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3-hjuls træk, frihøjde 2,4 m, trinløs justerbar bredde 2,0-3,0 m (udv. dæk)
37 HK dieselmotor, trinløs kørehastighed 0-12 km/t, 5 liftophæng 

redskaber som bundklipper, gødningsudlægger og sprøjteskærm kan også leveres

Maskinfabriken SCHAUMANN
v/ Hugo Kaas-Pedersen

Landevejen 19, DK 3882 Vejstrup, Telefon 62 28 12 78, Fax 62 28 12 68, 

e-mail: schaumann@schaumann.dk, homepage: www.schaumann.dk

Kvalitetsplanter
Mød os på 

Langesø 2000 
stand 48

-r . • :

Hedeselskabets 
Planteskole er et naturligt 

valg, når det drejer sig om rådgiv
ning og køb af planter til ethvert formål.

Hedeselskabet
Planteskolen

Brøndlundgård 
Tlf. 74 87 16 00 
Fax 74 87 15 43
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266 Stormfaldsloven
Miljøminister Svend Auken giver 
sit syn på processen omkring 
stormfaldsloven. Han mener den 
er en hjælp til at lave bedre og 
mere naturnære skove

268 Kort nyt mv.
Certificering: Nordiske PEFC reg
ler godkendt, tyske PEFC regler i 
høring. Hedeselskabets regnskab 
1999, brænderøg (næsten) ufarlig.

270 Skovens Dag
Der var 20.000 mennesker i sko
ven på Skovens Dag. For få priva
te skove deltager, selv om det er 
en god måde at få kontakt med 
lokale. (Foto viser træfældning i 
Tølløse).
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274 "Vores ny skov”
Temaet for Skovens Dag var skov
rejsning, og der blev uddelt et 
hæfte som fortæller børn om skov
brug. (Opslaget her viser plant
ning af ny skov).

275 Genkultivering af 
stormfald
Overvejelser om genkultivering af 
stormfaldsarealer. Det er ikke 
maksimal vedproduktion der giver 
en skov størst værdi i fremtiden.

278 Selvsået ær og ask 
efter stormfald
Selvsået ær og ask kan nogle 
gange udnyttes efter stormfældet 
bøg. Erfaringer fra 1967 stormfal
det er indsamlet.

281 Kort nyt
Succes med hundekampagne 
København.

282 Fyrrevednematoder
Nematoderne stammer fra Nord
amerika og spredes med træbukke. 
De har ødelagt store fyrreskove i 
Asien og er nu fundet i Portugal. 
Der gøres stor indsats for at ind
dæmme angrebet.

285 Genopbygning af 
tyske skove

Erfaringer fra Nordtyskland med 
genopbygning af skove efter 
stormskader på lokaliteter der kan 
sammenlignes med Sønderjylland. 
Om blandskove, naturlig foryngel
se, intensiv rydning og enkelt- 
træblandinger.

290 Kvalitet af
brændselsflis
Der er lavet ny kvalitetsbeskrivelse 
for brændselsflis. Der er nu 5 klas
ser, egnet for forskellige typer af 
fyr.

300 Certificering i Sverige
Indtryk fra et stort svensk skovdi
strikt i Nordsverige som er certifi
ceret efter FSC. Det produktive 
areal er reduceret med 4%, og 
omkostningerne skønnes til 1 
kr/ha skov. (Foto fra helikopter der 
bruges til at planlægge driften).

303 Månedens profil
Cementeret sandjord over lerblan
det sand.

292 Naturrådets rapport
Naturrådet har lavet en stor rap
port om naturpolitik i Danmark.
Der foreslås bl.a. øget offentlig 
adgang til naturområder og bedre 
beskyttelse af skovene.

m

294 Tropisk undervisning
To lærere fra Skovskolen har 
undervist skovarbejdere i 
Malaysia i fældeteknik. Det førte til 
etableringen af en Rullende Afde
ling til at lave lokal undervisning.

298 Hugstrester til flis
Forsøg med at indsamle hugstre
ster fra renafdrifter til flisprodukti
on. Der blev afprøvet en svensk 
maskine som laver store baller.

304 DST 1 og 2/00
Om måldiameterhugst i praksis 
samt stævningsskove på Fyn og 
Langeland.

305 Østeuropæisk 
skovbrug
Om skovbrug i Litauen. Skovene 
har været drevet ekstensivt. De 
indeholder store værdier som kan 
realiseres til fordel for resten af 
samfundet uden at forringe mil
jøværdien.

309 Kort nyt
Klimastatistik april.

X

c

310- Driftsteknik
311 Ny plantemaskine og ny radrenser 

fra Egedal. Ny slåmaskine fra AS- 
Motor og ny stubfræser fra Rayco 
(billedet).

SKOVEN 6-7 2000 263



r !5

Forside: Fra 
Skovens Dag i 
Tølløse på 
Midtsjælland: 
EUD-elev 
Michael Brøns 
viser udskæ
ring af træ
figurer med 
motorsav.

Skoven. Juni-juli 2000. 32. årgang. 
ISSN 0106-8539.

Udkommer 11 gange om året, 
omkring d. 20.-25. i hver måned, 
bortset fra juli. Abonnenter på 
Skoven modtager desuden 
nyhedsbrevet Skoven-nyt ca. 1 
gang om ugen.

Udgiver: Dansk Skovforening, 
Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C, 
fif. 33 24 42 66, fax 33 24 02 42. 
Postgiro 9 00 19 64.
E-mail: info@skovforeningen.dk 
Hjemmeside: www.skovforeningen.dk

Redaktion: Søren Fodgaard, ansvh. 
Lene Loving, annoncer og 
abonnementer.
E-mail: sf@skovenes-hus.dk, hhv. 

ll@skovenes-hus.dk

Direkte indvalg:
Tlf. 33 24 51 52/231 (S. Fodgaard),
33 24 51 52/232 (Lene Loving).

Direkte fax til redaktionen: 
fax 33 25 50 82.

Abonnement: Pris 450 kr inkl. moms 
(2000). Medlemmer af foreningen 
modtager bladet som en del af 
medlemsskabet.

Skovejende mediemimer af forenin
gen kan tegne abonnementer til 
medarbejdere mv. til en pris af 370 
kr. Studerende og elever kan tegne 
abonnement på særlige vilkår. 
Kontakt redaktionen for nærmere 
oplysninger.

Udland: Abonnement kan tegnes 
overalt i verden. Kontakt redaktionen 
for nærmere oplysninger.

Annoncer: Rekvirér vores media
brochure med oplysninger om priser, 
formater, oplag, indstik mv.

Indlevering: Artikler til Skovens 
august nummer skal indleveres 
inden 28, juli - gerne før. Annoncer 
bør indleveres inden 1. august.

Eftertryk med kildeangivelse tilladt.

FMKrr-
FAGPRESSENS MEDIE KONTROL

Kontrolleret oplag for perioden 
1/7 1998 - 30/6 1999: 4828. 
Medlem af Dansk Fagpresse.

Tryk: Litotryk, Svendborg.

PERSONALIA

Gustav 
Berner går 
af som 
formand

Lars
Wilhjelm 
ny formand

Formanden for Dansk Skovforening, 
Gustav Berner, varslede allerede i 1998 
at den følgende 2-års periode ville blive 
hans sidste. Efter 31 år i Skovforenin
gens bestyrelse trak han sig ud ved 
generalforsamlingen den 8. juni.

Gustav Berner blev medlem af Skov
foreningens bestyrelse i 1969, næstfor
mand i 1987 og formand i 1992.

Gustav Berner er forstkandidat fra 
1960 og blev to år efter ejer af Holstens- 
huus Skovdistrikt på Fyn. Siden 1990 
har han fungeret som skovrider på ejen
dommen, som er overdraget til sønnen 
Ditlev Berner.

Udover formandsskabet i Skovfore
ningen og de medlemskaber af besty
relser og udvalg der følger med, har 
Gustav Berner bl.a. været medlem af 
Fåborg Byråd 1978-90, fra 1970 var han 
medlem af Den forstlige Forsøgskom
mission og i perioden 1987-96 var han 
formand for Langesøfonden.

Efter generalforsamlingen den 8. juni 
valgte bestyrelsen for Dansk Skovfore
ning forstkandidat Lars Wilhjelm som ny 
formand. Lars Wilhjelm er 37 år, ejer af 
Orenæs Skovdistrikt og direktør i 
træhandelsfirmaet Wilhjelm A/S.

- Skovbruget er i knibe: Indtægterne 
falder og omverdenens krav til natur
værdier og friluftsliv stiger konstant. I 
denne vanskelige situation vil Skovfore
ningens hovedopgave fortsat være at 
fremme skovbrugets økonomi og hand
lefrihed. Kun hvis økonomien hænger 
sammen, kan skovejerne levere de pro
dukter og de naturværdier som omver
denen ønsker, sagde Lars Wilhjelm efter 
sin tiltræden.

Nyvalg
Gustav Berner ønskede ikke at genopstil
le til Skovforeningens bestyrelse, og på 
hans plads blev indvalgt skovejer Kim 
Thisted, Viskum-Thorsager Skovdistrikt.

Som medlemmer af bestyrelsens for
retningsudvalg blev valgt direktør Lars 
Wilhjelm (formand), skovrider Lars Møl
ler Nielsen (næstformand) samt gods
ejer Henrik Ahlefeldt-Laurvig.

Hedeselskabet
- nye numre
Hedeselskabets kontor i Viborg får nyt 
telefonsystem. Fra den 13. juli vil num
rene være: Telefon 87 28 10 00, fax 87 
28 1001.

Juletræsdyrkere
- nyt nummer
Fra den 26. juni har Dansk Juletræsdyr
kerforening fået nyt telefon nummer. Det 
er fremover 33 24 24 55 - og fax er 33 
26 01 96.

Nye forstkandidater
I sidste nummer bragte vi en liste over 
nybagte forstkandidater. Listen gjaldt 
for perioden 1.10.1998 - 30.9.1999 (og 
Ikke 1999/2000 som vi skrev). Vi bekla
ger fejlen.

NEPCon bestyrelse
Konsulentfirmaet NEPCon (Nature, Eco
logy and People Consult) har holdt ordi
nær generalforsamling, hvor der blev 
valgt ny bestyrelse.

Formand blev advokat Torben Win- 
nerskjold, mens journalist og videnska
belig medarbejder i WWF Verdensnatur
fonden Anne-Marie Mikkelsen blev valgt 
til næstformand. Desuden blev biolog

og senior konsulent i Ornis Consult 
Søren Hastrup, samt skovrider Niels 
Terp-Hansen valgt til bestyrelsen.

NEPCon udbyggede sine aktiviteter 
stærkt i løbet af 1999 med bl.a. opstart 
af projekter støttet af Miljø- og Energimi
nisteriet i Østeuropa og Malaysia, samt 
Danida-opgaver i Latinamerika.

Desuden blev NEPCon i april ‘99 
optaget som partner i SmartWood skov- 
certificerings-programmet, og har siden 
kunnet tilbyde certificering af skovdrift 
og træindustrier under FSC. Ved årets 
udgang havde NEPCon afsluttet 10 
danske FSC certificeringer.

Biolog Mette Vinqvist er ansat som 
direktør. Firmaet har i dag 6 ansatte på 
kontoret i Århus, samt en række projekt
medarbejdere i Danmark og på de 
internationale projekter.

NEPCon er et uafhængigt, non-profit 
konsulentfirma stiftet i 1994. Firmaet til
byder rådgivning inden for bæredygtig 
naturressourceforvaltning i Danmark, 
Østeuropa og i troperne. Hovedaktivite
terne ligger inden for forvaltning af 
beskyttede områder, naturformidling, 
træning, bæredygtig skovdrift, FSC 
certificering af skovdrift og træindustri, 
jordbundskortlægning og registrering af 
naturværdier.

Kilde:Pressemeddelelse 22.5.00
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RATRÆMARKEDET UDEN 
VEJLEDENDE PRISER
Ved Skovforeningens generalforsamling den 8. juni i Middelfart aflagde formanden for Danske 
Skoves Handelsudvalg (HU), skovrider Niels Peter Dalsgaard Jensen, en mundtlig beretning.
Vi bringer her uddrag af beretningen.

Red.

Fra 1/1 2000 skulle skovbruget sælge træ uden støtte i en vejledende pris. At vi på sarrime tid 
skulle afsætte den største mængde træ nogensinde gjorde ikke situationen nemmere.

Foreningens mediemimer kan med rette forvente, at HU fremskaffer information så medlem
merne kan sælge deres træ til den rigtige markedspris. Men Konkurrencerådet har angivet ret 
snævre grænser for, hvad der er lovligt at informere om. HU må informere om historiske priser, 
men ikke om prisniveauet i dag og i morgen.

Konkurrencerådet har opfordret branchen til at udarbejde en prisstatistik. Vi må måske lave 
et forventningsbarometer, som kunne bygge på en rundspørge blandt skove og industrier. Vi 
må også videregive informationer fra tidsskrifter, aviser osv.

Der er i princippet to typer af markedsinformation;
1. Prisinformation. Det kan overvejes om HU skal informere om prisniveauer eller om eksak

te priser, hvor mange detaljer der skal med, og om HU skal informere på samme måde i et 
nedadgående som et opadgående marked.

Det bedste grundlag vil være en prisstatistik, hvor medlemmerne kan se, hvad prisen var 
for en måned siden, eller endnu bedre via en markedsplads på internettet som løbende kan 
opdateres.

HU er derfor i gang med at lave en statistik. I år har vi en forsøgsordning, hvor de 25 største 
private skovdistrikter, Skovdyrkerforeningen, Hedeselskabet og Skov- og Naturstyrelsen leve
rer data gratis. Prisstatistikken er lavet hver måned siden 1. januar, men S & N og Hedeselska
bet har endnu ikke leveret data. Det er klart uholdbart, da datagrundlaget ikke bliver repræs
entativt uden disse to store råtræudbydere. HU håber at de to snart vil levere de data, som de 
har givet tilsagn om at levere.

Det er HU's ambition, at der skal være så lille en forsinkelse på statistikken som muligt. Men 
det er urealistisk at bringe tiden fra dataindlevering til offentliggørelse ned under 1 måned.

2. Ånden markedsinformation. Her er betingelserne for at fremskaffe aktuel information med 
høj udsagnskraft begrænset. Alle offentlige statistikker er mindst et kvartal gamle før de er til 
rådighed, og andre markedsinformationer giver et uoverskueligt indtryk af markedet.

Det er svært at vægte informationerne - fx hvordan man omsætter information om eksport
fremgang i fødevareindustrien til en prisforhøjelse på emballagetræ. KVL har forsket i emnet 
uden at finde entydige sammenhænge.

Tidligere var det HU's vigtigste opgave at omsætte disse informationer til eksakte prisforvent
ninger, som sammen med en aktuel udbuds-/efterspørgselsanalyse blev HU's oplæg til prisfor
handlingerne. Dette kunne gøres, fordi resultatet blev holdt i en snæver kreds, som kendte usik
kerhederne omkring tolkningerne, og fordi tolkningerne blev rettet til under forhandlingen.

Det er langt vanskeligere nu, hvor resultaterne skal kunne lægges ud på DS's hjemmeside 
og skal være eksakt markedsinformation. HU er også begrænset i mulighederne for at videre
give en række informationer pga. fortrolighed og ophavsret.

Et andet problem er, at indsamling og bearbejdning af data er meget ressourcekrævende, 
da den i princippet skal foretages løbende. Hertil kan føjes, at skovbrug ikke er særligt højt pri
oriteret hos Danmarks Statistik. Informationer om priser på rundtræ og skåren vare bliver slet 
ikke - eller kun meget forsinket - tilgængelige.

HU har også diskuteret struktur og arbejdsopgaver for udvalget, nu hvor den primære opgave 
- prisforhandlingerne - er bortfaldet. Vi har diskuteret om salgskredsmøderne er det rette 
forum at få markedsinformation, eller om informationen skal søges på hjemmesiden og i min
dre Erfa-grupper i lokalområderne. I givet fald omdannes salgskredsmøderne til rene skovk- 
redsmøder om politiske og faglige emner,

Vi har endnu ikke fundet svaret. Men målet skal være at sikre medlemmerne det bedst muli
ge grundlag for afsætning af råtræ på et marked med mange små udbydere og få store 
opkøbere.

Niels Peter Dalsgaard Jensen
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STORMFALDSLOVEN 
I STOR HÅNDSRÆKNING 

TIL SKOVEJERNE
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Stormfaldet I Sønderjylland gjorde et uudsletteligt indtryk på miljøministeren. (Arkiv
foto fra Sønderjylland i januar 2000 - rødgranen er væk, og nogle få lærketræer står 
tilbage).

Af miljø- og energiminister 
Svend Auken

Den nye stormfaldslov 
er en rimelig ordning for 
at retablere skoven på 
de stormramte ejendom
me. Det er en hjælp til 
at etablere bedre og 
mere naturnære skove.

Ministeren tror at de 
fleste skovejere vil til
slutte sig forsikringsord
ningen.

De nærmere regler for 
ordningen fastlægges 
snart.

Skovforeningen skal selvfølgelig kunne 
retfærdiggøre sig selv. Det sker også til 
overflod i det sidste nummer af Skoven, 
som prøver at give læserne det indtryk, 
at skovenes redningsmænd bor på 
Amalievej.

Jeg har nu en helt anden oplevelse 
af forløbet i denne sag. Men det er først 
og fremmest resultaterne, der tæller. De 
var ikke kommet i hus, medmindre Mari
anne Jelved og jeg på regeringens veg
ne havde taget initiativ til at komme 
skovejerne til hjælp.

Stort indtryk
Orkanen i december gjorde et stort ind
tryk. Ikke blot på mig, men på hele Dan
mark. På min nethinde står stadig det 
klare billede af katastrofen, som jeg fik 
efter mit besøg i de sønderjyske skove 
den 5. december. De mange knækkede 
og væltede træer efterlod simpelthen et 
uudsletteligt indtryk.

Det stod klart for mig allerede den
gang, at skovejerne ikke var i stand til 
at løse problemerne alene. Der måtte 
gøres noget fra samfundets side. Sam
men med økonomiministeren satte jeg 
derfor gang i at finde frem til fornuftige 
løsningsmodeller.

Stort behov udfyldes
Løsningen har vi nu. Den 11. maj ved

tog Folketinget loven om stormflod og 
stormfald. En god og rimelig ordning for 
reetablering af skoven på de ejendom
me, der blev hårdest ramt af vinterens 
orkaner. Loven vil sikre et tilskud på 
omkring 30.000 kr. pr. hektar til opryd
ning, oparbejdning og etablering af 
robust skov.

Loven udfylder et stort behov i den 
ellers sammenhængende og helstøbte 
danske skovpolitik. Erfaringen fra de 
store stormfald i 1967 og 1981 er, at 
mange skovejere valgte minimums
løsninger for at få skoven på fode igen. 
Kvaliteten og variationen i disse skove 
blev derfor dårlig.

Det ville være dumt at gentage den 
minimumsløsning en gang til. Derfor 
bygger den nye lov på et princip om at 
hjælpe skovejerne med at etablere bed
re og mere naturnære skove. Dermed 
er intentionerne fuldstændig som i den 
øvrige skovlovgivning.

Stormfaldsloven tager ikke blot hånd 
om den aktuelle situation, men træder i 
kraft ved alle kommende stormfalds
katastrofer. Et virkelig godt og langsigtet 
resultat.

Fordelagtig forsikring
Tidligere kunne skovbruget ikke forsikre 
sig mod stormfald. Alligevel har Skov
foreningen været betænkelig ved en 
forsikringsordning. Angiveligt på grund 
af skovdriftens beskedne lønsomhed og 
betalingsevne.

Jeg har vanskeligt ved at forstå syns
punktet, for præmiestørrelserne ser ud 
til at blive beskedne. Især hvis de sam
menlignes med de forsikringspræmier, 
andre danskere betaler.

Oven i købet var der politisk vilje til at 
gennemføre en solidarisk ordning. Ud 
over skovejerne skal alle danskere, som 
har en brandforsikring, betale 10 kr. om 
året til ordningen.

Jeg tror, at langt de fleste skovejere 
vil indse, at ordningen er fordelagtig og 
tilslutter sig. Det vil betyde, at forsikrin
gen bliver billigere for den enkelte skov
ejer, og at et stort skovareal sikres mod 
nogle af følgerne af fremtidige storm
faldskatastrofer.

Det videre arbejde
Næste skridt er et udbudsmateriale for 
forsikringsordningen, så løsningen bli-
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Tidligere generationer var tilfredse med skove der primært producerede træ. Men 
dag har andre ydelser som friluftsliv og naturværdier også fået stor betydning.

ver billigst mulig. Dansk Skovforening 
vil blive hørt i denne forbindelse.

Når udbudet er på plads, vil alle 
skovejere have mulighed for at tilslutte 
sig ordningen. Herefter vil man kun kun
ne tilslutte sig i forbindelse med ejerskif
te.

Ordningen søges tilrettelagt så for
sikringspræmien bliver billigst for løvtræ 
og dyrest for nåletræ. Her er stormfalds
faren jo størst.

De bekendtgørelser, som skal sikre 
lovens gennemførelse, er under udar
bejdelse. Der tilstræbes størst mulig 
fleksibilitet og individuel tilpasning til 
den enkelte ejendom. Jeg håber, at 
skovejerne vil drage nytte af tilpas
ningsmulighederne til at etablere en 
mere robust skov.

Mange har i debatten om loven 
udtrykt bekymring for, at der vil blive 
tale om en rigoristisk regulering. Jeg er 
overbevist om, at loven i praksis vil virke 
både demokratisk og fleksibel.

Samfundet ændrer sig
Skovbruget er et langsigtet erhverv, 
hvilket kræver langsigtede løsninger. 
Derfor er det godt, at vi næsten har en 
tradition for brede vedtagelser af lovgiv
ningen.

Men selv om løsningerne er langsig
tede, må de ikke få os til at falde i søvn. 
For der sker store ændringer i det sam
fund, der omgiver skovene. Tidligere 
generationer var tilfredse med skove, 
som primært producerede træ. I dag 
har velfærdsydelser som friluftsliv og 
naturværdier fået stor betydning. Den 
moderne skovlovgivning, herunder 
også stormfaldsloven, er en følge af 
denne udvikling.

Regeringen har både kvalitative og

kvantitative mål for skovene. For at sikre 
og højne kvaliteten har Regeringen ind
ført tilskudsordninger for god og flersi
dig skovdrift i de eksisterende skove.

I de nye skove, som etableres, 
lægges der stor vægt på at tilgodese 
natur, rrnljø og friluftsliv. Kvantitativt har 
vi en ambitiøs målsætning om at for
doble skovarealet, og tilskudsordningen 
om skovrejsning nyder stor popularitet. 
Stormfaldsloven sikrer både kvalitet og 
kvantitet.

I begyndelsen af 2000 modtog alle 
landets skovejere et spørgeskema til

brug for en ny skovstatistik. Statistikken 
er et redskab til at vurdere og justere 
indsatserne.

Hvad har vi nået9 Var virkemidlerne 
effektive? Skal indsatsen justeres?

Inden for rammerne af det nationale 
skovprogram, som jeg beskrev i sidste 
nummer af Skoven (side 230-32, red.), 
har vi dermed både statistikken til at 
måle resultaterne og en lovgivning, der 
kan styre indsatsen. Det er et godt 
grundlag for at udvikle det ny årtusin
des skovpolitik til yderligere gavn for 
både skovenes ejere og brugere.

SKOVE
sælges og vurderes

Til mange interesserede
søges skovejendomme - især større 

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

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

Diskretion efter ønske.
Statsaut. ejendomsmægler
PEDER BONDING 

Tlf. 8667 4444
mandag - fredag kl. 9-16

■
MULTITAX Ergo Pro

Ben professionelles valg

Mød os på 
Langesø Messen 

stand nr. 46.
■

Tlf

Rye Nørskov Gods 
introducerer nyt 
taxationsudstyr til alle 
dele af skovbruget.

Rye Nørskov Gods • Tinghusvej 4 • 8680 Ry • 89 16 22
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Hordisk© PEFC
regler godkendt
PEFC Rådet - som repræsenterer 14 
forskellige lande - har den 24. maj god
kendt de finske, norske og svenske reg
ler for skovcertificering efter PEFC.

Forud var der gået dels en offentlig 
høring, dels en vurdering af uafhængi
ge konsulenter som har konkluderet at 
reglerne opfyldte de paneuropæiske 
kriterier, indikatorer og operationelle ret
ningslinjer. Disse krav danner basis for 
bæredygtig skovdrift således som det 
er defineret af de europæiske skovmini
stre på konferencerne i Helsinki 1993 
og i Lissabon 1998.

Allerede nu er 18 mio. ha skov certifi
ceret i de nordiske lande efter de nye 
regler. Ved årets udgang ventes det at 
være oppe på 27 mio. ha. Træ fra disse 
skove vil nu have adgang til PEFC’s 
logo via en trækæde som giver forbru
gerne sikkerhed for at de fremmer 
bæredygtig skovdrift.

Kilde:Pressemeddelelse 
fra PEFC 24.5.00

Tyske PEFC regler 
i høring
I Tyskland har man i nogen tid arbejdet 
med at udforme tyske regler for PEFC 
certificering, og den 19. maj blev disse 
regler sendt i offentlig høring på inter- 
nettet. Nærmere oplysninger kan ses på 
PEFC’s hjemmeside www.pefc.org.

Samtidig vurderer uafhængige kon
sulenter om reglerne opfylder PEFC’s 
krav. Konsulenterne opfordres af PEFC 
til at tage højde for de kommentarer der 
kommer ind under den offentlige høring, 
som sluttede 12. juni.

PEFC’s regler er udformet så de 
tager højde for de særlige forhold på 
små ejendomme. I Tyskland er der lige 
godt 1 million skovejere somi har i gen
nemsnit 3,5 ha skov hver.

En nylig undersøgelse blandt skov
ejere har antydet at i de næste par år 
kan op til 7,5 mio. ha skov blive certifi
ceret efter de tyske regler.

