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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 5882 Vejstrup, Telefon 62 28 12 78. Fax 62 28 12 68. 
e-mail: schaumannC0schaumann.dk. homepage: www.schaumann.dk

- professionelt udstyr til

- Grenknusning
- Rodfræsning
- Stubfræsning

forhandles af:

WIRTGEN
G R O U P WIRTGEN A/S

Taulov Kirkevej 31-33 
7000 Fredericia
Tlf. 75 56 33 22 
Fax 75 56 46 33 
e-mail: wirtgen@wirlgen.dk

VELKOMMEN PA

PLANLÆGNI 

HINDSGAVL

G OG DRIFT AF UDEMILJØET

ELFART 15. - 17. AUGUST
Skandinaviens største grønne fagudstilli

Belægninger • Træer, bjjfc&Syaræs og frø • Gade- og terræninventar 
Traktorer og varebiler •^Sttrø^^ravere og andet jordmateriel 

Græsplejeudstyr • Flishuggere; motorsave og udstyr til skov og land 
Forskning og uddannelse • Organisationer og entreprenørydelser 

Miljøvenlig anlægs- og plejeteknik • Lokal håndtering af regn 
Nye bosætningsformer i bynært landskab • Alléplantning og træpleje 

Miljøvenlig brug af træ • SkulptureN*parken 
NM i træklatring • DM i anlægsgartnéck

VÆRT: MIDDELFART KOMMUNE
ARRANGØRER: HAVE & LANDSKABSRÅDET OG FORSKNINGSCENTRET FOR SKOV & LANDSKAB
Forsalg af kataloger (senest 6. august): Tlf. 7588 2211. krg@fsl.dk. Kataloger kan købes ved indgangen.

Udstillingen er åben alle tre dage kl, 9-1 7
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258 Masser af aftaler
Undersøgelse af friluftslivet i de 
private skove. De fleste ønsker om 
udvidet adgang bliver imødekom
met.

261 Kort nyt
Lav hugst i Rusland.
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262 Skovens Dag 2001
266 Hvad får vi ud af 

skoven?
Skovens Dag blev en stor succes 
med deltagelse af langt flere pri
vate skove end tidligere. I alt del
tog 85 skove. Temaet var "Hvad 
får vi ud af skoven'?”, og der var 
udgivet et hæfte til børn om emnet 
- tegningen viser forsiden fra 
hæftet.

267 Naturpris til 
skoleskov
Pris for oprettelsen af en skole
skov i Sønderjylland.

268 Udpegning af 
habitatområder
Svar fra Skov- og Naturstyrelsen 
på lederen fra Skoven 5 om 
udpegning af nye habitatområder. 
Styrelsen ser frem til et konstruktivt 
samarbejde. Desuden omtale af et 
pressemøde om bl.a. lodsejerin
formation.

270 Have & Landskab 
2001
Udstillingen for den grønne sektor 
afholdes ved Middelfart 15.-17. 
august. Nordisk Skovkongres 
afholdes i Finland juni 2002.

272 Boligmesse med 
træhuse
Boligmesse i Malmø viser nye 
anvendelser af træ i husbyggeri 
og nye teknikker. Bl.a. elementer 
af træ og hårdtpresning af blødt 
træ til gulve. Billedet viser bolig
blokken "Framtidshus” som rum
mer gode kompakte boliger til en 
lav pris.

. . .

276 Årets Træven
Ftædersprisen tildelt ingeniør som 
bygger huse med elementer af 
massivtræ. Billedet er fra opførel
sen af en udvidelse af Forsknings
centret for Skov & Landskab.

277 Kort nyt
Erfaringer med dæk+ planter, elge 
på skovarbejde.
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280 Alle træsorter 
er tilladt

286 Skovdyrkning efter
messen

289 Udenlandske 
møbelmesser

290 Portræt af dansk 
møbelindustri
Reportage fra den store møbel
messe i København i maj. Alle sor
ter af løvtræ bruges til møbler. 
Mange behandles så de bliver 
lysere eller mørkere. Billederne 
viser stole af letdampet og sæbe
behandlet bøg fra Carl Hansen, 
Odense, samt bord og stole af 
voksbehandlet eg fra Haslev 
Møbelfabrik
Ud fra messen vurderes mulighe
derne for afsætning af de forskelli
ge træarter og de mest velegnede 
metoder i skovdyrkningen. En kort 
reportage fra udenlandske møbel
messer. Portræt af dansk møbelin
dustri inklusive strukturudviklin
gen.

292 Hvad er naturskov?
297 Kommentar
298 Naturskovsbegrebet

Forskere giver forslag til ny termi
nologi for naturskove. Den 
nuværende definition fra Skov- og 
Naturstyrelsen skaber forvirring og 
er ikke holdbar på sigt. Der er 
svar fra Skov- og Naturstyrelsen. 
Desuden et debatindlæg om 
emnet, især set ud fra en internati
onal synsvinkel. Billedet er fra 
Suserup Skov, som ikke drives 
forstligt. Det viser egetræer der er 
indplantet for 100 år siden - er 
dette en naturskov?

297 Kort nyt
Flere træpiller fra Estland, skov
rydning globalt er mindre,

300 Fældeteknikker
Naturnær dyrkning kræver ret
ningsbestemt fældning og der
med hyppig brug af kiler. En 
hydraulisk kile er velegnet ved 
stort træ.

301 Klimastatistik
April 2001.

302 Fugleøjebirk
Der efterlyses flere træer med fug
leøje. Ny type fundet.
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Skovdyrkerforeningerne
Ved årsmødet i De danske Skovdyrker- 
foreninger i maj valgtes ny formand. 
Skovejer Mogens R. Brandt, Holstebro, 
blev valgt som afløser for formanden 
gennem 4 år, Peter greve Bernstorff.

Som øvrige medlemmer af forret
ningsudvalget valgtes direktør Søren 
Overgaard Laursen, Them, og land
mand Claus Bay, Nakskov.

De danske Skovdyrkerforeninger er 
en sammenslutning af 13 lokale skov
dyrkerforeninger. Foreningernes vigtig
ste opgave er at rådgive skovejerne om 
den bedst mulige drift af skovene under 
hensyntagen til den enkelte skovejers 
ønsker. Der er ansat 60 skovfolk som 
desuden bistår med den praktiske 
udførelse af arbejdet og med afsætning 
af produkterne. Sidste år var omsætnin
gen over 300 mio. kr.

Skovdyrkerforeningerne er for tiden 
inde i en dynamisk proces hvor man 
ved en justering af strategien og sam
ling af aktiviteterne i lidt færre enheder 
søger at stå endnu bedre rustet til at 
varetage skovejernes behov i fremtiden.

Pressemeddelelse

Barritskov
Den 1. juni tiltræder Kristian Gernowen 
nyoprettet stilling som direktør på Bar
ritskov. Kristian Gernow er 34 år og 
uddannet forstkandidat i 1995. Han 
kommer fra en stilling som forstassistent 
ved Løvenholm Fonden på Djursland.

Kristian Gernow overtager den dagli
ge ledelse af Barritskov Land- og Skov
brug. Han får det overordnede ansvar 
for landbruget, skovbruget, bygnings
administrationen samt rådgivning og 
udvikling.

Pressemeddelelse

Statsskovene
Der er sket en nybesættelse af stillingen 
som skovrider på Falster Statsskovdi
strikt. Pr. 1.8. tiltræder den nuværende 
kontorchef Claus Jespersen fra Skovpo
litisk Kontor.

Claus Jespersen er 45 år og forst
kandidat fra 1983. Han har tidligere 
været videnskabelig ass. ved KVL samt 
godsfuldmægtig ved Stiftelsen Nørlund. 
Siden 1985 har han været ansat som 
forstfuldmægtig ved Statsskovbruget. 
Han har været kontorchef/skovrider for 
Skovpoltisk kontor siden 1. april 1993.

Plantningsselskabet
Plantningsselskabet Sønderjylland 
afholdt i begyndelsen af maj sin årlige 
generalforsamling. Med deltagelse af 
47 aktionærer valgtes gårdejer Hans 
Jefsen Christensen, Burkal som ny for
mand i stedet for den mangeårige for
mand Lauritz Jørgen Lauritzen der afgik 
ved døden den 16. november 2000.

Til næstformand genvalgtes gårdejer 
Ebbe Fink-NieIsen,'Buskmose. Som 
medlem af forretningsudvalget genvalg
tes formand for Amtsrådsforeningen,
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gårdejer Kresten Philipsen, Lundtofte- 
bjerg.

Efter 26 år i bestyrelsen udtrådte fhv. 
amtsborgmester Erik Jessen, Åbenrå. 
Det samme gjorde fhv. direktør i Hede
selskabet, K. Sandahl Skov, Viborg, 
efter 20 år i bestyrelsen. Nyvalgt blev 
direktør Peter Jørgensen Jensen, Kruså.

Driften i selskabet er præget af 
stormfaldet, der ødelagde 300 ha ud af 
1200 ha. Der væltede 64.000 m3 som er 
oparbejdet og solgt. Driftsresultatet på 
1,2 mio, kr er overført til den kommende 
tilplantning, som vil bestå af 30% løv
træer og 70% blandingsnåleskov. Den 
nye skov vil være mere varieret og mere 
robust overfor fremtidige klimapåvirk
ninger. Tilplantningen ventes at være 
færdig inden juni 2002.

Pressemeddelelse

Ridder af 1. grad 
af Dannebrog
Kammerherre, hofjægermester, gods
ejer Vilhelm Bruun de Neergaard, Skjol
denæsholm, er udnævnt til ridder af 1. 
grad af Dannebrog.

Vilhelm Bruun de Neergaard har 
været formand for bestyrelsen for 
Dansk Skovforening 1979-92. Han har 
været formand for Forskningscentret for 
Skov & Landskab og for Stiftelsen for 
Sorø Akademi fra 1992, og han er kura
tor for Vemmetofte kloster.

Nepenthes
Miljøorganisationen Nepenthes holdt 
ordinær generalforsamling på Æbelø 
den 28. april, og i den forbindelse blev 
der valgt ny bestyrelse. Jacob Ander
sen blev genvalgt som formand og Rico 
Boye blev genvalgt til næstformand. 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er 
Michael Lønstrøm, Martin Schneekloth, 
Jens Kanstrup, Henrik Juul og Gitte 
Kragh.

Nepenthes vil fortsat arbejde for at 
styrke beskyttelsen af naturværdier i de 
danske skove. Herunder for bedre 
beskyttelse af privatejede naturskove 
gennem registrering af dem og gennem 
øgede offentlige bevillinger til beskyttel
se af disse privatejede naturperler - for
trinsvis gennem frivillige aftaler med 
ejerne.

Arbejdet for at fremme FSC-certifice- 
ring af danske skove vil fortsat have høj 
prioritet. Nepenthes har netop overtaget 
rollen som FSC-sekretær og FSC-kon- 
taktperson fra SiD. Ny FSC-kontaktper- 
son i Danmark er således Jens Kan
strup fra Nepenthes.

Nepenthes vil også arbejde for at 
øge forbrugernes kendskab til FSC- 
mærket og dermed efterspørgslen på 
FSC-træ. Nepenthes har for nylig lance
ret en hjemmeside - www.tropetrae.dk - 
der oplyser hvilke virksomheder, der 
forhandler FSC-mærkede tropiske have
møbler.

Nepenthes
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NY STRUKTUR OG 
MARKEDSINFORMATIONER

Lederartiklen er et uddrag af den mundtlige beretning fra formanden for Danske Skoves Handels- 
udvalg, skovrider Niels Peter Dalsgaard Jensen, på generalforsamlingen i Dansk Skovforening, 12. 
juni 2001 i Middelfart.

