue - Ungskuet
8600 Midtjysk Traktorlager Linå Bogiealternativer op til tridembogie med
Harder & Søgaard A/S
Herning - EGA Messen i Vandel.
forskellige fjedre, medstyrende og/eller
Tlf. 86841322
Mød
os
også
på
SkogsElmia
Baltic
tvangsstyrede hydraulikfunktioner, samt
8800 Midtjysk Maskincenter A/S
fra 11 til 14 juni på stand 487.
Viborg, Tlf. 86627322
en mængde andre alternativer inklusive
8900 Randers Traktorkompagni A/S
små og store kraner.
Her bliver bl a NIAB demonstreret.
Tlf. 86447788
9500 Traktorkompagniet
Grøn & Madsen I/S - Hobro
FARMA NORDEN
ODD AS FORS MW
Tlf. 98522677
9870 Sindal Traktorkompagni A/S
Marketing og Salg v/Stephén Servé
Fabrik:
Tlf. 98936366
Tlf. 7023 5001 • Fax 7023 5002
76505 Saue

Markedsleder i

Skandinavien efter 25 års udvikling og salg!

BIGAB FINDES I 5 GRUNDMODELLER
7-10 I 8-12 I 10-14 I 15-19 I 20-24

ESTONIA

Mobil: 2176 5003

E-mail: info@forsmw.ee

E-mail: adresse.shs@bigab.dk

FREMGANG ER INGEN TILFÆLDIGHED!

FARM A® ^ NI AB

www.forsmw.com
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De første skridt mod
danske
nationalparker
Regeringen har startet pilot
projekter om etablering af
nationalparker i Lille Vild
mose, Mols Bjerge og Møn.
Lokale styregrupper skal i
de næste to år undersøge
naturværdier, kulturhistori
ske værdier, muligheder for
friluftslivet, lave økonomi
ske analyser og sikre inddra
gelsen af borgerne.
Lokal forankring og med
ejerskab er væsentlige for
miljøministeren.
Grupperne skal være fær
dige om to år, og den første
nationalpark kan udpeges i
2005-2006.

✓

I det sidste halve år har der været
arbejdet med tanken om at lave nati
onalparker i Danmark, men der har
ikke foreligget noget konkret. Den 8.
april meddelte miljøminister Hans
Christian Schmidt så på et pressemø
de at der skal starte pilotprojekter
om danske nationalparker tre steder
i landet:
- Lille Vildmose, Mols Bjerge og
Møn hører til Danmarks vigtigste
naturområder, sagde Hans Chr.
Schmidt. Her er en fantastisk natur
med store rekreative interesser. Og
et levende landskab, som bliver
brugt. Derfor er det helt indlysende
for mig at pege på de tre områder
som pilotprojekter.

X
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Møns Klint er et af eksemplerne på et
"nationalt klenodie”. Foto: Søren Fodgaard.
V
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- De tre områder er meget forskel
lige fra naturens hånd - men fælles
er, at der har været stor lokal interes
se. For hvert projekt nedsættes nu en
lokalt sammensat styregruppe som
skal beskrive visionerne for fremti
dens natur i området.
Det er værd at understrege at der
er tale om pilotprojekter til kommen
de nationalparker. Der er ikke udpe
get nogen nationalpark endnu, og
indholdet af eventuelle parker ken
des heller ikke.
Det var den korte version. Men det
rejser jo en række yderligere spørgs
mål, som ministeren forsøgte at
besvare på pressemødet. Vi tager
dem ét ad gangen:

Afgrænsning af områder
Der er ikke trukket nogen linjer på
kortet, og det er styregruppen som
skal komme med forslag til afgræns
ning af området. Men i hvert område
har der været lokale arbejdsgrupper
som har fremlagt følgende tanker:
Lille Vildmose: Et område med
land og hav på over 20.000 ha som
omfatter området fra Høstemark
Skov i nord til Tofte Skov i syd.
Mols Bjerge: Nordgrænsen er en
linje gennem Rønde, nord om Feldballe og nord om Rugård (og altså
inklusive Ebeltoft by). I sidste runde
blev Helgenæs taget ud.
Møn: Den østlige del af øen indtil
en linje øst for Borre og Råbylille
Strand. Desuden Ulvshale og Nyord
på nordspidsen af øen.

Indhold af parken
Hvad nationalparkerne egentlig skal
indeholde har der ikke foreligget
meget om. En lille smule fremgår af
miljøministerens oplæg til de tre sty
regrupper, hvor han skriver at de
skal fremskaffe solid viden og over
sigt over:
• De nuværende og potentielle
naturværdier, herunder mulighe
derne for etablering af sammen
hæng mellem naturområderne
• De kulturhistoriske værdier
• De nuværende og potentielle
muligheder for friluftsliv
• En samfundsøkonomisk og
erhvervsøkonomisk analyse af
konsekvenserne af etablering af en
nationalpark
Endelig skal der gennemføres en
evaluering af hele pilotprojektets for
løb, herunder borgerinddragelsen.

Ideen til nationalparker
Ideen om nationalparker er udsprun
get af Wilhjelm-udvalget som fremlag-

m
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I pilotprojekterne skal man bl.a. se på nuværende og potentielle muligheder for
friluftslivet. Trehøje i Mols Bjerge. Foto: Ole Malling, www.naturnet.dk

Modellerne for nationalparker skal kunne tilpasses lokale forhold. Udsigt over
Lille Vildmose. Foto: Ole Malling, www.naturnet.dk
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Wilhjelm-udvalget pegede på at natu
ren kan få bedre muligheder for at
udvikle sig frit i nationalparkerne.
Foto fra Høstemark Skov ved Lille
Vildmose. Foto: Poul Hald-Mortensen.

Der er ikke trukket nogen grænser endnu, men Høstemark Skov bliver formentlig
en del af nationalparken for Lille Vildmose. Foto: Poul Hald-Mortensen.

Styregrupper
Miljøministeren har udpeget formændene for de tre styregrupper
på forhånd:
Lille Vildmose: viceamtsborgmster Niels K. Kirketerp, Nordjyl
lands Amt.
Mols Bjerge: borgmester Jørgen
Brøgger, Ebeltoft.
Møn: borgmester Knud Larsen.
Sekretariatet for hver styre
gruppe placeres i de lokale stats
skovdistrikter - hhv. Buderupholm, Fussingø og Falster - i
samarbejde med kommuner og
amter.
Der vil senere blive nedsat en
følgegruppe, som på et helt over
ordnet niveau skal samle viden ind
for at sikre, at der er et sammen
hængende nationalt ophæng for
arbejdet.

de sin rapport i august 2001. Se bok
sen.
- Gode ideer til nationalparker har
ikke manglet, sagde Hans Chr.
Schmidt. Mange har skrevet til mig
for at komme i betragtning til denne
runde. Men det er ikke nok at områ
der er smukke, de skal være helt
unikke nationalt set.
- Jeg er selv blevet inspireret af de
forslag, som Wilhjelm-udvalget bar
slede med. Udvalget har leveret et
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Miljøministeren har lovet at hvis der indføres restriktioner på landbruget som
ellers ikke ville være indført skal det ske mod fuld kompensation. Stabelhøje i
Mols Bjerge. Foto: Ole Malling, www.naturnet.dk

flot og gedigent arbejde, og det har
peget på områder, som naturmæssigt
har meget store kvaliteter.
- For mig handler det nu om at få
undersøgt ideen om nationalparker i

størrelse 1:1. Danmarks natur anno
2003 er et tæt sammenvævet
mønster af natur og kultur. Derfor
skal nationalparkerne være store
sammenhængende områder, der

( NATUR OG FRILUFTSLIV

både har store naturværdier og også
kan have store kulturværdier. Områ
der, som bliver brugt til både hver
dag og fest.

Lokal forankring
Der var flere ord som gik igen under
hele pressemødet: Lokal forankring,
medejerskab, borgerinddragelse og
lokalt engagement. En nationalpark
kan kun realiseres, hvis der er lokal
opbakning, og lokale interesser får
stor indflydelse på indholdet af par
ken.
- Selv om Danmark ikke er et stort
land, så er forskellene mellem nord
og syd, øst og vest til at få øje på,
understregede Hans Chr. Schmidt.
Den løsning, som er fremragende i
syd, duer måske ikke i nord. Derfor
er det så vigtigt at få afprøvet forskel
lige modeller for nationalparkerne.
- Skal den lokale opbakning blive
en realitet, så skal der også være
mulighed for at tilpasse modellen til
de lokale forhold. På møder rundt
om i landet hører jeg gang på gang
folk eftersøge det lokale ophæng.
Hvis det her skal bære skal alle føle
et medejerskab, og så vil alle også
gøre en stor indsats for at virkelig
gøre ideerne.

Styregrupper
For hvert pilotprojekt bliver der ned
sat en styregruppe:
- Hver styregruppe kommer til at
bestå af repræsentanter for beboere
og lodsejere, foreninger og organisa
tioner (i hvert fald erhverv, natur,
kulturmiljø, friluftsliv, turisme) samt
de berørte myndigheder, sagde Hans
Chr. Schmidt.
Den konkrete sammensætning af
grupperne afgøres af formanden i
samråd med lokalpolitikere fra amt
og kommune. Der kan nedsættes
arbejdsgrupper o.lign. for enkelte
emneområder, f.eks. natur, friluftsliv,
landbrug, kulturmiljø, virkemidler,
landdistriktsudvikling og borgerind
dragelse.
- Styregruppen skal i dialog med
lokalbefolkningen udarbejde en rap
port, der beskriver visioner for en
nationalpark, fortsatte ministeren.
Gruppen skal beskrive afgrænsning
og indhold af parken, og den kan
beskrive forskellige alternativer og
udviklingsmuligheder. Gruppen har
ansvaret for at gennemføre forskelli
ge undersøgelser i pilotområderne,
så der fremskaffes et solidt grundlag
for det videre arbejde.
-1 pilotfasen vil regeringen ikke
fastsætte regler eller restriktioner i

pilotprojektområdet. Men konkrete
naturgenopretningsprojekter, friluftsprojekter eller formidlingsprojekter
kan godt gennemføres, hvis de har
lokal opbakning.

Protester - lokal indflydelse
- På Helgenæs var der protester fra
80% af beboerne til tanken om natio

nalpark i Mols Bjerge - svigter du ikke
dem?
- Nej, for jeg har netop udtaget
Helgenæs fra projektområdet. Det
har gjort et stort indtryk på mig at
der var folk herovre for at aflevere
over 200 underskrifter.
- Når der er så stor modstand vil
jeg ikke drømme om at tage området

Wilhjelm-udvalget om nationalparker
Ideen om at udlægge nationalparker stammer fra Wilhjelm-udvalget. Men
ordet nationalparker står slet ikke i slutrapporten fra udvalget. En række af
udvalgets medlemmer havde foreslået at udvikle et særligt dansk national
parkkoncept, men hertil siges i en af udvalgets delrapporter:
”De af 1UCN (international fredningsorganisation, red.) fastsatte kriterier
for nationalparkbegrebet er typisk baseret på statseje, særlige parkforvalt
ninger og forbud mod eller meget strenge restriktioner over for landbrug,
skovbrug, jagt og fiskeri.
.... Danmark er et usædvanligt intensivt landbrugsland uden øde natur
landskaber, og med de danske traditioner for decentralisering, privateje og
jordbrugsmæssig og rekreativ udnyttelse af vore naturarealer forekommer
nationalparkkonceptet fremmed. Derfor foreslås det at benævne områder
ne ’nationale naturområder’ for samtidig at markere at det danske koncept
for sådanne større naturområder er forskelligt og tilpasset danske forhold.”
I slutrapporten fremsætter udvalget en række anbefalinger til fremtidens
naturpolitik, bl.a. at udlægge nationale naturområder:
’’Formålet med at etablere større sammenhængende naturområder nationale naturområder - er at øge natur- og halvkulturarealernes størrelse
således at der skabes sammenhæng mellem naturtyperne og der sikres en
gunstig bevaringsstatus for naturtyperne og arterne i området, herunder
sikring af kontinuiteten.
Naturen vil desuden få bedre mulighed for at udvikle sig frit (fri dyna
mik) i disse større områder hvorved naturkvaliteten øges og naturens til
pasningsevne fremmes. Beskyttelsen af naturen skal i disse områder gå for
ud for benyttelsen. Samtidig er det hensigten med de nationale naturområ
der at forbedre mulighederne for befolkningens friluftsliv.
Udvalget anbefaler at staten beslutter at etablere et antal nationale
naturområder som led i regionplanrevisionen 2005. Udvalget peger på føl
gende 6 områder:
- Hede- og klitlandskaber i Thy (klitter, klithede, klitplantage og søer)
- Lille Vildmose-området (højmose, skov, overdrev)
- Mols Bjerge, Stubbe Sø og Helgenæs (overdrev, hede, plantager, sø,
kyster og vige)
- Gribskov og Esrum Sø (skov, urørt skov, græsningsskov, sø)
- Det Sydfynske Øhav (strandenge, nor, lavvandede havområder)
- Høje Møn (klinter, skov, overdrev mv.)
De nationale naturområder udvikles gradvist fra de nævnte kerneområ
der der primært udgøres af statsejede natur- og skovarealer, dog for Det
Sydfynske Øhavs vedkommende selve øhavet, og for Lille Vildmose-områ
det de fonds-, selskabs- og statsejede mose- og skovarealer........
Områderne er bl.a. udvalgt på grund af deres internationale og nationale
naturbeskyttelsesværdier. Der er også lagt vægt på at de er af stor betyd
ning for friluftslivet, og at de centrale dele typisk er ejet eller administreret
af staten.
Områderne udvikles ved frivillig inddragelse af de tilstødende arealer
hvor landbrugsdriften ekstensiveres, bl.a. gennem brug af MVJ ordninger
ne, gennem naturgenopretning og eventuelt magelæg, fredning og statslig
erhvervelse. For de privatejede skovarealer vil virkemidlet normalt være
aftaler efter skovlovens bestemmelser.”
Wilhjelm-udvalgets rapport blev præsenteret i Skoven 9/01.
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Dansk Skovforening mener
Læserne har løbende været orienteret om udviklingen i nationalparkerne - se
fx i Skoven-Nyt 5/03, 4/03, 20/02 og 14/02. Emnet behandles også i årsberet
ningen, og vi bringer her en let forkortet udgave af afsnittet om nationalpar
ker.
Red.

Mystiske nationalparker på vej, måske

Der er afsat 40 mio. kr til pilotprojek
terne, men der skal mere til at realise
re tankerne om nationalparker. Det vil
man se på under forhandlingerne om
finanslov 2004. Bøgeskov på Møns
Klint. Foto: Søren Fodgaard.

med, selvom det kunne være godt.
Men jeg vil da tilføje at hvis Helgenæs-borgerne og styregruppen sene
re finder hinanden igen, så er de da
velkomne til at tage området med ind
i parken.
- Vil det sige at lokale kan få veto
ret - kan 15 landmænd blokere for
planerne?
- Nu er matematik for mig lidt
fremmed i naturen, svarede Hans
Chr. Schmidt. I større projekter kan
der være enkelte områder hvor der
er nogle stykker som kunne blokere
fuldstændigt - på møder kan man
opleve 3-4-5 stykker som tager ordet.
Men på Helgenæs var der nogle ild
sjæle som klart følte at de ikke havde
været taget med på råd, og det ville
kun ødelægge processen hvis områ
det kom med.
- Kan der være tale om at grønne
organisationer indsamler underskrifter
med forslag om at lægge områder til?
- Ja det vil påvirke mig hvis der er
lokal interesse for et bestemt emne.

Landbrug
og andre erhverv
- Kan der drives landbrug og industri i
parken?
- Det skal være så vi alle kan leve
og drive et erhverv i parkerne. Jeg
har sagt ligeud at der måske vil være
nogle områder hvor der kan komme
restriktioner, men det lægger vi ikke
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I 2001 anbefaler et enigt Wilhjelm-udvalg at Danmark udpeger en række sto
re sammenhængende naturområder. Der sættes navn på 6 områder.
Formålet med områderne er naturbeskyttelse. Konsekvenserne for fx
jordbrug og beboelse i de berørte områder er dog helt uklare.
Skovforeningen støtter den overordnede ide. Vi ser områderne som nyt
tige nationale indsatsområder for udvikling af natur og erhverv i sammen
hæng. Samtidig holder vi fast i udvalgets vigtige forudsætninger for anbefa
lingerne:
• lokal forankring af udviklingen i hvert område.
• dialog og tillid mellem parterne, især lokalt.
• en kerne af stats- eller fondsejede arealer i de udpegede områder.
I 2002 bevilger Regeringen 20 millioner kr til 2-3 pilotprojekter som hol
der sig til Wilhjelm-udvalgets anbefalinger og forudsætninger.
Så langt, så godt.
Bomben falder i foråret 2003: Miljøministeren og Friluftsrådet aftaler at
Friluftsrådet skyder yderligere 20 millioner kr ind til flere pilotprojekter.
Pengene kommer fra Miljøministeriets tipsmidler som Friluftsrådet admi
nistrerer. Aftalen afviger på afgørende punkter fra Wilhjelm-udvalgets enige
anbefalinger:
• Områderne skal nu hedde ’’nationalparker”. Dette navn blev kasseret af
Wilhjelm-udvalget fordi det er misvisende, især i sammenligning med
nationalparker i andre lande.
• Formålet med områderne glider fra beskyttelse til benyttelse.
• Nye geografiske områder (Skjern A og Roskilde Fjord) kommer i spil.
• Kravet til stats- eller fondsejede kerneområder forlades.
Skovforeningen tager afstand fra den nye aftale mellem Miljøministeren
og Friluftsrådet.
Det har været en ubehagelig overraskelse at se den brede enighed fra
Wilhjelm-udvalget brudt. Det skaber usikkerhed, og det må skade lodsejer
nes tillid til den fremtidige proces.
På nationalt niveau er det helt uacceptabelt at processen skal aftales
mellem Miljøministeriet og en enkelt interesseorganisation. Vi håber at Mil
jøministeren og Friluftsrådet besinder sig og vender tilbage til aftalerne i
Wilhjelm-udvalget.
Skovforeningen vil nu tæt følge de 4-6 pilotprojekter der sættes i gang. Vi
søger både nye muligheder for skovbruget og løsninger på de problemer
som skovbruget kan møde i områderne.
Og vi opfordrer ikke mindst skovejere i de berørte områder til også selv
at følge pilotprojekterne aktivt.

op til. Områderne er forskellige, og
jeg kan ikke sige at der aldrig vil
være områder uden restriktioner
hvis vi skal opnå dette nationale
klenodie.
- Men det bliver også sådan at hvis
nogen fratages rettigheder så bliver
der tale om kompensation efter de
spilleregler vi kender i dag.

Pesticider og jagt
- Bliver der restriktioner på anvendel
se af pesticider inden for parken?
- Som udgangspunkt bliver der

ikke restriktioner - driften skal kunne
fortsætte som den gør i dag.
- Kan der drives jagt i nationalpar
kerne?
-1 princippet er der ikke noget
som forhindrer at den eksisterende
brug fortsætter. Det må de lokale
grupper finde ud af. Hvis et område
ændrer helt anvendelse i forhold til i
dag så bør det diskuteres.