Inden længe ventes Østrig og Fran
krig også at indsende ansøgninger om 
godkendelse af nationale regler.

Kilde:Pressemeddelelse fra 
PEFC 19.5.00

Overskud 
i Hedeselskabet
Hedeselskabets regnskab for 1999 
viste et resultat af den ordinære drift før 
skat på 14,3 mio kr. Resultatet efter skat 
er 10,5 mio. kr - en fremgang på 5 mio. 
kr fra 1998.

Resultatet betegnes som tilfredsstil
lende set i forhold til budgetmålene der 
er realiserede. Sammenlignet med kon
cernens omsætning og aktivitetsniveau 
betegnes resultatet dog som utilfreds
stillende.

Skov og Landskab opnåede "en 
betydelig resultatfremgang, der oversti
ger budgetmålene”. Året har været 
præget af fokus på øget lønsomhed, 
udvikling og nye forretningsområder 
(bl.a. anlægsgartneri) samt ekspansion 
i Polen og Letland hvor der er oprettet 
nye datterselskaber. Årets resultat er på 
7,3 mio. kr.

Under Skov og Landskab hører et 
tysk datterselskab Heidegesellschaft 
G.m.b.H. som har givet et resultat på 
-0,9 mio. kr - egenkapitalen er nu på 
0,9 mio. kr.

Silvatec Skovmaskiner A/S er primo

Vildtforvalterkurset 2 001

Ansøgninger til uddannelsen som Vildtforvalter på vildtforvaltningsskolen, Kalø indkaldes hermed.

Ansøgningsfrist: 3 1. august 2000.

Kursusperiode: 12. februar - 12. december 2001.

Adgangskrav: Der optages danske og svenske skytteelever, som har gennemgået den praktiske del af herregaards- 
jæger/yrkesjågareuddannelsen. Desuden optages Skov- og Landbrugsuddannede på tekniker- og kandi
datniveau, som har jagtlig erfaring.

Struktur: Viidtforvalterkursuset er af 10 måneders varighed, fordelt med 8V måned på Vildtforvaltningsskolen og
1 Vi måned på Oster-Malma, Jaktvårdsskola, Sverige. På kurset undervises der i vildtforvaltning i bredeste 
forstand, bl.a. vildtbiologi, terrænpleje for vildtet, bestandpleje, dansk og svensk jura i relation til vildt
pleje og jagt, jagtledelse, jagtformer, økonomi, jagtetik, vildtskadeproblematik, opdrætsteori (sundheds
lære, foderlære m.v.), driftsledelse, landbrug, skovbrug, undervisningsmetodik og naturformidling. Man 
forbereder således deltagerne til fremtidige stillinger, der drejer sig om praktisk arbejde med vildt, jagt 
og jordbrug eller administrative jobs, som indirekte påvirker fuglenes og pattedyrenes trivsel.
Deltagerne får således en bred indsigt i og forståelse for såvel national som international vildtforvaltning.

Ansøgninger: Sendes til Uddannelsesansvarlig Niels Søndergaard, Vildtforvaltningsskolen, Kalø, Molsvej 34, 8410 Rønde 
eller e-mail: ns@jaegerne.dk med levnedsbeskrivelse samt kopi af eksamensbeviser og anbefalinger.

For yderligere oplysninger henvises til Vildtforvaltningsskolen tlf: 87 91 06 00.
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1999 omdannet til aktieselskab. Sidst 
på året har Hedeselskabet opkøbt de 
resterende aktier, så det nu er et 100% 
ejet datterselskab. Selskabet levede i 
1999 "fuldt ud” op til budgetmålene og 
har i året videreført udviklingen i retning 
af mere rationel produktion samt øget 
eksport. Egenkapitalen er 12,5 mio. kr, 
og årets resultat er 1,6 mio. kr.

Miljø og Energi er pr. 1.1.99 udskilt i 
et datterselskab hvor Hedeselskabet 
har 75% af aktierne. Samtidig opkøb
tes selskabet Circuit Electric as. Miljø 
og Energi ha/ ikke fuldt ud opfyldt bud
getmålene. Årets resultat er 10,4 mio. 
kr.

År 2000. Der forventes fremgang i 
resultatet for 2000 ud fra en fortsat foku
sering på øget lønsomhed, omstilling, 
nye markeder og forretningsområder. 
Der arbejdes med decentral opgave
løsning hvor beslutningskompetencen 
er placeret så tæt på kunden som 
muligt.

Der satses fortsat internationalt. I 
begyndelsen af 2000 har selskabet ind
skudt kapital i Torsana Baltic Forest A/S 
der investerer i skovejendomme i Balti
kum; selskabet har nu 4000 ha skov og

landbrugsareal i Letland. Der er planer 
om opkøb af mere skov.

Kilder:Årsregnskab 1999, 
pressemeddelelse 8.5.00 og 

Jyllandsposten 9.5.00

Nøgletal, mio. kr
1997 1998 1999

Omsætning 755 826 974
Ordinær drift -11,9 3,0 14,3
Resultat efter skat -11,8 5,5 10,5
Aktiver ultimo 817 880 988
Egenkapital 469 463 479
Medarbejdere 809 820 927

Brænderøg 
(næsten) ufarlig
Røg der stammer fra forbrænding 
anses for at udgøre en stor sundheds
fare, fordi den indeholder partikler der 
er kræftfremkaldende. Brænderøg har 
derfor også været i farezonen, men det 
viser sig nu at være stærkt overdrevet.

Forskere fra Chalmers Tekniska 
Hogskole i Goteborg har tidligere 
undret sig over at risikoen for kræft ved 
at indånde brænderøg kun er 1/5 af 
trafikos. For både brænderøg og trafik
kens udstødning indeholder partikler 
som kan fremkalde kræft.

De har nu fundet forklaringen - bræn
derøg indeholder store mængder anti- 
oxidanter som neutraliserer giftvirk
ningen. Antioxidanterne er halvflygtige 
stoffer som kondenseres på de små 
partikler i røgen. De bliver så at sige 
giftpiller som er indkapslet i modgift.

Antioxidanterne stammer fra veddets 
indhold af lignin. Under forbrændingen 
omdannes lignin til fenoler som ligner 
den velkendte antioxidant E-vitamin.

Ved indeholder typisk 30-50% lignin, 
mens blade kun indeholder omkring 
10%. Det forklarer at tobak - der laves 
af blade - er skadeligt. Forskerne har 
faktisk overvejet om man kunne ned
sætte kræftrisikoen ved at tilsætte 
trækul til tobak.

Undersøgelserne har også vist at 
der er forskel på træarterne. Røgen fra 
birk og andre løvtræer indeholder en 
fenolgruppe med stærkere antiokside- 
rende egenskaber end fenolerne fra 
gran og fyr.

Men forskerne tilføjer at selvom de 
nu har påvist at antioxidanterne gør 
brænderøgen mindre skadelig end fx 
trafikos, så er det ikke ligefrem gavnligt 
at indånde røg. Man bør altid undgå at 
få røg ud i stuen.

Kilder:Skogen 1/00, 
Norsk Skogbruk 3/00 og 

Vi Skogsågare 1/00.

Kursusrække i planlægning af 
naturvenlig skovdrift

Vildtforvaltningsskolen, Kalø og NEPCon inviterer hermed til 
kursus i naturværdibedømmelse og nøglebiotopsregistrering i skov

Sted: Vildtforvaltningsskolen, Kalø. Molsvej 34. 8410 Rønde.

Tid: 29. - 30. august 2000.

Emner: Kurset sigter mod at give et indblik i og en forståelse for to forskellige metoder til at registrere en skovs naturindhold; metoderne supple
rer hinanden mht. at opnå viden om den enkelte skovbevoksnings naturtilstand og om skovens naturperler, som er de særligt vigtige 
levesteder for skovens dyr og planter.
Kursisten får indblik i hvad begreberne dækker over, hvordan registreringerne foretages i praksis og hvordan de to metoder spiller sam
men og kan skabe et samlet overblik over skovens naturindhold.
Kurset er det første i en kursusrække på i alt tre kurser, som vil give deltagerne indsigt i en række redskaber til at registrere og vurdere 
forskellige forhold i skoven, samt en forståelse for hvordan naturhensyn kan indgå som en integreret del af skovdyrkningen.
Det andet kursus vil omhandle dels principper for en naturnær skovdrift og dels jordbundskortlægning og lokalitetstilpasset træartsvalg 
med særlig fokus på stormfaldsområder. Dette kursus afholdes den 26. - 27. september.
Det tredje kursus vil sikre kursisten indsigt i planlægning af skovdriften med henblik på at integrere særlige hensyn til natur, vildt og rekrea
tive interesser, hvor der vil blive givet eksempler på metoder til vildtpleje i naturnær skov, vandløbspleje, pleje af nøglebiotoper, samt en 
række andre og mere specifikke naturhensyn. Kurset afholdes den 24. - 25. oktober.

Målgruppe: Kurset henvender sig til lodsejere, vildtforvaltere, ejere af skov- og landbrugsejendomme, eller medarbejdere i amter og kommuner, 
som ønsker indsigt i skovens naturindhold.

Tilmelding: Skriftligt til Vildtforvaltningsskolen, Kalø, Molsvej 34, 8410 Rønde eller e-mail: vfs@jaegerne.dk inden den 15. august 2000.

Pris: 2.900,- kr. inkl. undervisning, undervisningsmaterialer, logi, forplejning.

Niels Søndergaard, Kursus og Uddannelsesansvarlig
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SÅDAN GIK 
SKOVENS DAG 2000

Af naturvejleder Eva Skytte, 
Dansk Skovforening

20.000 mennesker del
tog i Skovens Dag 7. 
maj.

Der var arrangementer 
i 65 skove - heraf 13 i 
private og 23 i kommu
nale skove, 2 i skovin
stitutioner og resten i 
statsskovene.

For få private skove 
deltager - selvom det er 
en oplagt chance til at 
få kontakt til lokalbe
folkningen.

Det var i år 6. gang Skov- og Natursty
relsen og Dansk Skovforening afholdt 
Skovens Dag.

Skovens Dag trak i år 20.000 
besøgende, og det er færre end de

foregående år, hvor der kom mellem 
24.000 og 28.000. Nedgangen i antallet 
skyldes sandsynligvis at færre arran
gører laver store åbent hus-arrange
menter, som typisk trækker et stort antal 
mennesker. Vejret, som jo også er tem
melig afgørende, var perfekt - strålende 
sol og ikke for varmt.

Arrangørerne melder igen i år om en 
god dag med interesserede, spørge
lystne deltagere.

Private og 
kommunale skove
Der er to typer af arrangementer med 
forskellige mellemformer - dels en gui
det vandretur, dels en slags åbent hus 
med mange forskellige aktiviteter. 2 pri
vate og 2 kommunale skove holdt åbent 
hus - i 1999 var der 10 åbent hus arran
gementer.

I det følgende gives nogle eksempler 
på arrangementer i private skove:

Barri tskov
På Barritskov havde ejeren Thomas 
Harttung valgt at vise en af skovens 
hemmelige pletter frem. Et sted dybt 
inde i skoven findes resterne af en vikin
geborg. Her har folk fra lokalområdet 
aldrig haft chancen for at komme - men

det havde de i forbindelse med Sko
vens Dag.

"Vores strategi er, at vælge et sted, 
som folk normalt Ikke kan se. Vi vil ger
ne give dem mulighed for at se skovens 
dyb på en organiseret måde".

Deltagerne kunne møde op mellem 
klokken 10 og 17 - hver halve time star
tede en vandretur på ca. 2 kilometer. 
Undervejs blev blandt andet fortalt om 
skovbrug, træarter, skovbunden ved 
løvspring og sjældne gøgeurter.

Hedeagergård
Ejeren Kresten Hedeager havde invite
ret til en 2 kilometer vandretur som fulg
te Sporet ved Hedeagergård (vandreru- 
te under projekt Spor i Landskabet).

Undervejs kunne deltagerne blandt 
andet se en flismaskine i aktion, storm
fald, økologisk gødskning af juletræer 
og kørsel i skoven med hestevogn. Til 
sidst kunne deltagerne plante træer i et 
nyoprettet arboret.

Løvenholm
Her handlede det om de nye skove, der 
er plantet hvor der før var landbrugs
jord.

Deltagerne kunne blandt andet høre 
om hvordan skoven forandrer landska-

Bagning af snobrød er også populært - selvom det måske bh- Savning med bøjlesav er altid populært blandt børn
ver lidt sort (Kongelunden på Amager) (Vestskoven).
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Skovrejsning var et fælles tema, og 
gæsterne kunne selv prøve at plante 
(Vestskoven).

bet, ændrer produktionen, forøger 
naturindholdet og styrker friluftslivets 
muligheder. På en rute rundt på Løven
holm var der 9 stop:

1. “Hvordan bliver nye planter til9” - besøg 
på planteskolen,

2. “Hvordan plantes?” - demonstration af 
plantemaskine,

3. “Hvad gemmer sig under overfladen?” - 
arkæologiske synsvinkler på skovrejs
ning,

4. “Hvordan er jorden - hvad kan gro?" - 
geologiske undersøgelser,

5. “Hvilke træer plantes?" - træartsvalg,
6. “Hvad gør skoven godt for?” - miljøaspek

ter i forhold til grundvand og ozon,

7. ",..og hvad mere...?" - skov som levested 
for dyr og planter,

8. “Hvad er skovskolen9" - hvor de byggede 
borde og bænke,

9. “Hvad ryger det af9’’ - forplejning og akti
viteter ved bål og skovkomfur, hvor man 
kunne bage snobrød og købe vildtburge
re.

Antal deltagere
Antallet af deltagere varierede meget til 
de forskellige arrangementer - fra 0(!) til 
500. De guidede ture trækker som regel 
omkring 20 til 30 mennesker - og meget 
få børn og unge. Deltagerantallet synes 
mange er passende. Kommer der for 
mange er det svært at få en god dialog 
i gang.

Men flere arrangører vil gerne have 
flere børn og unge i tale. Typisk trækker 
de meget aktivitetsprægede arrange
menter primært børnefamilier og få 
ældre mennesker.

I alt 2.500 besøgte de 33 private og 
kommunale skove (3 kommuner havde 
arrangementer i samarbejde med stats
skovdistrikter og er derfor ikke med i 
opgørelsen).

Sidste år deltog omkring 3.500 men
nesker til 30 arrangementer - 1.200 af 
dem hos Esbjerg Kommune, som havde 
et stort åbent hus-arrangement, hvor 
Marbækdagen (et lokalt arrrangement) 
og Skovens Dag var slået sammen.

Medieomtale
Skovens Dag er en oplagt mulighed for 
at få lokal medieomtale. Også i år har 
der været massiv omtale både før og 
efter dagen.

Erfaringerne fra de sidste fire år viser 
at den lokale foromtale i aviser, radio og 
TV er meget effektiv. De arrangementer 
som har få besøgende, har typisk ikke 
haft tid til eller mulighed for at gøre så 
meget ud af markedsføringen.

Enkelte private distrikter efterlyser

A

fr-tSc

Med 8 bølgesøm, nogle almindelige 
søm, økse, hammer, sav og en stamme 
(ca. 30 cm i diameter) er det enkelt og 
hurtigt at lave en god fuglekasse. De 
fleste kan gøre det uden videre instruk
tion (Brøndby Naturskole).

støtte til markedsføringen af Skovens 
Dag, så de kan hamle op med statssko
vene. Men med de midler Skovforenin
gen har til rådighed er det desværre 
ikke muligt.

Statsskovene
Flere statsskovdistrikter havde i år valgt 
at holde mindre arrangementer i stil 
med mange private og kommunale sko
ve. Det kan som sagt ses på antallet af 
gæster. Guidede ture trækker normalt 
færre mennesker end de store åbent

At flække brænde er en aktivitet som mange børn synes er 
spændende - og ikke har prøvet før (Brøndby Naturskole).

Det er ikke altid helt let at styre langsaven - men det er sjovt 
og hårdt. Og det er en god anledning til at snakke om arbej
det i skoven i gamle dage (Brøndby Naturskole).
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Mange steder blev der fældet et træ ligesom denne bøg ved 
Brøndby Naturskole.

Demonstration af skovningsmaskiner er altid et hit (Brøndby 
Naturskole ved København).

hus arrangementer med masser af akti
viteter for børn og voksne.

Samtidig blev flere af arrangementer
ne afholdt i forholdsvis nyplantede sko
ve. Det har åbenbart ikke været så 
attraktivt - i hvert fald har disse distrikter 
haft færre besøgende end normalt.

Men det kan være en fordel. For det 
giver mere tid til den enkelte, mulighed 
for mange spørgsmål og en god dialog 
- og det havde statsskovene netop lagt 
op til. Mange distrikter havde inviteret 
de lokale borgere til en snak om fremti
dens skove som optakt til arbejdet med 
Det nationale Skovprogram.

Omkring 18.000 skønnes at have

besøgt statsskovene (inklusiv Skovsko
len, Arboretet og Forskningscenteret for 
Skov & Landskab). Flest besøgende 
havde Skovskolen og Frederiksborg 
Statsskovdistrikt til et fælles åbent 
hus arrangement, hvor ca. 3.000 
mødte op.

Tema - skovrejsning
Som noget nyt havde Skovens Dag i år 
et fælles tema - Skovrejsning. Det var 
op til de enkelte arrangører hvordan og 
hvor meget, de ville bruge det. Næsten 
alle arrangører inddrog temaet - nogle 
ved blot at fortælle, at der skal være 
mere skov i Danmark. Andre havde

bygget hele arrangementet op omkring 
skovrejsning.

Flere steder blev stormfaldet brugt 
som optakt til at tale om skovrejsning. 
Bl.a. i Lindholt skov hvor ejer Lars Holst- 
Frederiksen havde ventet med at rydde 
op i et område med stormfældet gran: 
“Vi har lavet en sti ind igennem områ
det. Den gik vi ind ad, og dér kom del
tagerne til delvis at gå og kravle forbi 
en hob væltede graner, som stadigvæk 
ligger hulter til bulter".

De fleste arrangører synes, at det er 
en god ide med et fælles tema - så læn
ge det er frivilligt om man vil bruge det.

Skov- og Naturstyrelsen og Skovfore-

I Tølløse Kommune blev der vist udskæring af stole og andre skulpturer med 
motorsav.

I Tølløse blev der også omtalt stormska
der, bl.a. denne flækkede spidstvege.
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Plantemaskinerne viste hvordan skovrejsning gøres i praksis. I Vestskoven blev der fortalt om dyrkning af masurbirk. 
(Vestskoven).

riingen udgav på dagen en lille børne
bog om skovrejsning (læs mere om 
bogen i en artikel i dette nummer af 
Skoven). Bogen erstatter de almindelige 
pjecer og foldere som mange menne
sker alligevel aldrig får læst.

Bogen har fået meget ros af arran
gørerne. Og det er godt at give gæster
ne noget med hjem, som de kan fordy
be sig i, Mindst 10.000 eksemplarer 
blev delt ud på dagen.

Skovens Dag 2001
Blandt arrangørerne er der igen i år 
ærgrelse over at der ikke er flere private 
skove med.

En skriver: “Det er et problem, at der 
reelt kun er 6-7 private skove, der “for 
sagens skyld" deltager. De øvrige 6-7 
har direkte kommercielle interesser, 
eller de er som stiftelser forpligtet til at 
gøre lidt for folket. Det er altså en sjæl
den undtagelse, at et privat skovdistrikt 
deltager, og Skovens Dag er reelt et 
arrangement for offentlige skove".

Sidste år foretog Dansk Skovforening 
en rundspørge blandt ca. 25 private 
distrikter. Den viste, at de fleste synes, 
at Skovens Dag er en oplagt mulighed 
for at markedsføre branchen, men at 
man foretrækker at andre lægger tid og 
kræfter i arrangementet. Erfaringen 
viser ellers at Skovens Dag sagtens kan 
arrangeres enkelt og billigt - og med 
stor succes.

Skovforeningen vil arbejde for at flere 
private stiller op til næste år. Datoen for 
Skovens Dag fastlægges og offentlig
gøres af Skov- og Naturstyrelsen og 
Dansk Skovforening snarest.

Billederne viser eksempler på nogle af 
aktiviteterne til Skovens Dag. Foto af 
Stephan Springborg, Birgitte Bruhn, Eva 
Skytte og Søren Fodgaard.

juletræs - 
skov - 
læ - planter

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

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

Mekanisk renholdelse

Ferrari tohjulet traktor med finger
klipper fra 5-14 HK. Der kan leveres 
alt i redskaber.

•e,
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Ferrari traktor fra 18-74 HK. Kan leve
res i mange forskellige modeller.

Vi udstiller på
stand 7oLangesø

Ferrari tohjulet traktor med fræser fra 
5-14 HK. Der kan leveres alt i redskaber.

Muratori fræsere leveres fra 85 cm i 
arbejdsbredde.

Importør: Sønderup Maskinhandel A/S ■ Tlf. 9865 3255
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’’VORES NYE SKOV”
Af Eva Skytte, naturvejleder i 
Dansk Skovforening

“Vores nye skov” er en 
lille, gratis billedbog for 
børn og voksne om, 
hvorfor vi skal have 
mere skov i Danmark.

Bogen kan både bru
ges til undervisning og 
som godnatlæsning der
hjemme.

I 1989 besluttede Folketinget, at det 
danske skovareal skal fordobles i løbet 
af de næste 100 år. Det har Skov- og 
Naturstyrelsen og Dansk Skovforening 
udgivet en lille børnebog om. Bogen 
blev lanceret på Skovens Dag 7. maj, 
hvor temaet var Skovrejsning.

Bogen handler om hvorfor vi skal

have mere skov i Danmark, og hvorfor 
de danske skove ser ud som de gør.

Bogen henvender sig til børnefamili
er og skoler. Den er oplagt at bruge fra 
børnehaveklasse og op til 3. klasse, 
men også større børn kan have glæde 
af den.

Bogens indhold
Pigen Emma møder en ræv - og sam
men kigger de på en række billeder. De 
følger en lille plet land, der bliver plantet 
til med skov. Skoven vokser, billede for 
billede, 200 år ud i fremtiden.

Tegningerne er sjove og fyldt med en 
masse detaljer man kan snakke om. De 
beskriver mange af de forskellige 
betydninger skoven har for mennesker, 
dyr og planter.

Børneteksten er finurlig og fortæller 
sære detaljer om skoven. Bogen er god 
til højtlæsning, og børn fra 3. klasse kan 
læse den selv.

Ved siden af børneteksten er der en 
“voksen-boks”, hvor den voksne kan bli
ve klogere på skovdyrkning, CCE-fæld-

aing, grundvandsbeskyttelse, skovrejs
ning, fremtidens skove og meget mere. 
Oplysningerne i voksenboksen kan de 
voksne bruge når de snakker med bør
nene om, hvad der sker på billederne.

Bogen er lavet så man kan læse den 
igen og igen - og stadig få ny oplevel
ser.

Børneteksten er skrevet af Thorstein 
Thomsen, voksenteksten af Stephan 
Springborg og Eva Skytte, og oplevel
ses-tegningerne er af Bettina B. Reimer

Klassesæt kan bestilles hos 
Skoven i Skolen, Amalievej 20, 1875 
Frederiksberg C, 33 24 42 66, 
info@skoven-i-skolen. dk.

Enkelt-eksemplarer af bogen kan 
rekvireres hos Miljøbutikken, Information 
og Bøger Læderstræde 1-3, 1201 
København K, Tlf3395 7690, e-mail: 
butik@mem.dk.
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#■ Nu er der gået 100 år. Bøge
træerne er blevet så store, at man 
kan begynde at fælde dem. 
ifc- Går der 100 år, før de er blevet 
store?
# Ja, mindst. Men et rigtigt fint 
bøgetræ kan man også få mange 
penge for. 15.000 kroner eller der 
omkring.
Jk- jeg vil hellere have en mus.
# I gamle dage hed bøgetræer 
ikke bøg. De hed bog. Og nu skal 
jeg fortælle dig noget sjovt. Vikin
gerne snittede deres runer ind i 
bøgestokke og bøgestave. Dengang

hed bøg jo bog, så en bøgestav 
hed: en bogstav. Det er sådan at 
bogstaverne fik deres navn.

Bogstaver er kedelige. Man kan 
ikke spise dem, og de dufter ikke af 
noget. Næh, så se på anemonerne 
dér. Anemoner dufter dejligt. Men 
de er giftige for mennesker og 
ræve. Men rådyrene kan spise dem. 
Og ved du hvad.Om foraret dufter 
rådyrenes lort af anemoner.

Det gør dine ikke.
S*- Nej, og heller ikke dine.

VOKSEN-BOKSEN

MEGET MERE SKOV. Omkring ir 
1800 var der næsten ingen skov i 
Danmark, fordi mennesker 
havde brugt træerne uden at 
sorge for, at nye voksede op. Ved 
at beskytte de sidste rester skov, 
der var tilbage, og ved at plante 
nye skove, er der nu skov på 
omkring 1/10 af Danmarks areal. 
Og Folketinget har besluttet, at 
der skal være dobbelt så meget 
skov om 100 ar.

Opslag fra bogen hvor der fortælles om at man kan begynde at fælde bøgetræerne når de er blevet 100 år gamle.
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HVORDAN SKAL 
STORMFALDSAREALER 

GENKULTIVERES?
Økonomiske/strategiske overvejelser I

Nåletrædyrkning til vedproduktion kan næppe alene være bærende for en skov
ejendoms værdi. Der er stadig gode indtægtsmuligheder fra nåletræer, men forhold 
som jagtværdier, familietilknytning, sociale relationer og investeringsmotiver spiller 
en betydelig rolle når en skovejendoms værdi skal fastsættes.

Af Søren Fløe Jensen,
Skov & Landskab (FSL)

Det er ikke maksimal 
vedproduktion, som 
giver et skovanlæg 
størst værdi for 
nuværende og kommen
de ejere.

Tænk på det, når 
stormfaldsarealerne 
skal genkultiveres - og 
udvis tålmodighed og 
rettidig omhu i det rigti
ge blandingsforhold.