Strukturdebat
På generalforsamlingen sidste år omtalte jeg behovet for at ændre strukturen i Handelsudvalget 
(HU) og udvalgets opgaver, samt hvordan markedsinformationer skal formidles. HU har drøftet dis
se emner og har indstillet et forslag til bestyrelsen, som har besluttet følgende:

- Den nuværende struktur bevares med skovkredse og med et Handelsudvalg sammensat af for- 
mændene for de enkelte skovkredse samt repræsentanter for Skovdyrkerforeningerne, Hedesel
skabet og staten.

- Antallet af kredse formindskes. HU beslutter hvor mange og den eksakte geografiske 
inddeling.

- Den skovpolitiske debat på skovkredsmøderne varetages af sekretariatet og af medlemmerne 
af skovforeningens bestyrelse.

- HU kan supplere sig med et eller flere medlemmer efter behov, som dog ikke har stemmeret.
HU har nu besluttet at reducere antallet af skovkredse fra 10 til 5, nemlig 2 i Jylland, 1 på Fyn og

2 på Sjælland.
Reduktionen skyldes at handelen med råtræ efterhånden centraliseres på ganske få hænder.

Den tid er ovre, hvor hver skovejendom havde sin egen administration som selvstændigt solgte 
træet. Nu sælges træet f.eks. gennem Skovdyrkerforeningerne, DDH eller entreprenøren. Denne 
udvikling er mest markant på nåletræ og i Jylland. I Statsskovbruget er handelen også centraliseret 
på nogle få regionale handlere.

Det er efterhånden svært at finde privatansatte eller ejere, som har tid og lyst til at blive skovk- 
redsformænd og som samtidig har den fornødne markedsindsigt opnået gennem hyppig handel 
med træ.

Markedsinformation
HU formidler markedsinformationen til medlemmerne gennem pressemeddelelser i SKOVEN NYT 
og på foreningens hjemmeside.

HU udsender sammen med Danske Træindustrier (DTI) pressemeddelelser efter de to halvårlige 
møder med DTI. Pressemeddelelserne er et fælles forsøg på at beskrive markedssituationen. Jeg 
vil opfordre medlemmerne til at granske teksten ganske nøje. Ordvalget er velovervejet, og jeg vil 
opfordre alle til at læse teksten indgående.

På hjemmesiden har vi fire typer af information:
Konjunkturbarometeret: Hver måned vurderer HU's medlemmer + næstformændene i skovkreds

ene udbud, efterspørgsel og priser for en række effekter for de næste 3 måneder.
Prisstatistikken er nu velfungerende - Skov- og Naturstyrelsen leverer nu også data til statistik

ken. Det bliver spændende at aflæse statistikkens værdi i et normaliseret marked. Indtil videre har 
der mest været tale om stormfaldstræ, og i dette forår om ganske små mængder af træ.

En generel markedsinformation laves en gang om måneden af HU’s sekretær.
Markedsindikatorer viser indikatorer for afsætningen på de væsentligste råtræmarkeder.
DTI har bedt Konkurrencestyrelsen om at vurdere om konjunkturbarometeret og den almene 

markedsinformation er lovlig. Det forlyder, at DTI ikke føler at konjunkturbarometeret bygger på et 
objektivt grundlag og at det er en alt for snæver kreds der bliver spurgt. Det havde været mere 
konstruktivt om DTI havde sagt ja til HU’s opfordring til at deltage i konjunkturbarometeret.

Det er desuden faldet DTI for brystet at HU havde skrevet at randtræer ikke var at betragte som 
stormfaldstræ med dertil hørende pris- og kvalitetsfradrag. DTI havde dog i tidsskriftet Træ og Indu
stri selv skrevet at randtræer er at betragte som stormfaldstræ, så den anke må falde til jorden.

DS har været indkaldt i Konkurencestyrelsen for at forklare sig, og vi venter nu på et svar fra 
Konkurrencestyrelsen.

HU er i princippet ganske tilfreds med DTI's henvendelse til Konkurrencestyrelsen. Nu kan der 
måske blive trukket en tydelig grænse for hvor langt HU kan gå for at give skovejerne den bedst 
mulige markedsinformation.

Niels Peter Dalsgaard Jensen
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ADGANG TIL SKOVENE

MASSER AF AFTALER 
OM ØGET ADGANG 

TIL SKOVENE
Af Tanja Blindbæk Olsen 1), 
Nora Skjernaa Hansen 1) og 
Martin Einfeldt 2)

Langt de fleste skov
gæsters ønsker til udvi
det adgang bliver imø
dekommet af skovejer
ne.

Det er resultatet af 
den hidtil første under
søgelse af aftalemiljøet 
i Danmarks skove - dvs. 
de private skove og 
offentlige skove uden 
for statsskovbruget.

Skovejerne har kom
mentarer, bl.a. om over
trædelse af adgangsreg
lerne, gener fra friluftsli
vet, eventuelle gebyrer, 
begrundelser for afslag 
og holdning til brugerbe
taling.

I den aktuelle debat om befolkningens 
adgang til naturen florerer et vigtigt 
begreb - aftalemiljøet. Det vil sige 
lodsejernes og naturgæsternes praksis 
for og vilje til at aftale adgang ud over 
den lovfæstede, fx til en skov.

Der findes intet samlet billede af afta
lemiljøet i Danmarks natur, heller ikke 
når det gælder private skove hvor et 
godt aftalemiljø måske er særlig nyttigt.

Men behovet for at have et samlet

1) skovbrugsstuderende
2) informationschef, Dansk Skovforening

Ridning

Annoncerede vandreture 

Orienteringsløb 

Andet

Færdsel mellem solnedgang og kl 7 uden 
overnatning

Overnatning 

Guidede ture 

Båltænding 

Opstilling af udstyr 

Samling af svampe og bær mm. 

Mountainbiking uden forvej og sti

500 1000 1500 2000

■ Antal aftaler □ Antal henvendelser

Figuren viser antallet af henvendelser og antallet af indgåede aftaler, fordelt på en 
række forskellige aktiviteter der kræver tilladelse i de private skove.

billede af aftalemiljøet er tydeligt. Miljø- 
og energiministeren har nedsat et 
udvalg til at vurdere om adgangsregler
ne til naturen er i pagt med tiden. Og 
dette udvalg skal blandt andet vurdere i 
hvor stort omfang forbedrede adgangs
muligheder for offentligheden kan sikres 
ad frivillighedens vej.

For at få et billede af aftalemiljøet i 
de cirka % af Danmarks skove som ikke 
er statsskove, har Dansk Skovforening i 
samarbejde med to forstkandidatstude
rende gennemført en spørgeskema
undersøgelse. Fakta om undersøgelsen 
fremgår af boksen.

I det følgende præsenteres nogle 
overordnede resultater. Der tegnes et 
billede af aftalemiljøet som det ser ud 
fra skovbrugets synsvinkel - det er 
skovejere og -ansatte der har svaret på 
spørgsmålene. En undersøgelse af afta
lemiljøet set fra naturgæsternes side er 
der også behov for, men ingen har end
nu lavet sådan en.

Mange aftaler indgås
Undersøgelsen omfatter 551 ejendom
me. 284 af disse har fået henvendelser 
om øget adgang, og på 261 ejendom
me er der indgået aftaler.

De deltagende ejendomme har opgi
vet at de har modtaget 6729 henvendel
ser, og der er indgået 5820 aftaler i alt. 
Det svarer til at 86% af henvendelserne 
har ført til aftaler om brug af skoven ud 
over den lovfæstede.

Figuren viser antallet af henvendel
ser og aftaler fordelt på bestemte aktivi
teter.

Det ses at ridning klart er den aktivi
tet der er flest henvendelser om. På en 
delt andenplads følger annoncerede 
vandreture og orienteringsløb. Disse 
hyppigt ønskede aktiviteter imødekom
mes ofte - henholdsvis i 92 %, 89 % og 
83 % af tilfældene.

Af de angivne aktiviteter er der fær
rest henvendelser fra mountainbikere.
De ligger også nederst når det gælder
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Ridning er den friluftsaktivitet som skovejerne får langt de fleste henvendelser om. I 
92% af tilfældene fører en henvendelse til at der indgås en aftale.

indgåede aftaler i forhold til henvendel
serne - der træffes kun aftale i 48 % af 
tilfældene.

Aftaler indgås som regel for et enkelt 
arrangement ad gangen. Den mest mar
kante undtagelse er ridning hvor aftalerne 
som regel strækker sig over en periode.

Andre resultater
Undersøgelsen byder på mange andre 
resultater. Nogle eksempler:
• Store skove og bynære skove får fle

re henvendelser og indgår flere afta
ler end andre skove.

• 47 % af de spurgte svarer at de gæl
dende adgangsregler overtrædes på 
ejendommen. Løse hunde, færdsel 
uden for vej og sti samt kørsel med 
motorkøretøj nævnes som de hyp
pigste overtrædelser.

• 16 % mener at den lovlige færdsel 
medfører gener. De gener der næv
nes oftest er henkastning af affald 
(som er ulovligt) samt forstyrrelse af 
flora og fauna.

• Af dem der har indgået aftaler næv
ner 9 % at aftalerne overtrædes, 
mens 18 % finder at der er gener 
selv om aftalerne ikke overtrædes.

• 23 % ønsker at indgå flere aftaler.
Her nævnes aktiviteter for de stille 
brugergrupper og aktiviteter for børn 
og unge hyppigst.

• Knap 7 % af de adspurgte tager 
administrationsgebyr for at indgå 
aftaler. 17 % tager i nogle tilfælde 
betaling for øget adgang. Ridekort 
eller andre aktiviteter hvor skoven 
har udgifter direkte forbundet med 
den øgede adgang, nævnes hyp
pigst som områder hvor der 
opkræves betaling.

Kommentarer fra 
skovejerne
Skemaet gav også mulighed for at den 
spurgte kunne skrive sine egne kom
mentarer.

Disse svar udgør et stort tekstmateri
ale som kun kan behandles statistisk 
hvis det kategoriseres og fortolkes. Her
ved kommer konklusionerne automatisk 
til at afhænge af måden man har kate
goriseret og fortolket på.

Men tekstmaterialet er værdifuldt 
blandt andet som grundlag for at opstil
le hypoteser. Disse hypoteser kan så 
enten testes på det øvrige datamateria
le som er mere statistisk holdbart - eller 
være udgangspunkt for nye uddybende 
undersøgelser.

I det følgende gengives nogle 
hovedindtryk som vi har fået ved gen
nemlæsning af de åbne svar:

Holdninger
Der er en overvejende positiv holdning 
til skovgæsters, især lokalbefolknin
gens, brug af skoven. Det gælder uan
set skovens størrelse.

Enkelte ejendomme er generelt 
negativt indstillede over for gæster.

Støjende og ødelæggende aktiviteter 
samt løse hunde er generelle kilder til 
irritation på skovejendommene.

Skovejendommene er generelt positi
ve over for øget adgang ad frivillighe
dens vej.

En del mener at øget offentlig 
adgangsret gennem lovgivningen bør 
afføde kompensation til skovejeren.

De private skovejendomme er gene
relt negative over for en lovmæssig 
åbning for nat- og fladefærdsel. De 
hyppigst nævnte argumenter imod 
sådan en øget adgangsret er:

1. At den vil medvirke til et dårligere 
forhold mellem skovejere og gæster

2. At den vil begrænse skovejerens 
mulighed for at koordinere aktiviteterne i 
skoven, og det kan skabe konflikter 
mellem brugergrupper

3. At den kan skade flora og fauna, 
og her nævnes specielt vildtets mulig
heder for at finde ro.

Afslag på henvendelser 
De typiske begrundelser for at give 
afslag på henvendelser er hensyn til 
andre aktiviteter på det pågældende 
sted eller tidspunkt (fx jagt), hensyn 
til naturen, hensyn til ejendommens 
økonomi eller hensyn til privatlivets 
fred.