Finansiering
Ministeren oplyste at pilotprojekter
ne er finansieret på to måder:
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Ministeren om
indskrænkninger i
privat råderet
1 nogle af områderne har der været
skepsis fra visse dele af befolknin
gen. Især landmænd har været
bekymret for at der blev indført
begrænsninger i deres drift.
Derfor kan det være værd at
notere en kronik som Hans Chr.
Schmidt skrev i Landbrugsmagasi
net Landsbladet 11. april, hvor
han bl.a. skriver:
”1 perioden med pilotprojekter
vil der ikke i de berørte områder
blive gennemført indskrænkninger
i den private råderet eller blive
truffet beslutninger herom som
følge af pilotprojekterne..,.
1 nationalparken skal gælde de
generelle reguleringer og tilladel
ser og godkendelsessystemer som
gælder over hele landet, og land
brugsbedrifter beliggende inde i
nationalparken skal som hovedre
gel have mulighed for at udvikle
sig på linje med bedrifter der ikke
ligger i en nationalpark, med min
dre andet aftales med den enkelte
landmand.
Hvis landmænd i en national
park bliver stillet over for restrikti
oner som de ikke ellers var blevet
mødt med, skal det ske mod kom
pensation. Udviklingen af naturen i
kerneområderne - enten ved etab
lering af grønne korridorer mellem
to kerneområder eller ved inddra
gelse/ekstensivering af landbrugs
jord omkring kerneområderne sker ved frivillige aftaler.
Hvis en enkelt eller enkelte
lodsejere ikke vil deltage i for
eksempel et naturgenopretnings
projekt hvor det store flertal af
lodsejere er interesserede i at
medvirke, kan der blive tale om
ekspropriation mod fuld erstat
ning....
Der vil ikke blive etableret ’’buf
ferzoner” eller tilsvarende zoner
udenom nationalparkerne. Det
skal ikke være muligt at give afslag
på en ansøgning blot på grundlag
af en beliggenhed i nærheden af en
nationalpark.”

- Regeringen indgik i en finanslovs
aftale med Dansk Folkeparti og Kri
steligt Folkeparti på naturområdet.
Her besluttede partierne at afsætte
20 millioner kr. til 2-3 pilotprojekter
for nationalparker.

Fire andre områder har været nævnt som mulige nationalparker, og der startes
måske pilotprojekter her senere. Gribskov. Foto: Søren Fodgaard.

- Friluftsrådet har efterfølgende
bakket op om ideen om nationalpar
ker på en meget håndgribelig måde.
De har stillet yderligere 20 millioner
til disposition for arbejdet, selvfølge
lig uden på nogen måde at opnå en
særstilling med hensyn til hvilke
områder der udpeges.
- Dette tilsagn er jeg virkelig glad
for. Det fortæller, at de grønne organi
sationer er optaget af tanken om nati
onalparker. Det betyder også at der
kan laves flere projekter. Friluftsrådet
har selv peget på Skjern A og Roskil
de Fjord som nye mulige områder.
- Men disse 40 mio. kr er næppe
nok til at virkeliggøre parkerne. For
ligskredsen har aftalt at for 2004 skal
der findes nye penge, og det går vi
snart i gang med at se på.
- Hvordan bliver det så fremover der bliver sikkert løbende udgifter til
at drive parkerne?
- Efter pilotprojekterne er gennem
ført bliver der fortsat opbakning fra
staten. Staten vil støtte det, dels
fordi en del af området er vores, dels
fordi det er en naturlig opgave for
staten når det er en nationalpark.

- Gribskov/Esrum Sø og klitområ
der i Thy har været i spil i Wilhjelmudvalget, og det er de stadig, sagde
ministeren. Gribskov området har
man sagt er for stort, og jeg tror det
er bedst at tage en lokal debat først. I
Thy har landmænd og jægere været
reserverede - ikke afvisende - men
også her tror jeg man skal prøve at
finde hinanden.
- Der er også startet en proces for
de to nye områder. Skjern A kan blive
et stort projekt, men måske skal man
finde en anden model. I Roskilde
Fjord er der en positiv udvikling,
men man ikke er langt nok endnu.
- Ingen af disse områder er så
langt fremme, at jeg starter pilotpro
jekter dér i dag. Men jeg regner med
- før sommerferien og efter - at sæt
te den næste fase i gang. Målet er sta
dig at nå op på 6 nationalparker i alt.
Det eneste område som synes at væ
re helt ude er Det sydfynske Øhav. ■
sf

Endelig udpegning

Læs mere
Skov- og Naturstyrelsen har oprettet en
særlig afdeling på deres hjemmeside. Her
findes rapporter og korrespondance, og
der lægges løbende nye informationer
ind:
http://www.skovognatur.dk/nationalparker/
Læs også artiklerne i Skoven 12/02 og 1/03
om britiske erfaringer med udlæg af nati
onalparker og borgerinddragelse i arbej
det.

- Tidsfristen for styregruppernes
arbejde er 1. juli 2005. Og så tror jeg
den første nationalpark kan udpeges
omkring 2005-2006.

Nye projekter
Der har været nævnt en række områ
der som mulige nationalparker, og de
er ikke glemt:
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arrangementer)

i skoven, end at flytte tømmeret ud af
skoven.
Saven drives af en 15 tons damp
traktor fra 1913, der altså også kunne
flytte maskinen rundt. Når den 1
meter store rundsavsklinge tager
fuld skæredybde, ca. 40 cm, så kan
man virkelig høre at dampmaskinen
får noget at bestille.

I

Veterantræf

Dampsavværket i funktion - en oplevelse for alle sanser

Dampdrevet savværk
I de gode gamle dage blev meget
arbejde foretaget med håndkraft,
måske med hjælp fra heste. Dam
pkraften var det første trin på vejen
til at hjælpe mennesker med det tun
ge arbejde.
I træsektoren blev dampen mest
brugt på savværkerne, men i England
udviklede man flere skovmaskiner
hvor dampkraft blev anvendt. Man
lavede udslæbning ved hjælp af
damptraktorer med wirespil, og der
blev lavet mobile savværker, trans
porteret af disse traktorer og drevet
af damp.
Nu er der lejlighed til at se et
sådant dampsavværk i funktion. Det
sker i pinsen i den lille nordsjælland
ske by, Græsted. Her afholdes nemlig
det syvende Græsted Veterantræf træffet der viser alverdens tekniske
fremskridt indenfor de sidste 100 år.
Efterhånden er træffet vokset til at
dække 6 hektar med maskineri af
enhver art. Godt 10.000 mennesker
kommer for at opleve vores alles tek
niske historie - i levende live.
Træffet er en kombination af fami
lievenlige opvisninger, iblandet ren
dyrket nostalgi. Gennem alle årerne
har Skovskolen fra Nødebo stillet op
med deres herlige samling af motor
save fra det meste af et århundrede.
Den ældste kan dateres tilbage fra
1921 og er et syn for guder at se i
funktion. Bare to mand kan med lidt
besvær flytte den rundt,
1 år er det et dampsaværk fra Eng
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land der er det store trækplaster.
Denne form for transportabel sav
blev meget benyttet i England
omkring århundredeskiftet, hvor det
var langt lettere at flytte saven rundt

GS

Græsted Veterantræf og Kræmmer
marked afholdes 8. og 9. juni kl. 1117. Man kan opleve damptromler,
veteranbiler, håndværk, markedsor
gel, tærskeværker, traktorer fra de
sidste 60 år, motorer, veterantog,
klassiske mc’er og biler fra 19201970, dampknallerter, modelmaski
ner og meget mere.
Der er opvisning af classic motorcross, dødsdrome, western show,
sortkrudtshow, brand og redning,
samt militærhistoriske køretøjer. Der
er i år et tema over gasgeneratorer,
og der kan fremvises 5 eksempler på
køretøjer - mest unik er nok en Nim
bus med gengas.
Pris: Voksne 40 kr, børn 20 kr. Se
mere på www.veterantraef.dk Græsted Veterantræf, Holtvej 81,
3230 Græsted, tlf. 48 39 13 40. ■

KRIIMG
-værd at vælge

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

Tlf.: 54 70 77 84
Arbejder du i skoven, med jagt, miljø eller er du under uddannelse indenfor et af
disse fag, har du mulighed for at blive
medlem af et anderledes forsikringsselskab.
Vi tegner alle familiens forsikringer og tegner du din bilforsikring i Dansk
Skovbrug, er det dig selv, der får glæde af
et evt. overskud.
Ring til GF-Dansk Skovbrug og få et godt
forsikringstilbud.
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Danmarks
nye skovstatistik
har fået en flyvende start
Af Bruno Bilde Jørgensen,
Skov & Landskab (FSL)

Den nye skovstatistiks tre
målehold har i opstartsåret
2002 mødt stor samarbejds
vilje og imødekommenhed
fra skovejere. Indsamling af
fakta om de danske skove
er forløbet rigtig godt.
Der indsamles oplysninger
om jordbund, træarter, ved
masse, foryngelse, drifts
form, alder, skader, bevoks
ningens struktur mv.
Med statistikken undgår
skovejeren at udfylde ske
maer. Alle måledata
behandles fortroligt.
Resultater ventes om fire
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Figur 1. Holdet bag Danmarks Skovstatistik 2002. Fra venstre mod højre: Vivian,
Merete, Morten, Bjarne, Allan, Henrik, Ib og Thomas.

o

ar.

I den første del af denne artikel omta
les baggrunden for Danmarks Skov
statistik som skal udgøre et velfunde
ret grundlag for analyser og diskussi
oner om skovpolitik og skovøkono
mi.
Både skovbrugserhvervet og det
øvrige samfund er interesseret i at
vide, hvordan skovene er opbygget,
hvad de indeholder, og hvordan de
udvikler sig.
Siden 1881 er der med mellemrum
lavet officielle skovstatistikker i Dan
mark - ’’skovtællinger”. Skovloven
rummer et direkte krav om skovstati
stik. Skov & Landskab (FSL) har fra
og med 2002 ansvaret for at indsamle

og offentliggøre data for Danmarks
nye landsdækkende skovstatistik.
Danmarks Skovstatistik har til for
mål at indsamle og formidle informa
tion om de danske skoves tilstand og
udvikling. Resultaterne kan bruges af
skovbrugserhvervet og offentlighe
den. Oplysningerne kan ligeledes
anvendes som grundlag for forskning
i skovenes udvikling.
Fra og med 2002 skal skovejere
ikke længere udfylde skemaer til
brug for skovstatistikken. Fremover
skal Skov & Landskab (FSL) foretage
målinger direkte i visse skove. Derfor
udvælges hvert år cirkulære prøve
flader i de danske skove. Udvælgel

sen sker tilfældigt, og placeringen af
målepunkterne sker uafhængigt af
skovenes opbygning og ejendomsfor
hold.
Der er udarbejdet en folder, som
beskriver baggrunden for Danmarks
Skovstatistik og detaljer om målin
gerne.

Måledata gives ikke videre
Skov & Landskab (FSL) har i perio
den juni til september 2002 udført
målinger i de danske skove. Med det
nuværende skovdække i Danmark
forventes der målt på i alt ca. 3.500
prøveflader over fem år. Dette inde
bærer, at kun en mindre del af skov-
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Figur 2. Klar til måling! Bjarne og Morten i fuld feltudrustning en våd junidag
2002.

ejerne berøres af målingerne, og det
er en afgørende forudsætning, at dis
se skovejere giver tilladelse til målin
gerne.
Ingen oplysninger og målinger, der
indsamles i forbindelse med skovsta
tistikken, må videregives på ejen
domsniveau til andre, heller ikke
andre offentlige myndigheder. De
indsamlede data kan ikke bruges til
en beskrivelse af den enkelte ejen
dom. Ingen oplysninger om enkelte
jendomme eller prøveflader vil kun
ne identificeres ud fra det materiale,
som offentliggøres.
Dansk Skovforening har anbefalet,
at skovejerne tager godt imod den
nye skovstatistik og understreger, at
man kun på denne måde kan undgå
at udfylde skovskemaerne. Det
understreges samtidig, at den nye
skovstatistik er til gavn for skov
brugserhvervet øf. informationsfol
deren ’’Danmarks skovstatistik- hvad
og hvordan?”).
Der henvises i øvrigt til artiklen
’’Danmarks nye Skovstatistik” i Sko
ven nr. 4, 2002.

Holdet bag
skovstatistikken 2002?
”Det er et rigtigt sjovt arbejde. Det vil
jeg godt lave hele året”.
Bemærkningen faldt på et evalue
ringsmøde for Danmarks Skovstati
stik ved Silkeborg i september 2002
fra Ib Holmgaard Sørensen, Skov &
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Landskab (FSL). Ib Holmgaard Søren
sen udgjorde sammen med kollegaen
Thomas Kudahl det målehold, som
dækkede Fyn og Sydjylland.
Også Thomas og de øvrige perso
ner, som udgjorde de to øvrige måle
hold for henholdsvis Midt- og Nord
jylland (Morten Abell og Bjarne Jør
gensen) og Sjælland, Bornholm samt
sydlige øer (Henrik Skibsted Jakob
sen og Allan Overgaard, begge Skov
& Landskab (FSL)) gav udtryk for, at
det havde været spændende at delta
ge i pionerarbejdet med den nye
skovstatistik.
En stor grad af ansvarsdelegering,
de frie rammer i forbindelse med
arbejdet, jobindholdet med megen
ny læring samt et rigtigt godt samar
bejde med makkeren og skovejerne
var nogle vigtige ingredienser for den
udtalte arbejdsglæde i gruppen.
Samtidig har medarbejderne fået
et godt indtryk af den danske geogra
fi, både on location i skov og bag rat
tet. Det midt-nordjyske målehold var
rekordholdere med 12-13.000 km kør
sel over de fire måneder!
Det skal understreges, at alle måle
medarbejderne er skovbrugsuddan
nede. De har stor rutine i at foretage
målinger og registreringer, og de har
skrevet under på, at de indsamlede
oplysninger skal behandles fortroligt.
For at sikre ensartethed i alle regi
streringer gennemgik målemedarbej
derne et kursus inden starten på

Figur 3. Morten har fundet koordina
ten for centrum af den cirkulære
prøveflade.

måleprogrammet, som i år gik fra 1.
juni til 30. september. Ved arbejdets
udførelse tages bl.a. særlige hensyn
til jagt og vildtudsætning.
Projektleder Vivian Kvist Johannsen fra Skov & Landskab (FSL) under
stregede på mødet, at den store vel
vilje, interesse og imødekommenhed
fra skovejere om tilladelse til at måle
i private skove samt det gode holdar
bejde medførte, at indsamling af fak
ta om de danske skove er forløbet
planmæssigt, dvs. rigtig godt.
Merete Morsing fra Skov & Land
skab (FSL) har sekunderet Vivian
som kontaktperson for skovstatistik
ken med bl.a. uddybende informatio
ner til skovejere. Personerne bag
Danmarks Skovstatistik 2002 er vist i
figur 1.

Hvor ligger prøvefladerne?
Metoden til udvælgelse af prøvefla
der fremgår af boksen, mens place
ringen holdes fortrolig. For at undgå
at der tages særlige driftshensyn på
prøvefladerne, oplyses den præcise
placering ikke engang til ejerne. Der
laves så lidt forstyrrelse på arealerne
som muligt mens målingerne
udføres, og derfor vil andre ikke have
mulighed for at finde disse prøvefla
der i skoven.
Hvert målehold får ved starten af
måleprogrammet udleveret en liste
over samtlige aktuelle prøveflader i
sæsonen, specificeret med UTM-
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Prøvefladerne
Skovstatistikken er en landsdækkende arealstatistik baseret på stikprøver.
Hele landet er inddelt i et 2 x 2 km kvadratnet.
I hvert kvadrat placeres 4 cirkulære prøveflader (med radius 15 meter) i
et kvadrat på 200 x 200 m. Ved hjælp af flyfotos vurderes alle prøveflader.
Alle prøveflader, der er placeret i skov, herunder på utilplantede kulturare
aler eller på et andet træbevokset areal, vil blive målt.
I de 4 prøveflader i hjørnerne af hvert 200 x 200 m kvadrat registreres
alle måleparametre. På midten af de 4 sider er placeret 4 supplerende
prøveflader (med radius 10 meter og 100 m fra hjørnerne). Her registreres
kun foryngelse og hugst, hvis sådant forekommer. Hvis en prøveflade opde
les i flere dele (f.eks. som følge af forskellige bevoksninger i prøvefladen),
udgør hver del en delprøveflade.
En tredjedel af alle prøveflader er permanente og vil blive målt hvert 5.
år. De øvrige er temporære. Der vil i den næste 5-årige rotation blive
udvalgt et nyt sæt temporære prøveflader.

koordinater. Desuden udleveres kort
materiale for prøvefladerne (topogra
fisk kort med indtegnede prøveflader
og flyfoto).

Feltudstyret
På afstand ligner et målehold i felten
nogle personer, som skal på fisketur.
Den tanke skyldes de grønne lystfi
skerveste og rygsækken med den lidt
usædvanlige ’’fiskestang”, som rager
godt op i terrænet. Stangen er en
GPS-antenne, der sammen med GPSterminalen benyttes til koordinatsæt
ning af prøvefladerne. (Via signaler
fra satellitter kan man få en nøjagtig
bestemmelse af hvor man er, red.).
Derudover medbringes Allegro
computeren til indsamling af data, en
elektronisk klup (Mantax Digitech),
en manuel klup (til brug ved store
træer), Vertex højdemåler (III) og

afstandsmåler (DME), responder,
prismerelaskop, kompas, jordspyd
(til udtagning af jordprøver), metal
pinde (til afmærkning af centrum i
permanente prøveflader), evt. ved
bor, kortskitser, feltmanual, kridt,
evt. paraply og landmålerstok.
Så der er fuldt læs for begge per
soner - se figur 2.

Hvad registreres?
Indsamlingen af oplysninger fra de
enkelte prøveflader kan være ganske
omfattende. De rækker videre end
informationer om vedproduktion,
hvilket også antydes af det omfangs
rige feltudstyr.
Alle data indtastes på computer i
skoven.
Hvad gør måleholdet, når de vha.
kortmateriale har fundet frem tilprøvefladen?

Figur 4. Thomas indtaster koordinaten for centrum af
prøvefladen i Allegro-computeren.

Først findes den præcise koordi
nat for centrum af prøvefladen vha.
GPS-udstyr (jf. figur 3 og 4). En tred
jedel af prøvefladerne er permanen
te, og i disse afmærkes centrum med
en 30 cm metalpind nedbanket lige
under jordoverfladen for ikke at være
til gene for færdslen på arealet.
Bevoksningens terrænforhold
beskrives. Der indsamles eventuelt
informationer om skovbryn (arter
o.lign.), hvis det ligger indenfor 50
meters afstand fra prøvefladens cen
trum.
Jordbunden undersøges ved brug
af jordspyd (figur 5). Der noteres
jordbundstype og jordprofil, samt
eventuel grundvandsstand og grøfter
i prøvefladen.
Om muligt vurderes den tidligere
arealanvendelse samt så vidt muligt
bevoksningens oprindelse (er den
f.eks. sået, plantet eller selvforynget?). Dernæst beskrives bevoksnin
gens kronedækningsgrad, det
anvendte skovdyrkningssystem samt
vurdering af seneste skovdyrknings
indgreb.
Efterfølgende forestår en registre
ring af bevoksningens struktur. Der
benyttes prismerelaskop til at
bestemme grundfladen i bevoksnin
gen, og alderen bestemmes primært
ved årringstælling på stød eller vur
dering af årsskud (i yngre nål).
I statsskove kan der udtages gan
ske få boreprøver i brysthøjde på
lavkvalitetstræer til aldersbestem
melse og tilvækstanalyser.
1 private skove udtages kun undta
gelsesvist højst én boreprøve i en
prøvefladebevoksning, når anden
aldersbestemmelse ikke er mulig, og
kun såfremt ejeren på forhånd har

Figur 5. Jordspyd med en jordprøve.
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givet tilladelse til en eventuel bore
prøve. Hvis der her ikke er repræsen
tative træer af ringe værdi i bevoks
ningen, undlades boreprøven!
Til bestemmelse af højder måles
med Vertex-højdemåleren på nogle
dominerende træer (figur 6).
Hvis en prøveflade med radius på
15 meter opdeles i flere dele (maksi
malt fem), f.eks. som følge af forskel
lige bevoksninger inden for prøvefla
den, udgør hver del en delprøveflade
og registreres hver for sig.
Træartssammensætning og stamtal registreres. Ved flere etager
beskrives blandingsforholdet mellem
arterne i hver etage, og grundflade
og stamtal noteres.
På permanente prøveflader positi
oneres træerne i forbindelse med
klupningen i brysthøjde. Positione
ringen af træer sker ved at måle
afstand (vha. Vertex-afstandsmåler
(figur 7) og -responder)) og retning
(vha. kompas) fra centrum til måle
træerne. Responderen er placeret i
centrum.
Eventuelle skader i bevoksningen
registreres (f.eks. skader som skyl
des klima, mennesker eller
insekter/svampe).
I alle prøveflader udvælger com
puteren tilfældigt nogle få prøve
træer (maksimum 6 træer), hvor der
indsamles data for træmålingsfakto
rer som alder, brysthøjdediameter/
træhøjde, bulhøjde, tvegehøjde og
den sociologiske klasse.
For rødgran, bøg og eg vurderes
endvidere sundhed, dels vedrørende
eventuel misfarvning af nåle/blade,
dels ved undersøgelse af nåle-/bladtab i kronerne efter samme princip
per som for den årlige overvågning
af skovsundhed.
Jordbundens vegetation beskrives
ved at angive dækningsgrad for for
skellige typer af vegetation. Hvis der
er buske, angives artssammensæt
ning og dækningsgrad.
Stående døde træer registreres
samtidig med den almindelige klupning, mens liggende dødt ved regi
streres indenfor en radius af 10
meter fra centrum af prøvefladen.
Samtidig noteres nedbrydningsgra
den af veddet samt om muligt årsa
gen.
Findes der foryngelse (defineret
som planter under 1,3 meters højde),
og er en eventuel kronedækning af
overstandere mindre end 40 %, regi
streres foryngelsen i to særlige felter
på 10 m2 inden for prøvefladen.
Ved tyndingshugst skønnes tids
punktet for indgrebet, og hvis det
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Figur 6. Måling af træhøjder.

har fundet sted indenfor det seneste
år, udføres stødmålinger (klupning
og eventuel rådbedømmelse) inden
for en radius af 10 meter fra centrum.
Målingen for et kvadrat er færdig,
når registreringer i de fire ’’hjørne
prøveflader” samt eventuelt i de 4
supplerende prøveflader er udført.