I forårets numre af Skoven har en række 
artikler, navnlig af medarbejdere fra 
Skov & Landskab, beskæftiget sig med 
kultivering efter stormfald.

Artiklerne opsummerer den forstfagli- 
ge viden og baserer sig på forsknings
resultater såvel som tidligere stormfald
serfaringer, bl.a. indsamlet i Danmark 
og Nordtyskland via "Kulturbussen" - et 
initiativ som har været muliggjort af mid
ler fra Produktudviklingsordningen. Til
sammen giver artiklerne en grundig 
opsummering af, hvilke muligheder der 
foreligger på stormfaldsarealer af for
skellig art.

Hvad skal man så vælge? Det valg 
er sværere i den nuværende situation, 
end det nogensinde før har været. 
Dansk skovbrug står midt i en identi
tetskrise,

Tiltroen til, at skovens traditionelle 
produkter alene kan bære skovejen
dommenes værdi fremover, er brudt. 
Fremtidens behov er ikke primært mate
rielle. Der tales - mere end vedholden
de - om flersidigt skovbrug, bløde vær
dier og naturnær dyrkning. Der påvirkes 
og lokkes med tilskud.

Men ser man bort fra pyntegrønt, 
jagtlejeindtægter og kortsigtede til

skudsmuligheder, er det svært at få øje 
på, hvorfra skovbrugets fremtidige ind
tægtsgrundlag egentlig skal komme.

Denne artikel tager udgangspunkt i 
skovejerens ønske om at sikre skov
ejendommens fremtidige værdi bedst 
muligt. I artiklen forsøger jeg at ræson
nere mig frem til, hvilke handlingsmulig
heder, der for stormramte ejendomme 
har størst chance for at lede til målet.

Hvad giver en 
skovejendom værdi?
De, som har oplevet det seneste storm
fald i nåletræ og har nået at fordøje, 
hvordan økonomien i det ser ud, har al 
mulig anledning til at tænke grundigt 
efter.

I øjeblikket er nåletrædyrkningens 
driftsøkonomi dramatisk anderledes 
end f.eks. efter stormen i 1981. Det

skyldes ikke primært stormfaldet, men 
den barske likviditetsmæssige virkning 
af stormfald, og genkultivering er 
anskuelsesundervisning selv for forhær
dede sjæle: Nåletrædyrkning til vedpro
duktion kan næppe alene være bæren
de for en skovejendoms værdi.

Dette være sagt klart, uden i øvrigt at 
ville deltage i det kor, som fraskriver 
dansk nåletræproduktion enhver mar
kedsmæssig mulighed i fremtiden. Det 
sidste er moderne, men lige så urime
ligt som den nåletræfokusering, der var 
næsten enerådende i adskillige årtier 
frem til slutningen af 1980’erne.

Alligevel: Selv typiske plantageejen
dommes værdi har allerede i dag kun 
ringe sammenhæng med træproduktio
nens aktuelle driftsafkast og nøgterne 
vurderinger af fremtidige afkastmulighe
der. Der er bredere værdibegreber i
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De fremtidige bevoksninger bør indeholde tilstrækkeligt med frøkilder til igen at kun
ne etablere sig på steder og i situationer hvor foryngelse behøves fremover.

spil, når det gælder en skovejendoms 
oplevede værdi.

De ytrer sig - i hvert fald Indtil videre
- ikke likviditetsmæssigt i driften, men 
de er der. De viser sig markedsmæs
sigt, når potentielle købere skal værdi
sætte ejendommen, og når skovejeren 
selv skal overveje, om han vil sælge 
ejendommen til den tilbudte pris. Det er 
disse brede værdier, man må have for 
øje, når skoven skal genetableres.

Det fører for vidt at forsøge et samlet 
bud på, hvad der giver værdi i den 
fremtid, som vi disponerer for, når vi 
anlægger en skovkultur. Det er meget 
individuelt og hænger sammen med, 
om ejendommen er stor eller lille, eje
rens direkte involvering og glæde ved 
driften, familietilknytning og tradition, 
jagt og sociale relationer, ejerform, inve
steringsmotiver og meget andet - det er 
i øvrigt aldrig undersøgt systematisk i 
en dansk sammenhæng.

Pointen her er blot, at det for 
nuværende og kommende ejere er højst 
reelle værdier, som finder udtryk både i 
oplevet livskvalitet og i ejendommens 
handelsværdi.

Tanken sættes fri
Der er næppe tvivl om, at flertallet af 
danske skovejere oplever deres skov 
som et økonomisk aktiv, hvis værdi skal 
opretholdes bedst muligt.

Men ejendomsstrukturen og drifts
økonomien er sådan, at det er ret få, 
som skal og kan leve af et jævnt likvidi- 
tetsflow fra træproduktionen. Mange 
skovejere har tillige juletræs- og pynte
grøntproduktion, nogle driver landbrug 
og mange har deres faste udkomme fra 
andre indtjeningskilder.

Man kan vælge at se det fra den 
negative vinkel: Man kan simpelthen 
ikke leve af træproduktionen fra en 
typisk, dansk skovejendom. Og det er 
der derfor heller ingen - eller i hvert fald 
meget få - der gør.

Eller man kan se mere positivt på 
det: Det store flertal af skovejere er ikke 
i en sådan tvangssituation, at økono
misk handlemåde blot og bart bliver et 
spørgsmål om at skabe det størst muli
ge likviditetsbidrag fra træproduktionen
- at skaffe smør på brødet (eller rettere 
brød under smørret).

Hvad betyder denne erkendelse? 
Den sætter i nogen grad tanken fri fra 
den tilvante forestilling: At den kultur, vi 
anlægger i dag, nødvendigvis skal 
maksimere vedproduktionens værdi og 
være så rationel som mulig.

Kulturen skal i stedet bidrage til, at 
skovhelheden indeholder den balance 
af værdier, som giver den største ople
vede værdi for nuværende og kommen
de ejere af skoven.

Dermed er langt fra sagt, at likvidite
ten er ligegyldig. Tvangssituationer som 
f.eks. stormfald, der nødvendiggør 
tilførsel og binding af betydelige sum
mer i kulturanlæg, vil altid opleves

stærkt negativt. Målet skal nås uden 
store investeringer.

Ned med kultur
investeringen - men 
med omtanke!
Kraftige storme og andre meteorologi
ske udsving med ødelæggelsespotenti
ale må vi leve med - det harv i vist lært 
nu. Sandsynligheden for, at en skovbe
voksning før eller senere kommer ud for 
sådan en hændelse, er ganske betrag
telig - måske 50% eller endda mere.

Nogle skovejendomme har kunnet 
konstatere, at over 80% af den skovede 
nåletræmasse er tvangsrealiseret direkte 
eller indirekte som følge af storm - og de 
80% er gennemsnit for de sidste 100 år!

Kulturanlægget er - nu og i fremtidi
ge tvangssituationer - en stærkt bela
stende post i kalkulen, når kulturen 
betragtes som en investering i fremtidig 
værdiskabelse (hvad dét så end er).
Der må lægges betydelig vægt på at 
nedbringe investeringens størrelse - 
både nu og ved tilbagevendende gen
kultivering - hvis det kan gøres uden, at 
det går afgørende ud over potentialet 
for fremtidig værdiskabelse.

Det allerbilligste og bedste er, hvis 
skoven indfinder sig af sig selv på en 
måde og med en artssammensætning, 
som kan styres i flere mulige retninger 
med enkle og billige midler. Så lykkelig 
en situation er man langt fra altid i, men 
det er et ønskemål at stræbe efter.

Krav til fremtidige 
bevoksninger
Godtages dette ræsonnement, kan man 
opstille følgende krav til de fremtidige

bevoksninger, der skal skabes: At de 
indeholder tilstrækkeligt med frøkilder 
(af acceptabel kvalitet) til igen at kunne 
etablere sig på steder og i situationer, 
hvor foryngelse behøves fremover, 
hvadenten det styres af menneskehånd 
eller af noget mægtigere.

I plantager på udsatte lokaliteter 
kræves der en indblanding af træarter 
med pionérkarakter - dvs. evne til at 
etablere sig selv på åbne arealer - fordi 
risikoen for åbne, frost- og udtørrings
udsatte foryngelsesflader med græs- 
og lyngkonkurrence også fremover må 
være betragtelig.

Uanset hvilke hovedtræarter man 
etablerer, må man sikre sig et rimeligt 
indslag af f.eks. lærk, skovfyr, birk, eg, 
røn - og rødgran, for nu at nævne den
ne glimrende, men i øjeblikket forkætre
de træart. For at sikre fleksibiliteten bør 
der være flere af disse træarter repræ
senteret, og også gerne træarter, som 
senere kan etablere sig i pionértræer- 
nes ly: Rødgran igen, sitkagran, men 
også douglasgran, bøg og ædelgran
arter - og på lidt bedre lokaliteter måske 
lind og ær.

Hvilke og hvor mange af disse ind
blandingsarter man skal vælge, er et 
individuelt spørgsmål, der udover ste
dets muligheder afhænger af, hvilke 
værdielementer ved ejendommen man 
lægger mest vægt på. Men det er vig
tigt at holde sig for øje, at det primære 
formål med indblandingen er at sikre 
frøkilder til fremtidig etablering.

Vedkvaliteten af indblandingstræerne 
og deres naboer bør komme i anden 
række - og det er en væsentlig pointe, 
der gør blandingsmulighederne større
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Undgå at spilde penge ved kulturanlæg på stormfaldsarealerne. Lad være at Inve
stere dyrt på at perfektionere kulturanlæg hvis perfektionen ikke afspejler sig tilsva
rende i skovens værdi

og betænkelighederne ved at anlægge 
blandingsbevoksninger mindre. Der 
skal dog fortsat tænkes over både blan
dingsmønster og senere hugstbehand
ling.

I gamle skove på bedre jorde findes 
pionértræarter sædvanligvis spredt i 
skoven i tilstrækkeligt omfang og kan 
selv sikre deres fortsatte tilstedeværel
se. Her må bestræbelsen for den fremti
dige bevoksning være at udbrede viften 
af frøkilder med andre, mere varige 
træarter. Her spiller bøgen en væsentlig 
rolle. Det samme gælder ær og ask på 
gode jorde - og i øvrigt eg, ædelgranar
ter, douglas, samt rødgran og sitkagran 
(på højbund).

Hvad gør man så nu?
Der er lang vej fra at opstille et langsig
tet mål til at anvise, hvad man konkret 
gør for at nå målet. Et godt råd i den 
nuværende stormfaldssituation er: Und
gå at spilde penge!

Lad være at investere dyrt i at per
fektionere kulturanlæg, hvis perfektio
nen ikke afspejler sig tilsvarende i 
skovens fremtidige værdi. Og lad være 
at spilde penge på kulturanlæg, som er 
alt for ambitiøse i forhold til lokalitetens 
muligheder.

Et andet råd, som desværre ikke 
gælder helt så generelt, er: Hav tålmo
dighed.

Sværest er det i plantager på magre 
jorde, for her er en vanskelig grænse
dragning: Hvor pionértræer findes i til
strækkelig mængde er tålmodighed vel
anbragt - evt. med lidt hjælpende jord
bearbejdning, der kan fremme spirin
gen af f.eks. birk og lærk. Næsten uan
set sammenhængen vil en vellykket 
etablering af pionértræer på et åbent 
areal forøge de værdiskabende mulig
heder (evt. som forkultur) - også selv 
om man skal vente noget på det.

Problemet er grænsedragningen: 
Hvornår kan man regne med en rimelig 
etablering af pionértræer indenfor over
skuelig tid9 Skov & Landskab (FSL) og 
Skov- og Naturstyrelsen har anlagt et 
stort forsøg, som i fremtiden skal give 
vejledning i den grænsedragning.

Hvor arealerne i stedet lukker i græs 
og lyng inden træernes etablering, er 
tålmodighed ikke velanbragt. Her bør 
man gå i gang med afprøvet teknik og 
nøje zonering som beskrevet i tidligere 
artikler, inden vegetationen etablerer 
sig. Indblanding af hårdføre pionér
træarter kan med fordel placeres i de 
mest udsatte zoner på arealet.

På bedre jorde i de gamle skovegne 
er de enkelte stormfaldsarealer oftest 
mindre, mulighederne for frøspredning 
bedre, og tålmodighed oftest velan
bragt - så langt som administrationen af 
skovloven nu muliggør. Der kan hjælpes 
med jordbearbejdning på vanskeligere 
arealer og med supplerende plantning 
eller såning, evt. hegning.

Der vil ofte være et dilemma vedr.

kvasrydning: Det er billigst at lade det 
ligge. Kvas vil alt andet lige begunstige 
trævækstens udvikling fremfor græsset 
og mindske vildttrykket - til gengæld 
hindrer det stort set (mekanisk) pleje
indsats og kan give øgede museproble
mer.

Men det kan man 
da ikke!(?)
Men man kan da ikke bare sådan lade 
naturen og tilfældet råde!(?)

Det er muligt, at man kan spare pen
ge i første omgang, men det giver bare 
øgede problemer senere (udgifter til 
udrensning), man forspilder produkti

onsmuligheder i en forlænget kulturfa
se, man kan ikke opnå den skovsam
mensætning, man ønsker, og man kan 
ikke opnå høj kvalitet og stor værdipro
duktion!

Det er selvfølgelig relevante indven
dinger, som forsøges taget op i en arti
kel i næste nummer af Skoven. Det vil 
lede til visse modifikationer - for ethvert 
generelt budskab er halvvejs løgn. Det 
kommer selvfølgelig altid an på.

Betænk blot indtil videre, at i økono
misk sammenhæng drejer det sig om at 
skabe størst mulig værdi af skovejen
dommen for nuværende og fremtidige 
ejere. Og hvad er værdi9

• Køb af træ på roden

• Maskinskovning

• Udkørsel af træ

• Maskinplantning

Pløjning/grubning

iiL , BRDR.

JHØjRUP A/s
Skoventreprenører

Skovgade 20 
7300 Jelling 

Biltel. 30 73 71 73 
30 80 01 73 

Fax 76 80 14 00
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UDNYTTELSE AF
SELVSÅET ÆR OG ASK

EFTER STORMFÆLDET BØG

Stødskud efter nedskæring af selvsået ær. Brahetrolleborg. (Foto: E. Bøllehuus).

Af Peter Matthesen, Skov & 
Landskab(FSL)

Indtryk fra en besigtigel
sestur på Øerne februar 
2000.

Gode frøspredere 
blandt arter med pio- 
néregenskaber kan 
være guld værd efter en 
stormfaldskatastrofe. 
Det viser erfaringerne 
fra stormfaldet i speci
elt bøg i Sydjylland og 
på Øerne i 1967.

Kulturomkostningerne i dansk skovbrug 
er under de nuværende økonomiske 
forhold for erhvervet problematisk store. 
Forstfolk er uddannet til at stille store 
krav til kulturerne - til artsvalg, proveni- 
enser, stamtal m.m. - for at lægge fun
damentet til en produktion af kvalitets
ved.

Det er ikke her hensigten at reflektere 
over holdbarheden i den primære mål
sætning om produktion af kvalitetstræ i 
fremtidens skovbrug. Det er derimod 
hensigten at pege på nogle prisbillige 
kulturløsninger, som af økonomisk nød 
blev valgt efter 1967-stormens kaos.

Disse løsninger opfyldte ikke nød
vendigvis de forstlige krav til kvalitet, 
men nu kun godt 30 år senere har de 
bidraget positivt til økonomien, og de 
bør kunne tjene til inspiration ved den 
forestående genkultivering. Mere kon
kret drejer det sig om den omfattende 
udnyttelse af især selvsået ær, som på 
god østdansk skovbund kom på flader
ne efter stormfældet bøg i 1967.

Den af Produktudviklingsordningen 
finansierede ’’kulturbus” besigtigede et 
stort antal af disse ærbevoksninger på 
sin tur på Sydsjælland, Falster, Sydfyn, 
Tåsinge, Langeland og Als. (Den første

artikel om kulturbussen blev bragt i 
Skoven 4/00, red.).

Kulturetableringen 
var gratis
I formentlig samtlige de foreviste tilfæl
de var ær-planterne (og evt. ask, bøg 
m.fl.) etableret allerede inden stormfal
det - i bunden af den gamle bøgebe
voksning. Her fandtes ofte et stort antal 
helt små frøplanter, som vækstmæssigt 
var holdt på "stand by” af den ringe lys
mængde og af vildtbid.

Når lystilgangen øges blev de små 
planter - som godt kunne være relativt 
gamle - bragt i vækst. De udgjorde - 
som en af de besøgte skovfogeder 
udtrykte det - "skovens sikkerhedsnet”.

Det var flertallets vurdering, at ind- 
såning efter stormfaldet ikke er noget, 
man skal lægge an på. I relation til ind
vandring på helt åbne flader, er ær 
ingen egentlig pionér - især ikke, hvis 
der først er kommet græs (se også E. 
Tillisch i SKOVEN 5/00 p. 248).

Planterne skal i hovedsagen være 
der i forvejen.

I det typiske tilfælde havde der abso
lut ikke fundet nogen arealklargøring 
sted. Faktisk var det netop den mang

lende oprydning, som var baggrunden 
for, at den på det tidspunkt ringeagtede 
ær fik en chance. Stormfældet bøg med 
diameter under 30 cm og kævler dårli
gere end kvalitet C kunne ikke afsættes, 
og i situationen havde man ikke tid og 
råd til oprydning. Det blev derimod 
anset for væsentligt at vildtbestanden 
reguleres.

Genetikken hos 
frøtræerne væsentlig
På turen var det flere steder muligt at 
sammenligne kvaliteten af de selvsåede 
kulturer af ær eller ær/ask med tilsva
rende plantningskulturer. Med kun gan
ske få undtagelser (Sydfyn) var kvalite
ten så langt den bedste i de plantede 
kulturer. Det samme gælder vækst
kraften.

Effekten af kår og arv diskuteredes. 
Kårene vendes der tilbage til nedenfor - 
men vedrørende vækstkraften skal der 
gøres opmærksom på, at plantningskul
turerne naturligvis er anlagt på lokalite
ter, som har været anset for egnede for 
ær. Det er ikke nødvendigvis tilfældet 
for de viste selvsåningskulturer - man 
har accepteret æren, hvor den kom i til
strækkelig mængde.
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Vedrørende arven er det nærliggen
de at tro, at den kan have væsentlig 
indflydelse på de foreviste kvalitetsfor
skelle. De plantede kulturer er udført 
med udvalgt plantemateriale. Selvsånin
gen er afkom af tilfældige enkeltindivi
der i skov og hegn.

Ær blev dengang af mange i skov
bruget betragtet som "besværligt 
ukrudt”. Derfor var der langt imellem 
gode bevoksninger af ær, som kunne 
forbedre foryngelsens genetiske 
spænd. På Sydfyn og Tåsinge anså 
man, at den gode kvalitet i selvsånin
gerne her bl.a. skyldes en heldig ’’lokal
race”.

I dag vil de genetiske muligheder 
mange steder være bedre end i 1967. I 
flertallet af egentlige løvskove er ær’en 
blevet accepteret som produktions
træart, og dermed er der også sket en 
selektion.

I skove hvor ær’en trives godt kan 
det anbefales - af hensyn til fremtiden - 
at ær med god form indgår spredt i sko
ven, så de kan berige selektionsmulig
hederne i fremtidige foryngelser. Det 
siger sig selv, at muligheden for at få 
noget acceptabelt ud af en selvsåning 
med materiale af tvivlsom form afhæn
ger meget af plantetallet og hermed 
den mulige selektion.

Opvæksten 
skal egaliseres
Den eksisterende selvsåning kan være 
af forskellig alder, og de differentierede 
lysforhold under den gamle bevoksning 
kan have givet anledning til, at de for
skellige dele af opvæksten har forskellig 
størrelse.

Dels af den grund, dels fordi storm
faldet kan have bøjet og knækket 
opvæksten, blev det i de fleste tilfælde 
anset for væsentligt at æropvæksten 
sættes på rod ret kort efter den vækst
start, som lystilgangen giver. Man byg
ger på stødskud, hvoraf der kan komme 
mange på den enkelte rod. Antallet af 
stødskud synes at tiltage med støddets 
højde, og det er ikke ønskeligt at der 
kommer for mange.

Det blev fremført, at på-rod-sætnin- 
gen også fremmer fremspiringen af nye 
frøplanter, til gavn for kvaliteten.

Der vil ofte komme noget råd nederst 
i de stammer, som er fremkommet af 
stødskud. Erfaringen var, at dette 
råd/misfarvning sjældent når over ca.
50 cm op. Der er ikke på distrikterne 
registreret negative effekter på vækst 
og stabilitet som følge af råddet. Sand
synligvis er faren for råd større, jo større 
stødfladen er.

Tidlig udrensning og 
selektiv tynding
Stødskud bliver let forneden stærkt 
sabelformede, især de perifere skud. 
Mange af de viste selvsåninger havde 
beholdt den uheldige sabelform, selv 
efter flere udrensninger og tyndinger.
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Selvsået ær efter 1967 stormen på Hvi
dkilde. (Foto: F. Theilby).

Der må derfor anbefales en tidlig 
udrensning - allerede når kulturen er 
godt et par meter høj. Der vil normalt 
blandt det enkelte støds mange 
stødskud kunne findes et mere centralt 
placeret skud, som er næsten ret. Det 
er væsentligt at frilægge dette skud 
inden de omgivende skud kvæler det.

Det var almindeligt, at der udførtes 2 
udrensninger i selvsåningerne, inden 
tynding kunne udnyttes af selvskovere. 
Som nævnt ovenfor er det sandsynligvis 
i relation til rådudviklingen og formen 
væsentligt, at enkeltstillingen på stød 
sker så tidligt som muligt.

Ærbevoksningerne fremkommet efter 
1967 har haft den økonomiske fordel, at 
olieprisernes stigning fra sidst i 70’erne 
skabte et brændemarked og hermed 
mulighed for tynding ved hjælp af selv
skovere.

Det anses for vigtigt, at der foretages 
en forstlig udvisning til selvskoverne - 
specielt i såninger med stor individvari
ation (evt. også med flere arter). Det er 
nok især i de første tyndinger, den forst
lige indsigt kan tjene sig hjem.

Ær som hjælpetræart 
eller forkultur
I mange tilfælde var der i de besøgte 
områder kommet andre arter på area
lerne sammen med ær. Det drejede sig 
især om ask. Hvor askens form og 
vækst var god, var der fine muligheder 
for gennem hugstudvælgelsen efter
hånden at konvertere bevoksningen til 
primært at bestå af ask.

Ær'en har her haft en funktion som 
hjælpetræart, som har medvirket til at 
dæmpe ukrudtsvegetationen og skabe

skovtilstand. Det gode brændemarked 
har medvirket til, at ’’fyldtræarten” ved 
brug af selvskovere har kunnet fjernes 
med positivt dækningsbidrag.

Måske kan man i opvækst af ren ær 
indbringe en mere optimal træart i grup
per og lade den selvsåede ær udfylde 
mellemrummene. Man vil på den måde 
opnå en ekstensivering og billiggørelse 
af kulturen i forhold til en komplet plant
ningskultur.

I naturnære driftsystemer med bøg 
er ær’en skattet for sin evne til at være 
forløber for en bøgeforyngelse. Ær’en 
kan hurtigt erobre arealet og hermed 
dæmpe spiringen af ukrudt. Bøgens 
lystolerance tillader den at spire og vok
se frem under ær.

Blandt de besigtigede bevoksninger 
var der nogle, hvor der også var indslag 
af bøg. Perspektiverne for bøg afhang 
her helt af den mængde og alder, som 
indslaget udgjorde på stormfaldstids
punktet.

Hvor bøgeforyngelsen på storm
faldstidspunktet havde været gammel 
og undertrykt, havde den kvalitetsmæs
sigt udviklet sig dårligt. Derimod sås 
der enkelte eksempler på smukke 
bøge, som ved stormfaldet var nær 
jævnaldrende med eller yngre end 
ær’en.

I stormfaldssammenhæng vil ær’ens 
funktion som forløber for bøgen vanske
ligt kunne udnyttes uden hjælp. Bøgen 
spreder ikke sine frø over store afstan
de, hvorfor artens indvandring her vil 
ske langsomt og fåtalligt.

Derimod må man antage, at æren i 
en ung alder vil kunne bruges som for
kultur for kunstigt indbragt bøg. Et vel
lykket eksempel på dette så vi på en 
senere tur til Skåne.

På trods af meget store kvalitetsfor
skelle blandt de besigtigede ær
bevoksninger, havde man i intet tilfælde 
- i hvert fald endnu - valgt at bruge 
ær'en alene som forkultur. Man havde 
valgt at lade den danne slutbevoksning. 
Det blev dog oplyst at ær'en flere andre 
steder var opgivet og erstattet af plant
ningskulturer.

Økonomi
Der var på turen meget livlig diskussion 
og divergerende meninger om rimelig
heden i at acceptere ær med tvivlsom 
formtendens og evt. uoptimal vækst 
som bevoksningsdanner.

Skovrider Staun - som har arbejdet 
med mange tilfælde af naturlig ærop
vækst efter 1967 - ville med sine erfarin
ger anbefale, at ær (på Sydfyn og til
svarende jorde) med vækstbonitet dårli
gere end 2,5 (Kjølby) ikke bør bevares, 
men bruges som forkultur. Med den 
vækstbonitet vil der på disse jorde kun
ne findes så meget mere fordelagtige 
træartsvalg, at en konvertering normalt 
bør kunne betale sig.

Som nævnt sås på turen ingen 
eksempler, hvor man endnu havde kon-
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Selvsået ær og ask efter 1967 stormen 
på Gråsten. Urørt. (Foto: F Theilby).

verteret ær’en, men det blev oplyst at 
tilfælde fandtes. De økonomiske incita
menter i de viste bekoksninger var p.t. 
ikke tilstede.