Hvis der gives afslag på henvendel
ser, henvises ofte til en anden skov, 
typisk en statsskov.

Der er forskel på hvilke aktiviteter der 
afvises og hvilke begrundelser der føl
ger med. Nogle eksempler:

- Hvis ridning afvises, er det oftest 
med begrundelse om at det ødelægger

veje eller forstyrrer vildtet eller andre 
brugergrupper.

- Hvis orienteringsløb afvises, er det 
oftest med begrundelse om kollision 
med jagtdage eller fordi aktiviteten 
anses generelt at forstyrre vildtet.

- Hvis båltænding afvises, er det 
næsten altid på grund af brandfaren.

Brugerbetaling
Der er delte meninger om brugerbeta
ling.

Nogle mener at brugerbetaling er af 
det onde og blot forpligter ejeren yderli
gere.

Andre ser brugerbetaling som fremti
dens (måske eneste) indtjeningsmulig
hed for skovbruget.

En midtergruppe mener at brugerbe
taling kun bør tages i det omfang der 
reelt er udgifter forbundet med en akti
vitet eller hvis aktiviteten er en del af et 
kommercielt arrangement.

Hug- og stikfaste 
konklusioner
... må afvente den samlede rapport fra 
undersøgelsen. Den ventes klar i juli 
2001.

To konklusioner står dog allerede nu 
klare:

Dels at der med dette datamateriale 
kan tegnes et mere detaljeret billede af 
aftalemiljøet og friluftslivets vilkår i de 
private skove end nogensinde før.

Dels at der kan konstateres et aftale
miljø som i langt de fleste tilfælde fun
gerer effektivt således at skovgæster
nes særlige ønsker bliver imødekom
met.
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FAKTA OM UNDERSØGELSEN
Formål
Formålet er at undersøge friluftslivets vilkår i praksis i skovene uden for stats
skovene. Specielt undersøges skovejernes holdninger til offentlighedens brug af 
skoven og skovejernes erfaringer med at indgå aftaler med gæsterne om udvi
det adgang i forhold til den lovfæstede.

Metode
I efteråret 2000 udarbejdede forstkandidatstuderende Nora Skjernaa Hansen et 
spørgeskema som en del af sit bachelor-projekt om færdsel i skovene.

Skemaets formål var at indsamle neutrale, informative og helst videnskabeligt 
brugbare data. Det forudsætter en høj svarprocent. Derfor blev skemaet afgræn
set så det kan besvares indenfor en rimelig tid - mellem 10 og 30 minutter alt 
efter grundigheden og aktiviteterne på den enkelte skovejendom.

I december blev første udkast til skemaet sendt til 16 skovejendomme. På 
baggrund af deres besvarelser blev spørgsmålene justeret så risikoen for misfor
ståelser var mindst mulig, og så mindre vigtige spørgsmål blev udskiftet med 
mere vigtige.

Skemaet blev i januar 2001 sendt til alle medlemmer af Dansk Skovforening 
samt et udsnit af skovejere tilknyttet Skovdyrkerforeningerne og Hedeselskabet.
I alt blev 859 skemaer sendt ud.

Datamaterialet
Der kom 555 besvarede skemaer retur. 4 af disse blev dog udeladt på grund af 
for sparsom udfyldelse. Den samlede svarprocent blev således 64 %.

Svarprocenten er højst for store skovejendomme, mens fx medlemmerne af 
Skovdyrkerforeningerne havde en samlet svarprocent på 52 %. Årsagen til det 
større frafald for små skovejendomme kan være at der er færre friluftsaktiviteter her 
og at ejerne derfor ikke mener at skemaet er relevant for dem. Fx er der blandt 
Skovdyrkerforeningernes medlemmer ejendomme der kun dyrker juletræer.

Nedenstående tabel viser fordelingen af svarene i forhold til skovenes størrel
ser samt det skovareal der indgår i undersøgelsen:

Skovstørrelse Antal 
ejendomme i 

undersøgelsen

Andel af 
svarene

Undersøgt 
skovareal, ha

Andelen af 
undersøgt areal

< 50 ha 258 46,8 % 4.075 3,1 %
50 - 99,9 ha 65 11,8 % 4.621 3,5 %
100-499,9 ha 147 26,7 % 34.088 25,6 %
500 - 999,9 ha 54 9,8 % 37.735 28,3 %
> 1000 ha 27 4,9 % 52.684 39,5 %
I alt 551 100,0 % 133.203 100,0 %

Til sammenligning er Danmarks samlede skovareal udenfor statsskovene cirka 
330.000 ha. Heraf er godt 300.000 ha privat ejet, mens resten er ejet af fx kom
muner og amter.

Undersøgelsen dækker således en væsentlig del af Danmarks skove. Det er 
dog endnu ikke udregnet hvor statistisk repræsentativ undersøgelsen er - det vil 
sige hvor generelle konklusioner der kan drages på et videnskabeligt grundlag. 

De 551 skemaer er også kendetegnet ved:
• 75 % af skemaerne er besvaret af skovenes ejere. Resten af andre med til

knytning til skoven, fx ansat personale.
• 81 % af skovene er ejet af en person eller et familieaktieselskab. 11 % er ejet 

gennem andre selskabsformer. 7 % er ejet af enten en offentlig stiftelse eller 
en anden offentlig instans hvor der gælder de samme adgangsregler som i 
statsskovene.

• 67% af skovene støder op til anden skov.
• 27% af skovene ligger nærmere end 1 km til en by med mere end 1000 ind

byggere.
Skovenes navne er oplyst på skemaerne, men Skovforeningen har overfor sko

vene givet tilsagn om anonymitet udadtil. Det er den samme grad af anonymitet der 
bruges ved fx Skovforeningens årlige oversigter over de private skoves regnskaber.

Resultater
De 551 besvarede skemaer er i foråret analyseret af forstkandidatstuderende 
Tanja Blindbæk Olsen som en del af hendes speciale.

I denne artikel præsenteres et udpluk af resultaterne. De samlede resultater 
offentliggøres i juli 2001.

JJ Skovservice%
v/Jens Johansen • Vadet 2 ■ DK 4660 St. Heddinge 

tit. +45 56 50 32 02 ■ fax +45 56 50 32 03 
mobil +45 20 45 82 02

Alle skoventreprenøropgaver udføres

C°^6>

dim S^°
Besog os på www.jjskovservice.dk

SELVKØRENDE BOMLIFTE

SL 185
• 18,5 meterop 

10 meter ud
■ Firehjulstræk
■ Krabbestyring
■ Penduloph. hju 

Hydr. støtteben
■ 2 speed kørsel 

Kurvrotation
■ 3.075 kg

SL 240
■ 24 meter op
■ 12 meter ud
• Firehjulstræk
• Krabbestyring
• Penduloph. hjul
• Hydr. støtteben 
2 speed kørsel 
Kurvrotation

■ 4.365 kg

SL185/SL240 vil 
komme over, 

rundt om, 
igennem... 

stort set alle 
forhindringer.

Besøg os på 
Langesø messen 

d. 16. august 2001# 
stand 24

DANILIFT
SØNDERVANG 5 • 9640 FARSØ • 9863 1599
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Lav hugst i Rusland
Rusland er et kæmpe skovland som 
kunne have en årlig hugst på 550 mio. 
m3 uden at forringe skovene. Men hugs
ten er kun på 110 mio. m3 om året. En af 
årsagerne er at 40% af skovarealet ikke 
kan udnyttes i praksis fordi der først 
skal investeres i infrastruktur - bl.a. veje 
- men der er ikke udsigt til at områderne 
åbnes op de nærmeste tiår,

Den russiske professor Anatoly 
Petrov har været i Sverige og Norge og 
holdt foredrag om det russiske sko
vbrugs situation. Han er ansat i Naturvi
denskabsakademiet i Moskva og skal 
uddanne de lokale skovforvaltere i mar
kedsøkonomi. Det har nok lange udsig
ter, for mens andre dele af samfundet 
har indført markedsøkonomi har sko
vfolk længe forklaret at naturressourcer 
ikke bør udsættes for markedets kræf
ter.

I 1997 besluttede man at det kun er 
staten som kan eje skov, og samtidig 
blev en del beslutninger overført til regi
onalt niveau. Salg af tømimer sker med 
kontrakter som kan strække sig fra et år 
til 49 år. Skovdistrikterne finansieres 
dels ved lejeindtægter fra skoven, dels 
ved overførsler fra centralt hold.

Det økonomiske system ligger stadig 
tæt op ad planøkonomien fra sovjetti
den. Staten sælger hugstretten til priva
te interesser; minimumsprisen er 
omkring en halv dollar pr. m3, men kan 
gå op til 1 dollar.

Træet eksporteres imidlertid til ver
densmarkedspriser, og overskuddet 
havner hos de private foretagender. 
Petrov betegner skovbruget som den 
mest kriminelle sektor i Rusland; nogle 
af de virksomheder som handler med 
træ findes kun en uge.

Distrikterne får kun en lille del af 
hugstindtægterne, og de har kun 1/5 af

de midler der er nødvendige. Derfor er 
der i de sidste ti år kun gjort meget lidt 
for anlæg af kulturer, bevoksningspleje 
og bekæmpelse af insekter. Der er hel
ler ikke midler til at bekæmpe de skov
brande somi hvert år hærger 3,5 mio. 
ha.

Greenpeace påstår at 20% af hugs
ten i Rusland er ulovlig. Petrov nøjes 
med at lægge “mindst 6 mio. m3” til det 
officielle tal på 110 mio. m3. Den illegale 
hugst foregår især i det Fjerne Østen, 
men også i Karelen og St. Petersborg- 
området er der en stor ulovlig hugst.

Langt det meste træ eksporteres 
uforarbejdet, fordi der er så stor efter
spørgsel på det billige russiske træ.
Den Private sektor tøver med at investe
re i træindustri, bl.a. fordi lovgivningen 
ikke beskytter investorerne godt nok. 
Der findes en del industrier, især i Sibiri

en, men generelt udnyttes kun 40% af 
kapaciteten.

En stor del af hugsten eksporteres, 
bl.a. fordi den indenlandske efterspørg
sel er faldet til et minimum.

En af løsningerne kunne være en pri
vatisering af dele af skovbruget. Sidste 
efterår blev der fremsat lovforslag her
om, men det gik ikke gennem parla
mentet, Ideen vanskeliggøres af at der 
ikke er tradition for langsigtede investe
ringer i Rusland. Det er også svært at 
give skovene tilbage til de tidligere eje
re, fordi skovene blev overtaget af sta
ten for mere end 80 år siden.

Et andet mål er at indføre lokale pris
forhandlinger mellem statsskovene og 
industrien. Højere priser vil øge statens 
interesse for at sælge træ.

KUde.Skogen 4/01 
og Norsk Skogbruk 3/01.

Brdr. Svanebjerg
Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter 

Renholdelse og stabklipning af juletræer

i

t <

mmm

Desuden udfører vi juletræsnetning, rabat-klipning m.m. 
Leestrup ■ 4733 Tappernøje • tlf. 36 72 53 77 • fax 56 72 57 02 

Forhandling af anlægsrør til overkørsler

Hedeselskabet Skovregion Øst 
har pr. 1. juli 2001 ansat Merete 
Rasmussen som skovfoged
assistent på Lolland-Falster og 
Sydsjællands skovdistrikter. 
Merete er skov- og landskabs
ingeniør fra 1998 og kommer fra 
en stilling som skovfoged på 
Gisselfeld, hvor hun har været 
ansat i VA år og bl.a. har haft 
ansvar for oparbejdning af 
stormfald samt den efterfølgen
de tilplantning af stormfaldsare
aler. I en periode på ca. 1 år har 
Merete desuden virket som 
skovfogedassistent på Feldborg 
statsskovdistrikt. Merete 
Rasmussens ansættelse sker i 
forbindelse med at Jesper Hviid 
Nielsen fratræder som 
skovfoged på Lolland.