Hvornår kommer
resultaterne
De tre målehold har tilsammen målt
omkring 600 ’’hjørne-prøveflader”
foruden supplerende prøveflader i
sommeren 2002, og dette er et godt
resultat for det første år. Nu er der
fuld aktivitet med at behandle de
mange data.
Den første fulde skovstatistik på
grundlag af stikprøvemålinger vil bli
ve udarbejdet umiddelbart efter
2006, når der har været målt i fem år.
Skovstatistikken vil blive tilgængelig
over internettet og have langt større
detaljeringsgrad end de hidtidige
Skovtællinger. Med den nye skovsta
tistik bliver det muligt at lave årlige

opdateringer baseret på de seneste
fem års målinger, da der måles i hele
landet hvert år.
Resultater fra skovstatistikken vil
blive benyttet til at udarbejde en
landsdækkende beskrivelse af skove
nes tilstand og udvikling. Resultater
ne vil bidrage til en bedre beskrivel
se af de danske skove, deres drift, til
stand og udvikling.

Afslutning
Den meget vigtige forudsætning, at
de berørte skovejere gav tilladelse
til, at der udføres stikprøvevise
målinger i deres skove, er blevet
fuldt indfriet i 2002. Det lover rigtig
godt for det fremtidige samarbejde
mellem skovejerne og Danmarks
Skovstatistik.
Der skal herved rettes en stor tak
til skovejerne og Dansk Skovforening,
som har været de vigtigste samar
bejdspartnere for, at den nye skov
statistik har fået den bedst tænkelige
start. ■
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Brdr. Svanebjerg A
Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter
Renholdelse og stabklipning af juletræer

7
L_j

rf

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

Forhandling af anlægsrør til overkørsler
Figur 7. Vertex-afstandsmåler benyttes
ved positionering af træer i prøvefla
den.

www.selandia-ceu.dk
"'Hver dag byder pa nye
oplevelser i naturen"
(MHja- oq naturtl>kno!og*n i*sp«.

Sela ndia - Center for Erhvervsuddannelse er et af Dan

i daq

marks største uddannelsescentre med mere end 50 uddan 

Litteratur

nelser. Fordelen ved et stort center er bredden i uddannel

Johannsen, V. K., Bastrup-Birk, A., Skovsgaard, J. R: Danmarks nye skovstatistik
2002. Skoven 2002, nr. 4. Side 178-180.
Skov & Landskab (FSL) 2002: Informations
folderen ’’Danmarks skovstatistik - hvad
og hvordan”?

serneyder giver dig mulighed for at vælge det forlob, der
passer til dig Samtidig prioriterer vi det nære faglige miljø
højt. D11 vil altid føle dig hjemme på Seland ia.hi'or du er

Jordbrugsteknolog
Natur & Miljø

med ril at præge dagligdagen på enten Erhvervsskolen,
ErhvervsAkademiet,

Erhvervs-gymnasiet

eller

Erhvervs-

kursuscentret.
Læs mere på www.selandia-ceu.dk

- hvis dit drømmejob har
en grøn profil!

Foto 1, 3-5 og 7: forfatteren.
Foto 2: Bjarne Jørgensen.
Foto 6: J. P. Skovsgaard

En toårig videregående akademiuddannelse, som især retter sig mod
rådgivnings- og lederjobs inden for natur- og miljøområdet, f.eks.:
Miljø-og naturpleje
Miljøledelse
Naturgenopretning
Naturforvaltning i amrer og kommuner

Selandia
Center for Erhvervsuddannelse

Vi tilbyder også linierne Landbrug, Landskab & Anlæg og Jord
brugsøkonomi.
Du er altid velkommen til at konrakte studievejlederen på
tlf. 58 56 75 45 eller 28 44 23 19.

ErhvervsAkademiet
Willemoesvej 4.4200 Slagelse

Til det høje græs
Nokka skovmaskiner

•j* å

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

Afskærmet sprøjter
til alle typer traktorer og maskiner

JUTEK

Tlf 70 220 420 - Fax 70 220 450
www.jutek.nu - jutek@jutek.nu

*

www.skoerpingmotor.dk

Brurni

Rotorklippere
Bjælkeklippere
føres i 10 modeller
føres i 7 modeller
Klippebredde:
Klippebredde:
fra 53-90 cm
fra 71-110 cm
Miljøvenlige motorer: Honda - Kawasaki - 5-11 HK
Skørping Motorforretning A/S - 9520 Skørping Tlf. 98 39 17 11
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Regnskab for
Hedeselskabet 2002
Ved Hedeselskabets årsmøde den 28.
april blev der fremlagt et regnskab
for 2002 som viste et underskud på
33,9 mio. kr før skat - 23,4 mio. kr
efter skat - ud af en omsætning på
1028 mio. kr. Bestyrelsen betegnede
resultatet som utilfredsstillende.
Som årsager til underskuddet
nævnes:
-1 Polen er der bogført tab og
hensættelser på 11 mio. kr. for at sik
re idriftsættelsen af fire lossepladsgasanlæg, der blev planlagt i
1990’erne.
-1 forbindelse med funktionsfejl
ved et slambehandlingsprojekt i Dan
mark blev der i 2001 hensat 12 mio.
kr. Den endelige opgørelse i 2002 har
betydet yderligere hensættelser på
12 mio. kr.
- Silvatec Skovmaskiner A/S kom
ud med et resultat på -11 mio. kr.
som følge af vanskelige markedsvil
kår og omkostninger til en omfatten
de omstilling, herunder indtrængen
på det østeuropæiske marked.
Desuden nævnes at en forstærket
negativ situation inden for dansk
skovbrug med lave priser for råtræ
og juletræer medførte at Skov og
Landskab opnåede et resultat på +7
mio. kr., hvilket var mindre end bud
getteret.
Efter oprydning på miljø- og ener
giområdet samt betydelige investe
ringer i forretningsmæssig udvikling
forventer selskabet en resultatfrem
gang og dermed et positivt resultat i
2003.
1 det følgende gennemgås de
enkelte afdelinger.

Skov og Landskab
Resultatet er påvirket af lav aktivitet
inden for skovning, og dermed også
plantehandel samt handel med træ
og skovudstyr. En forsinket bekendt
gørelse medførte at aktiviteten inden
for landskabsplantning og læhegn
blev udskudt.
Resultatet er påvirket af investe
ringer i kapacitetsopbygning til pro
duktion af flis og fortsat udbygning
inden for anlægsgartneri. Sidst i 2001
etablerede man HC Skov og Land A/S
i samarbejde med Insignia Ceders
holm - dette selskab handler med
skov- og naturejendomme og gav
overskud i 2002.
1 2002 er der indført et system til
digital opmåling af råtræstakke (se
Skoven 5/02) som har givet markante
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rationaliseringer og kvalitetsforbed
ringer.
Planteskolen fortsatte udvikling af
nyt lager- og logistiksystem.
I starten af 2002 blev Skovbrugsaf
delingen og Miljø- og Læplantningen
lagt sammen til én afdeling. Der er nu
lavet 11 driftscentre med tværgående
samarbejde inden for skov, landskab
og anlægsgartneri.
For 2003 forventes et trægt mar
ked inden for skovbruget - men der
ventes en klar resultatfremgang. Der
ventes fordele af ovennævnte sam
menlægning. Kapacitetsopbygningen
på flisområdet ventes at give øget
indtjening. Og der er positive for
ventninger til udviklingen inden for
grøn anlægspleje og -vedligeholdel
se.

Silvatec
Produktionen er rationaliseret, og
organisationen er lagt om. Selskabet
er spaltet op i dels et selskab for pro
duktion og udvikling af skovningsma
skiner, flishuggere og fældningsaggre
gater, dels et selskab for salg og ser
vice af skovmaskiner (se Skoven
3/03). De to selskaber kan hver især
indgå strategiske alliancer med eks
terne partnere.
Pr. 1. februar var der ordrer på
skovningsmaskiner og flishuggere
svarende til 60% af den budgetterede
årsomsætning for 2003, og der ven
tes et positivt resultat i år. Silvatec
Skovmaskiner A/S er en ren ordre
producerende virksomhed.

Skov-Sam
Sammen med pensionsselskaberne i
Pen-Sam gruppen ejer Hedeselskabet
Skovselskabet Skov-Sam Holding og
Skovselskabet Skov-Sam II (Hedesel
skabets andel er 50%, hhv. 11%). Der
forventes et positivt resultat i det
kommende år.

Miljø- og Energi-området
En analyse af miljø- og energiaktivite
terne har bekræftet, at de primære
aktiviteter på forretningsområdet er
meget sunde. Området er nu opdelt i
tre selvstændige selskaber - Hedesel
skabet Miljø og Energi A/S, DDH Con
tractors A/S og CIRCUIT electric as.
Det har sikret entydig placering af
ansvar, kvalitetssikring og økonomi
styring.
Primær drift i Miljø og Energi gav i
2002 et overskud på 4,6 mio. kr, og i
år ventes en forbedring af resultatet.
I DDH Contractors var der et under
skud på 11,8 mio. kr, og i år ventes et
overskud.
Circuit Electric gav et underskud
på 3,6 mio. kr, og i år ventes et
overskud. Der har været forhandlin
ger om salg med flere potentielle
købere. ■
sf

Kilder:
Pressemeddelelse fra Hedeselskabet 28-042003
Årsrapport 2002
Styrke gennem fokus - 2002 i tekst og bille
der.

Tal for Hedeselskabet, mio. kr

Omsætning
Primær drift
Ordinær drift
Resultat efter skat
Aktiver ultimo
Egenkapital ultimo
Medarbejdere

1998

1999

2000 0

2001 r)

20022>

826
9,7
3,0
5,5
880
463
820

974
20,9
14,3
10,5
988
479
927

1417
32,8
21,2
24,8
1126
503
1028

1136
-13,0
-24,4
-8,0
1142
507
1043

1028
-17,7
-33,9
-23,4
1157
528
1002

1) Regnskabet er påvirket af stormfaldet i december 1999.
2) Der er sket ændringer i regnskabspraksis som følge af ny regnskabslov. Ændringerne har
medført en negativ påvirkning af årets resultat før skat på 10,0 mio. krog efter skat på
58.000 kr, samt en forøgelse af egenkapitalen primo med 46,4 mio. kr.

Tal for Skov og Landskab, mio. kr.

Nettoomsætning
Primær drift
Medarbejdere

1998

1999

2000

2001

2002

564
6,3
422

630
12,8
465

900
24,7
514

722
21,3
538

682
9,9
512

(driftsteknik

Basismaskinen kan hurtigt få et nyt
redskab ved brug af en kvikkobling.

En maskine til flere
opgaver
Med ST1HL KombiSystem kan én
maskine klare mange opgaver. Et
basisredskab kombineres med en
række specialredskaber, så man med
ét stykke værktøj fx har en grensav,
en trimmer eller en kultivator.
Til professionel brug eller behand
ling af store arealer findes en basis
maskine med en 4-takt motor - KM
100 T/RT - mens private nok vælger
KM 85 RT og KM 55 T/RT.
Der skal ikke bruges værktøj til at
skille eller samle delene. De samles
med en kvikkobling, der er udformet
så selv den mest uerfarne bruger
nemt kan skille og samle delene. Red
skabet skydes på og spændes fast
med fingerskrue, mens tvangsføring
betyder, at drivakslen altid drejes i
den korrekte position.
I adskilt tilstand fylder delene kun
halvdelen af den samlede længde på
næsten 2 meter, og de kan let trans
porteres i bilens bagagerum.
STIHL KombiSystem har syv for
skellige redskaber:
• Buskrydderen bruges til at bear
bejde lave buske eller bunddække,
og knivbjælken modvirker, at sten
eller afklippede grene slynges
væk.
• Med grensaven kan du nå alle gre
ne fra jorden.
• Trimmeren bruges til at slå enge,
oprense ved mure, hegne og hæk
ke.
• Hækkeklipperen anvendes til at
klippe høje, brede eller utilgænge
lige hække. Den fås med klippevin
kel på 0 eller en model, der kan
indstilles 0°- 90°.

• Kultivatoren bruges til at kultivere
jorden.
• Kantskæreren trimmer græskanter
ved stier og tilkørsler.
• Den motoriserede fejekost fejer
snavs, affald, løv, sne og meget
andet.
Man kan selv vælge, hvilket hånd
tag man vil bruge på basisredskabet.
KM 55 RT og KM 85 RT er udstyret
med et rundgreb, der giver brugeren
stor bevægelighed og fleksibilitet.
Dette greb er udstyret med en
skridtbegrænsningsbøjle, så man
står og går sikkert uanset brugssitua
tionen. Tohånds-bøj legrebet findes
på KM 55 T, og det er et ergonomisk
godt valg, når man skal bearbejde
store arealer.
Alle basisredskaber er udstyret
med Letstartsystem og elektronisk
tænding, så maskinen starter upåkla
geligt hver gang. Den medfølgende
bæresele gør arbejdet med KombiSystemet lettere og mere bekvemt.
Pressemeddelelsen, april 2003
Yderligere informationer: www.stihl.dk

Producent:
STIHL har siden 1971 været verdens
største producent af motorsave. 1
1926 opfandt STIHL den første elek
triske motorsav. Stihi blev grundlagt
i byen Cannstatt uden for Stuttgart,
og er i dag repræsenteret i mere end
140 lande. Virksomheden har over
5.600 ansatte.

Him

Der findes flere specialværktøjer,
bl.a. grensav, hækkeklipper, fejekost,
buskadsrydder, kantskærer og
kultivator.

Produktdata:
KM 55 T/RT: Cylindervolumen: 27,2
cm3. Effekt: 0,75 kW/1,0 hk. Vægt:
5.27,0 kg. Totallængde: 170-238 cm.
KM 85 RT: Cylindervolumen: 25,4
cm3. Effekt: 0,95 kW/1,3 hk. Vægt:
5.26,3 kg. Totallængde: 176-244 cm.
KM 100: Cylindervolumen: 31,4
cm3. Effekt: 1,0 kW/1,4 hk. Vægt: 5,47,4 kg. Totallængde: 179-247 cm.
Vægt og totallængde varierer
afhængigt af specialredskab. ■

- Totalrydning af større eller mindre arealer
- Oprydning i juletræsplantager
- Omlægning af juletræsplantager til ager jord
- Fælder og knuser træer op til 30 em
- Redskabet kan arbejde 5*8 cm under jorden

KONTAKT TLF.

4

www.stuboggren.dk post@stub
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FAE med 2oo hk traktor
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Savværk udvider
Af journalist Søren Gottwald

Verninge Skovservice inve
sterer 2.5 millioner kroner i
deres savværk i Nårup. De
henvender sig både til pri
vate, håndværkere og
bygmestre, der ønsker kvali
tetstømmer opskåret efter
mål
&i
N

De ansatte har travlt i denne tid på
Nårup Savværk, som Verninge Skov
service etablerede for 10 år siden på
Neversvej 32 på Høj fy n.
Og de får formentlig endnu mere
travlt fremover. Verninge Skovservice
har nemlig lige udvidet og moderni
seret deres savværk for 2.5 millioner
kroner.

Ny flot hal i lærk
Der er opført en 1.200 kvadratmeter
stor lager- og produktionshal be
klædt med flot og vejrbestandigt lær
ketræ, som Verninge Skovservice
selv har skovet og savet op. Hallen
benyttes blandt andet til opsavning
og kløvning af de adskillige tusinde
kubikmeter brænde, som hvert år
oparbejdes.
Desuden er der investeret i en helt
ny båndsav. Med den gamle sav kun
ne Nårup Savværk save stammer op
til 30 cm tykkelse, nu kan savværket
klare stamme helt op til 85 cm tykkel
se.
Der er etableret en ny flisplads og såvel vognmænd som private er
flittige gæster på flispladsen. Samti
dig har Verninge Skovservice indgået
aftale med det lokale kraftvarmeværk
om levering af 25.000 kubikmeter
granflis årligt.

Alt skæres efter mål
- Vi har valgt at modernisere savvær
ket, fordi vi tror på en øget efter
spørgsel på området.
-1 modsætning til byggemarkeder
ne, der kun fører et ganske bestemt
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Med nyt plankeværk og port i lærk har Hans Jensen fået en aldeles præsentabel
indgang til det moderniserede savværk i Nårup på Højfyn.

Verninge Skovservice har indgået aftale med det lokale kraftvarmeværk om
levering af 25.000 kubikmeter flis årligt.
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Omsætter for 25 mio.
Verninge Skovservice har i dag 15
ansatte og omsatte i fjor for 25 millio
ner kroner. Omkring en halv snes af
medarbejderne er beskæftiget med
skovningsarbejde rundt om i landet
på de fem nye skovningsmaskiner,
som firmaet købte ved årsskiftet
2001- 2002.

Verninge Skovservice skover årligt
omkring 100.000 kubikmeter træ og
hører dermed til blandt landets
største skovningsfirmaer. ■

Fotos: Kjeld Smed

■
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Stabfræser
til montering på alle typer traktorer
Tlf 70 220 420 - Fax 70 220 450
www.jutek.nu - jutek@jutek.nu
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Den nye sav opskærer stammer på op til 85 cm tykkelse.

www.fmnvej.dk
udvalg at træsorter og længder, så
kan private og bygmestre hos os få
opskåret træ i akkurat de dimensio
ner, de måtte ønske. Samtidig har vi
et bredt udvalg af træsorter, lige fra
eg og lærk til douglas og gran, siger
Hans Jensen, der også lægger vægt
på den faglige rådgivning, han og
hans ansatte giver, når folk besøger
savværket i Nårup.
Den øgede miljøbevidsthed vil sik
kert også påvirke aktiviteterne:
- Der er heller ingen tvivl om, at
efterspørgslen på flis vil stige i takt
med, at kemisk bekæmpelse af

ukrudt forbydes i haverne og på de
offentlige arealer.
- Forbudet mod trykimprægneret
træ vil også stimulere efterspørgslen
efter træsorter som for eksempel
lærk og douglas, der med dets store
harpiksindhold i sig selv er særdeles
vejrbestandigt, fortæller Hans
Jensen.
I takt med den øgede service over
for det private havefolk, så vil man
fremover også tilbyde kunderne på
savværket et udvalg af flisebelægnin
ger som for eksempel de populære
herregårdssten.