Kulturetableringen havde intet kostet. 
Der var i gennemsnit investeret i to 
udrensninger udført af distriktet. I almin
delighed var der siden foretaget to tyn- 
dingshugster ved brug af selvskovere. 
indtægterne fra selvskovningerne hav
de været så gode, at bevoksningernes 
"saldo” allerede nu 30 år efter start var 
positiv. Få plantningskulturer i det ved
producerende skovbrug kan hamle op 
med det.

Det er givet, at der kan opstilles reg
nestykker med vidt forskelligt udfald, 
afhængigt af driftsformål, tidsperspektiv 
og forventningerne til bevoksningernes 
fremtidige udvikling og til træmarkedet.

Skovdyrkningsmæssig
værdi
Uanset form- og vækstkvalitet i de viste 
tilgroninger med ær, er der ingen tvivl 
om den skovdyrkningsmæssigt store 
værdi i en træart, der som ær formår 
hurtigt at genetablere en skovtilstand.

Efter stormen i 1967 bidrog ær’en til 
nogle økonomiske og skovdyrknings
mæssige muligheder i de besigtigede 
områder, som var til stor fordel for de 
berørte distrikter. Hvordan muligheder
ne siden er blevet udnyttet har været 
forskellig fra distrikt til distrikt - men i 
alle tilfælde er virkningen til nu blevet 
vurderet som meget positiv - altså en 
succes.

Hvad kan vi så bruge 
erfaringerne til i dag?
Naturligvis vil der igen være steder, 
hvor man har mulighed for at vælge 
samme fremgangsmåde som i 1967. 
Som nævnt vil der for ær mange steder 
være et bedre genetisk grundlag end 
dengang.

Også de overordnede valgmulighe
der er flere og bedre. Afsætningssituati
onen for løvtræ betinger ikke efterladel- 
se af hugstaffald i mængder, så plant
ningskultur er umulig. Egentlige flade
fald i løv er denne gang ret få og små. 
Ær er afsætningsmæssigt blevet inter
essant. Man kan altså nøjes med at 
vælge løsningen på steder, hvor den 
også forstlig set er velegnet.

Størst interesse i den nuværende 
genkultivering har ær-udnyttelsen i 1967 
nok gennem sit eksempel på udnyttelse 
af selvtilgroning.

Uanset om træarten er ær, birk eller 
andre med god frøspredning og start
vækst, og om man ønsker at arten/arter
ne skal danne blivende bestand eller 
blot udnyttes som forkultur eller fyldt
ræarter, så er det den billigst tænkelige 
metode til hurtigt at genetablere skovtil
standen og dermed forøge sine valg
muligheder.

Og naturnært - det er det jo.
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BREDAL
- d i n g a ra n ti fo r kva lit et

■ale: .«• Bredal Planteskole A/S
Vort spec* & Nobihs 9575 Terndrup

(im^nnSg l lf.: 9833 5160 • Fax: 9833 5111
Web: www.bredal.as ■ Email: bredal@bredal.as

Produktion & salg af kvalitetsplanter til:
Juletræs- & klippegrøntproduktion, skovbrug samt plantninger i det åbne land

Tak til
Værtsdistrikterne for den i artiklen refererede 
del af Kulturbusduren var: Strandegaard 
skovbrug, Det Petergaardske skovdistrikt, 
Corselitze skovdistrikt, Brahetrolleborg skov
distrikt, Hvidkilde skovdistrikt, Fyns stats
skovdistrikt og Gråsten statsskovdistrikt.

Udover deltagere fra værtsdistrikterne 
deltog i alt 11 forstfolk fra praksis samt 7-10 
medarbejdere fra Center for Skov, Landskab 
og Planlægning (Skov og Landskab).

Tak til Produktudviklingsordningen og til 
ekskursionsværter og deltagende praktikere 
for en udbytterig tur på Øerne.

NORUP-SIMEGN

Udstiller på Langesø 
stand 61

Der vil vi vise dig det sidste nye 
indenfor indhegning.

• STÅLGÆRDE - de sidste 
nye typer

• PÆLE - de forskellige 
muligheder

• TILBEHØR - samlegrej 
til stålgærde

• UDSTYR til pyntegrønt

Vi hjælper dig gerne med 
sammensætningen af den 
rigtige hegnsløsning til kon
kurrencedygtige priser.

SILVA HEGN fører et stort 
program i TRÅDHEGN

stålgærde
fårehegn
hønsevæv
havehegn
industrihegn
parcelhegn
pigtråd
tråd nr. 14

NORUP-SILMJN
Sdr. Vissingvej 21 . 8740 Brædstrup 

Tlf. 75754270 . Fax 75754560
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Hundekampagne virker
Københavns statsskovdistrikt startede 
1. april en kampagne i lokalområdet for 
at få hundeejere til at holde hunden i 
snor - og den har haft stor effekt.

- Jeg skønner at vi før kampagnen 
havde 40-50% løse hunde uden for 
hundeskovene, siger skovrider Kim 
Søderlund til Skoven. Efter kampagnens 
start er hundene kommet i snor eller 
over i hundeskovene, så der nu er miin
dre end 10% løse hunde uden for hun
deskovene.

- I løbet af april og maj har vi anmeldt 
19 hundeejere til politiet. Der er rejst 
sigtelse efter Naturbeskyttelsesloven og 
givet bødeforlæg. Når vi anmelder 
sagen til politiet markerer vi at sagen 
tages alvorligt. Det har øjensynlig en 
stor effekt når "pæne borgere” får en 
bøde - selvom den ikke er særlig stor.

£
En kampagne på Københavns stats
skovdistrikt har ført til at næsten alle 
hunde nu føres i snor eller går løs i 
hundeskovene.

- En væsentlig grund til kampagnens 
succes er at distriktet har udlagt i alt 12 
hundeskove forskellige steder på 
distriktet. Det er let at komme i en posi
tiv dialog med hundeejeren når vi har et 
alternativ til ham - et sted hvor han er 
sikker på hunden ikke generer nogen.

Hundeskovene er beskrevet i fire fol
dere der dækker forskellige lokalområ
der, og i folderen forklares om hvorfor 
hunden skal holdes i snor. Teksten brin
ges også på distriktets hjemmeside 
(www.sns.dk, se under statsskovdistrik
terne). Se også foromtalen i Skoven 
4/00, side 208.

Kampagnen startede midt i marts 
hvor der blev sendt brev til en række 
medier i området. Det fremgik af brevet 
at personalet hidtil, når de mødte en løs 
hund, nøjedes med at påtale ulovlighe
den. Men fra og med 1. april ville man 
optage rapport og anmelde sagen til 
politiet.

Sammen med brevet fulgte folderne 
samt en side med en række "citat-pin
de” som aviserne frit kunne bruge. 
Citatpindene forklarer om baggrunden 
for kampagnen, problemerne for vildt 
og andre skovgæster, udlæg af hunde
skove og skovgæsters syn på hunde i 
skov (FSL undersøgelse).

Der kom omtaler i en række af de 
lokale distriktsblade, ofte med store

overskrifter, i to lokaludgaver af såvel 
Frederiksborg Amts Avis som Dagbladet 
Roskilde Tidende, samt Berlingske 
Tidende. Radioavisen bragte et inter
view, og TV-Lorry bragte også et indslag.

Alt i alt et udmærket initiativ som - 
indtil videre i hvert fald - har haft god 
effekt og kan inspirere private distrikter. 
Statsskovene har naturligvis bedre

muligheder for at finansiere udlæg af 
hundeskove, men private kan her søge 
et samarbejde med kommunen, som kan 
være interesseret i et tilbud til borgerne. 
Herlufsholm har erfaringer på dette 
område - se Skoven 4/00, side 207.

Kilde:Kim Søderlund 
personlig meddelelse 9.6.00, brev til 

pressen 14.3.00

BIOBRÆNDSEL KØBES

Fuglebjerg Fjernvarme ønsker tilbud på levering af 5.000-10.000 tons 
biobrændsel årligt i form af halm, flis og andre biobrændsler. Vores 
samlede energibehov er på ca. 100.000 GJ pr. år.

Leverancer af halm kan påbegyndes pr. 1. august 2002, mens leverancer 
af flis og andre biobrændsler allerede kan påbegyndes pr. 1. september 
2001.

Varmeværket er interesseret i både engangsleverancer eller vedvarende 
leverancer af følgende biobrændsler:

• Halm og halmpiller max. 6.500 tons
• Skovflis max. 10.000 tons
• Træflis eller rent træaffald fra træforarbejdende 

virksomheder max. 5.000 tons
• Frugtkerner, nødde- eller frugtskaller og tørre frugtrester
• Ubehandlede plantefibre som bomulds-, hør- og tobaksaffald

• Brændselspiller eller -briketter fremstillet af rene materialer
• Andre rene biobrændsler

Der ønskes tilbud på enten dele af den anførte mængde biobrændsel 
eller på hele mængden.

Tilbudet skal være incl. transport til værket og bedes opført med fulds
tændige oplysninger om mængde, pris og kvalitet af det tilbudte brænd
sel. Tilbudet skal være Fuglebjerg Fjernvarme i hænde

senest mandag den 31. juli 2000.

Varmeværket forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomme 
tilbud og forhandle pris- og leveringbetingelser samt kvalitet med den 
enkelte tilbudsgiver.

Yderligere oplysninger kan fås hos varmemester Ole Rasmussen på tlf. 
+45 55 45 36 88. Leveringsbetingelser for halmleverancer kan oplyses 
ved henvendelse til værket.

FUGLEBJERG FJERNVARME
Sandvedvej 16 og 31A 

4250 Fuglebjerg

SKOVEN 6-7 2000 281



SKADEDYR - TRÆMARKED

FYRREVED- 
NEMATODER 

I EUROPA

" '.‘tly ty f;

Fig. 1. Fyrretræer dræbt af fyrrevedsnematoder nord for Kyoto, Japan. (Foto Kåre 
Venn).

Af Jørgen Søgaard, Plante
direktoratet og Hans Peter 
Ravn, Skov & Landskab (FSL)

Fyrrevednematoder kan 
forårsage omfattende 
visnesyge i fyr. De hører 
hjemme i Nordamerika, 
hvor de ikke truer den 
levende skov. Efter ind
slæbning til Japan har 
de dræbt millioner af 
fyrretræer.

I 1999 blev nemato- 
derne fundet i Portugal, 
og på europæisk plan 
arbejdes der intensivt 
på at inddæmme angre
bet. Større angreb kan 
påvirke træmarkedet.

Der er ingen sammen
hæng mellem de sene
ste observerede skader 
på fyr i Danmark og fyr
revednematoder.

I sommeren 1999 blev der observeret 
nogle visne fyrretræer i Setubal-områ- 
det i Portugal. Ved nærmere under
søgelser viste det sig at være forårsa
get af angreb af den alvorlige plante
skadegører fyrreved-nematoden (Burs- 
aphelenchus xylophilus).

Det drejer sig om det første fund af 
denne planteskadegører i Europa, og en 
række initiativer er iværksat for at forhin
dre at skadegøreren skal udbredes yderli
gere. Det er ikke sikkert, hvorledes nema- 
toden er blevet indført til Portugal, men 
antageligt er det sket med import af varer 
emballeret i nåletræ fra Nordamerika.

I Portugal arbejdes der intensivt på 
at inddæmme og udrydde angrebet, og

en række krav er indført for at forhindre 
en spredning.

Det er ikke muligt umiddelbart at 
fastslå tilstedeværelsen af fyrrevedne- 
matoden med det blotte øje. Tilstede
værelsen af træbukkegange og eventu
elt vækst af blåsplintsvampe i gangsy
stemerne kan indikere, at yderligere 
undersøgelse er påkrævet. Det kræver 
specialviden og -teknik at skelne fyrre- 
vednematoden fra beslægtede arter.

Hvis man støder på nåletræ-partier 
uden plantepas (plantesundheds-doku
ment for intern EU-handel), som vides 
at have oprindelse i Portugal eller 
nabolandet Spanien, bedes man kon
takte Plantedirektoratet.

Nematoden
Fyrrevednematoder (eng.: Pine wood 
nematode) er 1 mim lange rundorme, 
som lever i nåletræ-arternes lednings
væv. De spredes imellem træer af 
træbukke af slægten Monochamus. 
Nematodens primære værtsplante er fyr 
(Pinus).

Fyrrevednematoden, Bursaphelen- 
chus xylophilus, blev første gang 
beskrevet fra USA i 1934. Den er hjem
mehørende i Nordamerika, hvor den 
kun lever i døde eller døende træer og 
ikke udgør nogen trussel mod den 
levende skov.

Fyrrevednematoden er senere fundet 
i Japan - indslæbt fra Nordamerika i
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Fig. 2. Samspillet mellem livscyklus af fyrrevednematoden og de træbukke, der spreder dem. (Fra Evans et al. 1996).

begyndelsen af århundredet. I Japan 
har den spredt sig og findes nu på tre 
af de fire hovedøer. I løbet af de sidste 
25 år er den desuden spredt til dele af 
Kina, Taiwan og Korea. I perioden 1975- 
85 blev der årligt dræbt 1-2 mio. m3 fyr
retræer i Japan (fig. 1).

Siden da har der i Europa været frygt 
for indslæbning og etablering af fyrre
vednematoden.

Samspil mellem 
nematoder og træbukke
Der er et komplekst samspil mellem fyr
revednematoden og den Monochamus- 
træbuk, der overfører nematoderne til 
friske træer. På fig. 2 er denne sammen
hæng afbildet.

Nematoden kan optræde i to former 
tilpasset henholdsvis opformering eller 
spredning. Hvis ynglematerialet er ved 
at være brugt op eller invaderet af 
sekundære svampe, eller hvis tempera
turen falder, vil nematode-populationen 
udvikle nogle særlige former af tredie- 
stadium larver.

Disse “sprednings-larver” er meget 
modstandsdygtige overfor ugunstige 
forhold. De samler sig omkring træbuk
kenes puppelejer, og tæt på tidspunktet 
for puppernes klækning skifter nemato- 
de-larverne til fjerde larvestadium. Dis
se larver sætter sig under dækvinger og

i åndedrætssystemet på de nyklække- 
de, voksne træbukke og følger med, når 
disse forlader yngletræet.

Tætheden af nematoder i de voksne 
træbukke kan være meget høj (over 
100.000). Den nyklækkede træbuk fly
ver ud for foretage et ernæringsgnav på 
den tynde bark i kronen af et friskt fyr
retræ. Nematode-larverne forlader her 
træbukken og trænger gennem gnav
såret ind i træets ledningsvæv. Hér 
udvikles opformeringsformen.

Afhængig af temperaturforholdene vil 
en enkelt hun i løbet af få uger blive til 
flere hundrede tusinder af nematoder.
På modtagelige træer vil opformeringen 
af nematoder have effekt på træet, dels 
på grund af at ledningsvæv for vand og 
næring blokeres, dels fordi træet som 
reaktion på angrebet producerer nogle 
stoffer, som er toksiske for træet selv.

Svenske undersøgelser har vist, at 
en anden nematode-art, B. mucronatus, 
findes udbredt. Denne er ikke kendt 
som skadegører, men den spredes ved 
hjælp af træbukke, herunder M. sutor. 
Denne træbuk-art har ved forsøg vist 
sig at kunne overføre B. mucronatus til 
såvel fyr som gran.

Fra Japan vides, at den vigtigste 
Monochamus-art ligeledes kan overføre 
såvel B. xylophilus som B. mucronatus. 
Det må derfor antages, at også M. sutor

c:AU

-v

r

■--

S Angrebet område

ID Bufftraonc

Fig. 3. Kort over hidtil påviste fund af 
fyrrevednematoder i Portugal samt den 
sikkerhedszone, der er lagt uden om 
fundene. Indenfor disse arealer fældes 
og destrueres alle angrebne træer. (Kil
de: Det portugisiske landbrugsministeri
um, 1999).
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vil være i stand til at overføre B. xylophi- 
lus.

Varmebehandlet træ
Der er ved en kommissionsbeslutning 
(nr. 2000/58/EF af 11. januar 2000) ved
taget en række foranstaltninger i EU. De 
har dels til hensigt at begrænse og 
helst udrydde skadegøreren, dels skaf
fe viden om eventuelle andre forekom
ster af fyrrevednematoden i EU med
lemsstaterne.

I praksis betyder det blandt andet, at 
alle nåletræer med visnesygesympto
mer skal ryddes og destrueres i det 
angrebne område i Portugal. Alt øvrigt 
nåletræ fra dette område må kun flyttes 
ud af området, hvis det er blevet varme
behandlet (56 gr. C målt i træets kerne i 
mindst 30 min.).

Behandlingen skal gennemføres, 
inden træet leveres til varemodtagere i 
resten af Portugal og i andre EU-lande. 
Varmebehandlingen skal være doku
menteret ved udstedelse af plantepas, 
som skal følge træpartierne under 
transporten.

Alle danske virksomheder, som 
køber nåletræ med oprindelse i Portu
gal, også via et andet EU-land som for 
eksempel nabolandet Spanien, bør 
være meget opmærksom på at sikre, at 
dette krav om varmebehandling er 
opfyldt.

Fig. 3 viser et kort med angivelse af 
de områder af Portugal, som er under
lagt de beskrevne restriktioner.

Undersøgelser 
i Danmark
For at være helt sikre på, at fyrreved
nematoden ikke allerede forekommer 
andre steder i EU, vil plantesundheds
myndighederne i alle EU-landene i 
løbet af sommeren 2000 gennemføre 
undersøgelser. Plantedirektoratet vil 
således i den kommende tid iværksætte 
prøveudtagninger fra en række udvalg
te lokaliteter i Danmark. Der vil blive 
fokuseret på:

- større indførselssteder for nåletræ 
fra Portugal, Canada, USA, Kina,
Taiwan, Japan og Korea,

- nåletræ fra savværker og andre 
virksomheder for forarbejdning af træ 
fra de nævnte lande.

Herudover kan der blive tale om at 
undersøge:

- nåletræer, primært fyrretræer, i et 
område af ca. 5 km radius omkring de 
ovennævnte lokaliteter,

- nåleskove, primært fyrreskov.
Det er vigtigt for europæisk skovbrug 

at forhindre udbredelse af denne plan
teskadegører i Europa. Derfor opfordres 
alle i den danske træbranche til at være 
opmærksomme på sagen og bidrage 
med relevante oplysninger ved i givet 
fald at tage kontakt til Plantedirektoratet.

Særligt bør man, hvis man i 1999 har 
indført partier af nåletræ med oprindel
se i Portugal og Spanien - og stadig har

Fig. 4. Monochamus sutor, den almin
deligste træbuk-art på fyr i Sverige og 
potentiel vektor (spredningsredskab) for 
fyrrevednematoen. Arter af Monocham- 
us-slægten er i Danmark kun fundet 
som tilfældige indflyvere eller indslæbt 
med træ-transporter (foto HPR, billen 
udlånt af Zoologisk Museum, Køben
havn).

restpartier på lager - kontakte Plantedi
rektoratet med henblik på en under
søgelse af en vedprøve for eventuelle 
infektioner af fyrrevednematode. Analy
sen er uden udgifter for virksomheden. 
Plantedirektoratet vil i videst mulig 
udstrækning undgå at påføre virksom
heden gener i forbindelse med en even
tuel undersøgelse.

Risiko for 
angreb i Danmark
I en europæisk risikoanalyse fra 1996 
konkluderes det, at en indslæbning af 
fyrrevednematoder udgør en alvorlig 
risiko for de europæiske nåleskove. Der 
er imidlertid en række forhold, som 
umiddelbart mindsker risikoen for nord
europæiske - bl.a. de danske - nåle
skove.

Selvom fyrrevednematoderne har vist 
en overordentlig stor tilpasningsevne og 
ved forsøg har vist sig i stand til at leve i 
en lang række Pinus-arter og endog i 
Abies-, Larix- og Picea-arter - herunder 
Picea abies - har der endnu ikke fore
kommet naturlige infektioner udenfor 
Pinus-slægten. Fyr er hovedværtstræet, 
og udbrud af visnesyge på gran er ikke 
kendt.

Desuden er vektoren ("smittebære
ren"), træbukke af slægten Monocham
us, ikke særlig tilpasningsdygtig til 
fremmede forhold. Træbukke af denne 
slægt, f.eks. Monochamus sutor (fig. 4)
- som er den hyppigste træbuk-art på 
fyr i Sverige og som er i stand til at 
overføre fyrrevednematoder - er her
hjemme kun fundet indslæbt én enkelt 
gang siden 1960. Øvrige arter af Mono- 
chamus-slægten findes også kun som

fåtallige tilfældige tilflyvere og indslæb
te individer.

Og hvad der måske er vigtigst: disse 
lejlighedvise introduktioner har ikke ført 
til etablering af faste bestande. Træbuk
ke af Monochamus-slægten findes hel
ler ikke etableret i England og Irland; 
men er som anført meget almindelig i 
skovfyr i Sverige.

Endelig er fyrrevednematodernes 
opformering meget temperaturbestemt.
I Japan forekommer angreb ikke nord 
for sommer-isotermen på 20°C (dvs. 
middeltemperatur for hele døgnet, red.). 
Sommer-isotermen på 20°C går i Euro
pa syd om Alperne; i Danmark er mid
deltemperaturen for august på 15,7°C, 
red.

Risikoen for etablering af fyrrevedne
matoder i Danmark må på det hidtidige 
erfaringsgrundlag vurderes som ringe. 
Det er imidlertid vanskeligt at forudsige, 
hvorledes andre kombinationer af insek
ter, nematoder og værttræer end dem, 
der kendes fra de angrebne områder i 
verden, vil kunne fungere, og der er 
derfor god grund til at være på vagt.

Det kunne frygtes, at forhold som 
nematodernes store tilpasningsevne og 
en pludselig optræden af hjemme
hørende insektarter som vektorer kan 
muliggøre en spredning og sygdoms
udvikling, også i Danmark.

Selvom visnesygeudvikling i danske 
nåletræer ikke er forventelig, vil angre
bne træer kunne udgøre en smitterisiko 
ved handel til andre, varmere dele af 
verden. Dermed vil sygdommen kunne 
få negativ indflydelse på ikke bare den 
danske handel og eksport, men på hele 
EU's plantesundhedsstatus og dermed 
eksportposition for nåletræ.

Den alvorligste følge af udbrud af 
visnesyge forårsaget af fyrrevednema
toder vil dog fortsat være ødelæggelsen 
af de syd- og mellemeuropæiske nåle
skove.

Kontakt
Hvis De har oplysninger, som kan hjæl
pe Plantedirektoratet i denne sag, eller 
har spørgsmål til ovenstående, bedes 
De kontakte Plantedirektoratet, Sektor 
for planter og plantesundhed: Telefon 
45 96 66 00, fax 45 96 66 13 eller 
e-post pd@plantedir.dk
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GENOPBYGNING 
AF TYSKE SKOVE

EFTER ORKANSKADER
Af forsker Andreas Brunner, 
Skov & Landskab (FSL)

I Nordtyskland har man 
mange erfaringer med 
genopbygning af skove 
efter stormskader på 
lokaliteter, som godt 
kan sammenlignes med 
de sønderjyske:
• Stormskader skabte 

færre kulturproblemer 
i naturnært drevne 
blandskove, hvor 
naturlig foryngelse 
fandtes før stormen 
eller etablerede sig fra 
resterende skærm
træer efter stormen.

• Efter fladefald har 
man gode erfaringer 
med naturlig foryngel
se af nåletræer og pio- 
nértræarter.

• Intensiv rydning førte 
til problemer på Liine- 
burger Heide efter 
stormen i 1972.

• Enkelttræblandinger 
er generelt meget 
problematiske, fordi 
udrensningen bliver 
dyr.

Takket været en bevilling fra Produktud
viklingsordningen har Skov & Landskab 
(FSL) indsamlet erfaringer fra genop
bygningen af skovene efter orkanska
der i Danmark og Tyskland (se artikel i 
Skoven 2/00, Brunner 2000, og Skoven 
04/00, Matthesen 2000).

Den 22. og 23. marts kørte "kultur-

bussen” med praktikere og medarbej
dere fra Skov & Landskab til Schleswig- 
Holstein og Niedersachsen, hvor der 
mange steder findes lokaliteter, som 
godt kan sammenlignes med danske 
skovlokaliteter.

Her har man også haft erfaringer 
med store orkankatastrofer og mindre 
stormskader. For eksempel hærgede en 
stor orkan i Niedersachsen i november 
1972 og ødelagde store arealer i fyrre
plantagerne på Luneburger Heide. 
Erfaringerne fra den efterfølgende gen
kultivering er interessante for skovbru
get i Danmark.

Fleksibiliteten i 
naturnær blandskov
Turen begyndte syd for grænsen i 
Suderlugum, hvor der findes samme 
lokalitetsforhold, som nord for grænsen, 
f.eks. på Lindet distrikt. Se tabel 1.

Skoven blev anlagt efter 1880 af Karl 
Emeis, som også forestod etableringen 
af nogle af de sønderjyske hedeplanta
ger med blandinger af forskellige løv- 
og nåletræarter, f.eks. Brøns skov.

I Suderlugum har decemberorkanen 
ikke været lige så voldsom som længe
re mod nord. Men også her findes 
stormskader i en skov, som næsten lig
ner en plukhugstskov. Der er ædelgran I 
forskellige aldre og dimensioner, og 
hyppig foryngelse af ædelgran.

Stormskaderne ser ikke særligt dra
matiske ud, fordi opvæksten er næsten 
komplet. Der var enighed blandt eks

kursionsværterne - skovfogederne Mat
thias Wruck og Jurgen Lorenzens - og 
gæsterne, om at resten også vil forynge 
sig naturligt i det ca. 1 ha store storm
faldshul, som vi besøgte.

Denne situation kan betegnes som et 
ideal af en skov med den størst mulige 
fleksibilitet. Selv stormskaderne har ikke 
kastet skoven tilbage til tidligere suc
cessionsstadier. Foryngelsen findes og 
koster miindre end en kunstig kultur.

Foryngelse under 
lyse skærme
En lignende gunstig situation kunne vi 
se i Erdmannshausen, syd for Bremen. 
Se tabel 2.