LOFT PLANTEMASKINE
med grubber m. udløser

%

i *

Grubbeskærerne gør maskiner særdeles 
velegnet til plantning på strukturskadede jorder

□ Går i fuld dybde i al slags jord 
uden ekstra vægte

□ Løsner jorden i furebunden
□ Anvendes også til genplantning 

mellem stødrækker i nåletræs
kulturer

□ I dag markedets mest ergono
miske plantemaskine

Af ekstra udstyr kan nævnes:
□ Elektronisk planteafstandsmar- 

kering fra 10 cm til 3,90 meter
□ Udstyr til sideforskydning af 

sæder
□ Indskrabertallerkener, mar

kører m.m.
Besøg os på Langesø Messen stand 13

B O V L U N D
PLOVFABRIKKEN BOVLUND %

Bovlundbjergvej 20-22 ■ 6535 Branderup J.
Telefon 74 83 52 33 • Telefax 74 83 53 95
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SKOVENS DAG 2001 
EN SUCCES!

Af naturvejleder Eva Skytte, 
Dansk Skovforening

Skovens Dag har i år 
slået alle rekorder. 85 
skove havde åbnet døre
ne for de 35.000 menne
sker som mødte op. Der 
var megen presseomta
le både før og efter 
Dagen.

Det var 7. gang at Dansk Skovforening, 
Skov- og Naturstyrelsen og de danske 
skovejere slog dørene op for Skovens 
Dag. 26 private og 24 kommunale sko
ve, de 25 statsskovdistrikter samt Forsk
ningscentret for Skov og Landskab, 
Arboretet og Skovskolen deltog.

Det er første gang at så mange pri
vate skove deltager. Normalt ligger det 
på 10-15 privatskove.

Private og kommunale 
skove
Omkring 8.500 besøgte de 50 private 
og kommunale skove i år. Det er mange 
flere end normalt. I 2000 kom 2495 til 33 
arrangementer, og i 1999 mødte 3429 
op til 27 arrangementer.

Det store besøg i år skyldes nok liere 
ting, bl.a. perfekt vejr med høj sol og 
lidt vind, megen omtale i medierne, og 
at Skovens Dag er ved at være kendt i 
befolkningen.

Generelt har pressedækningen af 
Skovens Dag været stor. Og det gene
relle billede er, at jo mere arrangørerne 
gør ud af markedsføringen, jo flere del
tagere møder op.

Mange har i år også fået en god 
presseomtale bagefter af deres arran
gement - på den måde når distriktet ud 
til mange flere mennesker, end de der 
er mødt op til selve arrangementet.

Der har været mellem 4 og 1800 til 
de enkelte arrangementer. Flest delta
gere trak Esbjerg Kommune og Kolding 
Kommune der havde hhv. 1800 og 1750 
besøgende.

I det følgende gives nogle eksempler 
på, hvor varierede arrangementerne 
kan være:

Ryegaard Land- og Skovbrug 
I samarbejde med den lokale afdeling 
af Naturfredningsforeningen havde Rye- 
gård en vandretur gennem landskabet.

Temaet for arrangementet var "Er der 
konflikt mellem benyttelse og beskyttel
se af skoven og de fredede arealer”. 

Turen gik igennem produktionsskov,

Tre medlemmer af Mårum Kulsvierlaug var taget til Barritskov for at vise hvordan 
man opbygger og brænder en mile.
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De to kloge koner fra Barritskov har gang i den store heksegryde. Her koger de 
askebark, som skal være godt mod gigt.
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Ringsted Liftudlejning stillede med en af 
Skandinaviens højeste lifte, så besøg
ende på Svenstrup Gods kunne over
skue markedspladsen og nyde den 
smukke udsigt fra 55 meters højde.

Vff-’Æ 'fM

En af standene på Svenstrup Gods viste brændeovne og besøgende kunne få vej- 
ledening bl.a. omkring rigtig udnyttelse.

juletræer og fredede arealer, og der 
blev vist eksempler på rekreativ benyt
telse af skoven. Naturfredning, skovdrift 
og publikums færdsel var blandt de 
emner som blev debatteret på turen.

Der blev fortalt om den igangværende 
debat om adgangsret til skovene. Fra 
Naturfredningsforeningens lokale med
lemmer blev der givet udtryk for at nogle 
arealer godt kan tåle mere færdsel, mens 
andre er sårbare og ikke tåler mere.

Lokalt er der ikke interesse for udvi
delse af adgangen. Der var bl.a. debat 
om et forslag til stier langs fjorden, som 
mange mente ville ødelægge naturen. 
Det blev understreget at lokalkomiteen 
bør være med hvis der overvejes 
ændringer - de kender områderne og 
ved hvor der er behov for beskyttelse.

Nr. Skalhede
Kristian Jensen havde inviteret til en 
vandretur i skoven, som han selv har 
plantet siden 1974. Han fortalte bl.a. om 
arbejdet med at plante skoven i et 
område der stort set kun består af fyge
sand, om de forskellige træarter, om 
udnyttelse af skoven og søen som er 
lavet for at trække dyr til.

De lokale spejdere sørgede for for
skellige aktiviteter, bl.a. træfældning, 
hulebyggeri, skydning med flitsbue og 
brobygning.

Aalborg Kommune
Her foregik turen på cykel. 45 cykelen
tusiaster mødte op til en 35 km lang 
cykelsafari. Det handlede bl.a. om 
grundvandssikring, og turen gik forbi et 
skovrejsningsområde og en målestati

on. Her blev deltagerne præsenteret for 
de positive måleresultater af grund
vandssikringen. Undervejs blev der 
desuden snakket om fugle, pattedyr og 
vilde planter.

Orenæs Skovdistrikt
Lars Wilhjelm havde inviteret til en
vandretur, hvor det både handlede om

Et tilløbsstykke på Strandegård var 
topkapning af en gammel eg.

de traditionelle og om de bløde produk
ter, som får mere og mere betydning i 
skovdriften. Turen gik bl.a. forbi områ
der som udlejes til spejderlejre og jagt. 
Undervejs blev der diskuteret adgangs
regler. De lokale politikere samt folke
tingspolitikere var blevet inviteret til at 
deltage i diskussionen, men kun én 
enkelt mødte op.

Svenstrup Gods
Haven bag godset var i dagens anled
ning udlagt til markedsplads med for
skellige stande og aktiviteter. Temaet for 
dagen var brænde, og der var råd at 
hente bl.a. omkring indkøb af brænde, 
sankning, oparbejdning, tørring, rigtig 
fyring, brændeovne og diverse udstyr 
(motorsave, trailere, brændeflækkere, 
små traktorer og meget andet til gør- 
det-selv-folket).

Besøgende kunne møde op mellem 
kl. 10 og 16. Svenstrup Naturskole sør
gede for at underholde børnene med 
snobrødsbagning og fisketur. I arrange
mentet deltog lokale firmaer, bl.a. 
maskincenteret, havemaskineforhandle- 
ren, et liftudlejningsfirma, tømmerhand
len, planteskolen og bilforhandleren.

Bar ri tskov
Her var der også åbent hus fra 10-16 
med flere aktiviteter for børn og voksne. 
Bl.a. kunne man møde kulsvidere fra 
Mårup Kulsvierlaug og se dem bygge 
og brænde en mile til fremstilling af 
trækul. To kloge koner viste hvordan 
skovens urter kan bruges til fremstilling 
af naturmedicin eller i madlavningen.

Der var naturgættelege, hvor man
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Små stole blev skåret ud af træstammer, så besøgende kunne 
se motorsaven i aktion. Stolene indgår nu som inventar på 
Svenstrup Naturskole (Svenstrup Gods).

På Strandegård Gods var der flere aktiviteter for børn og 
voksne, bl.a. blev der lavet mange smøreknive og brummere i 
snitteværkstedet.

kunne afprøve sin viden og få ny viden 
med hjem - bl.a. var et udvalg af sko
vens urter sat i potter. Besøgende kun

ne så få et papir udleveret med samtli
ge navne på urterne. Så gjaldt det om 
at finde ud af, hvad der var hvad.

12 gange afgik der guidede ture 
over 3 forskellige temaer: skovens fugle 
og fuglestemmer, naturens medicinskab

På Ryegård hørte man om etablering af
ny bøgeskov. I Ryegård Dyrehave diskuterede man den igangværende fredningssag.
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og skovens dyrkning. Desuden var der 
mulighed for at snitte og bage snobrød.

Ressourcer
I år har det gennemsnitlige timeforbrug 
ved arrangementerne ligget højere end 
normalt. Til gengæld har udgifterne 
været væsentlig mindre. Det gennem
snitlige timeforbrug ligger på 69 timer 
(fra 3-370 timer). I 2000 lå det på 32 
timer, og i 1999 på 46 timer.

De direkte omkostninger i forbindel
se med arrangementerne (uden løn) lig
ger gennemsnitlig på 2860 kr. (fra 0 til 
12.000 kr.). I 2000 lå det på 5502 kr, og 
i 1999 på 8347 kr.

Åbent hus-arrangementerne er typisk 
mere tids- og ressourcekrævende. Der 
findes flere arrangementer hvor timefor
bruget er lavt og udgifterne minimale.

Statsskovene
Omkring 25.000 skønnes at have 
besøgt statsskovene (inklusiv Skovsko
len, Arboretet og Forskningscenteret for 
Skov & Landskab). Flest besøgende 
havde Skovskolen og Frederiksborg 
Statsskovdistrikt’s fælles arrangement, 
hvor ca. 5.200 mødte op til et stort 
åbent hus.

Skovens Produkter
Årets tema var Skovens Produkter. 
Temaet er bredt og kunne rumme alt fra 
træer over brænde, stole, wc-papir, 
lægeplanter og natur til fuglesang, stil
hed og oplevelser.

I forbindelse med temaet udgav 
Dansk Skovforening og Skov- og 
Naturstyrelsen en lille børnebog “Hvad 
får vi ud at skoven” (se næste artikel). 
Mange arrangører har fremhævet 
bogen som rigtig god - og det er godt 
at give gæsterne noget med hjem.

Skovens Produkter har været et godt 
tema - bl.a. fordi det er bredt så det 
giver mange muligheder. Og som en 
arrangør fremhæver “fordi temaet giver 
folk en fornemmelse af skoven som 
andet end et rekreativt område”.

Der er blandt arrangørerne generel 
enighed om at det er en god ide med et 
fælles tema - men det skal være frivilligt 
om man vil bruge det.

Skovens Dag 2002
Selvom der har været mange private 
skove med i år, så er der plads til endnu 
flere deltagende skove. Som en af del
tagerne udtrykker det "fortsæt - se at få 
nogle flere private skovejere med. Se fx 
hvor få fynske der deltog! Alt for få!".

Og der er stadig mange huller på 
Danmarkskortet, hvor danskerne skal 
køre langt for at komime til et arrange
ment. Det gør de sjældent. Det er pri
mært lokalbefolkningen, der møder op 
til arrangementerne

Derfor skal der traditionen tro lyde en 
opfordring til de danske skovejere om at 
melde sig som arrangører til Skovens 
Dag 2002. Skovforeningen hjælper ger

ne med råd og vejledning. Det er helt op 
til arrangørerne at bestemme indhold og 
størrelse af arrangementet. Alle erfarin
ger viser at det sagtens kan gøres 
enkelt og billigt - med stor succes.

Med flere arrangementer kan Sko
vens Dag blive en mere effektiv mar
kedsføring af dansk skovbrug.