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

Alle skoventreprenoropgaver udføres
C°4Sy

Besøg os på www.jjskovservice.dk
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foto 1. Skoukvæg på Skovbjerg, “Skovkvæget" er udviklet gennem krydsning af danske malkekvægsracer med europæiske
kødkvægsracer som led i Skov- og Naturstyrelsens mangeårige udredningsprojekt omkring anvendelsen af kødkvæg i
naturplejen. Ved individuel udvælgelse af avlsdyr er der valgt dyr som er præget på vilkårene i både terræn, hegn og natur
arealernes foderproduktion. Projektet startede i 1972, og der står i dag en avlsbesætning på 100 moderdyr til pleje afea.
400 ha overdrev, skov og græsarealer.

Store græssere
i skovlandskaber
Af Rita Merete Buttenschøn1),
Lars Bo Pedersen1’ og
Kim Friis Egefjord2’

/J Skov & Landskab, FSL
2) Fussingø Statsskovdistrikt, Miljøministeriet
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Forsøg med kvæggræsning i
et egekrat med åbne græs
arealer i Mols Bjerge.
Ekstensiv græsning med
kvæg på næringsfattige jor
de udvikler en lysåben ege
skov med en tæt og artsrig
bundvegetation. Træernes
overlevelse afhænger af
græsningstrykket og svin

ger meget fra år til år.
På lysåbne arealer sker
der en skovtilgroning som
ofte starter med tornede
buske. Tilgroningen går hur
tigere på næringsfattige jor
der end på næringsrige.
Vildtet får bedre
foderkvalitet og skjul ved
græsning.

Si

( NATURPLEJE

Indenfor landskabsforvaltningen er
der en voksende interesse og debat
om ’’store græsseres” betydning for
dynamikken i skoven og mellem sko
ven og den mere lysåbne natur. I
Danmark overvejes det at anvende
store græssere til pleje af skov og
åbne naturarealer i flere større natur
områder.
Store græssere omfatter i denne
sammenhæng både traditionelle hus
dyr, hjemmehørende og indførte vil
de dyr som kronhjorte og europæisk
bison, samt dyr som heck-kvæg og
konik-heste, der gennem avl og frie
driftsformer udvikles i retning af
deres vilde stamformer i bl.a. Tysk
land og Holland.
En nyligt afsluttet undersøgelse af
husdyrgræsning i Mols Bjerge bely
ser effekten af store græssere i skov
landskaber fortrinsvist på nærings
fattig jordbund (Pedersen, L.B., Buttenschøn, R.M., Jensen, T.S. (eds.)
2001). Den samlede undersøgelse
omfatter græsning med to kødkvægs
racer - skovkvæg og galloway - samt
islandske heste og får.
Her beskrives resultaterne af
kvæggræsning på skovens natur,
skovudvikling og stofkredsløb på
Skovbjerg i Mols Bjerge. Projektet er
gennemført i samarbejde med Fussingø Statsskovdistrikt.

Græsning i skovlandskaber
kan bl.a.
- genskabe mere lysåbne og variere
de skovtyper med en frodig bundve
getation,
- skabe en varieret rumlig struktur
med små lysninger og indre skov
bryn,
- give mulighed for dynamisk
udvikling mellem skov og lysåbne
områder,
- øge mængden og kvaliteten af til
gængeligt plantefoder til glæde for
vildtet og den øvrige fauna,
- øge muligheden for selvforyngel
se.
For husdyrene betyder skovele
mentet ofte bedre velfærd. Dels giver
skoven læ for regn og rusk, skygge og
dermed også beskyttelse mod fluer,
dels giver skoven et fodertilskud fra
træer og buske. På fredskovspligtige
arealer må skov dog ikke inddrages
under græsning med mindre der fore
ligger en dispensation fra skovloven.

Skovbjerg
Skovbjerg er et ca. 25 ha stort ege
krat beliggende på en bakketop cen
tralt på Miljøministeriets arealer i
Mols Bjerge. Det er en af de få skov

Tabel 1. Skematisk oversigt over domesticerede planteæderes (husdyr) og vildt
levende, store planteæderes fodervalg og græsningsmåde.
Type 1)

Græsning 2)

Browsing 3)

græsser
græsser
intermediær
intermediær
intermediær
intermediær
intermediær
browser
browser

selektiv plænegræsser
mosaik-plænegræsser
selektiv græsser
selektiv græsser
selektiv græsser
selektiv græsser
selektiv græsser
selektiv browser
selektiv browser

sporadisk
integreret
selektiv
selektiv
selektiv
selektiv
selektiv
selektiv
selektiv

Dyreart
Hest
Kvæg
Europæisk bison
Får
Dådyr
Ged
Kronhjort
Rådyr
Elg

1) angiver hovedvægten af fodervalget, hhv. bundvegetationen (græsser), løvlaget
(browser) eller begge (intermediær).
2) angiver måden, hvorpå bundlaget græsses.
3) angiver om browsing (græsning af løv) er hhv. et sporadisk, integreret eller selektivt
(opsøgende) element i foderoptagelsen.

dannelser i området med lang skov
kontinuitet.
Egekrattet er domineret af stilkeg
med tætte bevoksninger af bævreasp
i skovbrynet. Bakketoppen og de
stejleste skråninger har i århundre
der været krat-overdrev med
græsning og plukhugst, men har hen
ligget uden drift siden 1950’erne.
Den skovklædte bakke er omgivet
af græsarealer, der delvist har været
opdyrket indtil ca. 1970. 1 1989 blev
halvdelen af Skovbjerg indhegnet til
græsning sammen med tilgrænsende
græsarealer, mens den anden halvdel
er udlagt som urørt naturskov. Ind
hegningen består af ca. 2/3 skov og
krat og 1/3 græsarealer.
Som græsningsdyr anvendes
’’skovkvæg”, der er en kødkvægtype
udviklet til brug på marginale jorder.
Der anvendes efterårs-/vintergræsning med udbinding 1. oktober.
Græsningstrykket har varieret
mellem 45 og 22 tonkvæg-dage/ha
afhængigt af den tilgængelige foder
mængde (svarende til ca. 0,3 storkre
atur/ha i gennemsnit). Dyrene får et
beskedent fodertilskud i form af
kraftfoder og mineraler til kompensa
tion for mangler i plantevækstens
indhold af råprotein, magnesium
m.m.

Græsningsmønster
Kvæg er ligesom heste udprægede
’’græssere”, der fortrinsvis græsser
bundvegetationen (tabel 1).
Kvæg foretrækker at græsse på de
lysåbne arealer. De græsser især ved
planter som led i deres almindelige
græsning af grønsværen. Derfor er
træ- og buskspirer udsat for
græsningstryk i samme forhold som

den omgivende græsvegetation.
Græsning på større vedplanter
sker først og fremmest på fritstående
træer og buske og langs skovbryn.
Kvæg foretrækker bævreasp og eg.
Arter som dunbirk, æble og slåen bli
ver ikke specielt udvalgt, men græs
set i forbindelse med græsning af
grønsværen i de områder, hvor de
tilfældigt vokser.
Arter som vortebirk, aim. gyvel og
roser bliver vraget i noget omfang
afhængigt af de individuelle
græsningsdyr. 1 de flokke, hvor
moderdyret åd disse træ- og buskar
ter, lærte kalvene det også.
Agern ædes gerne og giver et vær
difuldt næringstilskud på et tids
punkt hvor foderkvaliteten er lav på
grund af nedvisning. Ved efterårs
græsning i egekrat er der en risiko
for agernforgiftning specielt hvis der
er en stor mængde agern i forhold til
det øvrige tilgængelige foder. Gradvis
tilvænning til agern synes at øge
kvægets tolerance overfor giftvirk
ningen.

Udvikling i trædække og
bundvegetation
På Skovbjerg har græsningen hæm
met udviklingen i dækket af træer og
buske i forhold til områderne uden
græsning. Aspekrattet er særlig
påvirket af græsningen, egekrattet i
mindre omfang, mens underskoven i
de græssede krat opdeles i mindre
grupper. Løvet fra højskovens træer
er græsset i en højde op til 1,5-2
meter.
Alt i alt er lysforholdene i de græs
sede krat blevet mere varierede, hvil
ket tydeligt afspejles i en højere artstæthed og et tættere plantedække.
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foto 2. Græsning om efteråret giver et blomsterflor bl.a. med arter som tjærenel
like, der kræver meget lysåbne voksesteder, men som er følsom overfor forstyr
relser.

Udbredelsen af skovbundsplanter er
øget, men samtidig er der foregået en
gradvis indvandring af planter fra de
omgivende overdrevsamfund.
På Skovbjerg er antallet af karplan
te-arter i de analyserede felter i skov
bunden således øget fra 39 til 55
arter efter 12 års græsning.

Skovtilgroning på lysåbne
arealer
På de lysåbne arealer på Skovbjerg
sker der en skovtilgroning. Tilgronin
gen er typisk startet med arter som
roser, æble, slåen, enebær og tjørn,
kaldet ’’græsningspionerer”. De er
beskyttet mod de græssende dyr
med torne eller stikkende blade og er
i høj grad afhængige af dyr i forbin
delse med deres frøspredning
og/eller spiring.
Vækstraten af disse arter har
været moderat, og de er hurtigt ble
vet formeringsmodne. De spredes i
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ske afværgemekanismer overfor
græsning, men kun skovfyr synes
rimeligt beskyttet mod græsning af
husdyr.
De storfrøede arter som eg og bøg
spredes bl.a. med fugle (duer, skov
skade) og gnavere (mus, egern). En
del dyr lægger frø i depot til vinte
ren. Som skjulested anvender dyrene
bl.a. den tætte, høje græsvækst, der
ofte findes under spredtstående pio
nerarter. Hvis frøene ikke spises kan
de spire op i ly af stikkende buske.
På sigt vil skovtræerne overskygge
græsningspionererne og udkonkurre
re dem. Vera (2000) har konstateret,
at der er en nøje sammenhæng mel
lem stagnation af egeforyngelse og
ophør af græsning med får, heste og
kvæg. Etablering af naturlige egebe
voksninger kan således i høj grad
høre sammen med græsning.
Tilgroningen på Skovbjerg går hur
tigt sammenlignet med tilgroningen
på andre kvæggræssede arealer på
mere frodig bund. Arealer på
næringsfattig jordbund vil uanset
driftsform have større lystilgang til
jordoverfladen og derved have et
stort udbud af egnede spirebede.
Ved stigende planteproduktivitet fal
der mængden af egnede spirebede.
Spiretætheden på Skovbjerg er
større på de græssede arealer, end
på de tilsvarende ugræssede, som
følge af bedre lyseksponering. Over
levelsesraten veksler fra år til år og
falder med stigende græsningstryk,
da vedplanterne i de tidlige stadier
græsses, som om de er en del af
bundvegetationen.
Vækstraten i bundvegetationen er
af betydning for hvor ofte græsnings
dyrene kan vende tilbage og græsse
det samme område i løbet af en
sæson. På den magre jord på Skov
bjerg kan man forvente at et givent
areal bliver græsset én gang, mens
afgræsning forventes at ske tre gange
på mere næringsrig bund med engve
getation på Mols. Det vil sige, at en
træspire har tre gange så stor sand
synlighed for at undgå at blive græs
set på den magre bund.

variabel grad af fugle, men derud
over er æble og rose særligt tilpasset
græsning af kvæg og heste, der ikke
findeler føden fuldstændigt ved pas
sage gennem tarmkanalen (tabel 2).
Kvægets store rolle for spredning
og spiring af frø understreges også af
at spireevnen fremmes efter en tur
igennem dyrenes fordøjelsessystem.
Det er et gennemgående træk at
kvæggræsning påvirker træernes for
merings- og overlevelsesstrategier.
Det sker ved, at græsningspionerar
ter græsses i mindre grad end den
omgivende vegetation, at klimaksar
ter græsses som en integreret del af
den generelle græsningsaktivitet, og
at pionerarter i øvrigt græsses mere
end den omgivende vegetation (tabel
2).
Eg og andre skovtræer vokser ofte
op, hvor de er beskyttet af græs
ningspionerer. Alle de omhandlede
klimaksarter har nogen grad af kemi

Græsningstryk
Græsningstrykket har spillet en stor
rolle for skovudviklingen og natur
indholdet på Skovbjerg.
Der kan være meget stor forskel
på dyrenes påvirkning af de enkelte
områder i en stor indhegning med en
mosaik af forskellige naturtyper.
Skovområder som Skovbjerg inde
holder en lille mængde tilgængeligt
foder for husdyr og vil ofte ikke kun-

(naturpleje

Tabel 2. Oversigt over hvilke faktorer hos de almindeligst forkommende træ- og buskarter på Skovbjerg, der i væsentlig
grad afgør om de kan etableres fra frø og overleve.
Vækstststrategi

Spredning af frø

Lys

pH 1)

Næring

Browsing 2)

Græsningspioner
Græsningspioner
Græsningspioner
Græsningspioner
Græsningspioner
Græsningspioner
Græsningspioner
Klimaksart
Klimaksart
Klimaksart
Klimaksart
Klimaksart
Klimaksart
Pionerart
Pionerart
Pionerart
Pioner-/Klimaksart

Fugle, tramp
Nedfald, tramp
Fugle o.a.
Kvæg, heste
Kvæg o.a.
Kvæg o.a.
Kvæg o.a.
Nedfald, dyr
Nedfald, dyr
Nedfald, dyr
Vind
Vind
Vind
Fugle
Fugle
Fugle o.a.
Vind

Lys
Lys
Lys
Lys
Lys
Lys
Lys
Halvskygge
Halvskygge
Skygge
Lys
Lys
Lys
Halvskygge
Halvskygge
Skygge
Lys

Neutral

Middel

Neutral
Neutral

Middel

Neutral
Neutral

Fattig
Fattig

Sur

Fattig

Sur
Sur
Neutral

Middel

1
0
2
2
1
1
1
2
2
1
2
3
3
2
3
2
0

Art
Hvidtjørn
Ene
Slåen
Æble
Hunde-rose
Blågrøn rose
Æble-rose
Stilk-eg
Vinter-eg
Bøg
Vorte-birk
Dun-birk
Bævreasp
Tørst
Aim. Røn
Fugle-kirsebær
Skovfyr

1) Skalaen for lys, pH og næring er opgjort iht. Ellenberg et al.(1992).
2) Graden af græsningsdyrenes aktuelle browsing (græsning af løv) på Skovbjerg er opgjort efter en skala; 0=ingen browse, l = let browsing af
knopper og tynde kviste, 2=middel browsing af knopper og kviste; 3=stort set alle knopper og kviste er ædt, og 4=alle knopper og kviste er
ædt og selv større grene og/eller stammen er påvirket (Buttenschøn & Buttenschøn 2001).

ne græsses hvis ikke dyrene også har
adgang til lysåbne arealer.
Græsningstrykket i skoven vil
afhænge af fordelingen af skov og
lysåbne arealer. Hvis der f.eks. kun
indgår et lille skovelement i en stor
indhegning er der en risiko for et
meget højt ’’græsningstryk” af skov
arealet som følge af at dyrene vil bru
ge det som et af de foretrukne
opholdssteder. Der vil ske en øget
belastning som følge af slid fra dyre
nes færdsel og gødningstilførsel.

Vildtet får bedre
foderkvalitet og skjul
Der er målt en tendens til et større
græsningstryk af råvildt i den kvæg
græssede del af Skovbjerg end på
den tilsvarende ugræssede del.
Det hænger formentlig primært
sammen med at der som følge af
kvæggræsningen er en større andel
af tilgængelig frisk plantemateriale i
bundvegetation og på træer og
buske. Frisk plantemateriale har et
højere indhold af næringsstoffer end
vissent plantemateriale. Samtidig
giver opvæksten af græsningspione
rer i kombination med skoven gode
skjulemuligheder for vildtet.

Foto 3. Måling af stofkredsløb på Skovbjerg.
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Stofkredsløb
Et af de vigtigste kriterier for om
dyrkningsgrundlaget opretholdes
eller forbedres er, at de næringsstof

eutrofiering af økosystemer og foru
rening af grundvand. Kvælstof fører
også tit til et uhensigtsmæssigt tab af
næringsstoffer fra næringsstofpuljen
i økosystemets rodzone gennem
udvaskning af nitrat (NO), der træk
ker andre næringsstoffer med sig ud
af systemet.
Derfor er der også lagt særlig vægt
på at se på kvælstof, bl.a. i en detalje-

fer, der forlader et givent økosystem,
f.eks. gennem udvaskning til grund
vandet, skovning m.v., i hvert fald
skal modsvares af tilførslen af
næringsstoffer fra atmosfæren og fra
forvitringen af jordens mineraler.
Dette er en simpel forudsætning for
en bæredygtig arealanvendelse.
Kvælstof (N) er det næringsstof,
der i størst omfang medvirker til
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ret undersøgelse af udvaskningen af
N fra kvægets efterladenskaber.
Undersøgelserne af stofkredsløbe
ne i den næringsfattige egeskov på
Skovbjerg viser, at økosystemet vir
ker robust, og at den ekstensive
skovgræsning ikke påvirker skovens
overordnede stofkredsløb negativt.
Hverken urinpletter eller kokasser
giver anledning til kvælstofudvaskning.
Tilførslen af kvælstof er på ca. 12
kg N/ha/år, mens tabet gennem ud
vaskning er mindre end 0,1 kg
N/ha/år, formodentlig betinget af et
effektivt rodoptag.

Konklusioner
Ekstensiv græsning med kvæg på
næringsfattige jorde udvikler en
lysåben egeskov med en tæt og rela
tivt artsrig bundvegetation. Græsnin
gen resulterer i en større fremspiring
af eg og andre træarter i skoven, men
deres videre overlevelse er afhæn
gigt af græsningstrykket og svinger
meget fra år til år.