Distriktet havde igennem mange årti
er været naturnært drevet, da det blev 
ramt af orkanen i 1972. Orkanens ska
der var også her voldsomme og vælte
de en tredjedel af den stående vedmas
se. I den skovfyrdominerede hedeplan
tage plantede Erdmann og hans efter
følgere efter 1892 bl.a. bøg, eg, ædel
gran, douglas, lærk under en skærm af 
skovfyr.

Ved at holde f.eks. meget lyse bøge
skærme efter stormen har man fået en 
tilfredsstillende naturforyngelse. I min
dre huller eller tættere skærme har man 
enten satset på naturlig foryngelse af 
de mange forskellige arter i blandsko
ven (se figur 1) eller underplantet med 
bøg.

Også i yngre stormfaldshuller fra 
1990 har man fået naturlig foryngelse af

Tabel 1: Erfaringer med genkultivering efter stormen i Suderlugum (1).

Skovpart Suderlugum (1)

Lokalitet Smeltevandsaflejringer og flyvesand, podsol med jern-allag

Forhenværende
bevoksning

Blandskov af løv- og nåletræarter (Emeis-kultur), som i dag 
domineres af ædelgran (med bøg, eg, sitkagran), delvis 
plukhugststruktur

Stormen December 1999

Foryngelse Næsten komplet ædelgran foryngelse i ca. 1 ha stormhul
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Figur 1. Blandskov med rig vertikal 
struktur i Erdmannshausen: Efter at stor
men i 1972 fjernede halvdelen af ved
massen foryngede bevoksningen sig 
naturligt. (Foto: Ebbe Bøllehuus).

Figur 2. Stormfaldshul fra 1990 i Erdmannshausen: Naturlig opvækst af douglas, 
lærk, birk, skovfyr, rødgran og plantet bøg. (Foto: Ebbe Bøllehuus).

douglas, lærk, birk, skovfyr og rødgran 
(se figur 2).

Suppleringsplantningen med bøg 
betragter skovrider dr. Hoher i dette 
tilfælde kritisk i dag. Det skyldes dels, 
at selvforyngelsen er så vellykket, dels 
at bøgene blev plantet enkelttrævls og 
derfor har svært ved at konkurrere med 
nåletræerne og udvikle gode kvaliteter.

Erdmannshausen er en lidt bedre 
lokalitet end de sønderjyske heder. Selv 
om forsyningen med næringsstoffer på 
sandløss er dårlig, så kan vækstbetin
gelserne bedre sammenlignes med øst
danske morænelokaliteter.

Selv om altså lokalitetsforholdene i 
Erdmannshausen er noget bedre end i 
mange sønderjyske skove, gælder prin

cippet også her i Danmark: En bland
skov med potentiale for naturlig foryn
gelse viser en høj fleksibilitet efter 
stormskader (og bliver ofte også mindre 
skadet end andre skovtyper). Genkulti
veringen er ofte ikke noget problem i 
den situation.

Enkelttræblandinger
Men hvordan ser erfaringerne ud i situ
ationer, som mere ligner dem, vi har i 
Sønderjylland nu med store åbne area
ler og et lille potentiale for naturlig 
foryngelse9

I Suderlugum har man f.eks. efter 
stormen i 1967 over mange år plantet et 
stort antal forskellige løv- og nåletræ
arter på et mislykket kulturareal. Først

midt i 80’erne blev der sat et hegn. Der
efter kom der en del selvforyngelse. Se 
tabel 3.

Lokaliteten viser sig i dag at være en 
pæn blandskov med mange muligheder 
for fremtidige træartssammensætninger. 
Men det skaber også problemer, netop 
fordi arterne er blandet på enkelttræ- 
niveau, og det er derfor meget dyrt at 
holde og skabe den ønskede træarts
sammensætning.

Værterne Wruck og Lorenzen bekla
gede utålmodigheden i årene efter stor
men. I dag ville man plante arterne i 
grupper på dele af arealet og benytte 
naturlig foryngelse på resten.

Naturlig foryngelse 
af pionertræarter
Mere tålmodighed viste man f.eks. på et 
andet værtsdistrikt, Barlohe, med skov
parten Christianslust, nordvest for Ham
borg - men først efter, at man havde 
haft negative erfaringer.

Efter stormen i 1990 plantede man 
f.eks. bøg og ædelgran på et åbent are
al og fik store frostskader. Men der kom 
også birk, pil, lærk og rødgran naturligt i 
højt plantetal. Se tabel 4.

Lokaliteten har en jordbundstype, 
svarende til hvad man finder i Sønder
jylland, men klimaet er lidt mildere. 
Bevoksningen er i dag en intensiv blan
ding af forskellige træarter (se figur 3).

Værten, skovrider von Buchwaldt, er 
overbevist om, at han kan overlade det 
meste af konkurrencereguleringen til 
naturen og stadigvæk producere tøm
mer af normal kvalitet.

I Christianslust hørte vi også om 
positive erfaringer med forkultur af birk, 
skovfyr og røn, fremkommet som natur-

Tabel 2: Erfaringer med genkultivering efter stormen i Erdmannshausen.

Skovpart Erdmannshausen

Lokalitet Sandløss over ældre moræne (Saale-istiden), delvis podsoleret

Forhenværende
bevoksning

Naturnær blandskov (bøg, eg, ædelgran, douglasgran, 
lærk og andre)

Stormen 1972, 1990

Foryngelse - Naturlig foryngelse af bøg, douglasgran, lærk, birk, skovfyr, 
rødgran

- Underplantning med bøg

Sandløss er relativt fint materiale der stammer fra den sidste istid. Den typiske løss 
består overvejende af partikler i silt størrelsen, som først blev af lejret foran isranden 
med smeltevandsfloder, og siden flyttet af vinden i tørre perioder. Sandløss indehol
der dog en højere andel flyvesand.

Saale-istiden er den næstsidste istid - moræne herfra kender vi i de vestjyske 
bakkeøer.
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Figur 3. Naturlig opvækst af pionerer og nåletræarter efter stormfald på skovparten 
Christianslust. (Foto: Ebbe Bøllehuus).

Figur 4. Egekultur efter renafdrevet 
skovfyrbevoksning og intensiv jordbear
bejdning på skovdistriktet Rotenburg. 
Bemærk humussens lagring i jorden 
efter jordbearbejdningen. (Foto: Andre
as Brunner).

lig tilgroning efter stormen i 1976. Den 
naturlige forkultur blev senere under
plantet med douglas, grandis og bøg.

Underplantning med bøg og grandis 
blev brugt meget på distriktet. Storm
skaderne i disse underplantede bevoks
ninger havde ikke ført til så store kultur
problemer, fordi kulturen stod færdig på 
arealet, efter at man forsigtigt havde 
fjernet tømmeret, f.eks. efter stormen i 
1990. Også her beklagede man de sto
re plejeomkostninger, der følger med 
enkelttræ- eller rækkeblandinger.

For intensiv 
arealforberedelse?
Det var overvejende de dårlige erfarin
ger vi fik at se på distriktet Rotenburg i 
Niedersachsen. Se tabel 5.

Her var formålet at erstatte de vælte
de skovfyrbevoksninger efter stormen i 
1972 med egekulturer. Samme metode 
blev også anvendt efter renafdrifter i de 
følgende år. Med stor indsats af forskel
lige slags maskiner blev kvas - og i 
mange tilfælde humus - lagt i ranker og 
arealet efterfølgende dybpløjet.

Væksten af de plantede eller såede 
ege var især utilfredsstillende på arealet 
mellem rankerne, selvom dybdepløjnin
gen blev kombineret med kalkning og 
forskellige gødskninger bagefter.

På stedet mente man, at såvel den 
indledende humusrydning som den 
senere dybpløjning var årsag til den 
dårlige forsyning med næringsstoffer.
De danske ekskursionsdeltagere var 
her tilbøjelige til primært at tilkende 
humusrømningen skylden (se f.eks. 
Neckelmann 1998).

Resultatet var ifølge skovfoged 
Kuper kun tilfredsstillende, hvis

humuslaget ikke blev fjernet ved kvas
rydning. Det skulle i stedet forsigtigt 
pakkes ind i mineraljord ved pløjning, 
således at iltforsyningen var tilstrække
lig for humusomsætningen, og nærings
stofferne var tilgængelige for planterne. 
Se figur 4.

I overensstemmelse med program
met for naturnær skovdrift har man i 
Niedersachsen i 90’erne forladt kultur
modellen med renafdrift og jordbear
bejdning.

Geduld (Tålmodighed)!
Prof. Dr. Hans-Jurgen Otto - som var 
afdelingsleder i skovdyrkningskontoret i 
Niedersachsen i mange år efter orka
nen i 1972 - har sammenfattet erfarin
gerne i flere artikler (f.eks. Otto 1992). 
Hans hovedkonklusioner med hensyn til 
genkultiveringen er:
• Der er generelt en bedre skovtilstand 

i dag på de distrikter, som ikke har 
fjernet alle tilbagestående skærm
træer og rande efter stormen.

Tabel 3: Erfaringer med genkultivering efter stormen i Suderlugum (2).

Skovpart Suderlugum (2)

Lokalitet Smeltevandsaflejringer og flyvesand, podsol med al-lag

Stormen 1967

Foryngelse - Første kultur mislykket
- Mange træarter plantet i enkelttræblanding: ædelgran, 

douglasgran, grandis, eg, bøg, rødgran, lærk
- Selvforyngelse efter hegning i 1985: skovfyr, srtkagran og 

andre

Tabel 4: Erfaringer med genkultivering efter stormen i Christianslust.

Skovpart Christianslust (Barlohe)

Lokalitet Smeltevandsaflejringer, delvis podsoleret

Stormen 1990

Foryngelse - Bøg og ædelgran med frostskader
- Selvforyngelse af birk, pil, lærk og rødgran efter hegning
- Enkelttræblanding
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Tabel 5: Erfaringer med genkultivering efter stormen i Rotenburg.

Skovpart Rotenburg

Lokalitet Ældre grundmoræne (Saale-istiden), lerholdigt dæksandslag 
af varierende tykkelse over ler i underjorden

Forhenværende
bevoksning

Skovfyr (med rødgran)

Stormen 1972

Foryngelse Egekultur efter intensiv jordbearbejdning

• Jorden blev generelt bearbejdet for 
meget og forkert, og det betød, at 
næringsstofferne i humus blev koncen
treret i rankerne eller begravet i jorden. 
Følgerne kan stadigvæk ses; mange 
års frost- og tørkeskader, dårlig vækst, 
eller lyngdække på frilagt mineraljord.

• Ligesom de fleste af vores værter på 
kulturbus-turen efterspørger Otto 
også mere tålmodighed ved genkul
tivering efter stormen.

For at sammenfatte konklusionerne fra
vores tur i Nordtyskland behøver man
blot til det ovenstående tilføje følgende:
• Træarterne skal blandes i grupper og 

ikke enkelttræ- eller rækkevis, hvis 
formålet er på lang sigt at skabe en 
blandskov uden unødigt høje ple
jeomkostninger.

• Naturlig foryngelse efter stormfald 
bliver i langt højere grad brugt til 
genopbygningen i Nordtyskland i 
dag end efter orkanen i 1972. Det 
gælder både i naturnært drevne sko
ve med mindre stormhuller og efter 
fladefald i ensartede bevoksninger.

• Foryngelse af mange træarter i blan
dinger er de fleste steder kun mulig 
med beskyttelse mod vildtbid.

Litteratur
Brunner, A. 2000. Genopbygning af tyske 

skove efter orkanskader - erfaringer fra
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90-93.

Matthesen, P. 2000. Gentilplantning efter 
stormfældet nåletræ i hedeplantager. 
Skoven 4/2000: 194-196.

Neckelmann, J. 1998. Foryngelse af rødgran 
på heden II. Jordbearbejdning og hjæl
petræer på renafdrift. DST 1/98: 1-24.

Otto, H.-J. 1992. Nach dem Sturm - Erfa- 
hrungen aus der Sturmkatastrophe 1972 
in Niedersachsen. Der Wald 44: 52-55.

Stormfaldsmøde
Universitetet i Freiburg afholder et to 
dags-seminar den 21 .-22. september 
om “Genkultivering af stormfaldsarea
ler”. Der er foredrag af en række forske

re fra Universitetet i Freiburg og Forsk
ningscentret for Skovbrug i Freiburg, 
samt Skovstyrelsen i flere delstater.

Erfaringerne fra orkanen i 1990 i 
Tyskland (se artikel i Skoven 2/00) 
anvendes nu efter orkanen 26.12.99. 
Selv om lokalitetsforhold i Sydtyskland 
er lidt anderledes end i Danmark, så kan 
de tyske erfaringer overføres til Dan
mark direkte eller bruges til inspiration.

Tilmelding kan ske til Waldbau-lnsti- 
tut der Universitåt Freiburg, Tennen- 
bacher Str. 4, D 79106 Freiburg, Tel. 
+49-761-203-3678, Fax +49-761-203- 
3781, Email: waldbau@uni-freiburg.de 
eller til mig (Andreas Brunner, tlf. 45 17 
83 11, abr@fsl.dk).
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Brumi

Nyt!
Nu også

belmed varia
hastighed

PROF. ROTORKLIPPERE 
OG BJÆLKEKLIPPERE

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

Fra 53 til 90 cm.

Miljøvenlig Honda 
eller Kawasaki motor. 

Blyfri benzin. 
Fra 5 til 11 HK

Priser fra
kr. 6.396,-

excl. moms.

Importør:
Be20mpfLangea»VV0 ■ stand 36

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

Tlf. 98391711. Fax. 98392522

i»» »
Specialist i vedligehold af grønne områder

HX 225 
Fingerhegnsklipper

3
*
Ai
m

m:,

Vester Nebel • 6040 Egtved • Tlf. 7555 3644 • Fax 7555 4243

: :

iiljj

Grenknuser/fræser: 
Kraftbehov fra 50 til 300 hka 1? iIUSi

, åt

■Siam.

Stribefræser: 
Arbejdsbredde 
0.45 til 0,95 m

;■

Universal-kom- 
postmaskine: 

Med faste 
knive eller 

slagler

Besøg os pa 
Langesø 

- stand 55

Blåkildevej 8 ■ Stubberup • DK 5610 Assens 
Tlf. 64 79 10 75 • Fax 64 79 11 75 

Mobil 40 56 77 46 ■ e-mail: interforst@post.tele.dk 
Homepage: www.interforst.dk

TP 860 P

* TP 860 P med særlig stor tragt.
* Velegnet til flishugning af grenmatr.
* Klarer stammer op til 22 cm i diameter.
* Til traktorer fra 50 HK.
* Er CE mærket og opfylder gældende 

sikkerhedskrav.

Se den og nogle af vore øvrige flishuggere på
Langesø messen den 17. august, stand 20.

UNPana as
Ølholm • 71 80 Tørring ■ Telefon 75 80 52 00
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NY GODKENDT
KVALITETSBESKRIVELSE 

FOR BRÆNDSELSFLIS
Tabel 1. Krav til fliskvaliteters størrelsesfordeling i procent af totalvægt

Navn Soldskuffe Fin
%

Mellem
%

Grov
%

Air Spout
%

Forgasning
°/o

Smuld < 3 mm <10 <8 <8 >2 <4

Småt 3 < X < 8 mm <35 <30 <20 >5 <8

Mellem 8 < X < 16 mm (i d o >60 (2 <25

Stor 16 < X < 45 mm <60 o (i

>60 <3Ekstra stor 45 < X < 63 mm <2,5 <6 o <15

Overstor > 63 mm <0,25 <0,6 <3 <3

Overlang 10 100-200 mm lang <1,5 <3 <6 <4,5 <6

Overlang 20 > 200 mm lang (4 0 <0,5 <1,5 <0,8 <1,5

' ingen krav
'1 2 disse to klasser tilsammen skal udgøre mindst 60%
3 disse tre klasser tilsammen skal udgøre mindst 60%
4 partikler med følgende dimensioner må ikke forekomme:

- længere end 500 mm med en diameter > 10 mm
- større end 30 x 50 x 200 mm

Af Pieter D. Kofman, Skov og 
Landskab(FSL)

Der er nu udarbejdet 
nye kvalitetsklasser for 
brændselsflis.

Der findes fem klasser 
egnet for villafyr, institu
tionsfyr, fjernvarmean
læg med ristefyring, 
hhv. indkaster, samt for
gasningsanlæg.

Der er også lavet reg
ler for udtagning af 
prøver.

Siden 1987 har der eksisteret en aftale 
om kvalitet af brændselsflis, som de fle
ste producenter og forbrugere anven
der i deres kontrakter om levering af flis.

Siden da har der været en kraftig 
udvikling af flishuggere og af anlæg til 
flisfyring. Den fliskvalitet, som laves i 
dag, er betydelig grovere end den der 
er beskrevet i aftalen fra 1987 for at 
imødekomme fjernvarmeværkernes 
ønsker. Det indebærer imidlertid, at kva
litetsbeskrivelsen ikke længere dækker 
den kvalitet som bliver leveret.

Indenfor projektet om træbrændsels
kvalitet 1) er der udviklet et nyt soldsy
stem til disse brændsler, som er 
anvendt til at formulere kravene til den 
nye beskrivelse af fliskvalitet. Denne 
nye beskrivelse er blevet drøftet i en 
arbejdsgruppe bestående af Ebbe 
Leer, Hedeselskabet, Frands Lauritzen,

1) Projekt støttet af Energistyrelsen, J.nr.
51166/97-0007.

Kjellerup Varmeværk, Niels Bøjer,
Elsam, Gert Schultz, Sjællandske Kraft
værker og forfatteren.

Kvalitetsbeskrivelsen har tidligere 
været bragt i fagbladene med opfor
dring til at komme med kommentarer. I 
alt 8 organisationer kom med forslag til 
ændringer. Disse forslag er indarbejdet 
i kvalitetsbeskrivelsen og har nødven- 
diggjort en udvidelse af antallet af klas
ser fra tre til fem.

Sammen med de nye kvalitetsklasser 
er der udarbejdet en beskrivelse af, 
hvordan man udtager prøver til sold- 
ning, hvordan man forbehandler prøver
ne og laver selve soldningen og bereg
ningerne. Disse to sider er forelagt Dan
ske Skoves Handelsudvalg, som den 
10. april 2000 har godkendt den nye 
kvalitetsbeskrivelse som efterfølger for 
den fra 1987.

Kvalitetsbeskrivelsen er:

Kvalitetsklasser for 
brændselsflis i Danmark
Denne kvalitetsbeskrivelse af brænd
selsflis i Danmark omfatter fem typer

flis, som er meget anvendt og som er 
målrettet til forskellige slags forbrugere:

- fin flis
- mellem flis
- grov flis
- air spout flis
- forgasningsflis
Fin flis er beregnet til villafyr, som 

bruger snegle til transport af flisen. Dis
se snegle er af mindre dimension og 
meget følsomme overfor overlange og 
overstore partikler.

Mellem flis er beregnet til institutions
fyr, hvor der ønskes en finere flis end 
’’grov flis”.

Grov flis er beregnet til fjernvarmean
læg med ristefyring, hvor flisen normalt 
skubbes ind i fyret. Her ønskes en grov 
flis (store partikler) og en begrænset 
mængde ’’smuld”.

Air spout flis er beregnet til anlæg 
med indkaster eller air spout. Disse 
anlæg behøver en vis mængde 
’’smuld", men er samtidig lidt følsomme 
overfor ’’overlang”.

Forgasningsflis er en ekstra grov flis 
med en meget begrænset mængde
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De nye standarder for fliskvalitet skal 
bl.a. imødekomme ønskerne fra fjern
varmeværkerne der ønsker en ret grov 
flis.

’’smuld" og andre fine partikler. Denne 
flis er specielt beregnet til mindre for
gasningsanlæg.

Kravene til disse fem klasser findes i 
tabel 1, Alle størrelsesfordelinger måles 
ved hjælp af et roterende soldanlæg, 
som er udviklet til formålet med finansiel 
støtte fra Energistyrelsen,

Soldet frasorterer overlange partikler 
før de øvrige partikler bliver fordelt i 
seks størrelsesklasser ved hjælp af fem 
soide med runde huller i størrelserne 3, 
8, 16, 45 og 63 mm. Disse hulstørrelser 
er i overensstemmelsen med ISO stan
dard 3310/2. Partikler større end 63 mim 
og mindre end 100 mm falder ud af 
enden af soldtromlen. De overlange 
partikler sorteres ved håndkraft i to 
klasser: 100 til 200 mm længde og over 
200 mim længde.

Udtagelse af prøver 
Ønsker man en bedømmelse af størrel
sesfordelingen af flis, skal der udtages 
en prøve på mindst 60 liter. Dette fore
går bedst på følgende måde:

Jævnt fordelt fra hele stakken udta
ges 10 grebfulde flis. Greben skal stik
kes så dybt ind i stakken, at den er 
skjult. Med flisindhold trækkes greben 
forsigtig ud af stakken, og flisen hældes 
over i en stor plastiksæk.

Når sækken er fyldt med de 10 greb
fulde flis, lukkes den forsvarligt, puttes i 
endnu en sæk og pakkes herefter i en 
papkasse og sendes til: Forskningscen
tret for Skov & Landskab, Kvak Møllevej 
31,7100 Vejle, att. Pieter D. Kofman.

Forbehandling
Ved modtagelsen bliver flisen fortørret til 
under 20 % fugtindhold for at sikre at 
de små partikler ikke klistrer fast til de 
større på grund af overfladefugtighed.

Prøven deles nu i fire lige store porti
oner. De tre af disse portioner anvendes 
til soldanalyse med det roterende sold, 
og den fjerde opbevares til kontrol.

Soldning
Hver af de tre delprøver mades lang
somt ind i soldet. Efter hver delprøve 
vejes de enkelte skuffer, og vægten her
af noteres ned. Vægtene indføres i et 
regneark, som trækker skuffevægten fra 
og udregner den procentvise fordeling 
på basis af totalvægten.

Resultatet af soldanalysen udgøres 
af gennemsnittet af soldnmger af de tre 
delprøver.

Inspektion
Flisen inspiceres også for indhold af 
fremmedlegemer såsom sten, metal, pla
stic o.I. Er der fund af disse, gøres en be
mærkning herom på resultatblanketten.

Rapport
For hver soldning udfærdiges en rapport 
som indeholder oplysninger om afsender 
af prøven, hvor prøven stammer fra, hvil
ken maskine, der har produceret flisen, 
dato for modtagelse af prøven, dato for 
soldanalysen, samt angivelse af analyse
ansvarlige. Rapporten indeholder også 
en vurdering af soldanalysen samt even
tuelle særlige bemærkninger.

SKOVBRANDFORSIKRING
DANSK PLANTAGEFORSIKRING m'ééé

forsikrer mod brandskader i skove og plantager
Genplantningsforsikring

Dækker udgiften til oprydning og genplantning afbrændte arealer.
Årlig præmie 4,80 Er. pr. ha. Maks. erstatning 24.000 Er. pr. ha. Indskud ved nytegning 

10 kr. pr. ha. dog minimum 100 kr. Årlig grundpræmie 100 kr. pr. forsikring.
Træværdiforsikring

Dækker brændte bevoksningers træværdi. Årlig præmie 6 kr. pr. ha.
Maks. erstatning 25.000 kr. pr. ha. Ejer beholder resterende træværdi.

Bemærk. Efter år med kun små brandskader reduceres præmierne (excl. grundpræmien) 
for både genplantnings- og træværdiforsikring med en årsrabat på indtil 75%.

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

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

www.skovbrand.dk

Dansk Plantageforsikring er et gensidigt forsikringsselskab, som ejes af forsikringstagere. Selskabet styres 
af et repræsentantskab, som vælges blandt de godt 2300 forsikringstagere.
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NATURVÆRDIER

DANSK
NATURPOLITIK

Naturrådet fremlagde 
sin første store rapport 
med visioner og anbefa
linger for dansk natur
politik.

Naturrådet blev nedsat af miljøministe
ren i 1998 for at "være med til at sætte 
dagsordenen for udvikling af naturen og 
landskabet”. Ambitionen har været at 
lave en parallel til Det økonomiske Råd, 
hvis vismandsrapporter behandles ind
gående i medierne.

Den 25. maj udsendte Rådet sin 
første store rapport, som har givet man
ge reaktioner. Læserne af Skoven-Nyt 
har kunnet følge en debat om adgangs
regler - idet Rådet foreslog en forbed
ring af adgangsmulighederne i det 
åbne land.

Det vil føre for vidt at gennemgå hele 
Rådets rapport. Derfor omtales i artiklen 
udelukkende anbefalingerne fra Rådets 
vismænd til især Fødevareministeren og 
Miljø- og Energiministeren - med 
hovedvægt på skovområdet.

Drivhuseffekten
1. National beredskabsplan for driv
huseffekten. I de kommende hundrede 
år ventes den årlige gennemsnitstem
peratur at stige med 2,8 grader, ned
børen ventes at falde med 5%, og 
vandstanden i havet ventes at stige 50 
cm. Nedbørsoverskuddet reduceres, 
små vandløb kan tørre ud, og der ven
tes øget vandstress i bl.a. nåleskove.

Europas klimabælter forskydes mod 
nord 160-640 km, således at Danmark 
får et klima svarende til Nordfrankrig 
eller Sydøstengland i dag.

Rådet anbefaler at undersøge betyd
ningen af klimaforandringerne, at 
opbygge et beredskab for konsekven
serne af ændringerne, og at overvåge 
ændringer i naturen som følge af ænd
ret klima.

Bevare halvnatur 
og skove
2. Forstærket indsats for at bevare og 
genoprette halvnaturarealer og skove. 
Halvnatur er enge, moser, strandenge, 
overdrev, klitheder og heder.

Åbne halvnaturarealer: Her foreslås 
en prioritering af de mest værdifulde 
områder, herunder skal der skaffes mid
ler til og laves lovgivning for at bevare

Naturrådet
Rådet blev nedsat i 1998 af miljø
ministeren som en uafhængig institu
tion. Rådet skal ’’være med til at sæt
te dagsordenen for debatten om en 
bæredygtig udnyttelse og udvikling 
af naturen og landskabet, og bidrage 
til at disse emner får en mere synlig 
placering i samfundsdebatten.”