Billederne viser forskellige eksempler 
på aktiviteter til Skovens Dag. Fotos af 
Søren Fodgaard, Flemming Rune fra 
FSL (billede nr. 1 og 2) og Eva Skytte.

TP FUSHUGGER
200 Til flishugning af 

buske, grene 
og hele træstammer
• Dansk design og kvalitet.
• Stort produktprogram.
• Stammetykkelse fra 10 til 28 cm.
• Effekt behov fra 15 op til 120 hk.
• Tragt, ente ri parallel eller vinkelret.

UN©ana
Indfødning, manuel eller kran.
Integreret hydraulik system.

Ølholm Bygade 70 ■ DK-7160 Tørring 
Tlf. +45 75 80 52 00 ■ Fax +45 75 80 54 11 
e-mail: tp@linddana.dk ■ www.linddana.dkAS

Mekanisk renholdelse

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

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

FA'S . -

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

Muratori fræsere leveres fra 85 cm 
arbejdsbredde.

Importør: Sønderup Maskinhandel A/S ■ Tlf. 9865 3255
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HVAD FÅR VI 
UD AF SKOVEN?

Af naturvejleder Eva Skytte, 
Dansk Skovforening

“Hvad får vi ud af sko
ven?” er en lille, gratis 
børnebog om de mange 
ting vi får fra skoven. 
Bogen kan både bruges 
i forbindelse med under
visning og som bygge- 
læsning derhjemme.

Skoven opfylder i dag mange behov. 
Den giver os bl.a. træ til produkter 
(f.eks. brændsel, møbler, byggeri, papir 
og ispinde), mulighed for friluftsliv, rig 
variation af dyr og planter, arbejdsplad
ser, planter til naturmedicin og madlav
ning - og skoven gemmer mange kultur
historiske spor.

Alt dette har Skov- og Naturstyrelsen 
og Dansk Skovforening udgivet en lille 
børnebog om. Bogen udkom i forbin
delse med Skovens Dag 2001, hvor 
temaet var Skovens Produkter.

Bogen handler om, hvordan menne
skene har brugt skoven fra stenalderen 
til i dag. Pigen Emma og ræven kigger 
sammen på tegninger fra forskellige 
tidsaldre - og snakker om, hvad de ser.

Tegningerne er fyldt med små detal
jer, som læseren kan gå på opdagelse 
efter. Bogen er lavet, så man kan læse 
den igen og igen - og stadig få ny ople
velser. Neden for ses et af bogens 
opslag.

I små bokse kan læseren finde sjove 
oplysninger om skovens anvendelse - 
ved du f.eks. hvordan menneskene kla
rede sig før wc-papiret blev opfundet? 
Få svaret på dette og andre spørgsmål i 
“Hvad får vi ud af skoven?"

Bogen er lavet til børnefamilier og 
skoler (fra børnehaveklasse til 3. klasse).

Hvis du laver arrangementer for de 
mindste skoleklasser, børnefamilier eller 
institutioner, er det oplagt at give dem 
bogen med hjem. Så har de noget at 
arbejde videre med derhjemme.

Teksten er af Thorstein Thomsen og 
tegningerne af Bettina B. Reimer.

“Hvad får vi ud af skoven?” er en 
opfølger på “Vores nye skov", som blev 
udgivet i forbindelse med Skovens Dag 
2000. “Vores nye skov” er efter Skovens 
Dag tilbudt til skoler og institutioner.

Indtil videre er 40.000 eksemplarer 
sendt ud, og tilbagemeldingerne fra 
lærerne har været, at det er en god 
bog, som er meget anvendelig i forbin
delse med undervisningen, “Vores nye 
skov” er omtalt i Skoven 6/7 2000.

Klassesæt af begge bøger kan bestilles 
hos Skoven i Skolen, Amalievej 20,
1875 Frederiksberg C, 3324 4266, 
info@skoven-i-skolen. dk.

Enkelteksemplarer af bogen kan 
rekvireres hos Miljøbutikken, Information 
og Bøger Læderstræde 1-3, 1201 
København K, Tlf.: 3395 7690, e-mail: 
butik@mem. dk.

Forsiden af dette nummer af Skoven er 
et udsnit fra en plakat der er lavet i for
bindelse med bogen.

TRÆSKÅL BARKÆSKE BÅDSKAMMEL HJUL / ARD
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BRONZEALDER - for ca 3000 år siden

tå Hor er en skov i bronzealderen. 
Vi var blevet flere mennesker. Vi 
brændte noget af skoven af og 
dyrkede jorden.
£. Hvorfor det?
tå For at fa grød og brød, som vi 
luvede af komet fra markerne. 
åå- Kunne I ikke bare spise mus? 
tå Nej tak, Mikkel. Men vi havde 
husdyr.

Hunde og katte, dem kender jeg 
godt.
tå ]eg tænkte nu pa svin og får. Og

geder og okser. Vi byggede huse til 
dem.
åå> Så holdt menneskene op med at 
leve af tingene i skoven?
# Nej, ikke helt. Og vi sendte for 
resten også husdyrene ud i skoven 
for at græsse og spise olden, som er 
agern og bog. Og vi brugte skovens 
træ til brænde, og vi lavede redska
ber af træet.
Jl Hvordan gør 1 egentlig det? 
Sidder redskaberne i træet? 
tå Det kan man godt sige. Du kan

m1I\
4

i hvert fald se nogle af dem på 
billedet.
JkNæh.
tå ]o, Hvis du ser godt efter.

Det ver hirdt at være bonde
lorden var fuld af rodder og sten. Derfor 
lavede de forste bonder en plov, som var 
stærk. Ploven hedder en ard. Plovskæret 
var af to stykker træ Et stykke eg som er 
hårdt og bojeligt og oven pa det et stykke 
hyldetræ, som er næsten lige sa hårdt 
som metal. Når plpyskærei var slidt op, 
var det nemt at gi i skoven efter et nyt

Guld og grønne skove
Smeden brugte trækul til at smelte metallerne bronze og guld, 
fordi det giver hoj varme Trækul er træ, der har brændt i ?n 
mile. En mile er et bil, som man pakker ind i torv, sa der næsten 
ikke kommer luft til træet. Milen skulle brænde i nogle dage.

>
5
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NATURPRIS 
TIL SKOLESKOV

Af Malene Bendix,
Projekt Skoven i Skolen

Tilsynsførende Hans E. 
Lock har oprettet en 
skoleskov i Løjt Menig
hedsråds skov og har 
modtaget en naturpris 
for sit gode initiativ.

”Vi giver Naturprisen til formidlere. Bag
grunden er at vi lægger stor vægt på 
den indsats der gøres for at øge for
ståelsen for de værdier der er i vores 
natur”, sagde formanden for amtets 
udvalg for teknik og miljø, Jens Andre
sen (V), da han overrakte Sønderjyl
lands Amts Naturpris i Døstrup den 29. 
maj.

Prisen på i alt 10.000 kroner blev delt 
mellem to formidlere. Den ene af disse 
var Hans E. Lock der er formand for 
menighedsrådet i Løjt og tilsynsførende 
med Løjt Menighedsråds skove. Løjt lig
ger nordøst for Åbenrå.

Tak til stormen
”Tak for prisen og indstillingen - og tak 
til 3. december stormen, for uden den 
ville alt dette aldrig have kunnet lade

sig gøre”, sagde Hans E. Lock blandt 
andet i sin takketale.

Skoleskoven er oprettet i et skov
område der blev voldsomt præget af 
stormfaldet 3. december 1999. Efter 
oprydningen læste Hans E. Lock Skov
foreningens opfordring til at lave skole
skove i Skoven 8/2000 - og besluttede 
at afprøve ideen. Han tog kontakt til Løjt 
Kirkeby skole der gerne ville deltage i 
samarbejdet.

Etablering 
af skoleskoven
I april måned 2001 gik skoleelever fra 2. 
og 8. klasse i gang med at anlægge 
den 2,4 hektar store skoleskov. De til
plantede fem parceller på 50 gange 50 
meter med skovfyr, ask, vintereg, 
småbladet lind og nobilisgran - en 
træart per parcel.

Mellem parcellerne er der brede sti
er. Der blev sat vildthegn omkring sko
leskoven, og der blev plantet et levende 
vildthegn af hassel, vild rose og tjørn i 
et 10 meter bredt bælte på ydersiden af 
trådnettet.

Senere har børnene i børnehaveklas
sen plantet 30 frugttræer - æble, pære, 
mirabel og fuglekirsebær.

Bål og fugle
Børnene har sat fuglekasser op som nu

Foto 2. Her i april ligner skoleskoven stadig mest en bar mark - men fuglene er alle
rede i færd med at flytte ind i fuglekasserne. Foto: Hans E. Lock.

%m
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Foto 1. Modtagerne af Sønderjyllands 
Amts Naturpris 2001 - Hans E. Lock og 
Sonja Christensen. Foto: Erik Smede- 
gaard.

alle er beboet. I Løjt Menighedsråds 
skove bruger man ikke gødning og 
sprøjtegift - og det er håbet at fuglene 
kan holde skadelige insekter i området 
nede. I skoleskoven er der også etable
ret en bålplads, og der er planer om at 
etablere en shelter, et fugletårn og en 
sø i skoleskoven.

Løjt Menighedsråds skov ligger ti 
minutters gang fra Løjt Kirkeby. Skole
eleverne fra Løjt Skole kan derfor hurtigt 
smutte ned til skoleskoven når de skal 
bruge den i undervisningen. Samtidig 
kan byens borgere også få glæde af 
skoven.

Økonomi 
og arbejdskraft
Løjt Menighedsråd har stået for alle 
udgifter til skoleskoven der indtil videre 
kostet 7- 8000 kroner. Hans E. Lock har 
stået for en stor del af planlægningen 
og udførelsen af det praktiske arbejde - 
og det har han tænkt sig at fortsætte 
med på frivillig basis.

Han står også gerne til rådighed 
med sin erfaring for andre der vil etab
lere skoleskove.

Delt pris
Hans E. Lock delte naturprisen med 
Sonja Christensen, der er pædagog i 
Døstrup Børnehave. Hun har stået for at 
etablere en kommunal skov med frivillig 
hjælp fra Døstrups borgere i 1998. Sko
ven skal være rekreativt område for den 
lille bys beboere. Skoven vil specielt 
komme skolen og børnehaven til gode.

De to prisvindende projekter var 
udvalgt mellem 18 forslag.
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UDPEGNING AF 
HABITATOMRÅDER

m
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Udpegningen af habitatområder har ikke direkte retsvirkninger for ejeren. Det er 
myndighederne, der bliver underkastet begrænsninger i deres planlægning og 
administration af den lovgivning, der gælder i områderne. (Foto fra Ryegård Dyre
have som er et af de områder der indgår i forslaget til supplerende udpegning af 
habitatområder Dyrehaven har i øvrigt i mange ar været fredet).

Af vicedirektør Jens Peter 
Simonsen, Skov- og 
Naturstyrelsen

Udpegningen af nye 
habitatområder er for
slag, og de er ikke 
omfattet af aftalen med 
landbruget om lods
ejerinformation.

Skov- og Naturstyrel
sen ser frem til et kon
struktivt samarbejde og 
stiller gerne op til fx 
temamøder.

Under overskriften “Tillidsbrud” retter 
Dansk Skovforening i lederen i majnum
meret af Skoven en kraftig kritik mod 
Skov- og Naturstyrelsen for ikke at ori
entere den enkelte lodsejer om forslag 
til supplerende udpegning af habitat
områder og ændringer i udpegnings- 
grundlaget i de allerede udpegede 
habitatområder.