For husdyrene giver adgang til
skov en bedre dyrevelfærd i form af
beskyttelse mod sol, regn og blæst
samt flueplager.
På lysåbne næringsfattige natur
arealer sker der på sigt en skovtilgro
ning. Tilgroningshastigheden varie
rer med afstanden til og mængden af
frøkilder, græsningstrykket, samt
jordbundsforhold.
Undersøgelserne peger også på, at
tilgroningen sker forholdsvis hurtige
re på næringsfattige jorder end på
mere næringsrige. Der er flere under
søgelser, der bekræfter at græssende
husdyr på sigt ikke kan forhindre til
groning på magre jorder, mens der
mangler undersøgelser, som belyser
effekten af skovgræsning på nærings
rig jordbund.
Den ekstensive skovgræsning har
kun en ubetydelig påvirkning af sko
vens overordnede stofkredsløb, men
også her savnes der undersøgelser
på næringsrig jord med forskellige
græsningstryk. ■

Undersøgelsen indgik i projektet "Husdyrgræsningens langtidseffekt på hede-, overdre
vs- og skovøkosystemer” under forskningspro
grammet ’’Arealanvendelse - jordbrugeren
som landskabsforvalter (1996-2001')” udbudt
af det daværende Miljø- og Energiministeri
um og Landbrugs- og Fiskeriministerium.
Undersøgelsen er udført i samarbejde mel
lem Skov & Landskab (FSL), Biologisk Institut
ved Aarhus Universitet, Naturhistorisk Muse
um, Århus og Fussingø Skovdistrikt.
Kilder:
Buttenschøn, J. & Buttenschøn, R.M. 2003:
Langtidsefekt af husdyrgræsning. 11.
Skovudvikling under husdyrgræsning, s.
7380 I. 1. Austad (ed.): Gjengroning av
kulturmark. Bergen Museum
Ellenberg, H. Weber, H.E. Doll. R. Wirth, V.
Werner, W. & Paulissen, D. 1992: Zeigerwerte von Planzen in Mitteleuropa. Scrip
ta Geobotanica vol 18, 2nd ed..
Pedersen, L.B., Buttenschøn, R.M., Jensen, T.S.
2001: Græsning på ekstensivt drevne natur
arealer - Effekter på stofkredsløb og natu
rindhold. Park og Landskabsserien nr. 34,
Skov & Landskab, Hørsholm, 2001. 184 s.
Vera, F.W.M. 2000: Grazing ecology and
forest history CABI Publishing
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Træ

> *»

- Nyt navn på
Teknologisk Institut

Af centerchef
Jørgen Baadsgaard-Jensen

Samtidig er der kommet fornyet
fokus på anvendelsen af træ til byg
geri og anlæg. Dette afspejler sig i
den viden som Træ i dag henvender
sig til kunderne med - der er således
et stigende behov for produktdoku
mentation, bl.a. til CE-mærkning.
Men der er også stigende efterspørg
sel på viden om anvendelse af træ i
konstruktioner fra byggebranchen.
Træ’s arbejde udspringer af vores
fire laboratorier:
Træ og Konstruktion, der arbejder
med træ og træmaterialers mekani-

Træteknik på Teknologisk
Institut skifter navn til Træ.
Træ er det nye navn for Træteknik på
Teknologisk Institut. Navneændrin
gen er en følge af den udvikling, der
er gennemført i centrets kernekom
petencer og hos de kunder centret
henvender sig til.
Træ beskæftiger sig i dag med træ
og træmaterialer og disses egenska
ber ved anvendelse i bygningskon
struktioner og møbler. En række
opgaver som ikke var særegne for
træ som materiale er lagt i andre cen
tre på Teknologisk Institut, hvor
vores kunder vil have glæde af et fag
miljø, der dækker bredere end træog møbelindustrien. Dette gælder for
eksempel produktionsteknik og ledel
sesudvikling.
Udviklingen er et resultat af, at
centret i dag skal være konkurrence
dygtig med sine spidskompetencer
på et internationalt marked. Der sker
en internationalisering af træ- og
møbelindustri som medfører, at der
på flere områder er ret få danske
virksomheder tilbage. Derfor må Træ
henvende sig til en international kun
dekreds for at kunne opretholde en
fornuftig aktivitet.

1

beskyttelse gennemfører i disse år en
unik undersøgelse af danske træar
ters naturlige holdbarhed (se artikel
i Skoven 4/03). Aktuelt tilbyder labo
ratoriet deltagelse i en stor sammen
ligning af malingssystemers virkning
som træbeskyttelse.
Møbler, hvor vi har koncentreret
vores indsats om prøvning af møbler
og rådgivning om rigtig konstruktion.
Indeklima, hvor vi i mange år har
beskæftiget os med formaldehyd i
træmaterialer og produkter. I indekli
ma driver vi også Dansk Indeklima
Mærkning, der er en dokumentati
onsordning for byggematerialer,
møbler og inventar.
For at efterkomme et voksende
behov for hurtig og præcis viden om
træ som materialer og dets egenska
ber i møbler, anlæg og bygninger
udbyder Træ videntjenesten Viden
om Træ. Der er her adgang til en lang
række af træeksperter fra vores labo
ratorier og tillige fra vores samar
bejdsparter. ■
Læs mere om afdelingens arbejde på
www.teknologisk.dk - se under ’’Bygge
og Anlæg” og ”Træ

ske og fysiske egenskaber primært
med henblik på anvendelse i byg
ningskonstruktioner. En betydelig,
aktuel aktivitet er dokumentation og
certificering med henblik på CEmærkning af byggevarer. Et arbejde
der udføres i tæt samarbejde med
Teknologisk Instituts certificerings
ordning Dancert.
Træbeskyttelse, der arbejder med
træ og træmaterialers holdbarhed og
beskyttelse mod biologisk nedbryd
ning som råd og svampeangreb. Træ-

Billederne på denne side er hentet fra
afdelingens hjemmeside og viser en
fireetages boligblok af træ, indeklima,
trækonstruktioner, materialer til møb
ler og massive træelementer.

*
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I radiokontakt med

natugler
Af journalist Jan Skriver

Radiosendere på natugler
giver mere viden om deres
liv.
Uglerne har skarpt af
grænsede territorier og
jager andre væk.
Antallet af æg afhænger
af hvor meget føde der ven
tes i løbet af sommeren.
Mus er den vigtigste føde.
Uglerne svækkes af blod
parasitter.

Som en lille rygsæk på bare 13 gram
sidder radiosenderen fast på uglen.
Senderen, der er helt dækket af fug
lens bløde fjerdragt, skal hjælpe til at
kaste lys over uglernes liv.
De seneste fire år har forskeren
Peter Sunde fra Hillerød sat radio
sendere på 120 natugler i Gribskov i
Nordsjælland.
Natuglen er vores mest almindeli
ge ugle i skoven, og den regnes for at
være den ugle i Europa, der har den
videste udbredelse.
De fleste, der færdes i skovene,
kender dens klassiske ugletuden og
dens skarpe skrig, der sat på bogsta
ver ser sådan ud: ”Ki-wik, ki-wik, kiwik”.

Radiosendere
Radiosenderne er for Peter Sunde
helt afgørende redskaber, når der
skal indsamles oplysninger i felten.
De gør ham i stand til hver dag at
spore sit mål meterpræcist. Alle
uglers bevægelse kan registreres, og
når det ender med et dødsfald, vil
også årsagen til dét komme for en
dag.

240 SKOVEN 5 2003

vv

V

Peter Sunde kan spore en radiomær
ket natugle på 2-5 kilometers afstand.

Den lille radiosender, som vejer 13
gram, sidder fast på uglen ved hjælp
af en sele.

- Netop natuglen egner sig fortrin
ligt til radiomærkning, telemetri.
Uglen lever så skjult, at det i praksis
er umuligt at spore den uden en sen
der.
- Og så er den meget stedtrofast.
Et føderigt natugle-territorium er på
under én kvadratkilometer. Det bety
der, at radiosendere, der har 2-5 kilo
meters rækkevidde, i reglen kan give
mig de oplysninger, jeg skal bruge for
at finde ud af, hvordan natuglerne
spreder sig i skovlandskabet, fortæl
ler Peter Sunde.

- De voksne natugler har deres
skarpt afgrænsede territorier, og
fremmede ugler bliver jaget ud. De
unge ugler kan yngle allerede i deres
andet leveår, og når de skal ud for at
finde deres eget, shopper de så at
sige omkring i nabolaget, indtil et ter
ritorium bliver ledigt.
- Forældrefugle tolererer ofte
deres eget afkom i flere måneder i
deres eget revir. Tolerancen over for
eget blod giver sandsynligvis de helt
unge ugler en ekstra chance for at
finde føde i de første vanskelige
måneder.
- Men på et tidspunkt bliver de
unge smidt ud af territoriet, og så er
de med i den pulje, som kommer i
venteposition til et fast levested.
Uglerne må i denne periode ofte tage
til takke med de næstbedste skovom
råder. Disse sekunda-lokaliteter kan
nok sikre uglerne føden, men de er
ikke føderige nok til at yngle i.

Unger flyver kun kort
I gennemsnit flyver unge natugler
ikke længere end fem-seks kilometer
væk fra det redehul eller den kasse,
de blev født i. Der findes et eksempel
på en ung dansk mærket natugle, der
nåede 140 kilometer væk fra sit føde
sted. Men den slags maratontræk er
undtagelsen hos natuglerne.
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Natuglen, der får ét årligt kuld på
mellem to og seks unger, er en
såkaldt overlevelses-strateg. Den er
tidligt i sæsonen i stand til at regne
ud, om året vil byde på meget eller
lidt føde. Og så lægger den bogstave
ligt talt sine æg efter fødeudbudet.
- En art som sløruglen sikrer sin
overlevelse ved at få flere kuld og
fantastisk mange unger hvert år. En
høj produktion af yngel er denne
uglearts investering i fremtiden.
- Natuglen derimod vælger fra år
til år, hvor mange anstrengelser hun
vil lægge i sin yngel. Efter oldenår,
der giver masser af mus, lægger hun
nen op til seks æg.
-1 magre sæsoner vil hun helt
springe over yngelen. Det hænger
formentlig sådan sammen, at hunnen
tidligt på sæsonen får et indtryk af
territoriets fødemuligheder i kraft af

Ugleunger i redekasse.

- Jeg har et eksempel på en han,
der som unge blev ringmærket i
1999.1 to år sad han i sådan et

andenklasses terræn set fra en nat
ugles synsvinkel, før et territorium
blev ledigt, så han kunne rykke ind
og stifte familie, fortæller Peter Sun
de.

Natuglen

Mange unger dør

(Strix aluco)
38 cm. Mellemstor ugle med stort
rundt hoved og mørke øjne.
Natuglen er langt den alminde
ligste danske ugleart og den mest
kendte. Den findes i det meste af
landet, dog meget spredt i Nordog Vestjylland, og den findes ikke
på Bornholm og mindre øer.
Bestanden vurderes til 5000 yngle
par.
Natuglen findes dels i skove,
især ældre løvskove med gamle
træer og lysninger, dels ved gårde,
i parker og i byer. Den er aktiv om
natten hvor den især jager mus
med udgangspunkt i et træ, en
stolpe eller et hus. Om dagen
opdages den af og til af småfugle
som skælder voldsomt ud for at
jage den væk.
Natuglen bygger ikke rede, men
lægger æg direkte på underlaget i
et hult træ, i redekasser, eller den
bruger forladte krage- og skadere
der.
Natuglen er standfugl og flyver
nødigt over større vandflader; der
for findes den sjældent på øer.
Kilder.Politikens store fuglebog
og Fugle fra skov, krat og
have CPolitiken)

Fire-fem uger gamle forlader natugle
ungerne deres redehul. Straks de er
udenfor, indtræffer fuglenes absolut
mest farefulde fase i livet.
- Afhængigt af de levevilkår et år
giver uglerne, vil 30-75 procent af de
udfløjne unger overleve indtil det
tidspunkt hvor forældrefuglene hol
der op med at fodre dem, så de må
klare sig selv og finde deres egne
jagtterræner.
- To ud af tre natugleunger, der
dør, omkommer i løbet af de første 34 dage i det fri. Mange af dem sidder
ofte synligt fremme eller dumper ned
på jorden, hvor de bliver taget af en
ræv eller en rovfugl, siger natuglefor
skeren.

Mellem 30 og 75 procent af de ud
fløjne unger vil overleve indtil det tids
punkt forældrene holder op med at
fodre dem.

Æg lægges tidligt
Natuglen kan lægge æg allerede midt
i februar. Jo tidligere et kuld unger
forlader reden, desto større er chan
cen for at uglerne vil overleve, har
Peter Sunde fundet ud af.
- Jeg har set natuglekuld flyve ud
1. april. Disse meget tidlige kuld kla
rer sig statistisk set langt bedre end
kuld, der først flyver ud et stykke ind
i maj. Også selv om ugleungerne i
april ofte er meget synlige, fordi der
endnu ikke er kommet løv på træer
ne, siger Sunde.
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hannens leverancer af føde. I et nat
uglepar er hannen skaffedyret. Hvis
hunnen oplever, at hannen ikke brin
ger ret mange mus med hjem først på
ynglesæsonen, kan hun droppe
æggene.
- For en natugle er det ufornuftigt
at pukle med yngel i et dårligt fødeår,
for det udsætter immunforsvaret for
en unødvendig belastning, som vil
forringe uglens overlevelseschancer.
Det er bedre at passe på sit eget
skind og så tage en ordentlig tørn i
næste museår, siger Peter Sunde.
- Det er især bestandene af gnave
re, som bestmmer om natuglen yng
ler. Temperaturen eller nedbøren har
kun ringe betydning, siger Peter Sun
de.
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Mange unger bliver taget af en rovfugl.

Parasitter
Meget mad bringer ikke alene ugler
ne i en god kondition, det sikrer også
fuglene et velfungerende immunfor
svar. Peter Sunde tager som led i sin
forskning blodprøver af natuglerne
for at finde ud af, hvordan parasitter
påvirker fuglene.
- Så at sige alle natugler har blod
parasitter, dvs. forskellige arter af
encellede organismer. Ligesom mala
ria svækker et menneske, vil parasit
terne svække en ugle, fordi de æder
blodceller.
- Unge natugler fra kuld i dårlige
fødeår har flere parasitter end arts
fæller fra gode, muserige sæsoner.
Det er tydeligt, at har en ugle først
fået parasitterne, vil den hele sit liv
døje med dem. Og så er vi igen tilba
ge ved fødegrundlaget, som er det
afgørende for en natuglebestands
trivsel. Masser af føde giver forment
lig overskud af energi til at sikre et
immunforsvar, siger Peter Sunde.

Varieret terræn bedst
Musebestandene vil altid køre op og
ned i fede og magre sæsoner. Nat
uglens territorium kan bidrage til
at afbøde effekterne af svingning
erne.
- De bedste natugle-terræner er
dem, som kan give føde til et par nat
ugler selv i de dårligste musevintre.
Natugler æder også padder og fugle,
ja selv flodkrebs har jeg fundet i gyl
pene. Derfor er et territorium i et
varieret terræn med vandhuller,
grøfter, enge og skovbryn det opti
male.
-1 kraft af radiokontakten til ugler
ne har jeg oplevet, at fuglene har sid
det i den klassiske højstammede
bøgeskov i oldenår, hvor skovbun
den har vrimlet med mus, mens
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uglerne året efter, da det var småt
med gnavere, rykkede ud til grøfter

og vandhuller, hvor de jagede frøer
og spidsmus, fortæller Peter Sunde.

Lokalkendskab
Musejægeren over alle
Natuglen er for skovfolk en allieret
at have på kost og logi, for uglen
er ekspert i at fange gnavere.
En undersøgelse fra 1980’erne
af 1068 byttedyr viste, at næsten
halvdelen af uglens føde bestod af
studsmus som markmus, mens 44
procent var andre mus som for
eksempel skovmus og halsbånd
mus. 5 procent af uglens føde var
fugle, mens resten var insekter og
orme.
Natuglen har lidt under, at gam
le træer med redehuller er blevet
fjernet i skovene, men den flytter
gerne ind i redekasser.
Natuglen er tillidsfuld, og den
tåler at blive forstyrret, men pri
vatliv omkring sit redested skal
den naturligvis have.

é

HJORTHEDE
PLANTESKOLE a/s
Tukærvej 12, Hjorthede
8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 6488 - Fax 8668 6440

Et ekstremt grundigt kendskab til sit
territorium er en anden del af natug
lens strategi for at overleve. Natugler
kender hver en kvist og gren i deres
leveområder.
- Mange tror, at uglernes nattesyn
gør dem til særligt gode jægere, men
natuglens evne til at se om natten er
ikke mere end to en halv gang bedre
end et normalt menneskes tilsvaren
de evne. Og der findes formentlig
mennesker, som ser ligeså godt i
mørke som natugler.
- Det er den fantastisk veludvikle
de høresans, der i en kombination
med lokalkendskabet, udgør uglens
bedste våben. Da natugler jager på
baggrund af et nøje kendskab til ter
rænet, er det ekstra vigtigt for over
levelsen med et fast territorium,
siger Peter Sunde.
Forskeren har kendskab til 30 par
natugler i Gribskov, som formentlig
huser mindst 40 par. Cirka halvdelen

SKOVPLANTER
LÆPLANTER
LANDSKABSPLANTER

("dyreliv

af de 30 par, hvis territorier han ken
der, har han fulgt meget nøje. Det er
disse par som er kilderne til den ny
viden om natuglernes spredning og
overlevelse.
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Batterier holder to år
m

- Dagens batterier i radiosenderne
kan holde i omkring to år. Selve sen
deren sidder i en lille sele, så jeg skal
fange uglen og afmontere radioen,
når jeg er færdig med at høste mine
oplysninger. Uglen har dog ingen
gene af senderen, siger Peter Sunde.
Peter Sunde får økonomisk støtte
fra Carlsbergfondet - to års løn og
alle udgifter til radiosendere er
betalt. Sunde laver sin forskning med
base i Universitetet i Lund, og projektet er godkendt af Ringmærknings
centralen på Zoologisk Museum i
København.
Og der er udsigt til masser af sig
naler det næste års tid. Et oldenår er
forbi. Med dét kommer musene. I
hælene på dem følger natuglerne.
Skygget af Peter Sunde. ■

s.

Fotos side 240: Jan Skriver.
Fotos side 241-2: Peter Sunde.
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Windsor er kendt for at producere savkæder
og sværd af høj kvalitet. Sværd leveres med
elektrisk hærdet sværdrille.
Windsor kæder har høj skæretand der
reducer vibrationerne i kæden, dermed saver
du hurtigere og risikoen for ukontrolleret kast
minimeres

Tlf.: 43 27 11 66
Fax: 43 96 10 14
E-mail: outdoor@ketner.dk

Vedligehold af
hække og hegn

Specialist i vedi igehol
af grønne områder
LRS 2001
Grensav

Kontakt Ketner Outdoor A/S
for yderligere information:

23

Helt rent snit
fra 0-150 mm 0.

M

www.spearhead.dk

Spearhead »>
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\l*ctpr Mphpl
■ DK-fifl4n
FtftvpH Egtved
Vester
Nebel
■ DK-6040
Tlf. 7555 3644 ■ Fax 7555 4243

Et meget enkelt grenføresystem,
efterlader et perfekt snit op til 150 mm 0.
Meget høj kapacitet
- fremkørselshastighed op til 6 km/t.
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Standardisering
af biobrændsler
Af Anders Fischer &
Peter Daugbjerg Jensen,
Skov & Landskab (FSL)

Nye EU standarder er ved at
blive udviklet. De kan lette
samhandlen med biobrænd
sler og lette fastsættelse af
priser.
Standarderne omfatter
måling af fugt, rumvægt og
størrelsesfordeling.

Der foregår for øjeblikket et omfat
tende arbejde med udvikling af stan
darder for biobrændsler i EU. Stan
darderne skal lette samhandlen med
biobrændsler både nationalt og
internationalt. Standarderne forven
tes at øge brugen af biobrændsler og
dermed bidrage til en reduktion i
udledningen af CO2.
Brugen af standarder vil gøre det
nemmere at fastsætte kvaliteten af et
givet biobrændsel og dermed også
lette prisfastsættelsen. Af særlig
interesse for skovbruget kan nævnes
standarder for måling af rumvægt,
størrelsesfordeling og ikke mindst
vandindhold i træflis.
Dertil kommer en længe ventet
standard for korrekt prøveudtagning,
som kan forventes færdig inden for
en overskuelig periode.
Til at understøtte processen
omkring standardisering har EU
igangsat forskningsprojektet BioNorm. Projektet er dels finansieret
gennem EU midler, dels gennem mid
ler fra PSO 1). Med deltagere fra det 1

1) Afgift på elektricitet.
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Figur 1. ’’Moist 100” afprøves til hurtig bestemmelse af vandindholdet i flis.

meste af Europa undersøges en ræk
ke forskellige metoder og måleudstyr
til kvalitetsbestemmelse af faste bio
brændsler.
Skov og Landskab (FSL) koordine
rer arbejdet med at udvikle metoder
til hurtig måling af fugtindholdet i
træflis.