Rådet har fire vismænd:
Professor Peder Agger, Roskilde 
Universitetscenter (formand),
Direktør Jette Baagøe, Jagt- og 
Skovbrugsmuseet,
Direktør, professor Ole Hamann, 
Botanisk Have og Københavns 
Universitet,
Professor Jørgen Primdahl, Institut 
for Økonomi, Skov og Landskab på 
Landbohøjskolen.

Rådet har et sekretariat med 5 
fastansatte medarbejdere og 3 pro
jektmedarbejdere. Desuden er til
knyttet et repræsentantskab med 39 
medlemmer fra myndigheder, 
erhvervs- og interesseorganisationer 
(bl.a. Dansk Skovforening) samt den 
videnskabelige verden. Repræsen
tantskabet mødes 1 gang om året.

Rapport om naturpolitik
Naturrådet udgav i maj en serie rap
porter under fællestitlen Dansk 
Naturpolitik:

* Visioner og anbefalinger - vis
mandsrapport 2000. (Synspunkter 
fra Rådets fire vismænd. Kapitel 5 
herfra er omtalt i artiklen). 86 sider, 
ill. Pris 100 kr.

* Viden og vurderinger - temarap
port 1, 2000. 328 sider, ill. (Indlæg 
fra en række eksterne forfattere 
under overskrifterne naturpolitikkens 
rammer, samfund og natur (bl.a. sko
vbrug) og naturens tilstand (bl.a. 
skovenes natur)). Pris 150 kr.

* I bæredygtighedens perspektiv 
- temarapport 2, 2000. 236 sider, ill. 
(Indlæg fra en række eksterne forfat
tere under overskrifterne bæredyg
tighedens principper - nogle fortolk
ninger - og bæredygtighedens prak
sis - nogle eksempler). Pris 150 kr.

De tre rapporter kan købes i Mil
jøbutikken, tlf. 33 95 40 00, De kan 
også læses på rådets hjemmeside, 
www.naturraadet.dk, se under Vis
mandsrapport. Rapporterne hentes 
som pdf-filer uden billeder.

de mest værdifulde områder. De Mil
jøvenlige Jordbrugsordninger bør pri
mært bruges til at sikre naturværdier, 
herunder sikre ekstensiv drift på halv
naturarealer.

Man bør fremme ekstensiv kvægdrift 
på halvnaturarealer, samt forbyde 
gødskning og brug af pesticider på are
aler omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§3. Der bør udlægges beskyttelses
bræmimer om alle beskyttede arealer.

Småpiantninger og småskove uden 
fredskovspligt samt alle halvnaturarea
ler i forskellige tiIgroningsstadier i land
brugslandet bør sikres somi levested for 
dyr og planter.

Belastningen af naturen med ammo
niak bør nedsættes væsentligt. Ammo
niak stammer især fra udbringning af 
gylle, og i gennemsnit tilføres 15 kg 
kvælstof pr. ha. Det kan ændre plante
væksten på højmoser, heder mv, så 
blomster erstattes af brændenælder og 
lyng bliver til græs.

Skovene: Alle naturskovsarealer bør 
registreres med henblik på en perma
nent sikring. (Begrebet naturskov defi
neres ikke af Rådet, men i en artikel af 
B. Graae står at "bevoksningerne er 
efterkommere af hjemmehørende arter 
og racer, som har sået sig selv på loka
liteten”).

De naturlige vandstandsforhold i 
skovene bør genoprettes - dvs. et stop 
for dræning. Det skal dog være muligt 
at dræne hvis kulturhistoriske eller 
naturbeskyttelsesmæssige værdier kan 
påvirkes i negativ retning. På kort sigt 
bør indsatsen omfatte statsskove, og på 
længere sigt også privatskove.

Skovstøtteordningerne bør udvides 
så de omfatter en målrettet, langsigtig 
omstilling til naturnær drift.

Mere dynamik
3. Mere dynamik i den danske natur. 
Både land- og skovbrug skal ifølge 
loven udnyttes erhvervsmæssigt, og det 
begrænser spillerummet for naturens 
frie processer. Hvis naturen skal sikres 
på langt sigt skal der gives plads til 
større dynamik.

Der bør etableres større sammen
hængende, urørte naturområder inden 
for alle de vigtigste naturtyper - fx urør
te hav-, fjord- og kystlandskaber, urørte 
ferske vådområder og urørte skovområ
der. Formålet er at øge den biologiske 
mangfoldighed og give befolkningen 
flere oplevelses- og fnluftsmuligheder.

Man skal muliggøre naturlig tilgro-
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ning på fredskov (herunder stormfalds
arealer), tillade at ny skov kan etableres 
ved naturlig tilgroning, revidere skovlo
ven så der kan udlægges urørt skov 
uden dispensation, fjerne inddigning af 
vandløb så der fx kan ske oversvøm-

Adgangsret
Overvismand Peder Agger talte på 
et pressemøde for friere adgang til 
det åbne land. Som begrundelser 
anførte han:

* Der er i dag en øget velstand og 
dermed et øget friluftsliv.

* Befolkningen har en øget mobili
tet (dvs. kan lettere bevæge sig 
omkring, red.).

* Det åbne land lukkes (bl.a. fordi 
der er nedlagt mange markveje og 
-stier, red.).

* Det åbne land samles på færre 
hænder (bl.a. som følge af landbru
gets strukturudvikling, red.).

* Mange arealer tages ud af drift 
for offentlige penge.

- Alt dette betyder at adgangsreg
lerne ikke er i pagt med tiden, og bli
ver det stadig mindre.

Peder Agger blev spurgt om hvor
for Rådet ikke har gjort sig overvejel
ser om konsekvenserne af at tillade 
mere færdsel i det åbne land:

- Vi ville oprindeligt have ventet til 
en senere lejlighed, men spørgsmå
let er blevet aktualiseret af den kom
mende konference om adgangsreg
lerne (den 13. juni, red.). Derfor syn
tes vi noget skulle siges. Det vi siger 
er ingen videnskabelig anbefaling.

Naturværdier i skoven
I rapporten er der gjort meget ud af 
det åbne land og halvnaturen. Hertil 
bemærkede Peder Agger på presse
mødet:

- I de seneste ti år er der sket 
mange ting på skovområdet som 
trækker i den rigtige retning. Derfor 
har vi ikke gjort så meget ud af skov
bruget i Rådets anbefalinger.

Vismand Jette Baagøe talte bl.a. om 
mere fri dynamik i naturen, herunder 
udlæg af urørt skov:

- Når jeg siger urørt skov så 
mener jeg urørt. Når man har valgt et 
område skal man holde nallerne væk 
og ikke grave fx nåletræer op som 
man ikke synes skal være der og 
udsætte små søde dyr som man 
synes skal være der.

ning vinter og forår i ådale, samt afvikle 
plantager i klitarealer.

Bedre adgang
4. Bedre adgangsrettigheder til befolk
ningen. Ejendomsretten er meget skævt

fordelt. Under 10% af landets befolk
ning ejer 75% af arealet, og derfor bør 
befolkningen i størst muligt omfang sik
res fri adgang til det åbne land. Ud over 
at være et gode i sig selv er oplevelsen 
af naturen og dens anvendelse afgøren
de for at nuværende og fremtidige 
generationer forstår nødvendigheden af 
en bæredygtig udvikling.

Naturbeskyttelsesloven bør justeres 
så adgangsforholdene generelt forbed
res i det åbne land. Der bør dog stadig 
være undtagelser for landbrugsarealer i 
omdrift der kan tage skade af færdsel, 
jorden tæt ved boliger og meget 
følsomme naturområder hvor offentlig
hedens generelle adgang kan være i 
konflikt med hensyn til naturbeskyttelse.

Desuden bør der skabes bedre for
bindelse mellem byområder og det 
åbne land.

Generelt
5. Generelle anbefalinger. Der skal 
være større sammenhæng i indsatsen 
over for naturen. Der skal bl.a. laves 
præcise målsætninger for den danske 
naturpolitik, et langsigtet program til 
overvågning af naturen, og den hidtidi
ge indsats skal vurderes i højere grad.

En national prioritering skal supplere 
den eksisterende naturbeskyttelse i 
særlige områder. Ved alle aktiviteter 
skal der tages hensyn til naturen ved en 
bedre integrering af naturhensyn i bl.a. 
skovbrugssektoren.

Der skal nedsættes et ekspertudvalg 
om bæredygtighed, værdier og etik, 
borgerne skal sikres bedre indflydelse i 
naturpolitikken, og principperne for 
bæredygtighed skal indskrives i grund
loven.

JJ Skovservice
m

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

Træfældning • Topkapning • Beskæring 
Udkørsel • Udslæbning • Stødfræsning 

Flishugning med kranmadet TP 960 
Hegnsklipning med Twiga 5000 

Salg af træklatreudstyr 
Underholdning med skovhuggershows

^ c°Asr

^O/fVQ
Ring og få tilsendt prislister/brochurer
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Aflægning af kævle for fuld udblæsning

Af Anders Neergaard 
Jacobsen, Skovskolen i 
Nødebo

Skovskolen har under
vist skovarbejdere i 
Malaysia i fældeteknik. 
Det førte til at der blev 
lavet en Rullende Afde
ling i Malaysia til at gen
nemføre lokal undervis
ning.

Kurserne vil betyde en 
bedre udnyttelse af 
regnskoven, en mere 
skånsom skovning, og 
en højere status til 
skovarbejdet.

Skovskolens internationale afdeling har 
i gennem et par år været engageret i 
malaysisk skovbrug gennem et DAN
CED projekt: Malaysia-DANCED Project 
on Extraction and

Processing of Forest Residues and 
small Dimension Logs.

Hovedformålet med projektet har 
været at forbedre udnyttelsen af hugst
affald til gavntræ, idet der for hver 
udkørt m3 ligger 2 m3 tilbage i skoven. 
Typisk bliver kævlen lagt af ved første 
sidegren, hvorefter resten går til grun
de.

Spildet af godt træ forøges ved at 
der tit er andre træer, som bliver revet 
omkuld under fældningen. Det skyldes 
at træerne er forbundet med lianer eller 
at skovarbejdernes fældeteknik er man
gelfuld - og disse træer må ikke gøres 
op da de ikke er vist ud.

Forberedelse til de 
første kurser
Skovskolen fik i foråret 1998 en henven

delse fra en dansk skov- og landskabs
ingeniør Michael Jæger, der spurgte om 
skolen kunne stille med et par skov
nings instruktører. Deres opgave skulle 
bestå i at undervise i praktisk skovning 
og sikkerhed i henholdsvis peatswamp- 
forest og hillforest (sumpskov og skov i 
lavere bjerge, red.) på den malaysiske 
halvø.

6 uger under varme himmelstrøg, 
mellem vilde elefanter og rigtige tigre. 
Og så muligheden for at arbejde i ægte 
uforfalsket jomfruelig regnskov. Det kan 
man jo ikke sige nej til.

Faglærerne Andreas Højgård og 
Anders Neergaard Jacobsen fra Skov- 
arbejder/EUD afdelingen fra henholds
vis Løvenholm og Nødebo ofrede sig for 
at løse denne opgave.

I løbet af et par måneder var aftaler 
og undervisningsudstyr parat til at gå 
om bord i flight No. 2607 med Luft
hansa fra Kastrup til Kuala Lumpur.

Vi havde fremskaffet en rummelig 
plyfa kasse til vores undervisningsmate

rialer og fyldt godt op med overheads, 
sikkerhedsudstyr småværktøj, instrukti
onsvideoer og meget mere. Hjemlige 
motorsavsforhandlere havde også vist 
deres velvilje med forskelligt grej.

Alt i alt blev kassen til en ren skatte
kiste og beviste senere, hvor godt det 
er at være forberedt hjemmefra. At den 
så kostede en mindre bondegård i 
ekstra luftfarts kilo, det snakker vi ikke 
om,

6 uger i sauna
Vel ankommet i Kuala Lumpurs interna
tionale lufthavn blev vi afhentet af Chief 
Technical Advisor Michael Jæger. I 40 
graders fugtig varme gelejdede han os 
gennem hovedstadens trafikmylder til 
en introduktion på Forestry Headquar
ters, dejligt beliggende i millionbyens 
udkant omgivet af frodige bevoksninger.

Allerede næste morgen gik det med 
halsbrækkende fart østpå til sumpsko
vene i delstaten Selangor. En mindre 
bevoksning på 70.000 ha, hvor den
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danske indsats blev ledet af Chief Advi
sor Palle Havmøller.

Adgangen til skovningsområdet 
bestod i en herlig 35 minutters sejltur ad 
en snoet flod i speedbåde. Krokodiller, 
kæmpeleguaner og skrigende aber 
gjorde ikke oplevelsen mindre.

I løbet af de næste 6 uger gennem
førte vi 7 kurser i retningsbestemt 
træfældning og sikkerhed ved skov
arbejde på halvøen.

Al undervisning foregik "on location” 
langt inde i junglen. Vores elever bestod 
dels af skovarbejdere fra de private 
entreprenører, der står for al skovning, 
dels af lokale skovfogeder, som fører til
syn med koncessionerne.

Forestil dig at du går ind i en fugtig 
varm sauna, iført fuldt feltmæssigt sik
kerhedsudstyr samt en megastor 
motorsav, så har du nogenlunde 
arbejdsbetingelserne. Tilføj så en milli
ard stikkende insekter, igler og tornet 
opvækst, så er den ved at være der.

Behovet for praktisk skovbrugsun
dervisning er stort. Der er ingen traditi
on for at uddanne skovarbejdere i 
Malaysia. Det er ofte jobs der går i arv 
fra far til søn.

Interessen for vores undervisning var 
stor, men selvfølgelig besværliggjort af 
sprogforbistringer. Vi underviste på 
engelsk der blev tolket til malay og kine
sisk.

Undervejs i forløbet gjorde vi os nog
le tanker om hvordan dette kunne gøres 
bedre. På Skovskolen har vi 25 års tra

dition for undervisning på hjul - De rul
lende Afdelinger har undervist i tusind
vis af skovarbejdere ude omkring i Dan
mark.

Hvad nu hvis vi i vores rapport om 6 
ugers opholdet foreslog at uddanne 
nogle malaysiske instruktører i Danmark 
og derefter byggede en rullende afde
ling i Malaysia.

Som sagt så gjort. Meget hurtigt fik vi 
en positiv tilbagemelding på vores for
slag.

Malayer i sneen
Efter en rekordhurtig sagsbehandling 
ankom i februar 99 tre små bange bru
ne mænd, klædt på som Michelin 
mænd. Stor var deres forundring over at 
vandet på søerne var "stift”, og kulden 
og mørket forbedrede ikke deres første 
indtryk af "Sunny Denmark”.

Vores tre nye kolleger viste sig at 
være to højt placerede funktionærer fra 
delstatens skovbrug samt en lærer fra 
Forestry School i Terengganu - en 
skovskole der uddanner skovfogeder, 
typisk et- og toårige uddannelser.

Efter en korttids uddannelse til 
instruktør på 3 måneder på Skovskolen 
var vores tre kolleger, der nu også var 
blevet vores venner, parat til at forlade 
dette "arktiske helvede". Savnet af fami
lie og muslimsk malaykøkken var til tider 
ved at tage pippet fra dem.

Under opholdet i Danmark havde 
både de og vi arbejdet hårdt med at 
lave undervisningsmaterialer. Bl.a. et

kompendie om sikker brug af motorsav, 
med fine håndtegnede illustrationer, 
selvfølgelig på malay.

Undervejs tegnede og beskrev vi 
hvordan en lille rullende afdeling kunne 
se ud, og hvad den skulle indeholde af 
udstyr. E-mails hastede frem og tilbage 
mellem Skovskolen og Forestry Head
quarters i Kuala Lumpur, så man lokalt 
kunne begynde at bygge en stor trailer 
til formålet.

Det samlede undervisningsmateriale 
blev selvfølgelig til en del kasser, der 
skulle med hjem til Malaysia. Stor var 
deres forundring da British Airways, 
efter at have været meget flinke, ville 
have 35.000 kr i overvægtsbetaling. Oh 
no!! I 8 months pay!! I skreg en af gutter
ne i lufthavnen.

Nå gudskelov, det endte med at vi fik 
sendt materialerne med et fragtfly til en 
helt anden pris, og gutterne kom godt 
hjem.

Den mobile enhed 
indføres
Det var besluttet at vi fra Skovskolen 
skulle afsted i to omgange i sommeren 
99. Første gang for at bistå bygningen 
af traileren, anden gang for at deltage i 
en række "Run In” kurser, hvor den rul
lende afdeling skulle bestå sin prøve på 
en jomfrutur halvøen rundt.

Andreas fra Løvenholm var i mellem
tiden gået på orlov for at hellige sig 
blokhusbyggeri, så faglærer Michael 
Lund, der også havde undervist vore

Med fuldt læs, 120 km ad jordveje til råtræspladsen, hvorfra turen går videre til savværket.
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Jo w'sf er der store træer i Malaysia - faglærerne Michael Lund og Anders Neer- 
gaard Jacobsen 120 km inde i regnskoven.

malaysiske kolleger, hoppede ind i ste
det for.

Vel ankommet under de fjernøstlige 
himmelstrøg igen sidst i juni gik det løs 
på en mindre karrosseri fabrik uden for 
Kuala Lumpur. Planen var, at traileren 
skulle bygges op fra bunden, idet der 
ikke findes trailere I Malaysia. Det førte 
til mange muntre misforståelser inden 
traileren stod færdig med en ældre lan
drover som trækdyr.

En spændende tur til 45.000 ha 
mangrove skov på vestkysten blev det 
også til inden vi tog den lange vej hjem 
for at holde ferie med vores respektive.

I juli måned stod vi så igen i de gen- 
nemsvedte Fjållråven bukser og fyldte 
traileren med skovningsudstyr og 
undervisningsmaterialer på FRIM, 
Forest Research Institute Malaysia i 
Kepong, en forstad til storbyen.

Og så gik det ellers løs med kurser

fra en ende af. Vores malaysiske 
instruktører underviste og vi filmede, 
fotograferede og superviserede det 
bedste vi havde lært. Det gik faktisk 
godt, og projektet mødte megen velvil
je, både fra skoventreprenører og sko
varbejdere.

Kurserne var bygget op som fireda- 
ges kurser i motorsavens vedligehold, 
kædeteori og kædefiling, personlige 
værnemidler og retningsbestemt 
træfældning. De deltagere der gennem
fører og består efter instruktørens skøn 
vil få et certifikat. Dette er et grundkur
sus, et efterfølgende kursus for rutinere
de skovarbejdere kan senere rekvireres.

Fremtidsplanerne går i retning af, at 
alle skovarbejdere skal gennemgå kur
set, og der vil blive stillet krav til skov
entreprenørerne om at deres folk har 
været på kursus. Dette skulle være et lil
le skridt på vejen i retning af en mere 
bæredygtig udnyttelse af skovresurser
ne i Malaysia.

Officiel indvielse
Efter vores hjemrejse til Dannevang, for 
at passe vores almindelige hverdag på 
skovarbejder/EUD afdelingen på Skov
skolen i Nødebo, blev der i efteråret 99 
afholdt en stor workshop i Kuala 
Lumpur omkring erfaringerne med det 
DANCED projekt vi var tilknyttet.

Her blev The Mobile Training Unit 
fremvist for 400 af spidserne indenfor 
skovbruget på halvøen og under pomp 
og pragt officielt indviet af industrimini
steren i Malaysia. Fremover skal 
’’Unit’en have sit udgangspunkt fra 
skovskolen i Terengganu på østkysten 
af den malaysiske halvø. Et administrati
ons- og bookingsystem er under 
opbygning - vi ønsker den held og lyk
ke fremover.

Projekter til andre lande
Med 50 års erfaringer fra efteruddan
nelse af skovarbejdere har Skovskolen 
masser af viden at dele med andre. I 
mange lande verden rundt har skovar
bejde stadig lavstatus, og det udføres 
af skovarbejdere med ingen eller kun 
ringe uddannelse. Arbejdsulykker og 
manglende teknik går ofte hånd i hånd.

Hvis vi med deltagelse i internationa
le projekter kan ændre lidt på dette og 
bibringe skovarbejdere en større faglig 
stolthed har vi grund til at være stolte.

Det er vores opfattelse at konceptet 
med rullende undervisning (mobile trai
ning) rummer et væld af muligheder. At 
kunne gennemføre skovbrugsundervis
ning af enhver art, dér hvor folk arbej
der og har deres udkomme til hverdag, 
gør tingene meget konkrete.

Konceptet kan tilpasses virkelighe
den overalt i verden og er ofte en pris
billig løsning, der hvor undervisning af 
ufaglærte er en fremmed størrelse.

Vi håber derfor på nye udfordringer i 
fremtiden i stil med den vi har løst i 
Malaysia.
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Malaysias industriminister indvier The Mobile Training Unit under kyndig vejledning 
af vores tre instruktør kolleger og direktøren for Forestry Department.
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UDNYTTELSE AF 
HUGSTRESTER 

TIL FLIS
Af udviklingschef Ebbe Leer 
og skovfoged Dorte D. 
Thomsen, Hedeselskabet

Et forsøg med at udnyt
te hugstrester (hugstaf
fald) fra renafdrifter til 
flis.

Der blev afprøvet en 
svensk maskine som 
laver store baller. 
Præstationen var lavere 
end det forventede, og 
ballerne tørrede ikke 
ned som ventet. Der var 
tale om en forsøgsma
skine som kan forbed
res.

Metoden bør afprøves 
i større skala senere - 
lige nu er der rigeligt 
med hugstaffald som 
følge af stormfaldet.

Vi har længe arbejdet med at udnytte 
hugstrester fra hovedskovninger til 
energi. Den mest anvendte metode er 
at lægge hugstresterne op i ranker - 
lade dem tørre sommeren over og flis
hugge dem først på efteråret eller i vin
termånederne.

Metoden virker teknisk udmærket. 
Den har et dækningsbidrag på +/- 0 kr, 
afhængigt af aflægningsgrænser på 
tømmeret samt andelen af udgået træ i 
bevoksningerne. Derfor er den isoleret 
betragtet heller ikke økonomisk uinter
essant set i forhold til andre metoder til 
pladsrydning.

Metoden har dog den store ulempe 
for skovejeren at hugstresterne bliver 
liggende så længe på arealet, at plant
ningen udskydes en sæson. Dermed 
bliver det meget vanskeligere at undgå 
anvendelse af herbicider ved det nye 
kulturanlæg.
Opstakning 
af hugstrester
For at kunne rydde arealet med det 
samme og fortsat kunne udnytte energi
indholdet i hugstresterne, har vi tidlige
re forsøgt at udkøre hugstrester i en 
stak for senere flishugning - som man 
gør i Sverige!

Under danske klimaforhold har det 
vist sig vanskeligt at få stakkede hugst
rester til at tørre fornuftigt. Samtidig har 
metoden den ulempe at nåle og 
småkviste - og dermed en stor del af 
næringsstofferne - kommer med ud på 
opstakningsstedet i stedet for at blive 
på skovbunden.

Teknik til ballepakning 
af hugstrester
I Sverige - hvor hugstrester er den helt 
dominerende ressource for flisproduk
tionen - har man gennem flere år set på 
muligheden for pakning af hugstrester i 
baller.

Vi har holdt os orienteret om denne 
udvikling og har fundet en svensk 
maskine produceret af Wood-Pac. Den 
ser interessant ud fordi:

- Ballerne er af en størrelse, så de 
kan håndteres af en standard udkør
selsmaskine og køres med en lastbil 
beregnet til afkortede effekter.

- Maskinen sorterer i pakkeproces
sen en del kviste og nåle fra.

Projektets formål
Vi indledte et samarbejde med Wood- 
Pac i december 1998, og i januar 1999 
fik vi udstyret til Danmark for at afprøve

Ballerne er stakket op og overdækket. Det ses tydeligt at de 
er ret massive i midten som følge af mange "smådele".

Brun balle. Fortørrede hugstrester knækker forholdsvis let 
under ballepakningen.
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l/Vood Pacs ballepakningsmaskine. Den fyldes ovenfra med kranen, og de færdige 
baller lempes ud af siden. Den er monteret på en Pottne udkørselsmaskine - en af 
de ting der nok skal ændres i en fremtidig udgave. Bemærk de grønne baller ved 
siden af maskinen.

det under vore forhold. Afprøvningen 
havde til formål at :

1. Klarlægge præstationen og der
med økonomien.

2. Bidrage til at afklare ballernes 
lagerstabilitet.

3. Klarlægge graden af afnåling.
4. Vurdere udstyrets driftssikkerhed.
Afprøvningen foregik i en renafdrift af

rødgran ved Billund. Denne bevoksning 
ligner de bevoksninger, hvor man kunne 
forvente metoden anvendt. Hovedskov
ningen var foretaget ad to omgange:

- Den ene del var skovet i juni 1998. 
Nålene var blevet brune og faldt rimeligt 
let af ( ’’brune baller”).

- Den anden del var skovet i sep
tember 1998. Nålene var fortsat grønne 
og sad meget bedre fast (’’grønne bal
ler”).

Ballepakningsmaskinen blev 
afprøvet i begge typer af materiale. Vej
ret under afprøvningen var præget af
megen regn.

Resultater 
af afprøvningen
Præstation og økonomi 
Det viste sig forholdsvis hurtigt at 
præstationen var lavere end det forven
tede. Flere forhold bidrog til dette:

- Hugstresterne var ikke oplagt opti
malt for maskinen. Vi havde lagt materi
alet i ranker, hvilket er optimalt når vi 
flishugger på arealet med vores front- 
madede selvkørende flishuggere. Det 
er ikke en velegnet oplægningsmetode, 
når der skal ballepakkes, fordi maskin- 
føreren har problemer med at tage en 
passende grabfuld hugstrester ud af 
ranken og indmade i maskinen.

- Toppene er længere i Danmark, for
di aflægningsgrænsen mellem industri
træ og hugstrester er anderledes. Dette 
gav også problemer med at få hugstre
sterne ned i maskinen.