Skov- og Naturstyrelsen er enig med 
Dansk Skovforening i at tillid og samar
bejde mellem lodsejere og myndighe
der er helt nødvendigt for at bevare og 
forbedre Danmarks natur. Styrelsen har 
intet ønske om at ignorere lodsejere 
eller undgå at diskutere habitatudpeg- 
ningen i fuld åbenhed. Derfor beklager 
Skov- og Naturstyrelsen meget, at 
Skovforeningen finder styrelsens frem
gangsmåde så forkert og i stedet fører 
til det modsatte resultat.

Fremgangsmåden
Lad mig kort forklare baggrunden for 
den valgte fremgangsmåde:

Habitatområder udpeges som et 
såkaldt landsplandirektiv. Der gælder 
ikke særlige regler for at offentliggøre 
forslag til landsplandirektiver.

Skov- og Naturstyrelsen har offentlig
gjort forslaget til habitatområder på en 
måde, der svarer til, når amterne offent
liggør regionplanforslag o.lign.: Offent
lig annoncering og direkte orientering af 
organisationer og myndigheder med en 
høringsfrist på 8 uger er f.eks også pro

ceduren i forbindelse med udpegning 
af skovrejsningsområder, indsatsområ
der i særlige drikkevandsområder, SFL- 
områder etc.

Desuden er forslaget offentliggjort i 3 
jordbrugsfagblade, bl.a. Skoven. Som 
noget nyt er adgangen til høringsmateri
alet i tidens ånd gjort lettere ved, at alle 
oplysninger kan findes på styrelsens 
hjemmeside. Bl.a. er der for hvert habi- 
tatområde en fortegnelse over de 
omfattede matrikelnumre. Med den 
lokale pressedækning af forslaget er 
det styrelsens indtryk, at forslaget er 
nået vidt omkring, også uden individuel 
orientering.

Skovforeningen henviser i sin leder til 
den handlingsplan for bedre information 
af lodsejere om arealreguleringer i det 
åbne land, der blev besluttet i 1998. 
Amtsrådsforeningen og landbruget har 
indgået en aftale om at informere den

enkelte lodsejer om gældende regule
ring ved, at amterne offentliggør gæl
dende udpegninger o.lign. på Internet
tet. Aftalen gælder imidlertid netop ikke 
forslag, som det f.eks er tilfældet med 
den supplerende habitatudpegning, der 
gennemføres efter en procedure, som 
svarer til planlovens.

Kan vi gøre det bedre?
Jeg synes derfor den valgte fremgangs
måde var velbegrundet. Men det er 
klart, at når en samarbejdspartner taler 
om tillidsbrud, giver det stof til eftertan
ke. Til overvejelser om, hvordan vi kan 
gøre det bedre en anden gang.

Jeg vil også gerne præcisere, at 
udpegningen af habitatområder ikke 
har direkte retsvirkninger for ejeren. Det 
er myndighederne, der bliver underka
stet begrænsninger i deres planlæg
ning og administration af den lovgiv-

268 SKOVEN 6-7 2001



SKOVPOLITIK - DEBAT

ning, der gælder i områderne. Det er 
også myndighedernes ansvar om nød
vendigt at tage initiativ til at sikre eller 
genoprette naturen i områderne. Lods
ejeren kan som udgangspunkt fortsætte 
driften som hidtil.

Men der kan - og vil utvivlsomt på 
mange skovejendomme - blive behov 
for at sikre en bestemt driftsform for at 
tilgodese de arter eller naturtyper, som 
området er udpeget for. I de tilfælde vil 
det lokale skovtilsyn tage kontakt til den 
konkrete lodsejer med henblik på at 
indgå aftaler, som skovloven jo giver 
mulighed for. Men inden da vil Skov- og 
Naturstyrelsen indhøste nødvendige 
erfaringer ved på egne arealer at 
afprøve konkrete driftplaner for udvalgte 
habitatområder.

Vi vil meget gerne drøfte den kom
mende proces med Skovforeningen, 
herunder information af lodsejere ved 
afholdelse af f.eks. temamøder.

Skov- og Naturstyrelsen ser frem til et 
konstruktivt samarbejde med de skovej
ere, som har naturværdier af europæisk 
klasse på deres ejendom. Og Skov- og 
Naturstyrelsen stiller naturligvis gerne op til 
møder om habitatudpegnmg og -beskyt
telse, hvis der skulle være ønske herom.

Dialog og frivillighed
- Hvis vi skal have naturparker herhjem
me vil vi tage udgangspunkt i statseje
de områder. Der vil så blive tale om en 
lokal proces og en lokal dialog med de 
private lodsejere. Det bærende princip 
skal stadig være frivillighed som det er 
tilfældet i næsten al naturgenopretning.

Direktør Hans Henrik Christensen, 
vicedirektør Jens Peter Simonsen og 
vicedirektør Ole Christiansen havde den 
31. maj inviteret medlemmer af Forenin
gen Danske Miljøjournalister til et pres
semøde for at fortælle om aktuelle 
sager. En af disse var tankerne om at 
oprette et antal naturparker eller større 
sammenhængende naturområder i 
Danmark.

- Hvis der bliver tale om begrænsnin
ger i et konkret område vil vi give et til
bud, og det er frivilligt om han vil tage 
imod det, fortsatte Hans Henrik Chri
stensen. Hvis han skal ændre driftsform 
får han kompensafion. Derimod kan der 
være tale om begrænsninger hvis han 
vil udvide sin produktion - men det 
samme gælder med mange andre for
mer for aktiviteter (veje, byggeri osv.). 
Der er ikke noget nyt - det er business 
as usual.

Hans Henrik Christensen understre
gede at styrelsen er meget åben:

- Generelt er der fuld offentlighed. Vi 
har ingen papirer i skuffen - bortset fra i 
forbindelse med det lovforberedende 
arbejde. Den seneste debat om natur
parker skyldtes således at en journalist 
fra Berlingske Tidende havde fundet ud 
af at Wilhjelm-udvalget arbejdede med 
ideen om naturparker, og han bad så 
om alle papirer i sagen.

Blandt andre emner på pressemø
det var planerne om mere bynær skov, 
bl.a. gennem en aftale med vandvær
kerne (se Skoven 5/01), udsætning af 
bævere i Klosterheden, et magelæg 
med nogle af Forsvarets arealer, fred
ningssagen i Lille Vildmose samt ret
ningslinjer for bæredygtig drift (se 
Skoven 5/01).

- Vi er glade for at alle interessenter 
har kunnet blive enige om retningslinjer
ne, også privatskovene. Men vi må 
også være klar over at der er meget vi 
ikke ved. Vi skal indhøste erfaringer 
under danske forhold. Det vil tage lang 
tid at gennemføre de nye ideer, og i 
starten vil de især blive anvendt ved 
foryngelsen
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FAGLIGE ARRANGEMENTER

HAVE & LANDSKAB 2001
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Udstillingen foregår omkring Hindsgavl Slot som ligger i en smuk park tæt på Lille
bælt.

Af projektleder 
Jørgen Nimb Lassen

Udstillingen for den 
grønne sektor afholdes 
på Hindsgavl Slot d. 15. 
17. august.

Skandinaviens største fagudstilling 
"Have & Landskab 2001” for den pro
fessionelle have-, park- og landskabs
sektor afholdes den 15. -17. august 
2001 på og omkring Hindsgavl Slot. 
Middelfart Kommune er vært. Udstil
lingsområdet omfatter 25 ha med slots
gård, slotspark, marker og naturområ
der samt skov.

De besøgende er primært fagfolk, 
der i det daglige arbejder med projekte
ring, anlæg, pleje og drift af offentlige 
grønne områder, naturområder, kirke
gårde, rekreative anlæg etc. Den grøn
ne branche har en omsætning på 8-10 
mia. kr, og der er 20-30.000 årsværk i 
sektoren.

Arrangørerne, Have & Landskabsrå
det og Forskningscentret for Skov & 
Landskab forventer omkring 150 udstil
lere og op mod 8-10.000 besøgende.

Mange af de udstillede maskiner kan 
demonstreres under realistiske forhold, 
og derfor er der gode pladsforhold på 
Have & Landskab 2001. Der er således 
tilsået 8 ha med græs til afprøvning af 
græsklippere.

Udstillerne er opdelt i grupper efter 
produkter og ydelser:
• Forskning & Organisationer
• Planter & Beplantningsetablering
• Belægninger & Inventar
• Gravning & Jordflytning
• Græspleje, Maskiner & Redskaber
• Skovudstyr
• Temastande
• Øvrige

Udstillingens hovedtema bliver Mil
jøvenlige anlægs- og plejeteknikker i 
park og landskab, idet det fra 2003 ikke 
længere er tilladt at anvende pesticider 
på offentligt ejede arealer. I en typisk 
kommune kræver det investeringer på 
100.000-200.000 kr.

Der afvikles også to konkurrencer 
under udstillingen. Der bliver Nordisk 
Mesterskab i Træklatring som omfatter 
klatring og beskæring af træer. Og for 
elever på de tekniske skoler afholdes 
DM i anlægsgartneri. Opgaven i år bli
ver at anlægge en skærehave med

sommerblomster og stauder til afklip- 
ning.

Endelig er der på plænerne en 
udstilling af 20 skulpturer i granit, bron
ze, stål, aluminium, fiberbeton, træ og 
keramik, alt egnet til udendørs place
ring.

Otte temastande
Mellem de mange firmastande bliver 
der 8 udstillinger over et bestemt tema.

Miljøvenlig brug af træ i have og 
landskab
Den grønne sektor anvender 100.000 - 
150.000 m3 trykimprægneret træ årligt 
til bl.a. hegn, skure, skilte, læ- og støtte
mure mm. Men da en del af det im
prægnerede træ indeholder skadelige 
stoffer, har der på det seneste været 
stigende interesse for træsorter med 
naturlig imprægnering og konstruktiv 
beskyttelse af træet.

På standen præsenteres viden om 
brug af træ i udendørskonstruktioner, 
herunder:

- Forskellige træarters naturlige hold
barhed med og uden jordkontakt, samt 
øvrige egenskaber.

- Såkaldte alternative træarter, bl.a. 
med naturlig imprægnering.

- Krav og metoder til konstruktiv træ
beskyttelse - gennem et særligt design 
beskyttes træet mod nedbrydning. Her
under peges på anvendelse for "dansk" 
træ.

- Eksempler på konstruktive løsnin
ger (udskiftelige sliddele, bundbræd
der, vandnæser mm.) samt brug af for
skellige træsorter afhængigt af place
ring i konstruktionen (detailtegninger).

Allé og parktræer under 
optimale forhold
Udstillingsarealet omfatter en gammel 
alle op til Hindsgavl Slot. En del træer er 
døde, og der er plantet enkelte nye af 
forskellig art og udtryk.

En del af alleen er nu nyplantet, og 
der vises effekten af ukrudtsbekæmpel
se og af etableringsbeskæring. De nye 
træer af Herregårdslind (Tilia platyphyl- 
los) er plantet 3 meter fra vejkanten, og 
med ca. 10 meter mellem træerne af 
hensyn til vejens fremkommelighed og 
træernes vækstforhold.

Skov og Golf
Temaet "Skov og Golf - Skovrejsning 
med visioner for friluftslivet” omtaler et 
projekt på 200 ha hvor man vil skabe en 
skov, som kan tilgodese flere formål:
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Både produktion af træ som et miljøven
ligt råmateriale og skovens anvendelse 
til friluftsliv. Samtidig tages der hensyn 
til plante- og dyreliv, kulturminder og 
landskabets æstetiske udtryk.

Lokal nedsivning af 
regnvand (LAR)
Ideen er at regnvand fra tage ledes ud i 
grønne områder for at undgå at belaste 
kloaksystemet. På standen vises render, 
bassiner, faskiner med rindende vand 
m.v.