Vandindhold i flis
Måling af vandindhold i flis foretages
traditionelt ved at nedtørre en prøve
ved 105° C over 24 timer og derpå
beregne vandindholdet som vægtta
bet under tørringen.
1 BioNorm afprøves 7 forskellige
apparater til hurtig måling af vand
indholdet i træflis, og disse sammen
holdes med den traditionelle meto
de. De 7 apparater kan inddeles i tre

grupper afhængigt af hvilken metode
de anvender til at måle vandindhol
det:
- De optiske apparater måler kun
vandet i overfladen af træet, til
gengæld er målingerne meget hurtige
at foretage. De optiske apparater kan
med fordel anvendes til at måle fugt
indholdet i mindre partikler.
- Der indgår kun et termogravimetrisk apparat i BioNorm, og det kan
beskrives som en high-tech version
af det traditionelle tørreskab. Tørrin
gen foregår ved 105° C og kan være
meget præcis, men på grund af en lil
le prøvestørrelse vil det blive vanske
ligt at opnå repræsentative resultater
for andet end savsmuld.
- Den sidste gruppe apparater
måler den elektriske ledningsevne.

(Træ til energi

Vandindhold i stammer

Rumvægt og
størrelsesfordeling
Udover vandindhold bestemmes kva
liteten af flis også af rumvægten og
størrelsesfordelingen.
Til bestemmelse af rumvægten
indgår der i BioNorm cylinderforme
de og firkantede beholdere med et
volumen op til 100 liter. I dag anven
des begge former i størrelser fra
omkring 50 til 200 liter /l, 2/. Set fra
en praktisk side er formålet at finde
en form og størrelse som på én gang
bestemmer rumvægten korrekt og er
til at håndtere uden brug af løfteud
styr.
Størrelsesfordeling af træflis kan
bestemmes med forskellige typer af
sold. I BioNorm foretages sammenlig
nende studier af det roterende sold
som er udviklet af FSL samt af et
horisontalt sold der p.t. anvendes i
den svenske standard for måling af
størrelsesfordeling /3/. I udkastet til
den europæiske standard for måling
af størrelsesfordeling indgår på
nuværende tidspunkt både et rote
rende og et horisontalt sold.
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De er forholdsvis billige og hurtige at
anvende (se eksempler i figur 1+2).
Præcisionen af disse apparater er
desværre ikke så god som ved brug
af tørreskab, og resultatet kan afhæn
ge af temperatur, rumvægt og træart.
Derfor skal der udarbejdes kalibre
ringskurver for de enkelte apparater,
inden de får større praktisk anven
delse.

Moist maling

Figur 2. ”Wile 25” afprøves til hurtig
bestemmelse af vandindholdet i flis.
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Hurtig bestemmelse af vandindholdet i hele stammer kan have interesse
når der afregnes efter vægt, f.eks. ved salg til Junckers Industrier.
Vi har testet et af de apparater som blev brugt i forbindelse med BioN
orm (’’Moist 100” - ses på figur 1). Ved måling direkte på barken var der en
korrelation mellem målinger med ’’Moist 100” og referencemålinger fra
tørreskabet (figur 3).
Ved disse målinger er der ikke taget hensyn til træart, rumvægt og tem
peratur, hvilket begrænser undersøgelsens udsagnskraft. Vi ønsker blot at
henlede opmærksomheden på, at der findes apparater på markedet, som
kan foretage en hurtig måling af vandindholdet i hele stammer.

% Vandindhold (våd basis)

Figur 3. ’’Moist 100” afprøvet direkte på barken af hele stammer fra bøg, douglas og rødgran.

Status for projektet
BioNorm startede i januar 2002 og
har således kørt godt et år. De første
resultater for måling af fugtindhold
er indsamlet på Skov & Landskab
(FSL).
Undersøgelserne af de forskellige
sold samt metoder og udstyr til
måling af rumvægt bliver foretaget
hen over sommeren. Da der deltager
flere lande i alle undersøgelserne, og
da meget af udstyret skal sendes
rundt mellem landene ligger den
samlede evaluering et stykke ude i
fremtiden. ■

Kilder:
/1/ASAEStandard S269.4 (1991): Cubes, Pel
lets and Crumbles - Definitions and Met
hods for Determining Density, Durability
and Moisture Content. American Society
of Agricultural Engineers (ASAE), St.
Joseph, Ml, USA, 4 p.
/2/ DIN 51718: Testing of solid fuels - Deter
mination of the water content and the
humidity of analysis sample (German
Standard), Deutsches Institut fur Normung e.V. (eds), Berlin 1995, Beuth Verlag, 3 p.
/3/Svensk Standard SS 18 71 74. Biobrandslen - Bestamning av fraktionsfordelning
hos trådbrånslen. SIS Standardiserings
kommissionen i Sverige 1990, 2 p.
Yderligere information kan fås ved henvendel
se til Skov og Landskab (FSL) på tlf. 75882211.

Afskærmet sprøjter
til alle typer traktorer og maskiner

JL

Tlf 70 220 420 - Fax 70 220 450
www.jutek.nu - jutek@jutek.nu
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Ny asp med
reduceret lignin-indhold
Af journalist Sebastian Swiatecki

Ved hjælp af gensplejsning
er det lykkedes at reducere
indholdet af lignin i asp til
papirproduktion med 45-50
procent. Veddet fra disse
træer er velegnet til papir
produktion.
Dyrkningsforsøg forestår.

Det er lykkedes at halvere lignin-indholdet i ved fra asp (Populus tremuloides) og samtidigt øge celluloseind
holdet med omkring 30 procent ved
hjælp af gensplejsning. Desuden er
den resterende lignin modificeret til
en for papirproduktion mere nedbry
delig form.
Det viser forskning udført på afde
lingen for skovprodukter på Michi
gan Tekniske Universitet og Wiscon
sin’s universitet i Madison, begge i
det østlige USA.

Perspektiver
Perspektivet er globalt reducerede
udgifter til papirproduktion, samt
reduceret pres på naturskovene.
Ved består af tre hoveclbestanddele - cellulose, hemicellulose og lig
nin. Til de finere papirtyper som skri
vepapir, bøger og tidsskrifter fjerner
man lignin og en del af hemicellulosen ved kemiske processer for at få
den ønskede kvalitet. Op mod halv
delen af veddets tørstof opløses på
denne måde. Dette fordyrer produkti
onen og nedsætter udbyttet af fær
digt papir.
Hvis man vælger den rigtige pro
duktionsform kan man undgå at foru
rene omgivelserne, og man kan
udnytte ligninen til energi. Alligevel

246 SKOVEN 5 2003

&

5

vil det alt andet lige være en fordel at
kunne anvende ved med så lille ind
hold af lignin som muligt.
- Den nye gensplejsede asp ser
også ud til vokse hurtigere, ifølge en
af forskerne bag resultatet, professor
i bioteknologi, Vincent L. Chiang.

Førende gruppe af forskere
%.

%
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Fra dansk side bekræfter professor i
trægenetik, Erik Kjær fra Arboretet
på Landbohøjskolen, at de amerikan
ske forskere tilhører en globalt føren
de gruppe.
Erik Kjær oplyser, at mange forske
re tidligere har forsøgt at reducere
lignin-indholdet i træer, men med
skiftende held. Det hænger sammen
med, at lignin-syntesen er et kompli
ceret sæt af processer, hvor andre
gener tilsyneladende kan kompense
re for den modifikation, som ændring
på et enkelt gen medfører.
Den opnåede lignin-reduktion på
op til 45-50 procent, ændring af den
resterende lignin til en mere nedbry
delig type, samt øget cellulosepro
duktion, er da også opnået ved en
dobbelt genmodifikation. Hvilket
skulle være første gang noget sådant
er gjort med skovtræer.
Forskerne har tidligere offentlig
gjort hvordan det er lykkedes at
reducere virkningen af et enkelt gen
for lignin, 4CL. Dette er nu blevet
kombineret med en dæmpning af et
andet gen, CaldRH.
Gensplejsningen foregår ved at
kradse i træernes blade, så de bliver
inficeret med bakterier, der indehol
der de ønskede gener. Derefter bliver
bladene dyrket op til træer i et

Måske kan der en dag dyrkes asp med
særligt lavt indhold af lignin i kort
omdrift. Veddet vil være velegnet til at
producere papir af høj kvalitet.
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næringssubstrat og klonet, dvs.
opformeret i større antal.
Grunden til at der er brugt asp til
arbejdet, er at denne art er et stan
dardtræ for laboratoriearbejde med
gensplejsning. Andre forskere i USA,
der arbejder med contorta-fyr, ser
resultatet som en indikator for, at
noget lignende vil kunne lykkes med
andre træarter.

Ikke undersøgt for
komplikationer
Erik Kjær gør opmærksom på, at blo
keringen af lignin-syntesen måske
kan indvirke på syntesen af andre
fenoler. Dette kan måske have nega
tiv indvirkning på vigtige funktioner,
såsom træets resistens mod svampe
og insekter.
Et andet af de mange andre ude
stående spørgsmål i dag er, om et
træ med halvt så meget lignin til at
holde sammen på veddet er ligeså
stabilt over for vindpåvirkninger som
hidtil.
Derfor skal der ske en afprøvning,
før man ved hvordan egenskaber
såsom vindførhed, generel sundheds
tilstand og stabilitet af modifikatio
nen arter sig i praksis og ved dyrk
ning på forskellige lokaliteter.

Markkulturer af papirtræ
En nærliggende måde at dyrke gen
splejsede specialtræer kan være
anlæg af markkulturer i kort omdrift,
hvor træerne ikke bliver mere end
fem-seks meter høje før de høstes.
Et andet problem er den almindeli
ge folkelige skepsis overfor transge
ne planter (gensplejsning / genmodi
ficering). Herunder at nogle naturor
ganisationer har gjort modstand
mod gensplejsning til en ny politisk
mærkesag. Der sættes bl.a. fokus på
forhold såsom at en ny gensplejset
art kunne påvirke miljøet eller arve
massen for normale bestande i nega
tiv retning.
Ifølge amerikanerne viser fireårige
markforsøg i England og Frankrig
med lignende transgene træer indtil
videre ikke noget specielt faretruen
de. Men heller ikke de amerikanske
forskere lægger skjul på, at der
mangler erfaringer på dette punkt.
Erik Kjær gør opmærksom på, at
man relativt let kan lave de nødven
dige provenienser ved at gentage
gensplejsningen på de rette udgangs
træer.
Han tilføjer, at gensplejsning af
skovtræer i det hele taget er i sin
vorden. I Europa var der per 1999
omkring 30 plantningsforsøg med

gensplejsede træer, sammenlignet
med 5.000 for landbrugsafgrøder.
Erik Kjær nævner at mange vigtige
egenskaber, såsom hurtig vækst, er
styret af mange gener i et komplice
ret samspil. Disse egenskaber er der
for svære at forbedre ved at indsætte
eller ændre på ét enkelt gen. Her kan
traditionel fremavl måske være en
mere taknemmelig metode.
Han peger i øvrigt på, at der er
mange lovende perspektiver ved gen
splejsning, især til træer i byer og
haver. Man kan forestille sig gensplej
sede træer, der under fritstående for
hold vil vokse som om de stod i skyg
ge. Eller træer med dværgvækst som
vil være velegnede til små haver.
Eller bytræer der ikke får insektska
der, så man slipper for at sprøjte.
Erik Kjær ser det som mest nærlig
gende, at man herhjemme arbejder
med arter, som ikke umiddelbart har
slægtninge i den danske flora. På den
måde kan man på forhånd udelukke,
at mulige uheldige egenskaber fra
gensplejsede træer forringer den
naturlige bestand.
1 det hele taget skal man tænke sig
godt om. En af løsningerne kan være
at gensplejse arter, således at de bli
ver sterile. På den måde kan der ikke
spredes uønskede gener i miljøet.
Det er dog ikke altid sikkert sterilite
ten forbliver stabil over en længere
årrække. ■
Kilde:
Den artikel der henvises til er "Combinato
rial modification of multiple lignin traits
in trees through multigene cotransforma
tion” og er skrevet af Laigeng Li, Yihua
Zhou, Xiaofei Cheng, Jiayan Sun, Jane M.
Marita, John Ralph og Vincent L. Chiang.
Den kan læses på hjemmesiden for Proceed
ings of the National Academy of Sciences
hvor den blev lagt frem 31. marts
(www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.083
1166100). Abstractet kan læses gratis,
mens læsning af hele artiklen koster 5
US$. Artiklen er siden trykt på papir i
Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol. 100, Issue
8, 4939-4944, April 15, 2003.
Den anden artikel der henvises til - dæmp
ning af et gen for 4CL syntese - kan
læses samme sted. Søg fx på Chiang og
lignin på www.pnas.org
Ud fra abstracts ser det ud til at artiklerne
ligger på et ret højt fagligt niveau.

Læs mere:
Erik D. Kjær og Jan Svejgård Jensen: Genmo
dificerede træer i det danske skovbrug.
DST2000, s. 105-119.
Artikel på www.biotik.dk/nyheder/alle/10432.

Specialiseret produktion
- Et naturbevaringsperspektiv på lignin-reduceret gensplejset asp.
Skoven fik en kommentar på
telefonen fra professor Ron Sederoff, der er leder af afdelingen for
skovbioteknologi på North Caroli
na State University. Ron Sederoff
har vurderet artiklen før den blev
publiceret.
”Det vi er nået frem til nu, er et
lille antal træer, der har behov for
at blive afprøvet i marken. Re
sultatet af afprøvningen, samt
lovgivningsmiljøet afgør, hvor
når man vil kunne plante de gene
tisk modificerede træer kommer
cielt.
Afprøvningen vil kun vare en
brøkdel af træernes samlede
omdriftsalder, måske i størrelses
ordenen fem år. Vi har opnået et
vigtigt skridt i retning af at modifi
cere træer hen mod specifikke for
mål. Andre skridt kan være nød
vendige før målet er nået.
Skovtræer er basalt set uforædlede planter. Vi befinder os i de
tidlige faser af forædling. Med
nogle planter har det taget 10.000
år at nå det niveau af specialise
ring, vi har i dag. Det som gen
splejsning kan, er at accelerere
forædlingen.
Vi vandrer ikke længere gennem
skovene på jagt efter føde, da
vores afgrøder er så meget bedre.
Det samme kan en dag bliver til
fældet for træer.
Med en præcis forædling af
skovtræer vil naturskovene i høje
re grad kunne få lov at passe sig
selv. Træer der bliver brugt til
formål som papir, bliver ret for
skellige fra dem der er i skoven,
og de bliver specialiserede til at
være ekstremt gode til papirfrem
stilling.
Grunden til at gå denne vej er,
at det er højst sandsynligt, at der
bliver flere mennesker på kloden,
som får et større behov for at bru
ge jorden til fødevareproduktion,
med hvad det indebærer af øget
pres på skovene.
Ideen med at forædlede skov
træer er at kunne producere mere
træ på et mindre areal. Dermed
kan man beskytte naturskovene og
den biodiversitet og artsrigdom vi
ønsker at værne om her,” slutter
professor Ron Sederoff.
Sebastian Swiatecki
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Forårets temadage
Af Bent K. Christensen,
Dansk Juletræsdyrkerforening

Forskelligt indhold. Forskel
lig målgruppe. Forskellig
pris.
Som Redaktionen beskrev i sidste
nummer af Skoven (side 175) har der
i løbet af foråret været holdt to for
skellige rækker temadage:
- en om planteværn for erfarne
sprøjtefolk - ved PC-Consult,
- en om forårets arbejdsopgaver i
juletræerne for alle juletræsprodu
center - ved FSL og Dansk Juletræs
dyrkerforening.
Der er en mangeårig tradition for
et bredt samarbejde om én plante
værnsdag i foråret. 1 FSL og Dansk
Juletræsdyrkerforening var vores
udgangspunkt i år at sammensætte
et endnu bredere program end tidli
gere. Dette skyldes ikke mindst
ønsker fra erhvervet.
Imidlertid kunne der ikke - trods
flere forsøg - opnås enighed om den
ne model. Resultatet blev derfor to
rækker af temadage med forskelligt
indhold, men med visse overlap.
Selvfølgelig kunne endnu flere
emner være inddraget, og dagen kun
ne have være udvidet tidsmæssigt.
Flere foredragsholdere betyder imid
lertid flere omkostninger, og spørgs
målet er samtidigt, om udbyttet bli
ver øget, blot fordi programmet bli
ver længere?
Var der så tale om ”et stort overlap
af emner mellem de to serier af tema
dage”, som Redaktionen beskrev det?
Det må være op til læseren selv at
drage konklusionen. En sammenlig
ning af det annoncerede indhold i
blandt andet Skoven Nyt giver et
resultat som vist i skemaet.
1 FSL og Dansk Juletræsdyrkerfore
ning var vores mål at sammensætte
et bredt, praksisnært program om
sprøjtning, men også gødskning,
vækstregulering og afsætning. Resul
tatet var en enorm interesse med glø
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Temadag planteværn
ved PC-Consult

Pris: 1.000 kr., dog 700 kr. for blandt
andet medlemmer
af en skovdyrkerforening

Temadag om forårsarbejdet
i juletræerne ved FSL og
Dansk Juletræsdyrkerforening

Pris: 500 kr.

Ændringer i sprøjtebladene

Aktuelle bekæmpelsesmidler
Nyt om godkendte bekæmpelsesmidler

Hvad skal vi bruge i stedet for
terbuthylazin og Karmex?
Detaljeret gennemgang af nye
ukrudtsmidler

Nye bekæmpelsesmidler

Afværgning af grønalger og galmider
med sulfater
Afværgning af nåletræssnudebille
- med kemi og ikke-kemi
Tør vi bruge Fastac i juletræerne?
Hvad findes der af lovlige midler til
insektbekæmpelse?

Skadedyr, svampe og alger.
Ven eller fjende - hvem er hvem?
Hvad gør jeg for at undgå skader og
hvornår?

De nyeste resultater fra Pomoxonforsøgene - hvornår og hvilke
topskudslængder skal vi behandle
med hvilke koncentrationer?

Vækstregulering. Metoder, resultater
og praktiske erfaringer fra
højde- og breddereguleringen

Økonomi i renholdelsen. Bliver det
dyrere, hvis jeg sprøjter flere gange
med billige midler?
Optimal gødskning af juletræerne undgå skader. Hvor meget skal jeg
gødske? Hvornår? Hvilken gødning
skal jeg bruge?
Markedsforventninger 2003. Hvad
blev resultatet? Hvordan er forvent
ningen for år 2003, 2004, 2005...?

dende telefoner. Tidligt stod det
klart, at en ekstra temadag var nød
vendig, da de første hurtigt blev
overtegnet. Mund til mund metoden
har nok forstærket effekten, for
adskillige erfarne skovfolk sagde bag
efter, at ”det er noget af det bedste, vi
har oplevet i mange år”.
Vi valgte - netop med baggrund i
erhvervets økonomiske situation - en

lav deltagerpris, så de faktiske
omkostninger bliver dækket. Det har
givet et neutralt resultat; forudsat at
man ikke tager hensyn til, at arbejds
tiden i stedet for kunne have været
brugt til indtægtsgivende aktiviteter
med en højere aflønning.
Den store interesse har vist os, at
vi med en emnemæssig bred tema
dag om forårsarbejdet i juletræerne

DEB AI

har ramt et aktuelt behov. Vores håb
er, at der fremover kan opnås enig
hed om én temadag med et bredt
program under gensidig respekt.

Lad os
jævne vejen
for Dem

Svar fra redaktionen:
Da jeg skrev kommentaren i Skoven
4/03 var jeg fuldt klar over at der ikke
var tale om identiske temadage. Men
som det fremgår af oversigten er der
et temmelig stort sammenfald.
Jeg har ikke kendskab til baggrun
den for at der blev lavet to serier af
møder. Mit budskab var blot at med
et betydeligt overlap af emner burde
der være mulighed for en koordine
ring som gav alle mulighed for at
høre om de emner man havde størst
interesse i. Samtidig kunne man und
gå at afsætte to halve dage til tema
dage, undgå at bruge tid og penge på
ekstra kørsel, og undgå at høre en
del gentagelser fra det ene møde til
det andet.
Mit håb er derfor at det vil være
muligt fremover at opnå en højere
grad af koordinering - til gavn for et
trængt erhverv.
Søren Fodgaard

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

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

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

PETER SCHJØTTS P l a n d e l e
Hedegårdvej 5, 7361 Ejstrupholm, tlf. 75 77 25 52, fax 75 77 31 34

Gødningsnedlægger
til rækkegødskning i juletræer
Tlf 70 220 420 - Fax 70 220 450
tÉk www.jutek.nu - jutek@jutek.nu

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

Kvalitet; er for os en frisk, sund og velsorteret
plante i den ønskede proveniens.