- Maskinen havde for lille hydraulikef
fekt til at presse materialet godt nok 
(specielt for de brune baller). Det gav 
for lille fastmassetal i de enkelte baller 
og dermed et uforholdsmæssigt stort 
tidsforbrug til snøring af ballerne.

Ballernes lagerstabilitet 
Vandindholdet i de grønne baller var 
ved pakningen på 61-64%. De blev for
søgsvist flishugget 1. juni 1999. Inden 
flishugning blev ballerne vurderet til at 
være under nedbrydning - barken var 
våd og løsnet.

Ved flishugningen viste det sig at 
fugtindholdet i ballerne var 62% for de 
baller der var afdækket og 63 % for de 
baller der var uafdækkede. Det vil sige 
at der i praksis ikke kunne konstateres 
tørring af ballerne.

Med den fugtprocent og den smuld
andel der var når det flishuggede mate
riale blev tørret ned, var flisen ikke 
egnet til fyringsformål - men kun brug
bar som kompost!

Det resultat stemmer ikke med erfa

ringerne fra Sverige. Her kan hugst
rester pakket i baller, stablet på den rig
tige måde og dækket over, tørre ned og 
anvendes til brændselsflis.

Forskellen kan skyldes vores klima, 
men også vores opstakningsmetode. 
Desuden ville en bedre tørring være for
ventelig med en bedre afnåling.

Graden af afnåling 
Når ballerne blev lukket op viste det 
sig, at der var en del klumper af nåle 
inderst i bundtet, som om det kvas der 
blev lagt først i maskinen blev dårligt 
afnålet, mens den yderste del af ballen 
var forholdsvis velafnålet. Nåle og 
småkviste i midten af ballen vil forvente
ligt give en ringere luftgennemstrøm
ning og dermed tørring end hvis de var 
helt væk.

Udstyrets driftssikkerhed 
Maskinen der blev brugt til forsøget var 
en "ægte forsøgsmaskine”. Dermed 
menes, at den ikke havde kørt i egentlig 
drift i den pågældende udformning, og 
at der var mange muligheder for tekni
ske forbedringer (bedre håndtering af 
lange toppe, større hydraulikkraft etc.).

Derudover kørte maskinen i stykker 
under forsøget, så det blev aldrig helt 
så omfattende, som vi oprindeligt havde 
planlagt. Det er ikke rimeligt at vurdere 
en færdig udviklet maskines driftsikker
hed på basis af en forsøgsmaskine som 
åbenlyst bør tilpasses danske forhold.

Firmaet Wood-Pac AB har imidlertid 
været meget lydhøre og gode samar
bejdspartnere i forhold til de danske

erfaringer. En række af problemerne er i 
dag løst, og de resterende forventes at 
kunne løses, når projektet genoptages.

Er der en fremtid for 
metoden?
Vores undersøgelser og forsøg med 
Wood Pacs ballepakningsmaskine er 
finansieret delvist af Energistyrelsens 
UVE-ordning (Udvikling af Vedvarende 
Energi ).Vi har besluttet at afrapportere 
og afslutte projektet i juli 2000.

Vi er af den overbevisning at meto
den bør afprøves igen i lidt større skala 
med et tilrettet udstyr, for at kunne dra
ge konklusioner på et mere statistisk 
sikkert grundlag.

På trods af de negative første resul
tater tror vi fortsat, at omlægninger i 
metoder på det samme idégrundlag 
kan frigøre os fra både de næsten 
uoverstigelige krav til logistikken og de 
skovdyrkningsmæssige kompromiser, 
der indgås med den nuværende meto
de.

Dermed kan vi få en langt bedre 
udnyttelse af hugstrester end vi ser i 
dag. På lang sigt kan det bidrage til at 
øge anvendelsen af et COs neutralt 
brændsel i vores energiforsyning.

Helt aktuelt er dansk skovbrug dog i 
den situation, at der er rigelige let til
gængelige træressourcer til energifor
brug som følge af stormfaldet. I en peri
ode vil der givet blive lavet færre renaf- 
drifter, fordi der er mindre hugstmodent 
gran. Derfor starter vi ikke umiddelbart 
et nyt projekt op, men afventer afviklin
gen af stormfaldet.
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- ANVENDT I PRAKSIS

Af skov- og 
landskabsingeniør 
studerende Kenn Meyhoff

Mens vi i Danmark sta
dig diskuterer for og 
imod, kører de fleste 
større skovbrugsvirk
somheder i Sverige med 
FSC-certificering på 
tredje år.

Skovselskabet Assi- 
Domån har gennemført 
certificeringen for 
omkring 1 Skr/ha skov. 
Det produktive areal 
menes at være reduce
ret med 4%.

Artiklen er skrevet på baggrund af 4 
ugers studieophold i Nordsverige på 3. 
dels praktik under studiet til skov- og 
landskabsingeniør Opholdet var et 
besøg på Våsterbotten distrikt under 
det store svenske skovselskab Assi- 
Domån.

Red.

Artiklen omtaler de væsentligste 
ændringer for skovbruget i en større 
svensk skovbrugsvirksomhed: AssiDo- 
mån.

Da de svenske regler for FSC certifi
cering blev godkendt den 27. septem
ber 1997, var AssiDomån (se boks 1) 
allerede langt på vejen med at ændre 
skovdriften fra renafdrifter af store area
ler (’’skabelonsskovbrug”, direkte over
sat fra svensk), til et mere bæredygtigt 
lokalitetstilpasset skovbrug. AssiDomån 
var for eksempel i 1993 den første virk
somhed af sin art som aflagde grønne 
regnskaber (ekologisk bokslut).

Springet fra det lokalitetstilpassede

skovbrug til opfyldelse af FSC certifice
ringens nationale standarder blev der
med mere en naturlig forlængelse af 
den igangværende omlægning af skov
bruget.

Som styresystem til at føre FSC reg
lerne ud i livet i skovbruget bruger Assi
Domån ISO 14001. I andre dele af Assi
Domån sker miljøledelsen ved EMAS,

Boks 1. AssiDomån
AssiDomån etableredes ved årsskif
tet 1993/94 ved en fusion af de stats
ejede skovbrugsvirksomheder ASSI, 
Domånverket og Ncb. Halvdelen af 
aktierne blev herefter udbudt til salg 
som et led i den daværende rege
rings privatiseringsproces, og sel
skabet blev børsnoteret. Den sven
ske stat har siden overtaget knapt 1 
mio. ha skov og har samtidig ned
bragt sin aktieandel i AssiDomån.

AssiDomån ejer 2,4 mio. ha skov 
primært i det nordlige Sverige, og 
hugsten er 5,3 mio. m3/år - svarende 
til 75% af tilvæksten. Desuden 
omfatter koncernen en række skovin
dustrier inden for især papiremballa
ge og savværksdrift. Omsætningen 
var i 1998 på 24 mia. SEK, og der 
var 17.000 ansatte.

Læs mere om AssiDomån på 
internettet www.asdo.se; under 
afsnittet Miljo fortælles bl.a. om artik
lens emne, FSC-certificering.

Artiklen omtaler AssiDomån 
Distrikt Våsterbotten i Lycksele, i den 
nordlige del af Sverige.

Distriktet administrerer omkring 
530.000 ha skov. Træartsfordelingen 
er 72% skovfyr, 22% gran og 6% løv, 
der langt overvejende består af birk. 
Tilvæksten ligger på ca. 3 m3/ha/år, 
og den stående vedmasse er bereg
net til 38,8 mill. m3. Det årlige udtag 
er ca. 1 mill, m3 råtræ.

Til sammenligning er der omkring 
445.000 ha skov i Danmark. Den årli
ge tilvækst er på ca. 7 m3/ha/år, det 
årlige udtag er ca. 2 mill, m3 og den 
stående vedmasse er beregnet til 
ca. 60 mill. m3.

I de store og uoverskuelige skovområder fastlægges bevoksningsgrænser ved 
hjælp af GPS systemer (hvor positionen bestemmes ved hjælp af radiosignaler fra 
satellitter). I dette tilfælde skulle man fastsætte det område hvor der for nylig var 
foretaget hugstindgreb.
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Entreprenøren ser fra he!ikop>teren på 
de arealer han skal arbejde i -  han sid
der med et satellitkort i hånden.

Foto fra helikopter af kulturareal med gran og birk (som har ret få gule blade); i mid
ten ses en stor seljepil. Inspektion med helikopter bruges til at vurdere behovet for 
rydning af birk, indplantning af gran og andre indgreb på kulturarealerne.

som er EU’s system til miljøstyring og 
-revision. Den største forskel på de to 
styresystemer er at ISO 14001 ikke 
indeholder krav om offentliggørelse.

Hverken EMAS eller ISO 14001 inde
holder niveaukrav. Man kan sammenlig
ne EMAS, ISO 14001 og FSC med 
stangspring: hvor EMAS og ISO 14001 
fastsætter reglerne for springets udfør
sel, fastsætter FSC højden på overlig
geren.

Konsekvenser for det 
sociale område
FSC’s basiskrav om at gældende love 
og bestemmelser for skovbrug skal 
overholdes samt at ejendomsretten skal 
kunne dokumenteres, udgør næppe et 
problem i noget skandinavisk land.

Hvor vi i Danmark næppe anser de 
oprindelige folks rettigheder som et 
aktuelt emne, er det i Sverige ensbety
dende med hensyntagen til samerne og 
deres ret til rensdyrhold. Gennem 
møder med den lokale samebefolkning 
sikres for eksempel at områder med 
stort indhold af laver - som udgør en 
væsentlig del af rensdyrenes føde - 
såvidt muligt ikke jordbehandles. 
Samernes ønsker skal efterleves i størst 
muligt omfang, men samerne kan ikke 
kræve at specifikke krav følges.

I de skandinaviske lande er arbejder
nes rettigheder en integreret del af 
arbejdsmiljøet. Det er et krav at ansatte 
hos de entreprenører, der udfører arbej
de for AssiDomån, har de samme rettig
heder som fastansatte ved AssiDomån.

FSC certificeringen har for Assi
Domån betydet en stor indsats for at 
uddanne entreprenørerne således at

deres arbejde lever op til de krav, der 
stilles i et certificeret skovbrug. Kvalite
ten af de udførte arbejder kontrolleres 
ved stikprøvekontrol, og resultaterne 
indgår som en del af det grønne regn
skab.

Konsekvenser for 
miljøet og den biologiske 
mangfoldighed
De svenske FSC standarder foreskriver 
at mindst 5% af de produktive arealer 
tages ud af drift til forbedring af m Ijøet 
og den biologiske mangfoldighed. Til 
sammenligning foreslås der i det dan
ske "Projekt Bæredygtig Skov” 1) at 
10% af skovens areal udlægges som 
urørt skov.

AssiDomån Distrikt Våsterbotten har 
fundet disse 5% urørt skov flere steder.
1,3% af arealet ligger på tidligere udpe
gede naturreservater og ved arealer der 
indeholder nøglebiotoper 2). Resten er 
arealer hvor andre hensyn gør sig gæl
dende: arealer der er svært tilgængeli
ge, arealer hvor der tages hensyn til 
dyrelivet eller andre biologisk værdiful
de områder.

1. Projekt Bæredygtig Skov: Et projektet er 
udført af Nepenthes Consult for Skov- og 
Naturstyrelsen om skovdrift på ejendomsni
veau i Danmark, Her henvises til et af delre
sultaterne, som er 45 retningslinier som ide
almodel for økologisk skovdrift,

2. Nøglebiotop: Biotop hvor der er konstate
ret rødlistearter (sjældne eller truede arter) 
eller hvor rødlistearter kan forventes at fore
komme.

Skovbrande er en naturlig del af det 
biologiske system i det meste af Sveri
ge. De svenske standarder indeholder 
derfor krav om at der over en 5-årig 
periode afbrændes mindst 5% af foryn
gelsesarealet. På Distrikt Våsterbotten 
svarer det til godt 250 ha per år, hvilket 
er en betydelig arbejdsopgave, der 
blandt andet søges løst ved hjælp af 
entreprenører.

Til forbedring af den biologiske 
mangfoldighed kræves en løvtræandel 
på mindst 5%. Distrikt Våsterbotten har 
en 6% løv, fortrinsvis på de unge kultur
arealer i form af birk. AssiDomån søger 
at have en høj koncentration af løv 
omkring vådområder og i vandløbenes 
nærområder.

Der er generelt mangel på dødt ved 
og døende træer. For at øge andelen af 
dødt ved efterlades 2-3 "hogstubbar” 
per hektar. En "hogstub” er et træ, der 
er topkappet i 2-3 meters højde - altså 
et ’’højt stød".

Der efterlades vindfælder og lignen
de i et omfang så det ikke øger risikoen 
for insektangreb. Risikoen for angreb af 
for eksempel typograf er i Nordsverige 
særdeles lav.

Derudover skal der i gennemsnit 
efterlades 10 træer/ha som I fremtiden 
skal forblive uberørte. De skal gennem
leve en naturlig cyklus og henfalde 
naturligt.

Skovejere, som anvender gødning, 
skal senest år 2002 bevise at tilførslen 
af gødning ikke er i strid med kravet om 
at skovbruget skal drives på en måde 
så jordens naturlige processer oprethol
des og at skovens økosystem ikke tager 
skade af driften. Dette har medført at
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En skovidyl - området rummer mange søer og elve.

der for tiden forskes intenst inden for
området.

Resultatet bør også have interesse 
herhjemme. Hvis lignende krav frem
føres vil det få væsentlig større konse
kvenser, specielt indenfor produktionen 
af pyntegrønt.

Indtil resultaterne foreligger opfor
dres der i Sverige til stor tilbageholden
hed med anvendelse af gødning. Dette 
praktiseres allerede hos AssiDomån. På 
de 530.000 ha der administreres af 
Distrikt Våsterbotten gødskes der på 
1.000 ha om året med 150 kg N/ha, hvil
ket svarer til 555 kg handelsvare/ha.

Forskningens resultater vil uden tvivl 
blive et væsentligt diskussionsemne 
ved genforhandlingen af de nationale 
svenske standarder i 2002. De større 
skovbrugsvirksomheder er repræsente
ret i FSC arbejdsgruppen, og der vil 
givetvis ske en forhandling af økologi
ske og økonomiske krav.

FSC reglerne foreskriver også at der 
i fremtiden ikke må ske nygravning af 
grøfter, men eksisterende grøfter må 
gerne vedligeholdes. På Distrikt Våster
botten har man de seneste år ikke 
udført vedligeholdelse af grøfterne. I 
stedet er vådområder igen blevet en 
naturlig del af skoven, og det er områ
der hvor andelen af løvtræ forøges.

Kørsel med maskiner over vandløb 
skal som hovedregel undgås. Er dette 
ikke muligt skal brinker og bund sikres 
med henholdsvis faskiner og gennem
løbsrør.

Konsekvenser for 
produktion og økonomi
AssiDomån har opgjort at det produk
tive skovareal efter certificeringen er 
12% mindre end i det tidligere skabel
onsskovbrug, der havde en udnyttel
sesgrad tæt på 100%.

Men i tiden fra skabelonsskovbruget 
og til nu er der også sket andre ændrin
ger, som må tages i betragtning. Man 
vurderer således at 4% af det produk
tive skovareal under alle omstændighe
der ville være taget ud af produktion 
som følge af ændringer i gældende love 
og bestemmelser. Andre 4% ville være 
taget ud som følge af andre nødvendi
ge hensyn til for eksempel nøglebioto
per, urskovsagtig skov eller som indirek
te følger af lovændringer og lignende. 
Tilbage står 4% af det produktive skov
brugsareal, der nu er taget ud af pro
duktion som følge af FSC certificerin
gen.

Omkostningerne til selve certificerin

gen budgetterede AssiDomån til 3 mill. 
SEK. Det svarer til omkring 1 Skr/ha 
skov, hvor det dyreste var den admini
strative omstilling. Omkostningerne til at 
vedligeholde FSC-certificeringen vurde
res i dag til at ligge på 1 0 - 2 0  øre/m3 
råtræ.

AssiDomån vurderer at de ikke har 
fået en betydende merpris for deres 
certificerede træ, selvom prisen for 
certificeret træ i starten lå højere end for 
ikke certificeret træ. Den største gevinst 
ligger i at de har beholdt deres storkun
der. Det er udpræget store virksomhe
der og koncerner med ”en grøn 
bevidsthed” som er attraktive at fasthol
de for AssiDomån.

Brdr. Svanebjerg
Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter 

Renholdelse og stabklipning af juletræer
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Desuden udfører vi juletræsnetning, rabat-klipning m.m. 
Leestrup • 4733 Tappernøje • tlf. 56 72 53 77 ■ fax 56 72 57 02 

Forhandling af anlægsrør til overkørsler
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MANEDENS PROFIL

MANEDENS PROFIL:

CEMENTERET SANDJORD 
OVER LERBLANDET SAND
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Foto 1. Jordbundsprofil med plasisk 
horisont fra skovrejsningsområdet ved 
Nr Nebel, Oxbøl Statsskovdistrikt.

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

Denne måneds 
jordbundsprofil indehol
der et al-lag og en 
såkaldt plasisk horisont. 
Sidtsnævnte er et tyndt 
(2-10 mm) og hårdt pla
deformet lag, der 
udmærker sig ved at 
være fuldstændig rod
standsende og vand
standsende.

Grubning eller anden 
dyb jordbearbejdning vil 
forbedre mulighederne 
for skovdyrkning væ
sentligt.

Geologi
Dette profil er gravet på Ølgod Bakkeø. 
Plasiske horisonter findes især på bak
keø og hedeslette. Det er derfor sand
synligvis muligt at møde fænomenet 
under de stormfældede skove i Sønder
jylland.

Det geologiske udgangsmateriale er 
stærkt udvasket morænesand, der over
lejres af ca. 50 cm dæksand. Dæksand 
er flyvesand, der under sidste istid er 
føgen indover bakkeøen, da denne hen
lå uden vegetation i arktisk klima.

Jordbund
En placisk horisont er ikke svær at ken
de. Den ses til venstre på profilbilledet i 
40 cm’s dybde for derefter at dykke ned 
i ca. 55 cm’s dybde mod højre.

Profiludviklingen viser en kraftig 
podsolering.

- Pløjelaget (Ap-horisont fra 0 til 28 
cm) indeholder lyse pletter og striber, 
hvilket er rester af blegsand.

- Herunder ses et markant sort 
udfældningslag, der domineres af 
humus (Bh-horisont fra 28 til 36 cm).

- Herunder igen findes et cementeret 
al-lag (Bhsm-horisonter fra 36 til 58 cm). 
Al-laget danner nedefter en lomme, 
hvori der ses karakteristiske podsolplet- 
ter.

De øverste jordbundslag er udviklet i 
velsorteret dæksand. Den placiske hori

sont danner en skarp grænse til det 
underliggende morænesand (C-hori- 
sont fra 58 til 130 cm), der er plettet 
som følge af pseudogley.

Generelt er en plasisk horisont et 
tyndt (2-10 mm), hårdt men skørt plade
formet lag. Den består af jern, eller jern 
og mangan, hvilket giver den farven 
sort eller mørkerød.

Horisonten ligger oftest indenfor de 
øverste 50 cm af mineraljorden. Ofte 
ses et bølget forløb som i dette eksem
pel.

Der er blandt fagfolk stadig ikke fuld 
forståelse for hvordan en plasisk hori
sont dannes. Men dens kemiske sam
mensætning viser, at det snarere er red- 
ox-processer i forbindelse med grund
vandspåvirkning end podsoleringspro- 
cesser, der er skyld i dens tilstede
værelse.

Træartsvalg
Cementeret al-lag og en plasisk hori
sont virker begge rodstandsende. Den 
placiske horisont er tillige vandstand
sende, så der opstår vandmættede for
hold øverst i profilet efter selv mindre 
regnskyl.

Dybdebearbejdning af jorden vil 
udvide det tilgænglige rodrum og 
afhjælpe dræningsproblemet. Toplage
ne består imidlertid af vindaflejret sand, 
så en reolpløjning kan nemt føre til 
sandflugt og sandpisk.

Træartsforslaget begrænser sig til 
nøjsomme arter såsom eg, birk og 
skovfyr som de bedst egnede. Men 
også douglasgran, sitkagran, lærk, 
ædelgran og eventuelt lind er mulige, 
hvis de cementerede lag brydes.

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

Foto 2. Vandudtrængning over en pla
sisk horisont efter en mindre regnbyge 
over Feldborg Sønderskov, Feldborg 
Statsskovdistrikt.
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DST

DST

1/00 OG 2100

Om måldiameterhugst 
og stævningsskove.

De to første numre af DST er nu på vej 
til abonnenterne. Begge hæfter indehol
der én stor artikel.

DST 1/00 indeholder en artikel af 
Niels Heding om måldiameterhugst i 
det aldersklassevise skovbrug, baseret 
på erfaringer fra Frederiksdal i Nord
sjælland.

Måldiameterhugst betyder at man 
udviser og fælder enkelte træer når 
man anser dem for at være hugstmod
ne - når de har nået den måldiameter 
som er den økonomisk mest fordelagti
ge. Denne hugst føres i en periode i en 
bevoksnings liv fra det tidspunkt hvor 
der begynder at optræde træer der er 
så store at prisen pr. kubikmeter ikke 
længere stiger. Især i løvtræ glider 
behandlingen let over i en plukhugstlig- 
nende drift.

Forfatteren har praktiseret måldiame
terhugst i såvel bøg som rødgran. 
Resultaterne viser bl.a. at en stor del af 
hugsten falder i værdifulde kævler af 
stor dimension, mens mange tyndere 
træer efterlades til videre vækst.

DST 2/00 indeholder en artikel af 
Henrik Staun og Ole Klitgaard om stæv
ningsskove på Fyn og Langeland. 
Stævningsskov er en gammel driftsform 
hvor alle træer og buske skæres ned 
med 10-30 års mellemrum, og træet 
udnyttes til gærdsel, brænde mv.

Der findes kun ganske få stævnings
skove tilbage. Forfatterne peger på at 
de er meget værdifulde for flora, insekt- 
og fugleliv, landskab mv., og de slår 
stærkt til lyd for at der bevares udvalgte 
skove. En mulig anvendelse for træet vil 
være flis til varmeværker.

I artiklen omtales stævningsskovenes 
historie især I det fynske område, drifts
formen, arealer, træartssammensæt
ning, og en handlingsplan for sikring af 
stævningsskove. En supplerende artikel 
beskriver det praktiske arbejde ved 
udførelse af stævning inkl. flisning. Hæf
tet er rigt illustreret med fotos, og det er 
udgivet med støtte fra Fynske Skoves 
Fordelingsforening.

DST sælges kun i abonnement. Pris for 
2000: 200 kr inkl. moms. Henvendelse 
til Dansk Skovforening, Doris Jensen, 
tlf. 33 24 42 66.

^ l i o r t hede  p lan tesko le  Vs
v. SØREN OG THORKILD IVERSEN 
Tukærvej 12 • DK 8850 Bjerringbro

SKOVPLANTER - LÆPLANTER - LANDSKABSPLANTER

KATALOG TILSENDES GERNE!

KVALITETSPLANTER BEHANDLET AF FAGFOLK
PLANTESKOLEN ER TILSLUTTET SKOVPLANTERINGENS ANKENÆVN
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ØSTEUROPÆISK SKOVBRUG:
STORE UDFORDRINGER, 

STORE MULIGHEDER

Andet (0.60%) -| 
Asp (2.80%) —i

Hvid El (5.90%) __1
Rød El (5.70%

Birk (19.90%

Ask (2.70% 
Eg (1.80%

Skovfyr (37.20%

Rødgran (23.40%]

Figur 1. Træartsfordeling i Litauen. (Kilde: Ministry of Environment. Department of 
Forests and Protected Areas, 1999).

Af Bo Jellesmark Thorsen,
Vilis Brukas, Niels Strange, 
Henrik Meilby, Peter Tarp og 
Finn Helles

Litauens skove har i 
Sovjet-tiden været drevet 
særdeles ekstensivt, og 
skovene indeholder store 
værdier. En del af disse 
kan realiseres til fordel 
for den kapitalhungrende 
litauiske samfundsøko
nomi. Dette kan gøres 
uden at forringe miljø
værdien af de litauiske 
skove mærkbart.

I forbindelse med en konference i Litauen 
blev deltagerne fra Danmark konfronteret 
med en lang række problemer, der ikke 
direkte knyttede sig til konferencens 
hovedemne: Metoder til at integrere 
hensyn til miljømæssige goder i politiske, 
planlægningsmæssige og økonomiske 
overvejelser i skovbruget.

En række af disse problemer er sær
deles spændende og fortjener en 
beskrivelse. Derfor denne artikel, der 
diskuterer nogle af de store udfordrin
ger som østeuropæisk og specielt litau
isk skovbrug står overfor i disse år.

Den politiske og
samfundsøkonomiske
baggrund
Efter Sovjetunionens sammenbrud gen
opstod de baltiske lande med selv
stændige økonomier, der nu skulle til at 
fungere på fundamentalt anderledes 
vilkår. Denne omstilling af samfundet 
kræver opbygning og ændring af lov
givning, store strukturelle ændringer i 
økonomiske forhold og ikke mindst 
betydelige investeringer i infrastruktur 
(veje, elproduktion, telefon osv.).

Det sidste kræver kapital som kan 
fremskaffes gennem eksport eller uden
landske lån og investeringer. Et lavt

bruttonationalprodukt og et umodent 
kapitalmarked gør det svært at finansiere 
investeringerne gennem beskatning af 
eller låntagning hos Litauens egen 
befolkning.

Den seneste økonomiske krise i 
Rusland, den stadig svage Euro og de 
uløste strukturelle problemer er årsager
ne til, at den litauiske økonomi oplever 
stagnation i disse år. Fra 1997 til 1998 
faldt handelen med Rusland fra 21% til 
7% af den samlede udenrigshandel. 
Desværre var den russiske samhandel 
også den mest profitable og den med 
færrest kvalitetskrav.