Havekulturbyen
Temaet præsenterer en ny bosætnings
form mellem by og land, nemlig Have
kulturbyen, der forener byens og lan
dets gode sider.

Udgangspunktet er en bosætning 
med 30-40 boliger. Hertil hører 20-40 
ha jord, som anvendes til jordbrug, 
fælled, stiforløb m.v. Bosætningen illu
streres i tilknytning til en eksisterende 
by i Middelfart kommune på grænsen 
mellem by og land. Udgangspunktet 
for boligerne bliver en nyfortolkning af 
vores gamle landsbytradition med 
gadehuse og gårde samlet omkring 
forten og i direkte forbindelse til jord
brug og fælled.

Miljøvenlig pleje af græs 
Flere af standene tager udgangspunkt i 
forbudet mod pesticider i det offentlige 
fra 2003. På denne stand vises hvordan 
man kan give græsset optimale vækst
betingelser, så det selv er i stand til at 
udkonkurrere ukrudtet. Der vises for
skellige græsplænetyper, plejemetoder, 
topdressing og maskiner.

Miljøvenlig pleje af faste 
belægninger
Man viser udstyr til termisk bekæmpel
se og præsenterer behandling med 
bl.a. gasbrændere, dampudstyr og 
hedvand.

Valg af fuger til 
naturstensbelægninger 
I sten- og flisebelægninger er der 
behov for nye, stærke fuger, som kan 
hindre opvækst af ukrudt. På standen 
er lavet en stor flade af chaussésten, 
hvor de forskellige fugetyper præ
senteres.

Nordisk Skovkongres
Den 20. Nordiske Skovkongres afholdes 
den 17.-19. juni 2002 i Finland. Kon
gressen arrangeres af Finska Forstfore- 
ningen, som har planlagt 21 interessan
te ekskursioner samt en dag i Helsinki.

Den forrige nordiske skovkongres 
blev afholdt i Danmark i 1998 (se 
Skoven 8/98). Ud fra de reaktioner der 
er kommet har man ændret kongres
sens struktur, så hele programmet kan 
gennemføres på tre arbejdsdage. Den 
fælles festmiddag (på sidstedagen) er 
ændret til en uformel aftensammen
komst på andendagen.

Deltagerne samles til ekskursionerne 
søndag aften den 16. juni. Ekskursioner
ne foregår de to næste dage og afslut
tes med en fælles sammenkomst under 
afslappede former tirsdag den 18. juni. 
Onsdag formiddag den 19. juni er der 
plenum for kongressen, som afsluttes 
med modtagelse af Helsinki by.

Praktiske oplysninger:
Have & Landskab 2001 finder sted på 
Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 
Middelfart, fra den 15. - 17. august 
2001. Der vil være åbent kl. 09-17 alle tre 
dage, og fredag den 17. august er der 
adgang for alle besøgende kl. 12-17.

Udstillingen arrangeres af Have & 
Landskabsrådet og Forskningscentret 
for Skov & Landskab. Have & Land
skabsrådet er en paraplyorganisation 
for en række grønne organisationer. 
Forskningscentret for Skov & Landskab 
er en sektorforskningsinstitution under 
Miljø- og Energiministeriet.

De første oplysninger om kongres
sen kan findes på hjemmesiden 
www.smy.fi/nsu

Til august følger komplette beskrivel
ser af programmet og prislister. Sidst i 
august foreligger et trykt kongrespro
gram og tilmeldingsblanketter. Nærme
re oplysninger følger i Skoven eller Sko
ven-Nyt.

Hvis man rejser med fly er den billig
ste rejsemåde at være bortrejst 
lørdag/søndag. Derfor planlægges akti
viteter i tiden før og efter kongressen. 
Man kan for eksempel besøge den esti
ske hovedstad Tallinn (der går færge fra 
Helsinki), eller tage på en byrundtur i 
Helsinki.

Efter kongressen kan man deltage i 
en tredages rejse til Rusland, enten til 
St. Petersborg eller Raivola, hvor der 
findes en stor lærkebevoksning. Nær
mere informationer vil komme på hjem
mesiden.

Til det høje græs
Besøg os på 

Lange sø 2001 
stand 36

-klipper hvor andre gi’r op.

Brumi

Bjælkeklippere 
føres i 7 modeller 
Klippebredde: 
fra 71-110 cm

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

Miljøvenlige motorer: Honda - Kawasaki - 5-11 HK
Skørping Motorforretning A/S - 9520 Skørping Tlf. 98 39 17 11
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-Specialist i vedligehold af grønne områder
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BOLIGMESSE 
MED TRÆHUSE ÅBNET

Boligmessen i Malmø 
viser nye muligheder for 
at anvende træ i huse 
og boligindretning.

Der vises systemer til 
elementbyggeri med 
træ. Bløde træsorter 
som gran, birk og el kan 
gøres hårdere ved kom
primering - og de får en 
smukkere overflade. Der 
er gode ideer til en 
mulig licensproduktion 
eller udvikling af nye 
danske produkter.

Boligmessen er et 
udflugtsmål for træfolk - 
og for hele familien.

1

Tråhus 2001 ligger smukt ud til en kunstig sø.

Hele sommeren er Malmø vært for en 
stor boligmesse, Bo01, som skal give 
nye bud på etageboliger og boligindret
ning. Der anvendes mange forskellige 
materialer, og flere huse rummer 
spændende nye anvendelser af træ.

Messen afholdes i et helt nyt kvarter 
tæt på byens centrum. Det er et område 
som før rummede det store Kockums 
skibsværft - man ser endnu den store 
portalkran. Der er nu lavet en helt ny 
blandet bebyggelse med 500 boliger.

Messen henvender sig bredt til hele 
befolkningen, men i det følgende gen
nemgås de dele som er mest interes
sante for træfolk.

TVåhus 2001
Den vigtigste attraktion er det store tre
længede kompleks ’’Tråhus 2001” med 
32 lejligheder - bygget af Skanska Nya 
Hem. Det er en satsning fra hele den 
svenske træbranche for at markedsføre 
træ til fleretages huse. Træet er blevet 
konkurrencedygtigt fordi det anvendes i 
præfabrikerede elementer som hurtigt 
kan monteres på byggepladsen og der
med afkorter byggetiden.

Huset er et resultat af en international 
arkitektkonkurrence som blev vundet af 
to unge danske arkitekter. Måske fordi

de har valgt en udformning der adskiller 
sig fra det traditionelle træhus. Huset er 
omtalt detaljeret i Skoven 2/01.

Indtil for få år siden var det ikke til
ladt at bruge træ til den bærende kon
struktion i huse over to etager fordi man 
tidligere har haft dårlige erfaringer med 
storbrande i svenske byer. Men nye 
regler for byggeri gør det muligt at 
opføre fleretages træhuse som opfylder 
alle brandkrav.

Ved hovedindgangen får man udle
veret et tidsskrift "Tråinformation” som 
beskriver udstillingen og husets historie. 
Derefter går man gennem en udstilling 
som ganske kort (og ikke særlig 
spændende) fortæller om fordelene ved 
at anvende træ.

Derimod skal man kigge nøjere på 
rummet "Utan grånser”, for her er der 
lavet huller i gulv, væg og loft så man 
kan se opbygningen af træelementerne. 
I det færdige hus kan man ikke se 
træet, fordi det er dækket af gipsplader 
af hensyn til brandrisikoen. Huset frem
træder derfor med malede vægge 
nøjagtig som et traditionelt betonhus.

I samme rum bør man også se på 
gulvet der består af granplanker. De er 
hårdtpresset efter CaLignum metoden, 
som forøger hårdheden til omtrent det

dobbelte uden at ødelægge cellestruk
turen. Det betyder at det ret bløde gran
træ der ellers ikke er særlig egnet til 
gulve får en hårdhed som eg.

Hårdtpresningen sker i et trykkam
mer hvor plankerne er omgivet af en 
gummidug, hvorefter kammeret fyldes 
med olie der sættes under tryk. Det er 
især de bløde dele af træet der påvir
kes, mens de mørkere årringe og 
knaster komprimeres mindre. Efter pre
sningen bliver træet høvlet så overfla
den bliver plan.

Interessant er det at denne proces 
også ændrer strukturen på en måde så 
der bliver meget mere spil i overfladen. 
Det ret ferske grantræ bliver til en gan
ske smuk gulvbelægning.

Andre rum i denne del af huset viser 
metoder til beskyttelse mod brand, arki
tektkonkurrencen bag dette hus og bag 
den næste boligmesse af denne art - 
Bo03 i Ostersund (i Norrland).

Går man ned ad trappen og over 
gården kommer man til en anden fløj 
hvor der findes to møblerede lejlighe
der. Den ene er indrettet med fyr overalt 
- bemærk bl.a. en væg hvor fyrretræ er 
brugt som dekoration. Og den anden er 
indrettet med birketræ - mange steder 
er brugt hårdtpresset birk som dermed
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Gennem tre glasruder kan man se 
opbygningen af de præfabrikerede 
træelementer.

Lejlighed indrettet med brug af birketræ 
overalt.

kan tåle slid på bl.a. trappetrin. Også 
birken ser ud til at blive smukkere efter 
komprimeringen. Et andet sted i samme 
fløj findes et værksted for træsløjd.

Udviklingsprojekter
Man kan nu gå ned i husets parke
ringskælder hvor der med plancher og 
modeller er vist 30 (!) udviklingsprojek
ter omkring træ, hvoraf mange indgår i 
huset. Ud over de allerede nævnte pro
dukter er der acetylering af træ, støj

skærme, fiberkompositter, isoleringsma
teriale af cellulose, massivtræ-systemer, 
edb-systemer mv.

Det mest lovende er nok byggesy
stemerne med brug af præfabrikerede 
træelementer, kaldet Sddra Semi. En af 
de vigtige opfindelser her er at skære 
slidser i de store bjælker (’’Sddra 
Sinus”), så lyden dæmpes; manglende 
lydisolering er ellers et tradtionelt pro
blem ved træhuse.

Der er anvendt 3000 m2 elementer

Hårdtpresset grantræ bliver meget hårdt og slidstærkt - og får en smuk overflade
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her, og det er det hidtil største hus af sin 
art. Men det overgås snart af et byggeri 
på universitetsområdet i Våxjo hvortil 
der er bestilt 3.200 m2 træelementer.
Det ventes at der i år bliver produceret 
50.000 m2 træelementer på Sodras 
fabrik.

Sodras elementer kan betegnes som 
2, generation i metoder til at lave fler
etages huse i træ. Den 1. generation fra 
midten af 90’erne brugte massive bjæl
kelag af træ overalt, men Sddra Semi 
elementerne er 25% billigere og 20% 
tyndere - uden at forringe lydisolerin
gen.

Efter en tur i kælderen har man brug 
for at hvile ud, og så kan man sætte sig 
op i husets gård hvor der er indrettet en 
cafe som kan servere et let måltid. Her
fra har man fin udsigt til et andet udvik
lingsprojekt, nemlig de rødmalede 
træplader på facaderne.

De er opbygget af massivt træ i tre 
lag, yderlaget er udvalgt gran eller ker
netræ af fyr. Under hver plade er opsat 
en drypnæse for at lede vandet væk. 
Pladerne fastgøres med et særligt mon
teringssystem med både usynlige fuger 
og ekspansionsfuger.

Andre dele af facaden består af grå 
brædder, og også her er der tale om et 
nyduviklet produkt af fyrretræ.

Dansk træ?
Når et besøg på Bo01 anbefales skyl
des det bl.a. de mange udviklingspro
jekter for anvendelse af træ.

Der vil i første omgang være tale om 
inspiration til den danske træsektor. De 
svenske projekter viser at med tilførsel 
af midler fra den offentlige og den pri
vate sektor er det på ret få år muligt at 
udvikle en hel række af nye produkter.