Ejner Kaa Landbrug
Vi søger skove, godser, landbrug og lystejendomme til salg!
Det går stærkt med salget hos Ejner Kaa Landbrug og vi søger omgående nye emner overalt i Danmark.
Vi har netop ansat forstkandidat Karl Peter Lyhr (37) med speciale i vurdering og salg af såvel større som
mindre skove, godser og jagtejendomme. Vi markedsfører os målrettet med professionelt salgsmateriale
og vi er i løbende kontakt med et særdeles købedygtigt publikum.

Prøv os for en uforpligtende og personlig rådgivning om dine salgsmuligheder!
RING TIL:
Karl Peter Lyhr
Mobil 23 48 60 82
E-mail: kplyhr@mail.dk

ELLER TIL VORES KONTOR:
Ejner Kaa Landbrug
Skovfyrvej 10 • 8250 Egå
Tlf. 70 22 75 00
Fax 70 22 75 01
E-mail: ejnerkaa-landbrug@mail.tele.dk

Ejner Kaa Landbrug er et lille effektivt specialmæglerfirma, der kun beskæftiger sig med vurdering og salg af skove,
godser, driftslandbrug og lystejendomme. Vi kommer over hele landet. Se mere på www.ejnerkaa-lanabrug.dk
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Landsbyskovbrug
i Tanzania
Af Robert Jensen 1) og
Henrik Lerdorf 2)

Landsbyskovbrug 3) er et
middel til at bekæmpe fat
tigdom og bevare miljøet.
Landsbyerne får ansvaret
for driften af skoven og får
udbytte i form af træpro
dukter og penge.
Danmark støtter projekter
med udvikling af landsby
skovbrug. Den lokale viden
skal udbygges med viden
om planlægning, markeds
føring mv. og skal udformes
så projekterne fortsætter
efter støtten er ophørt.
De foreløbige erfaringer
er positive.

1) Technical Adviser, Forestry and
Beekeeping Division, Dar es Salaam,
bobjensen _1999@yahoo.dk
2) Senior Adviser, MEMA projects, Iringa
district, memairinga@twiga.com. MEMA:
Se note 7.
3) Vi kender ikke nogen bedre dansk beteg
nelse. I
Tanzania er man enige om, som
fællesbetegnelse, at anvende “Participat
ory Forest Management”. “Joint Forest
Management” betegner forvaltning i fæl
lesskab af “Forest Reserves” mellem
stat/kommune og landsbyer. “Communi
ty-Based Forest Management” anvendes,
hvor der er tale om forvaltning på "egne”
landsbyjorde.
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går i skovområder 4) ved eller på
Lokalbefolkningen i Tanzania skal
landsbyernes egne jorder - evt. i
være skovforvaltere. Det har siden
mindre grupper eller private hus
1998 været national skovpolitik i
holdninger med særlig interesse.
Tanzania (1) - samt i en række andre
I de "fredede” skove sker forvalt
afrikanske lande. Formålet er at
ningen i samarbejde med enten
bidrage til såvel bekæmpelse af fat
distriktet ("kommunen”) - hvis det
tigdom som bevarelse af miljøet. (Tal
drejer sig om ’’kommuneskove” - eller
i parentes henviser til litteraturli
med staten - hvis det drejer sig om
sten, red.).
“statsskove”.
Man har indset nødvendigheden af
Denne form for fælles drift sker
at inddrage lokalbefolkningen fordi
ofte i skove med høj biologisk mang
skovene i realiteten fungerer som
foldighed. Den er problematisk fordi
“tag-selv-borde”, ganske som i Dan
det kan være en tvivlsom fordel for
mark for 200 år siden. Mange skove
lokalbefolkningen at gå fra en ”fri og
findes derfor i dag kun på kortet - i
ulovlig” til en ’’begrænset og lovlig”
virkeligheden er de erstattet af fx
udnyttelse.
majsmarker.
I stedet for de tabte muligheder
Hvert år ryddes et areal på mellem
130.000 og 500.000 hektar (2), svaren for at udnytte skoven får folk ofte
hjælp til aktiviteter uden for skoven de til mellem A og VA procent af det
såsom træplantning og dambrug samlede skovareal. Især i den sydlige
eller til ikke-destruktive aktiviteter
og vestlige del af Tanzania er der dog
inde i skoven - såsom bihold og økostadig store områder med forholds
vis intakt skov.
turisme.
Hvor skovene ligger på landsbyer
Nu er en vis årlig afskovning i et
nes egne jorder (eller på jorder uden
skovrigt land som Tanzania jo ganske
naturlig. Hvor ville Danmark have
klare ejerforhold) - som oftest Miombo-skove - er lokalbefolkningen i prin
været hvis fredskovsforordningen
var blevet udstedt da skovprocenten
cippet i deres gode ret til selv at drive
lå på 40?
dem. I realiteten har de dog sjældent
Problemet er, at afskovningen
tilstrækkelige ressourcer og viden til
mange steder sker hurtigt og ukon
at gennemføre en kontrolleret drift.
trolleret - især i områder med høj
Miombo-skov er en skovtype som
befolkningstæthed. Dette har alvorli
findes i store dele af Tanzania. Det er
ge følger, da den fattigste del af
en løvfældende skov med træer og
befolkningen er helt afhængig af sko
buske på 5-15 m højde og kendeteg
vene i den daglige husholdning og
net ved lav tilvækst og vedmasse. Se
eksempler i figur 1 og 2.
som indtægtskilde.
Desuden rammes mange indirekte
af miljøeffekterne, såsom udtørrede
kilder og jorderosion. I bjerg- og
4) Vi bruger her betegnelsen skov for både
kystskovene er afskovningen des
egentlig sluttet højskov (som fx skovene
uden katastrofal for det enestående
i Eastern Arc bjergkæden) og for “wood
plante- og dyreliv.

Forvaltning i nærområder
Lokalbefolkningens skovdrift er base
ret på de ca. 10.000 landsbyer med
tilhørende ’’landsbyråd”. Driften fore

lands” (som udgør langt den største del ca. 96 % - af det samlede skovområde).
De er af typen “Miombo”, domineret af
arter af slægterne Brachystegia, Isoberlinia og Julbernardia - samt af
Acacia/Commiphora typen.
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Figur 1. Miombo-skov står grøn i regntiden. Foto: Karsten Raae.

F/gur 2. / tørtiden ser Miombo skoven
ikke ud af meget (nær Lukosi floden).
Figur: FIL.

Miombo-skovene kan både give
produkter til brug i husholdningen
og gode indtægter i form af fx bræn
de og værdifulde tømmerarter der
kan bruges til bl.a. møbler. 5) Stam
merne skæres tit op ude i skoven i en
savgrav, som det skete for hundrede
år siden herhjemme. Se figur 3.
Ofte ender tømmerstokke dog som
trækul af mangel på viden og mar
kedsadgang.
Miombo-skov har også værdi til
produktion af en lang række andre
produkter, de yder fx en glimrende
kvalitet honning.
Lokalsamfundene har en rig viden
om, og uskrevne mundtlige aftaler,
der regulerer adgangen til skovenes
ressourcer. Det gælder f.eks. adgang
til græsning, brænde, tømmer, frug
ter og svampe, gravsteder og andre
hellige steder, samt procedurer for
inddragelse af skoven til landbrugs
jord.
Projekter bygger på denne eksiste
rende viden - der så tilføres viden
om fx gældende jordrettigheder,
planlægning, drift, og markedsføring.

tet i landsbyerne. Vand, sundhed,
skoler, veje og ikke mindst fødevare
produktion er vigtigere for en fattig
lokalbefolkning, der ofte tager sko
vens ressourcer for givne.
Desuden er midlerne små, og
landsbyskovbrug er derfor næsten
udelukkende indført i områder, hvor
udenlandske donorer har været villi
ge til at finansiere projekter. Her er
dillemmaet, at man med veludruste
de projekter får etableret en hjælp,
som umuligt kan fortsætte når pro
jekterne stopper.
Kun en relativt begrænset del af
skovarealet - under 1% - (se tabel 1)
er i dag under lokal forvaltning. Figur
4 stammer fra et sådant landsbymø
de.

Et godt udgangspunkt
Både Tanzania’s nationale skovpoli- 5

5) Fx. Dalbergia melanoxylon, "blackwood”,
der lokalt bruges til træskærearbejder og
som bl.a. træblæseintrumenter i vestlige
symfoniorkestre er lavet af. Det skårne
tømmer er endog meget værdifuldt.

tik (1998) (1), det Nationale Skovpro
gram (2001) (2), og den ny skovlov
(April 2002) (3) har fremme af lands
bybaseret skovforvaltning som højt
prioriterede mål. Desuden giver de
reviderede jordlove (4,5) landsbyer
ne udvidede rettigheder til at drive
skovene til egen fordel.
Og ikke mindst har Tanzania sta
dig store skovområder tilbage. Med
andre ord er der et godt udgangs
punkt for at fremme landsbyskov
brug.

Fremad med små skridt
Nyere erfaringer med inddragelse af
lokalbefolkningen i forvaltningen af
skovene er under ti år gamle. Af flere
grunde går det kun langsomt fremad.
1 forvaltningen er der skepsis
overfor de nye ideer. De ansatte
skovfolk er primært trænet til at
opkræve afgifter og holde folk ude af
’’stats-” og ”kommune-”skovene.
Disse forhold skal først ændres
gennem efteruddannelse og indhøstning af praktiske erfaringer. Et tillids
forhold mellem forvaltning og lokal
befolkning opbygges således kun
langsomt.
Korruption er desuden et stort
problem i Tanzania, så ansatte i for
valtningen har undertiden en egen
interesse i at bevare status quo. Et
andet problem er at Tanzania sim
pelthen ikke har råd til at hjælpe
landsbyerne.
Skovdrift har sjældent høj priori

Incitamenter
I starten oplever mange planlægning
og kontrol som en indskrænkning af
deres hævdvundne rettigheder uanset om der har været tale om
ulovlige aktiviteter.
I de områder hvor ressourcerne er
slidt helt ned (fx i det nordlige Tanza
nia) er lokalbefolkningen ofte motive
ret af desperation. Alle kan se at der
må gøres noget drastisk når kilderne
tørrer ud, og brænde og græs er for
svundet.
Men efter nogle års beskyttelse
begynder befolkningen selvfølgelig
igen at ønske en vis udnyttelse af de
regenererede områder.
Motivation til beskyttelse kan der-
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Figur 3. De værdifulde træer i Miomboskoven saves op i en savgrav ("pitsawing”). Tegning: William Temu.
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Danmark støtter

7h6e/ /. Skovtyper i Tanzania, baseret på Tanzania Forest Conservation and
Management Project (6) . Der findes ingen præcise/officielle statistikker over
arealer under landsbyskovbrug.
Arealkategori

"Statsskov” (’’Central
Government Forest
Reserve”)
’’Kommuneskov”
(’’Local Government
Forest Reserve”)
Ikke beskyttet
landsbyjord mv.
Ialt
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Samlet areal Areal (mio. ha) med % af areal med
(mio. ha)
landsbyskovbrug landsbyskovbrug

12,3

1,6

20,3
34,2

Mindst 0,04

?
'
Mindst 0,3
0,3
—__________

for - efter vores mening - på længere
sigt kun opretholdes hvis skovene
leverer produkter og forbedrer pen
geøkonomien. Miljøgoderne er nok
værdsatte, men de er ikke i sig selv
nok til at motivere en langsigtet
beskyttelse.
I andre områder, der er mindre
nedslidte, kan det for nogle være
sværere at få øje på incitamenterne,
især på kort sigt. Der er dog for os
ingen tvivl om, at en stærkt motive
rende faktor for flertallet i landsbyer
ne er at der sker en lovliggørelse af
tidligere ulovlig udnyttelse, samt en
sikring af eksisterende rettigheder.
På den måde bliver det samtidig
muligt at udelukke personer uden til
knytning til området. Nær byerne er
der fx en stor illegal handel med
trækul som ofte er organiseret af
magtfulde folk udenfor lokalsamfun
dene. Landsbydrift medvirker til at
stoppe denne trafik. Se figur 5.
For Tanzania har fattigdomsbe
kæmpelse højeste prioritet. Det er
derfor vigtigt at fremhæve den rolle
skovene spiller for de allerfattigste en rolle som er fremhævet i Tanzani
as egen strategi for fattigdomsbe
kæmpelse (7).
Landsbyskovbrug skal således
medvirke til at disse grupper - her
under ikke mindst kvinderne - fort
sat har adgang til livsvigtige ressour
cer.

0,3

?

1,5
0,9

Danida er en af hovedstøtterne til
landsbybaseret skovforvaltning.
Udover støtten til Iringa distrikt
støtter Danida et projekt der starte
de i år 2000 i Lindi Regionen i det
sydlige Tanzania - i første omgang i
to distrikter: Lindi og Kilwa. Projektet dækker dels kystskove med høj
biodiversitet, dels forholdsvist intak
te Miombo-skove, hvor bæredygtig
udnyttelse er i fokus. Endvidere
gives der støtte til et mindre projekt
på centralt hold.

Erfaringer fra Iringa distrikt
Iringa er det distrikt i Tanzania, hvor
Danida har flest erfaringer med støt
te til landsbyskovbrug.
H1MA 6) projektet har således
igennem mere end ti år været invol
veret i skovaktiviteter. Hovedvægten
har været lagt på etablering af priva
te småskove, men også naturskove
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(Miombo) er i stigende grad blevet
medtaget.
Et resultat af Danida’s støtte til
landbrugssektoren i Iringa regionen
har været en øget forståelse for
naturskovenes betydning og behovet
for bedre forvaltning af dem. Dette
kulminerede i 1998 med støtte til to
naturskovs-projekter i Iringa, samlet
kendt som MEMA 7) projekterne.
Begge projekter har til formål at
udvikle og teste nye simple og billige
metoder for landsbyskovbrug. Det
ene projekt er specielt rettet mod
bjergskovene syd for Iringa, mens
det andet projekt beskæftiger sig
med Miombo-skovene nord for
Iringa.

Bjergskove med høj
biodiversitet
Bjergskovens pilotområder er begge
en del af den såkaldte ‘Eastern Arc’
bjergkæde, der strækker sig fra
Kenya ned gennem Tanzania. Disse
bjerge er blandt de 8 mest værdiful
de i Verden når man ser på hvor
mange arter og planter af dyr der
udelukkende findes i dette område.
Se figur 6 og boksen. 6 7

6) H1MA er en kiswahili forkortelse for
’’Hifadhi ya Mazingira”.
7) MEMA er en forkortelse for ’’Matumizi
Endelevu ya Misitu ya Asili” på kiswahili
(det lokale sprog). MEMA er en samlebe
tegnelse for to projekter som begge lig
ger i Iringa District i det centrale Tanza
nia: “Udzungwa Mountains Forest Mana
gement and Biodiversity Conservation
Project” og “Community Based Natural
Woodlands Management Project”.
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FVgur 6. Landsbyens skovkomite inspicerer illegale trækul
aktiviteter i Miombo området.

Figur 4. Landsbymøde i Udzungwa området. Figur: HL.

Bjergene ligger som små øer af
stedsegrønne skove omgivet af
savanne og Miombo skov. Skovene er
karakteriseret af en særlig høj biolo
gisk diversitet og betydelige vandres
sourcer i form af kilder.
I den ene ’’statsskov” (3.699 ha) er
der relativt tæt befolket omkring sko
ven, og den er blevet overudnyttet til
tømmerhugst og jagt. Det andet pro
jektområde er i langt mindre grad

blevet påvirket af mennesker, og
råder derfor over et væsentligt rigere
dyre- og planteliv.

Forbedret drift
Miombo projektet opererer på ialt
133.000 ha, og 10 landsbyer er direk
te involverede i denne del af projek
tet. Hidtil har landsbyerne ingen for
mel indflydelse haft på forvaltningen,
og da skovene samtidig er let tilgæn-

De 8 hotteste hotspots
I en artikel i Nature i 2000 gennemgik en række forskere de 25 mest
værdifulde naturområder i Verden - ’’hotspots” - hvad angår biodiversitet.
Formålet er at øge indsatsen for at bevare områderne. Tabellen viser nøgle
tal for de 8 vigtigste områder, som bl.a. omfatter Eastern Arc bjergene i
Tanzania.
Område

Endemiske0 Endemiske Endemiske Endemiske Andel af areal
planter hvirveldyr planter hvirveldyr med oprindelig
vegetation
arter/100 km2 arter/100 km2

Madagascar
Philippinerne
Sundaland 2)
Brasiliens
atlantiske skove
Caraibien
Indo-burma 3)
Western Ghats 4)
og Sri Lanka
Eastern Arc mv.5)

1)
2)
3)
4)
5)

16,4

9704
5832
15000

771
518
701

64,7
12,0

1,3
5,7
0,6

9,9%
3,0%
7,8%

8000
7000
7000

654
779
528

8,7
23,5
7,0

0,6
2,6
0,5

7,5%
11,3%
4,9%

2180

355
121

17,5
75,0

2,9
6,1

6,8%
6,7%

1500

endemisk: arten findes udelukkende inden for det nævnte område.
det vestlige Indonesien og Malaysia
Sydøstasien, fra Vietnam til Bangladesh
Bjergkæde i Indien syd for Bombay/Mumbai
Eastern Arc er en række små bjerge i Tanzania og det sydligste Kenya som ligger i en
halvmåneform. Området omfatter også kystskove i Tanzania og Kenya.
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Opnåede resultater
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Landsbyerne har nu med udgangs
punkt i de indledende undersøgelser
og oplysningsarbejde i fællesskab
udarbejdet forslag til hvordan skove
ne bør forvaltes.
1 alle landsbyer er initiativerne og
skovplanerne blevet bredt og godt
modtaget. Stikprøver i landsbyerne
har vist at så godt som alle indbygge
re i de berørte landsbyer kender de
foreslåede planer, der nu skal
afprøves i virkeligheden.
Landsbyernes planer blev god
kendt i juni 2002. Effekten er allerede
tydelig. Et markant øget salg af skov
produkter har øget indtægterne til
landsbykassen, og der er bedre kon
trol med såvel illegale aktiviteter
som med markafbrænding.

'cX'%

\ WriM

■ v -'

ni«.

Bæredygtighed

m

rk^s^Jtø.
J$te ‘J$‘cryiæ&

m

%
£
ri

rå?y<»

Figur 5. Bjergene i Eastern Arc kæden modtager op til 2000 mm nedbør om året.
Disse områder med regnskov rummer et stort antal sjældne planter og dyr. Figur:
S. Fodgaard.

gelige og ligger tæt på Iringa by er
der sket en særlig kraftig overudnyt
telse.
Landsbyerne har været aktivt
involveret i forundersøgelser og for
beredelse af lokale driftsplaner.
Landsbyrådene har etableret særlige
skovudvalg til at forestå aktiviteter
ne. Projekterne har støttet og uddan
net det lokale distriktspersonale til
at hjælpe processen.
Målet er at landsbyerne skal kun
ne få skovprodukter til husholdnin
gerne, men også et udbytte fra kom
merciel udnyttelse af skoven. Indtæg
ter fra skovene skal så finansiere
f.eks. udstyr og løn til vagtmandskab,
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administration, møder etc. Et eventu
elt overskud vil blive brugt til lands
byens øvrige udvikling.
Forbedret forvaltning vil i nogle
tilfælde medføre begrænsninger i
udnyttelsen af skoven. Dette søges
modsvaret af aktiviteter tildels uden
for de berørte skovområder, her
under biavl, dambrug og plante
skoler.
Projekterne bliver udført af de
lokale partnerinstitutioner. Den dagli
ge ledelse varetages af en gruppe på
fire bestående af en bjergskovs-koor
dinator, en Miombo-koordinator, den
lokale distriktschef for naturressour
cer og Danida’s seniorrådgiver.