I første halvdel af 1999 faldt Euro’en 
med 18% i forhold til dollaren. Da den 
litauiske valuta er knyttet til dollaren 
havde det en tilsvarende negativ indfly
delse på landets indtjening og konkurren
ceevne på de europæiske markeder.

Hele denne udvikling afspejles i den 
litauiske skovbrugssektor og de proble
mer den står overfor i dag. Men først 
lidt skovstatistik.

Skovstatistik
Litauen er en del større end Danmark 
som skovland:

Litauen Danmark 
Skovareal, mio. ha 2,150 0,466
Andel af totalareal 30% 10%

Stående volumen, mio. m3 348 54

Tilvækst, m3/ha/år 6.2 8
Tilvækst i alt, mio. m3 12 3
Hugst i alt, mio. m3 5-6 2

Det ses at der sker stadig en betydelig 
opsparing af vedmasse i Litauens skove.

Træartsfordelingen fremgår af figur 1, 
hvor det ses at nåle- og løvtræarter for
deler sig med henholdsvis 61 og 39%. 
Skovfyr er hovedtræarten med ca 37%.

De litauiske skove er inddelt i fire 
anvendelsesgrupper:

(i) kommercielle skove: 71,4%,
(ii) beskyttelse (bufferzone) skove: 14%,
(iii) rekreationsskove og skove til 

beskyttelse af økosystemer: 13%,
(iv) urørt skov: 1.6%.

I gruppen urørt skov er ingen indgreb 
tilladt, men der er også betydelige 
restriktioner i de øvrige grupper. I gruppe 
(iii) er den mindst tilladte omdriftsalder 
for fyr 170 år og for rødgran 120 år, og 
der må ikke foretages renafdrifter,

I beskyttelseskove (ii) er reglerne lidt 
lempeligere med omdrifter på henholds
vis 110 og 80 år. Selv i de kommercielle 
skove (i) er der begrænsninger på 
omdriftsalderen, henholdsvis 100 år og 
70 år (indtil 1998 80 år for rødgran).

SKOVEN 6-7 2000 305



UDLAND

Udsigt over den store højmose Cepkeliai på over 10.000 ha mose. På den anden 
side af mosen begynder Hviderusland.

Så selvom udnyttelse i en eller anden 
grad er tilladt på næsten hele arealet er 
der reelt tale om en kraftigt begrænset 
drift. Det kan til sammenligning nævnes, 
at med en rente på 2% vil den optimale 
omdriftsalder for en typisk lokalitet være 
ca. 80 år for fyr og 60-65 år for gran ved 
de aktuelle priser.

De mange år i Sovjetunionen præger 
dybt den måde Litauens skove ser ud i 
dag, mens specielt det seneste tiårs 
omvæltninger er baggrunden for de 
udfordringer Litauens skovejere og -for
valtere i dag står overfor.

Mindre miljø - mere 
fremtid
Litauens skove repræsenterer og pro
ducerer store miljøværdier - værdier 
som vi forlængst har afskåret os fra at 
kunne levere i Danmark. Henved 30% 
af skovarealet udnyttes meget eksten
sivt, og selv i de kommercielle skove er 
udnyttelsen meget mild set med danske 
øjne.

Men de litauiske skove indeholder 
også store værdier i form af kapital, og i 
en økonomi som den litauiske er det 
relevant at rejse spørgsmålet om den 
nuværende anvendelse af skovene er 
økonomisk, socialt og intergenerationelt 
bæredygtig. Der er ingen tvivl om, at 
den er økologisk bæredygtig.

Det er sandsynligt, at den ekstensive 
økonomiske udnyttelse i første række er 
inspireret af tyske dyrkningstraditioner. 
Det er dog interessant, at det under 
Sovjet-æraen i nogen grad også var 
økonomisk optimalt at opspare vedmas
ser.

I Sovjetunionen indberettede de

enkelte republikker hvert år den forven
tede hugst til Moskva, og her sammen
lignede man dette skøn med det forven
tede behov. Viste det sig at behovet i 
den enkelte republik ikke kunne dækkes 
ved den hjemlige hugst var det andre 
Sovjetrepublikkers pligt at sende 
træprodukter til republikker i underskud.

Der var altså intet direkte markeds
økonomisk incitament til at føre en inten
siv hugst. Det har derfor været optimalt 
at have de høje omdriftsaldre og den 
lave tyndingsintensitet.

Skovdyrkningspraksis har betydet, at 
realiseringsværdien af den stående 
vedmasse i de (over)modne aldersklas
ser udgør en ikke ubetydelig andel af 
landets bruttonationalprodukt, faktisk 
mere end 40%. Sammenlignet med 
danske forhold ville det svare til, at rea
liseringsværdien af vedmassen i de 
hugstmodne bevoksninger i Danmark 
løb op i 400 milliarder kroner.

Det litauiske samfund har brug for 
kapital til investeringer i en række pro
jekter. Energi, hospitaler, industri, infra
struktur og uddannelsessystemer er 
blot nogle af de sektorer, der lider kraf
tigt under manglen på midler til investe
ring. Set i det lys er det oplagt, at man 
fra politisk hold bør overveje om den 
store kapital, der er bundet i gamle ved
masser med en meget lav produktivitet, 
er rigtigt anbragt.

Brukas et al. (1999) påpeger, at hvis 
man anvender en rentefod på 2% og 
over de næste 10-20 år afvikler og 
forynger godt halvdelen af det skovareal, 
der ved denne rentefod er overmoden, 
så vil det kunne forøge den årlige vækst 
i bruttonationalproduktet med 2 procent
point i perioden. Dertil kommer afledte

effekter af at genanbringe den frigjorte 
kapital i mere givtige investeringer.

Det skal understreges, at en sådan 
forøgelse af hugsten - såfremt den plan
lægges rigtigt - nok vi! reducere pro
duktionen af miljøgoder, men ikke true 
den økologiske bæredygtighed af litauisk 
skovbrug. Dertil er Litauen i dag for 
langt fra et kritisk niveau.

Det skal også påpeges, at efterhånd
en som samfundet bliver rigere og nye 
skove vokser til, kan man igen øge pro
duktionen af miljøgoder. Der er ikke tale 
om nogen uigenkaldelig reduktion.

Privatisering af skov
I forbindelse med Litauens indlemmelse 
i Sovjetunionen blev store mængder 
jord nationaliseret. I disse år gives jord 
tilbage til de gamle ejere. Dette er en af 
årsagerne til at en betydelig del af 
statsskovene skal privatiseres.

Processen er i gang, men den nu
værende lovgivning, praksis og penge- 
markedsstruktur gør det måske umuligt 
at opnå en tilfredsstillende ejerstruktur i 
det private skovbrug.

Statsskovene udgør i dag 85.8% af 
det totale skovareal. Heraf er 33.2% 
udpeget til at overgå til privat eje. Det 
private areal udgør i dag 282.000 ha 
eller 14.2% af skovarealet.

Den gennemsnitlige private skov
ejendomsstørrelse er 3.2 ha, og de pri
vate skove udloddes i enheder på 2.5 
ha. Der er en begrundet frygt for at det 
vil medføre en ineffektiv skovdrift.

De små skove ligger ofte langt fra 
ejernes bopæl. De har for lav økonomisk 
værdi til at være interessante, og ejerne 
glemmer dem.

Man oplever nu, at dette medfører to 
ting: Enten står skovenes vedmasse 
aldeles uudnyttet hen, eller træet stjæles 
af andre. Det første er ikke økonomisk 
bæredygtigt, og det andet er hverken 
økonomisk eller økologisk bæredygtigt.

Historien kan gøre det politisk umu
ligt at undgå, at en del privatisering vil 
foregå i meget små lodder. Dette var i 
og for sig uproblematisk, hvis skov kunne 
købes og sælges.

Men en egentlig sammenlægning af 
småskove ved køb og salg forhindres 
af, at det ikke er muligt at låne kapital til 
sådanne investeringer. Derfor er det 
ironisk nok manglen på en efficient 
markedsøkonomisk struktur, der i dag 
udgør en trussel mod den økologiske 
bæredygtighed i litauisk skovbrug.

Privatisering af 
træindustrien
En stor del af træindustrien er i dag 
underlagt statsskovdistrikterne. Industri
en er utidssvarende og ineffektiv og 
påtænkes privatiseret.

Dette kan umiddelbart synes en 
enkel opgave, men er det ikke nødven
digvis. Savværker og anden træindustri
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Træindustrien i Litauen påtænkes privatiseret, men det kan medføre sociale problemer 
fordi den udgør vigtige arbejdspladser i landdistrikterne. (Savværk uden for Kaunas. 
Foto: Danish Forestry Extension).

Skovfyr er hovedtræarten i Litauen. 
(Foto: Danish Forestry Extension).

udgør væsentlige arbejdspladser i Li- 
tauens fattige landdistrikter.

Det er sandsynligt, at man vil kon
centrere industrien betydeligt, fx tættere 
på de rigere havneregioner, og derfor 
kan en privatisering føre til store sociale 
problemer. En privatisering er hensigts
mæssig, men inden da skal en lang 
række spørgsmål afklares.

Her kan vestlig ekspertise måske 
være til hjælp. For det litauiske samfund 
består opgaven i at sikre en privatise
ring, der giver den størst mulige sam
fundsøkonomiske værdi af sektoren. 
Dette kræver, at privatisering ikke med
fører monopoldannelse, men i stedet en 
stærk konkurrence. Alt bør altså ikke 
sælges til fx svenske AssiDomån,

Privatiseringen skal også sikre, at 
der ikke opstår lokale og regionale 
monopoler. Der skal tages hensyn til 
råvarens placering i landet, transportve
jene og afhjælpningen af industriens 
miljøbelastning. Endelig skal der tages 
hensyn til de sociale effekter i et land 
med stor arbejdsløshed og i regioner 
med lav mobilitet.

En sådan analyse af potentialet for 
en levedygtig privat træindustrisektor er 
meget kompleks, men også uhyre rele
vant og stærkt savnet. Eksempelvis har 
Litauen allerede i dag problemer med 
at finde anvendelse for de mindre tøm
merdimensioner, og vigtige ressourcer 
går derfor tabt. Opgaven er spænden
de, og rigtigt løst kan den få stor betyd
ning for Litauens fremtid.

Skovrejsning
Rusland er hovedaftager af landbrugs
produkter fra Litauen, og den økonomi

ske krise i Rusland har derfor ramt 
hårdt. Da produkterne endvidere ikke 
har adgang til EU er udviklingen i land
bruget sat i bakgear. Store landbrugs
arealer ligger brak, og der er overud
bud af landbrugsprodukter.

Derfor er der bred politisk opbakning 
til beslutningen om at foretage en bety
delig omlægning af landbrug til skov
brug, se figur 2. Om dette er den rigtige 
strategi på længere sigt er imidlertid 
ikke sikkert.

Nogle af de forladte landbrugsarea
ler er økonomisk marginale og vil ved
blive at være det. Men der mangler en 
konkret analyse af hvor disse områder 
er, og hvordan de bedst anvendes 
fremover. Mange af de forladte arealer 
vokser hastigt til med asp og el, der 
kke har nogen brugsværdi, og denne 
udvikling bør stoppes.

Det vurderes, at skovarealet i Litauen 
med fordel kan øges 3-5%, men finansi
eringen af denne skovrejsning er et pro
blem. Det litauiske statsbudget er for 
hårdt presset af investeringer, der har 
større prioritet. Set i et bredere perspek
tiv har skovrejsning i Litauen også inter
national interesse som en måde at lagre 
C02 på. Handel med 'carbon bonds’ 
kan derfor være en kilde til finansiering.

Certificering
Skovcertificering opfattes i Litauen 
generelt som en måde at understøtte en 
bæredygtig og miljøbevidst skovdyrk
ningspraksis. Derimod vil mere konkrete 
målsætninger med en eventuel certifice
ring afhænge af regionale og økonomi
ske vilkår, skovdyrkningspraksis etc.

Den positive vurdering hænger sam

men med, at man vurderer at den aktu
elle skovdyrkningspraksis i de baltiske 
stater uden videre kan opnå certifice
ring efter anerkendte retningslinier.

Omkostningerne ved certificering væk
ker dog bekymring i det fattige Litauen. 
Omkostningerne skønnes til ca. 20 kr/ha, 
og certificeringen gentages efter 5 år.

Mange spørgsmål er stadig ubesva
rede: Hvilken certificeringsstandard skal 
man vælge7 Er ambitionen at påvirke 
skovdyrkningspraksis, eller at tilpasse 
sig markedsvilkår7

Korrekt gennemført kan certificering 
være en måde at belønne de baltiske 
landes arbejde for en meget miljøbevidst 
skovdyrkningspraksis. Det store arbejde 
består i at vælge den rigtige metode.

Perspektivering
De litauiske skove producerer utvivlsomt 
meget store miljømæssige, kulturelle og 
landskabelige værdier. Disse er essen
tielle for det litauiske folk i dag, og vil 
stige i værdi når det litauiske samfund 
bliver rigere.

Men der er også et stort markeds
økonomisk potentiale gemt i de litauiske 
skove, og det er forfatternes opfattelse, 
at det er muligt at udnytte dette potentiale 
betydeligt bedre. Dette kan vel at mærke 
ske uden at true bæredygtigheden af 
den litauiske skovsektor i øvrigt.

I artiklen her har vi peget på flere 
muligheder for at understøtte den øko
nomiske bæredygtighed i skovsektoren 
og den økonomiske udvikling i Litauen 
som sådan. Danske erfaringer, de gode 
og måske specielt de dårlige, kan være 
særdeles nyttige ved realiseringen af 
disse muligheder.
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Arlig skovrejsning
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Den danske støtte til de baltiske lande 
bør fokusere mere på de presserende 
strukturelle problemer, såsom privatise
ring, industriel reorganisering og speci
fikt miljøforbedrende tiltag.

Her er vi enige i Rigsrevisionens kriti
ske bemærkninger til administrationen 
af de danske Øststøtte-midler, Det er 
her de store gevinster for Litauen ligger, 
og ikke i velmenende projekter, der skal 
lære balterne økologisk bæredygtig 
skovdyrkningspraksis. Det kan de alle
rede i forvejen.

Der tales ofte og gerne om Vestens 
forpligtelse til at hjælpe de nye, fattige 
demokratier i Østeuropa. Til nu har den 
reelle støtte været sparsom.

Den er ofte anvendt på en måde, der
Figur 2. Den gennemsnitlige årlige skovrejsning i Litauen. Der er hvert år plantet 
ca. 12.000 ha, svarende til en forøgelse af skovarealet på omkring 0,6% om året.
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■ 4.365 kg

SL185/SL240 vil 
komme over, 

rundt om, 
igennem ... 

stort set alle 
forhindringer.

Besøg os på 
Langesø messen 

d. 17. august 2000# 
stand 24

DANILIFT
SØNDERGÅRDEN 3 ■ 9640 FARSØ • 9863 1599

mere afspejler en form for aflad for 
egne synder i eget hjem end reelle 
overvejelser om lokale behov og mulig
heder. Til gengæld vokser mængden af 
krav som vi stiller for at tillade de nye 
demokratier adgang til vores markeder. 
Disse krav er ofte meget omkostnings
tunge, fx lukningen af atomkraftværket i 
Ignalina.

En øststøtte, der i højere grad tager 
udgangspunkt i de lokale behov og den 
lokale virkelighed, vil gøre det væsent
ligt lettere for de baltiske lande at møde 
de store udfordringer de står overfor, så 
de kan forvandle store muligheder til 
store resultater og fremskridt.

Litteraturliste
Brukas, V, B.J. Thorsen, F. Helles og Peter 

Tarp, 1999: Discount rate and harvest 
policy: A crucial choice for East European 
Forestry, Institut for Økonomi, Skov og 
Landskab, KVL, 28 s.

Ministry of Environment, Department of Forests 
and Protected Areas, 1999: Lithuanian 
Forest Statistics.

0 JordlsseMellevej8, DK-5683Hérby°X2J
JApS

-Kvalitetsnet til pakning af juletræer!

Hos BK-Pack er vi specialister 
indenfor net-emballage til 
forskellige pakkeformål.
Dette kendskab vil vi igen 
for denne sæson tilbyde 
skovbranchen, og er derfor på 
markedet med et juletræsnet, 
der mht. pris og kvalitet sætter 
nye standarder for pakning af 
juletræer!

Landevejen 12, DK-5S33 Hårby

Som noget nyt tilbyder BK-Tec aps 
nu også kvalitetsnet til følgende 
formål indenfor plante- og 
skovbranchen:
- Rodnet (klumpenet)
- Skyggenet
- Overdækningsnet 
Desuden forhandling af 
rodnetmaskine til pakning af 
planterødder.

Vi er altid friske med et god tilbud!
TLR:+45 64732859

•K Ml
j^Ring og få et tilbud!^

"T* TLR:+45 64731259 *

-Vi er lagerførende i både 
LZ- og ST-net i størrelserne:

25, 34 samt 45 cm. <SSEf>
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NOrOP4N
- Danmarks førende 

producent af spånplader, 
BODEX-krydsfiner samt 

VIBOPAN-paneler til 
væg- og loftbeklædning.

Hertil KØBER vi bl.a.
NÅLETRÆ 

i forskellige længder, 
soldet/usoldet 
savværksflis.

Yderligere oplysninger 
ved henvendelser til 

vort skovkontor 
tlf. 89 74 74 38, 

fax 89 74 74 73.

NOTOMN
NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

Pindstrup 
DK-8550 Ryomgård 

Tlf. 89 74 74 74 
Fax 89 74 75 76

APRIL 2000
April har givet en nedbør præcis svarende til 
normalen, men lidt ujævnt fordelt over landet 
med mest i Nordjylland. Det meste kom i uge 
15 og 16.

Temperaturen var i middel 2,5 grader 
over normalen. Det er den 3, varmeste april 
der er målt siden 1874, Det var især uge 16 
og 17 - under og efter påske der var 
meget varme.

I uge 14 er der målt 2-4 graders frost 
næsten overalt. I uge 15 var der frost 2 
steder, og der blev målt 0-1 grad 8 steder 
(dvs. der er risiko for at der har været frost i 
jordhøjde målingerne laves 2 meter over 
jorden). I uge 16 og 17 var de laveste 
temperaturer nede på 3, hhv, 2 grader.

Maj har givet en nedbør på 51 mm - 
næsten som normalen der er 48 mm. Der er 
kommet noget mere i Jylland end på Øerne. 
Af de 51 mm kom 37 mm i uge 21 (især den 
25.5).

Temperaturen blev som helhed 1,7 grader 
over middel. De første 16 dage var usæd
vanlig varme og solrige med et gennemsnit 
på 13,9 gr.; det ville have været rekord for en 
hel maj. Den 16.5 kom temperaturerne op på 
25-28 de fleste steder - og 30 gr. i Sønderjyl
land. Sidste halvdel af måneden blev deri
mod våd og kølig.

De laveste temperaturer var enkelte 
steder nede omkring 2 gr. i uge 18, 19 og 20 
(Kølkær dog 0,0 gr. i uge 19 og -0,5 gr. i uge 
20) det normale var dog 3-5 gr. som lave
ste temperaturer.

Antallet af soltimer blev 320 mod normalt 
240.

Nedbør,mm April Maj

Amt Målt Normal Målt
Nordjyllands 60 38 58
Viborg 41 40 68
Århus 42 38 58
Vejle 39 45 49
Ringkøbing 33 43 67
Ribe 37 45 59
Sønderjyllands 47 45 55
Fyns 47 38 31
Vestsjællands 45 36 30
Nordøstsjælland 35 39 29
Storstrøms 29 39 40
Bornholms 26 37 34
Landsgennemsnitt 41 41 51

April

Temperatur°C Målt Normal Målt
Middel 8,2 5,7 12,5
Absolut min. -1,7 3,3
Absolut max. 23,7 26,1
Antal soltimer 163 178 320
Antal frostdøgn 3,2 6,6 0,0
Antal graddage 262 316 142

Vindstyrke hyppighed, %, , større end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6
(hård vind) 3 8 6
Styrke 8
(hård kuling) 0 1 0
Styrke 10
(storm) 0 0 0
Hyppigste
vindretninger ø,sø V,0 V,0
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DRIFTSTEKNIK - KORT NYT

x

Ny plantemaskine 
fra Egedal
Egedal har udviklet en ny plantemaski
ne for bedre at opfylde kravene til ergo
nomi, præcision og kvantitet. Den har 
typebetegnelsen K.

Som fordele fremhæves at der plan
tes med plantehjul, og derved sidder 
planteren opret. Planteafstanden indstil
les nøjagtigt med gearhjul, og den kan 
plante i forbandt inden for det rækkean
tal som maskinen har. Plantestørrelsen 
kan være mellem 15 og 120 cm.

Såvel planteskæret som de fjederbe
lastede trykhjul kan indstilles.

Kapaciteten opgives til 1500-2000 
planter pr. række eller time, og den er 
velegnet for et dybdepløjet areal.

Egedal sælger fortsat to andre plan
temaskiner: Type JT, som er en allround 
maskine til juletræer, læhegn og skov
rejsning - og type Hydromatic som ved 
hjælp af vægtoverføringssystemet er 
egnet til plantning i gamle kulturer og 
stød.

Kilde: Pressemeddelelse 17.5.00

Radrenser fra Egedal
Egedal har udviklet en ny radrenser til 
rensning af læhegn, skovrejsning, jule
træskulturer og andre rækkekulturer.
Det er en kraftig konstruktion med stor 
frihøjde på 120 cm. Den leveres som to
eller trerækket, og den trerækkede er 
med hydraulisk opklap.

Tænderne er S-formede, og der er 
separat dybdehjul for hver rensesekti- 
on. Striglesektioner fås som ekstraud
styr.

Kilde: Pressemeddelelse 17.5.00

DERES LEVERANDØR AF GRØNNE LØSNINGER ReTec
• • • •

JENZ FLISHLGGERE OG SØNDERDELERE
Vi leverer kvalitetsprodukter og totalløsninger indenfor flishugning, sønderdeling, neddeling, 

shredding, komprimering, makulering samt komposterings og sigtesystemer

Bi
r*i

U}-

>4

Vi forhandler JENZ flishuggere 

HEM 35: ca. 120 m3 i timen 

HEM 25 D: ca. 70 m3 i timen 

HEM 25 Z: ca. 70 m3 i timen 

HEM 18 Z: ca. 40 m3 i timen 

HEM 12 Z: ca. 15 m3 i timen 

HEM 12 M: ca. 15 m3 i timen

40 års erfaring har bragt JENZ blandt de førende på det europæiske marked. Vi tilbyder et bredt 
program med stærke maskiner til konkurrencedygtige priser.

ReTec DK-6070 Christiansfeld Tlf. 7456 8106 Fax 7456 8581
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Slåmaskine fra 
AS-Motor
Den tyske fabrik AS-Motor har udviklet 
en ny meget kraftig slåmaskine med 
betegnelsen AS 102 Mulchklipper. Den 
kan anvendes ved renholdelse i jule
trækulturer, løvtrækulturer, i rabatter og 
på skråninger hvor man ikke kan kom
me til med andre maskiner.

Under det store skjold findes to 
rotorklippere, og de giver en klippe
bredde på 84 cm. På venstre side er 
der en svingbar sideklipper som øger 
klippebredden til 102 cm. Sideklipperen 
viger automatisk når den møder forhin
dringer, og maskinen klipper derved 
også i rækken. Sideklipperen styres 
pneumatisk (dvs. med trykluft) fra en 
kompressor, men kan også betjenes 
manuelt.

Der er 5 gear frem og 1 bak på 
maskinen som kan køre med en hastig
hed på 1,25-4,8 km i timen. Den kan 
arbejde på skråninger med hældning 
op til 30 grader. Græsset bliver snittet i 
småstykker og fordelt så det lettere 
nedbrydes.

Importøren oplyser at der p.t. (ultimo 
maj) er solgt 3 maskiner her i landet. 
Prisen er 44.380 kr + moms - og den er

ESM
Skovkl pper 

RM 72
—

■  ■ i

Til klipning af højt 
græs og krat under 
svære forhold.
Derfor særdeles 
velegnet til klipning 
af vej rabatter, brak
arealer, mellem nyplant
ninger i skov samt mel
lem nyplantninger i juletræskulturer - 
ekstrem terrængående. Afstrygersæt 
som tilbehør.
import:

SKIBHUSVEJ 51 ■ 5100 ODENSE C 
TLF. 66 11 75 32 ■ FAX 65 91 67 69

V*

%

m

Ua

S?

derved en del billigere end en portal
traktor. Til gengæld får man gået nogle 
km i løbet af en dag.

Kilde:Brochure samt besøg 
på Roskilde Dyrskue

Ny stubfræser
Der er nu kommet en ny og større 
model af den amerikanske Rayco stub

fræser, kaldet RG85, med 85 hk motor. 
Den hidtil største model, Rayco RG50 
kan fjerne en stub på 1 m i diameter på 
20 minutter.

RG85 vejer godt 2 tons, fræserhjulet 
har 24 tænder og en diameter på 60 
cm. De store dimensioner giver en stor 
inerti som er med til at holde maskinen 
på høj kapacitet hele tiden.

Pressemeddelelse fra 
Interforst 9.5.00

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

Planter til: Pyntegrønt & juletræer, skov, læ & vildt
Service; hurtig og flexibel 
levering direkte til kunden.

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

ENTREPRENØR

JOHAlfPEDERSEN

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

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

ANBÆKVEJ 10
8450 HAMMEL - 86 96 29 10
BIL TLF. 40 41 62 44
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Besøg os på 
Langesø 2000 

stand

Valmet 820 Valmet 911

Skovens mange 
opgaver kræver 

materiel, man kan 
stole på.

Med Valtra valmets 
alsidige skovmaskiner 

og skovtraktorer 
er du godt rustet til 
at klare opgaverne.

Valtra Valmet skovtraktor

ØE5?'
,’ . .  .

m

-

mTjfJt j

Valtra Valmet 
er Nordens mest 

solgte traktor.

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

Internetadr.: www.valtra.dk
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