En væsentlig risiko ved projektet er,
at landsbyernes indtægter fra skove
ne ikke er store nok til at fastholde
den lokale interesse i skovbeskyttel
sen. Især i de biologisk rige Udzungwa-skove kan det blive svært at
opnå væsentlige indtægter, fordi
hovedformålet med skovforvaltnin
gen er fredning, og al tømmerhugst
er forbudt.
Der er også risiko for, at aktivite
terne ophører med Danidas støtte.
Distrikterne, som er krumtappen i at
fremme distriktsbaseret forvaltning,
har hverken mandskab eller penge til
selv at støtte landsbyerne. Vi tror
dog på at der efter en periode med
støtte vil være så store fordele for
den fattige landbefolkning, at aktiviterne vil fortsætte også uden støtte
udefra.

Vejen frem
Tanzania og Danmark har netop fast
lagt rammerne for den danske støtte
fra 2003-2007. Der er enighed om, at
hvis landsbyskovbrug ikke kun skal
foregå i små intensivt donorstøttede
”projekt-øer”, så skal erfaringerne fra
de første projekter udnyttes til at
udvikle enkle metoder, så større
områder kan dækkes for de samme
penge.
Dette kræver at distrikterne
(’’kommunerne”) i langt højere grad
hjælper landsbyerne. En del af støt
ten skal derfor gå til - fx gennem
efteruddannelse - at gøre distrikter
ne i stand til at løfte denne opgave.
Dette vil også medvirke til at støtten
til landsbyerne fortsætter når donor
støtten er væk.
Det er dog vigtigt, at der ikke kun
satses på det offentlige system. Pri-
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vate organisationer og firmaer skal
på kontraktbasis hjælpe landsbyerne
med at planlægge driften.
Forhåbentlig kan der blive tale om
en øget brug af partnerskaber mel
lem lokalbefolkning og private firma
er, sådan som det eksempelvis ken
des fra landbrugssektoren. Oplagte
muligheder er i områder hvor
tobaksdyrkere har brug for en stabil
forsyning med brænde.
Andre elementer i projekterne er
støtte til sikring af jordrettigheder, og
hjælp til gennem produktudvikling,
forædling og markedsføring at øge
lokalbefolkningens kontante udbytte
af skovene. De fattigste grupper, her
under kvinderne, skal sikres en rime
lig del af indtægterne, og de må ikke
udelukkes fra at bruge skovens pro
dukter af en ”ny elite”.
Desuden er der for forfatterne
ingen tvivl om, at drift af mindre pri
vate skove, eller drift i mindre grup
per, ofte er en god måde at sikre
motivationen på.
Det vil også være en fordel hvis
der kan skabes en eller anden form
for organisation, som kan varetage
de mange ”nye” skovforvalteres
interesser, sådan som det fx er kendt
fra Nepal og Danmark. ■

Kilder:
1. National Forest Policy, Ministry of Natural
Resources and Tourism, March 1998
2. National Forest Programme 2001-2010,
Ministry of Natural Resources and Tou
rism, November 2001.
3. The Forest Act, The United Republic of
Tanzania, 2002
4. Improving Service Delivery for Communi
ty-Based Woodland Management, Tanza
nia Forest Conservation and Manage
ment Project, April 2001
5. The Land Act, United Republic of Tanza
nia, 1999.
6. The Village Land Act, United Republic of
Tanzania, 1999
7. Poverty Reduction Strategy Paper,
Government of Tanzania, 2000
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Danskuddannede
skovbrugere
- giver det mening?
Af Karsten Raae, Danish Forestry
Extension, og Per Hilbert,
De danske Skovdyrkerforeninger

Lav en enhedsuddannelse
for de højere skovbrugsud
dannelser i Danmark.
Fremtidens skovbrugere
skal kombinere håndværket
med nye fagområder og
kompetencer.

Siden 1832 er der på flere niveauer
blevet uddannet skovbrugere til
administration og forvaltning af de
danske skove. Dette behov synes at
være betydeligt mindre i fremtiden og alligevel er elevoptaget på Land
bohøjskolen og Skovskolen større
end nogensinde.
1 tidens løb er de uddannede skov
brugere dog også endt som meget
andet end skovridere og skovfoge
der. Stadigt flere bliver beskæftiget
med anden forvaltning af naturres
sourcer hjemme og ude. Skal vi i den
situation ...

... fortsat have skovbrugs
uddannelser?
Det kan der ikke være tvivl om, men
det bør overvejes at skabe en
enhedsuddannelse, hvor man sam
tænker den nuværende skov- og
landskabsingeniør, forstkandidaten
og forskeruddannelsen som licentiat.
Glem alt om den amputerede
bachelor-størrelse som Bertel Haar
der i 80’erne i et krampagtigt interna
tionaliserings-forsøg trak ned over
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Foto 1. I 7574 uar der i Danmark omkring 100 skovridere ansat i Skovdyrkerforeningerne, på godserne og i Hedeselskabet samt ca. 40 i det offentlige. I dag er de
tilsvarende tal henholdsvis ca. 40 og ca. 30. For 30 år siden blev der optaget 16
på Landbohøjskolens skovbrugsstudium - i dag er der 60 pladser. (Foto af håbe
fulde skovbrugsstuderende efter forprøven i 1974).

hovedet på universiteterne. Med den
nye dannelse af centret for Skov &
Landskab mellem KVL, Skovskolen
og FSL skulle en sådan ændring nær
mest ligge lige for.
Tanken er egentlig ganske banal.
Man stiger på i den ene ende af toget,
og kan stige af igen undervejs med
en uddannelse, der kan anvendes og
senere suppleres ved påstigning,
hvis ambitioner eller interesser vok
ser og ændres.
Så meget om det strukturelle,
men ....

...hvad skal man kunne?
Både skov- og landskabsingeniørerne
og forstkandidaterne har altid bry
stet sig af uddannelsernes eneståen
de kombination af det praktiske
håndelag, økonomi, biologi og teknik.
Det er ikke nok længere. De jobs
man i dag får tilbudt, stiller anderle
des krav. Administratoren på en stor
enhed - offentligt eller privat ejet - er
en næsten uddød race, og selv i de
tilfælde hvor en sådan stadig findes,
er rollen omdefineret.
Der er fremover brug for skovbru-

( UDDANNELSER - DEBAT

gere, som kan udfylde mange funktio
ner, også helt uden bare indirekte til
knytning til almindeligt skovbrug.
Oven på de tidligere nævnte klassi
ske dyder skal fremtidens skovbru
ger på i hvert tilfælde master- (kandi
dat) niveauet mestre:
• Den sociale dimension i de traditi
onelle fag.
• Evnen til at fungere i multidisciplinære teams (=grupper af flere fag
grupper). De skal her virke som
sparringspartnere og rådgivere
med afsæt i det solide teknisk,
økonomisk, biologiske fundament.
• Omgang med mange typer som
den der fremmer processer og for
midler.
Rollen som ’konsulent’ på et eller
andet niveau bliver på godt og ondt
den rolle, som stadig flere akademi
kere kommer til at skulle spille, uan
set faglig baggrund. Den gode konsu
lent både i og udenfor organisationen
- i og udenfor landets grænser - kan:
• Kommunikere
• Præsentere
• Inspirere
• Lede møder, ekskursioner og
diskussioner
• Konkludere
• Og løse konflikter.
Jamen, er det ikke bare en ...

...generalist fra
DJØF-tuben?
Nej, for det solide faglige håndværk
skal stadig være rygraden i uddan
nelsen. Håndværket er det, der skal
sikre, at kandidaten fra Landbohøj
skolen kan konkurrere med juristen,
økonomen, eller med biologen,
ingeniøren og ham fra Handelshøj
skolen.
Uddannelsen har lagt yderligere
afstand hvis der på master-niveauet
toppes op med en internationalise
ring af uddannelsen, dels i indholdet
i de enkelte fag, dels ved at en
væsentlig del af undervisningen og
opgaveskrivningen foregår på
engelsk.
Der skal være viden om ’social
forestry’/’community forestry’ (mest
de varme lande) og ’family forestry’
(mest Vest- og Østeuropa). Lremtidens skovbruger skal i modsætning
til de gammeldags skovbrugere kun
ne noget om græsrods demokrati og
’community based organisations’.
Lor det er naturligvis skovbruger
ne, der skal sikre et fornuftigt sam
fundsøkonomisk udbytte af bl.a. de
kommende nationale naturområder
og landskabsforvaltningen i bred
almindelighed.
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Foto 2. Verden bliver stadigt mindre, og i hvert fald for veluddannede
skandinaver er arbejdskraftens fri bevægelighed en realitet i EU. Hvorfor skal
det ikke være skovbrugsuddannelsen, der lægger sig i front herhjemme med at
skabe internationalt orienterede kandidater. Der er andet end juletræer på den
anden side af Valby Bakke! (Foto af to danske skovbrugere sammen med
bestyrelsen i en forening for træplantning i Sydindien 2002. Se mere på
http://www. skovdyrkerforeningen.dk/dfe/article. asp?menuid= 103&id=531).

Hvis dette er - og det bør det være
- en del af ambitionen med uddannel
sen, så skal der tages stilling til, om
der primært skal satses på uddannel
se af ...

...sagsbehandlere
eller ledere?
Der skal på både bachelor- og
master-niveau skabes ledere og i et
vist omfang også forskerspirer. Dette
udelukker på ingen måde, at mange
kan finde sig godt tilrette som sags
behandlere og udfylde kravene
hertil.
Ihukommende, at administratoren
stort set er død, skal den skovbrugs
uddannede leder kunne ’coache’. Det
vil sige, at han skal kunne lede på den
nye måde, og han skal have tilført et
nyt begrebsapparat - især fra de soci
ale fagområder. Når dette er integre
ret med de traditionelle færdigheder,
så har vi fremtidens kandidat i sko
vbrug og meget mere. Og så må der
tages stilling til, om uddannelsen skal
tilbage til sit lidt ....

tildeling af ressourcer i forhold til
antallet af studerende giver det ind
tryk, at man på læreanstalterne blot
forsøger at mølle flest mulige stude
rende igennem for at overleve. Det
nytter ikke, og det sikrer ikke kvali
tet.
Anonymitet sikrer bestemt heller
ikke afsætning. Hvor er skovbrugets
professorer og andre undervisere
henne i den offentlige debat og mere
direkte i forhold til erhvervene? I skal
sælge kandidater, som I har under
vist på højeste niveau, baseret på
solid forskning.
Lundraising og kassetænkning er
desværre blevet en dominerende
disciplin for alt for mange. ■

Portaltraktorer
2 eller 3 rækker - 20 til 80 hk

...elitære præg?
Det skal den, og den skal også mere
frem i lyset. Princippet med en stram

tÉk

Tlf 70 220 420 - Fax 70 220 450
www.jutek.nu - jutek@jutek.nu
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Fjernelse af
ejendomsskat på skov?
Hvad får samfundet til gengæld?
ofik

Af folkeskolelærer
Michael Lønstrøm

b\W
M

Skovejerne må levere mere
naturnær skovdrift og bedre
forhold for friluftslivet hvis
ejendomsskatterne skal fjer
nes.
Skovforeningen har i det sidste års
tid været fremme i pressen med flere
udmeldinger om den katastrofale
økonomi i de private skove.
Skovforeningens standpunkt har
været og er, at ejendomsskatten på
skov - som foreningen hævder andra
ger 60 millioner - forværrer de dan
ske skoves evne til at konkurrere
med bl.a. skovdriften i Østeuropa.
Den nuværende katastrofale øko
nomiske situation medfører ifølge
Skovforeningen, at naturværdierne i
de danske skove er truede, fordi
skovejerne er tvunget til at fælde
mere løvtræ end ellers for at få øko
nomien til at hænge sammen. Derfor
skal ejendomsskatten væk.

Hvorfor bedre vilkår?
Det virker absurd for menigmand, at
et erhverv skal have andre vilkår end
resten af erhvervslivet, blot fordi
man oplever en konkurrence fra nog
le, der på alle andre områder har
lavere omkostninger, end man selv
har.
Sandheden er, at selv uden en
ejendomsskat kan det betvivles om
Skovforeningens medlemmer kan få
økonomien til at hænge sammen. Det
har Skovforeningen mig bekendt end
nu ikke dokumenteret for offentlighe
den. Vi risikerer altså, at man på
trods af en skattelettelse stadigvæk
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få øje på naturforringelsen. Det er
snarere blot tale om, at man går fra
én slags økologisk katastrofe til en
anden slags økologisk katastrofe. Det
samme er for øvrigt gældende for
nåletræsplantagerne.

-•/"VV

Bedre forhold for friluftsliv

m
Forfatteren mener at huis skovdriften i
de private skove lægges om til natur
nær drift vil det kunne begrunde fjer
nelse af ejendomsskatterne.

vil fælde de også for naturen værdi
fulde bevoksninger.

Ingen naturnær skovdrift
Desuden er den naturforringelse
Skovforeningen påstår vil finde sted
generelt svær at få øje på. Privat
dansk skovbrug er stadigvæk organi
seret efter Ritter Sport konceptet:
Kvadratisk, praktisk, god. Ord som
naturnær skovdrift, naturlig hydrologi
mv. er enten ikke slået igennem eller
også bliver det ikke taget alvorligt.
Jeg har gået ture i private skove,
og en 20 hektar massiv stor bøgebe
voksning, hvor alle træerne er 130 år
og der ikke findes et vandhul i skov
bunden kan ikke kaldes natur. Det
faktum burde Skovforeningen også
være klar over.
Selvom man fælder hele bevoks
ningen ved en renafdrift, kan jeg ikke

Derudover ville det heller ikke være
nogen skade til med bedre adgangs
forhold og fritidsfaciliteter i de priva
te skove. Ordentlige parkeringsplad
ser, stier, grillpladser, borde og bæn
ke er på mange private skovdistrikter
en by i Rusland.
Faktisk virker det som om, mange
private skovejere ønsker, så få
gæster så muligt af hensyn til vildtet
og de store penge, der er i udlejnin
gen af jagten på vildtet. Senest har
baronen på Gavnø leveret et fint
eksempel på denne holdning.

Skovejerne skal give meget
Så budskabet fra samfundet til Skov
foreningen vil være og må være, at
erhvervet godt kan få skattelettelser,
men der skal gives meget igen fra
skovejernes side.
Vi, der ikke er skovejere vil have
mere natur og naturbeskyttelse i
skovene samt bedre friluftsfaciliteter
til gengæld for en fjernelse af de 60
millioner kroner i ejendomsskat. Kan
Skovforeningens medlemmer ikke
levere den vare, så bør samfundet
ikke på nuværende tidspunkt hjælpe
erhvervet. ■
Flere af emnerne i dette indlæg er
behandlet i lederen side 213. Red.

Maskiner til juletræer
Standard eller specialbyggede
Tlf 70 220 420 - Fax 70 220 450
TEK

www.jutek.nu - jutek@jutek.nu

KLIMASTATISTIK / DRIFTSTEKNIK

Marts 2003
Marts blev meget tør med en nedbør
rinder halvdelen af det normale. Især på
Øerne faldt der meget lidt regn. Der kom
mest i rige 10.
Temperaturen var godt 1 gr. over nor
malen. Der var frost på alle stationer i alle
uger, som regel ned til 2-5 gr. frost.
April var i de første tre uger ret tør
med kun 15 mm, mest i Jylland. Uge 17
gav 19 mm, mest i Jylland. 1 de sidste
dage af måneden - især d. 30.4 - væltede
det ned især på Sjælland. Foreløbige tal
viser at nedbøren nok kommer op
omkring 70 mm for hele måneden mod
normalt 41 mm.
Temperaturen blev i snit 6,6 gr. hvor
de to første uger var lidt koldere end nor
malt, og de to sidste uger var noget over
normal.
Der var nattefrost på alle stationer i
uge 14 og 15, de fleste steder ned mellem
3 og 7 gr. frost (lavest i Isenvad med -8,9
gr. i uge 15). 1 uge 16 og 17 har der kun
været målt frost enkelte steder, men
omkring halvdelen af stationerne målte
under 2 gr. varme, dvs. der er erfarings
mæssigt risiko for nattefrost i græshøjde.
De højeste temperaturer kom mange
steder op omkring 20-21 gr. sidst på
måneden.
Nedbør.mm
Amt

Marts 1/4-28/4
Målt

Normal

Målt

21
21
14
18
22
21
20
12
9
11
9
11

44
48
42
53
53
54
52
41
38
39
37
40

47
32
37
29
33
33
38
25
24
22
12
28

Landsgennemsnit 17

46

31

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

Marts

31/3-28/4

Temperatur°C

Målt

Normal

Målt

Middel
Absolut min.
Absolut max.
Antal frostdøgn
Antal graddage

3,4
-3,7
14,4
18.2
421

2,1

6,6
-3,2
19.1
6,6
292

15,0
441

v£y*
:*■. , .-r:
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Wadellen er et enkelt redskab til
maskinel boring af plantehuller.

Nyt letvægts plantebor
Wadellen planteboret er en maskine
som kan bore huller til plantning af
større planter, den kan bore huller til
hegnspæle - og senere på året kom
mer et aggregat til at fælde juletræer.
Maskinen vejer kun 30 kg, og den
er let at manøvrere i forhold til trak
tordrevne redskaber. Den ret lave
vægt og to bløde, luftfyldte gummi

Træ købes
Til brændeproduktion forår.
Købes: Vragtræ gerne store bøgekævler eller korttræ 2,7 m evt.
andre løvtræsorter kan have interesse min. 25 m2, men gerne
større partier.
O.K.Jensen
Tlf. 8696 8138 Fax. 8696 8311

GRØFTER!
40 41 62 44
Den direkte forbindelse
til perfekt grøftearbejde.

Vindstyrke hyppighed, % , større
end eller lig
Målt 1Normal

Målt

Styrke 6
(hård vind)

4

10

11

Styrke 8
(hård kuling)

0

1

0

Styrke 10
(storm)

0

0

0

SV,SØ

V,0

0

Hyppigste
vindretninger

hjul gør, at højst 3-4% af beplant
ningsarealet påvirkes mod de norma
le 30-40% ved brug af traktor. Derfor
er den skånsom mod underlaget, og
man undgår traktose som kan blive
følgen af brug af traktorer.
Maskinen er bygget op på en let,
men stærk aluminiumsramme, der er
yderst modstandsdygtig over for
rust. Wadellen er udstyret med en
kraftig benzinmotor.
- Placer blot maskinen, hvor hullet
skal bores, og maskinen klarer
resten. Producenten er kendt for på
lidelige og velafprøvede maskiner. Og
så kan man jo anvende miljøbenzin,
så miljøet skånes, foreslår Lau
Toxværd.
Wadellen leveres som standard
med et bor, der laver cirka 25 cm
dybe huller, men det er muligt at få
bor med både anden længde og
anden diameter. Planteboret er
udstyret med en anordning, der ren
ser et område på 40 cm i diameter
omkring plantehullet for grene og
ukrudt, så planten får optimale
vækstbetingelser.
Wadellen produceres det svenske
firma Brabo Mek. AB og forhandles af
lnterforst på Fyn. ■
Pressemeddelelse 5. maj 2003

Lille effektiv maskine. - Skovl med anlæg
til almindelige grøfter. - Rabatskovl til
dybe grøfter samt grøfter i blødt terræn.
- Desuden skovle på 300, 360, 500 og
1600 mm. - Til dræn, vand og planering!

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

HØJ KVALITET
FAST METERPRIS

ENTREPRENØR

JOHAlfPEDERSEN

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