Nogle af produkterne er beskyttede 
med patenter og kan dermed ikke 
direkte kopieres. Men så kan der måske 
blive tale om et samarbejde i form af 
licensproduktion. Den danske virksom
hed kan markedsføre nye produkter 
(måske lavet af dansk træ), den sven
ske virksomhed får licensindtægter og 
får adgang til et større marked end de 
kunne få på egen hånd.

Det mest interessante er nok syste
merne med præfabrikerede træelemen
ter. En anden er hårdtpresningen med 
CaLignum processen som kan gøre 
blødt grantræ lige så hårdt som eg - og 
løvtræer som eg og bøg kan blive 
næsten lige så hårde som tropisk træ. 
Samtidig ser det også ud til at der er en 
æstetisk gevinst.

Nogle produkter kan ikke direkte 
overføres, bl.a. fordi der anvendes fyr
retræ af høj kvalitet som ikke kan produ
ceres i Danmark. Men så kan man 
måske få ideer til at udvikle danske 
råvarer!

Andre træhuse
Set med en træmands øjne er ’’Tråhus 
2001" det vigtigste. Men der er også
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Der er brugt træ i mange andre huse - her en lav bebyggelse lige bag et af de høje 
huse ved strandpromenaden.

andre steder hvor træ er anvendt på en 
spændende måde.

Framtidshus ligger lige i nærheden. 
Navnet kan misforstås, for der er ikke 
tale om et hus med en masse avanceret 
teknik. Det er en firlænget bebyggelse i 
en traditionel, enkel arkitektur og med et 
næsten sydlandsk haveanlæg i midten.

Huset er lavet i en let trækonstruktion 
med præfabrikerede elementer og

fremtræder i høj grad som et træhus. 
Det har ret små og kompakte lejlighe
der, men med en god planløsning som 
gør at hver kvadratmeter udnyttes.

Denne bebyggelse kom til ret sent i 
planlægningen af kvarteret og blev 
noget upopulær blandt de øvrige byg
herrer i området. For det er lykkedes at 
holde byggeprisen nede på 16.000 
SEK/m2. Gennemsnitsprisen for alle

bebyggelser er godt 24.000 SEK/m2, og 
den dyreste er helt oppe på 42.000 
SEK/m2. Så måske er der alligevel en 
fremtid bag de metoder som er brugt til 
Framtidshus...

Townhouse tæt ved har en helt 
anden arkitektur. Det er opbyget af sto
re kasser i naturtræ eller malet træ.
Også her er den bærende konstruktion 
delvist af træ.

Azobé træ er brugt flere steder 
udendørs, først og fremmest på Strand
promenaden. Træet stammer fra 
Cameroun, og det oplyses at det er mil
jøcertificeret (men ikke nærmere detal
jer),

Azobé bruges mange steder, også i 
Danmark, til havneanlæg, fordi det er 
meget varigt i kontakt med vand. Det 
kendes let på de mange fine revner der 
hurtigt opstår i træet - revnerne går 
skiftevis mod højre og venstre. Det er 
den såkaldte med-modvækst som ken
des for mange tropiske træsorter; stam
men bliver stærkere når fibrene fletter 
sig ind i hinanden frem for at forløbe 
parallelt.

Den europæiske landsby ligger i den 
nordlige del af kvarteret. På 23 grunde 
kunne en række europæiske lande byg
ge hver sit hus. Byggeriet er imidlertid 
ikke nået så langt, så sidst i maj var kun 
to huse åbne, den 15. august indvies 8 
huse.

- Ekonologia er svensk og praler af at 
bygge på en økologisk bæredygtig 
måde - selvom facaden er aluminium 
og de bærende dele er af stål (men 
råvaren er genbrug, derfor økologien!). 
Der er dog brugt en del træ inde i

"Framtidshus" et et spændende hus Lejlighederne i "Framtidshus" er korn-
lavet med præfabrikerede træelemen- pakte og med god pladsudnyttelse, 
ter.
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Mange steder er anvendt det tropiske 
azobé træ - man ser tydeligt med-mod- 
væksten.
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huset, og man bemærker især gulvet 
der er lavet af hårdtpresset rødel. 
Behandlingen gør dette bløde træ mere 
slidstærkt, og det bliver samtidig smuk
kere at se på.

- Norge har bygget et hus helt i træ, 
set udefra i en meget moderne arkitek
tur. Der er anvendt præfabrikerede ele
menter af massivt træ, og huset har et 
meget lavt energiforbrug.

- Solid Wood er et andet svensk hus i 
landsbyen som ikke er færdigt. Det får 
massivt træ på indersiden, træplader 
udvendigt og med isolering af cellulose.

Denne omtale kunne antyde at mes
sen er præget af træhuse - men det er 
nu ikke tilfældet. Man ser træ på faca
der og i boligindretningen, men træ er 
ikke et fremherskende materiale. Skåne 
følger i høj grad den samme byggetra
dition somi i Danmark, hvor man i århun
dreder har anvendt sten - først mursten 
og i dag beton.

Andre tilbud
Messen er især henvendt til den almin
delige svensker(og dansker for den 
sags skyld). Den største attraktion på 
messen er nok de 41 møblerede lejlig
heder der er indrettet i de knapt 20 
større boligblokke. Der vises en række 
spændende bud på hvordan man kan 
bo i fremtiden.

Spændende er det også at se kvar
terets parkanlæg, bl.a. med en lang sø 
med små vandfald (Tråhus ligger lige 
ud til søen). Mange vil også nyde et let 
måltid på de mange kafeer som er ind
rettet i stueetagen i boligblokkene. Eller 
man kan glæde sig over den flotte 
udsigt fra promenaden ud mod Øre
sundsbron og Københavns tårne.

Man bør også gå en tur i pileskoven 
(Salixskogen) på 8 ha båndpil; flis her
fra bruges til elproduktion.

Inde i denne skov af 2-3 meter høje 
piletræer er anlagt 10 "hemmelige 
haver". De er ikke haver i traditionel 
forstand, men snarere installationer af 
kunst, hvor man har anvendt naturens 
materialer i form af træ, sten, vand, 
planter osv. Den mest spektakulære er 
nr. 10, "Mikado”, som består af en 
masse fyrrestammer der ser ud som 
om de er smidt tilfældigt ned fra stor 
højde.

Børnene kan more sig med økologi
ske legepladser og labyrinter. De lidt 
ældre kan glæde sig over et blomster
flor i Kronprinsesse Victorias blomster
gade.

Der er lagt vægt på at plante træer 
og grønt overalt i kvarteret, og der ska
bes muligheder for et rigt dyre- og plan
teliv, bl.a. med fuglekasser.

Når de nye beboere flytter ind til 
efteråret er det tanken at kvarteret skal 
blive selvforsynende med energi. El 
kommer fra vindmøller (placeringen ud 
mod Øresund garanterer meget vind), 
varmen kommer fra solenergi og varme
pumper der udnytter grundvand og

havvand. Nogle huse opvarmes med 
gas fra kompost.

Kloakvandet skal renses så nærings
stofferne kan spredes på markerne 
bagefter. Der er delvist anvendt en 
nyudviklet teknik.

Af denne hurtige gennemgang frem
går at der er rigeligt at se på - både for 
træfolket og for hele familien. Udstillin
gen løber frem til midten af september.

sf

Praktiske oplysninger
Det er let at komme til Bo01 messen. Fra 
København går flyvebåde og tog til Centra
len (Malmøs hovedbanegård). Herfra går 
bus 82 hvert 10. minut ud til messearealet -

5 minutters køretid. Bussen er gratis, og den 
holder længst væk fra banegårdens hoved
indgang.

Kommer man med bil er der skilte fra 
motorvejen med Bo01. Gratis parkering ved 
Mobilia eller Stadion, gratis bus herfra til 
messen. Ved messeområdet koster parke
ring 60 kr.

Entre: 150 SEK - børn tom. 16 år dog gra
tis ifølge med voksne. De fleste kreditkort 
accepteres.

Overalt på messeområdet og i alle lejlig
heder kan man få vejledning og nærmere 
oplysninger af messens personale. Der kan 
arrangeres rundvisninger på 2 timer.

Åbent 17. maj - 16. september 2001, alle 
dage kl. 10-20. Det er en god ide at vælge 
en dag hvor det ikke blæser kraftigt fra vest 
(området ligger lige ud til havet). Der er bed
re plads på hverdage og tidligt på dagen.

Se også hjemmesiden www.boOl .com

3 -

K EMIRA
LANDBRUG Nu også 

i 650 kg 
Storsække

Lidt grønnere 
juletræer
NPK-gødninger afstemt efter 
din jordtypes behov.

Optimal afsætning
En korrekt afbalanceret gødskning af 
dine juletræer modvirker gule nåle
spidser, lysegrønne træer, forsinket 
afmodning, dårlig vitalitet m.m.

Kom ind på stand 32 og få en snak 
om gødskning af dine juletræer.
Vi har know-how og gødning dertil.

Læs også relevante artikler på:

www.kemira.dk
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ARETS TRÆVEN 
BYGGER TRÆHUSE

Hædersprisen gik til en 
ingeniør der bygger 
huse af massivtræ.

For 10. gang har Flydro Texaco uddelt 
hædersprisen Årets Træven i form af et 
rejselegat på 30.000 kr. Prisen gik i år til 
ingeniør Johny Halsted Hansen.

Adm. direktør Karsten M. Olesen 
begrundede bl.a. valget med følgende:

"Johny Halsted Hansen er ingeniør 
fra 1974 og har siden arbejdet med 
byggeledelse og rådgivning i ind- og 
udland. Prisen tildeles for hans store 
indsats inden for massivtræ byggeri i 
Danmark. Han er den utrættelige ildsjæl 
der har en meget stor del af æren for at 
byggeri med elementer af massivtræ 
tegner til at blive en succes.

Elementerne kan bruges i byggeriet

på samme måde som i et normalt beto
nbyggeri somi bærende indervægge og 
etagedæk. Der kan opnås en besparel
se på op til 20% i forhold til traditionelt 
betonbyggeri. Arkitekturen bliver mere 
elegant, og indeklimaet bliver bedre.
For skovene lover dette godt for den 
fremtidige afsætning af især dansk 
gran.

Johny Halsted har været den driven
de kraft i netværket om massivtræbyg- 
geri. Han har overbevist producenter af 
massivtræ om de økonomiske perspek
tiver, arkitekter om de æstetiske mulig
heder, og ingeniører om træelementer
nes tekniske formåen.”

Johny Halsted har i øvrigt været med 
til at udarbejde en håndbog "Massivtræ 
i byggeriet”. Den omtaler eksempler på 
træbyggerier og bringer tekniske vej
ledninger til især ingeniører. Bogen er 
på 120 sider og er udgivet af Træbran

chens Oplysningsråd med støtte fra 
Skov- og Naturstyrelsen i foråret 2001.

Johny Halsted oplyste at elementer
ne laves på Dansk Træemballage, som 
bruger dansk gran til produktionen. I 
starten blev der brugt udenlandsk gran 
idet bygherrerne ønskede at begrænse 
risikoen ved den dengang ret ukendte 
byggemetode. Men efter de første byg
gerier har man indhentet så mange 
erfaringer at man nu anvender dansk 
træ til elementerne.

Johny Halsted oplyste at der indtil nu 
er opført 22 byggerier i Danmark med i 
alt 12.000 m2- bl.a. 25 almene boliger, 
et møbelhus, flere kontorbygninger, en 
produktionshal, to støjskærme, en villa, 
en gymnastiksal og en skole. Flere store 
projekter er på vej, bl.a. en lagerhal, fle
re kontorbygninger, samt 3 projekter 
med i alt 150 boliger.

sf

De to første billeder viser en udvidelse af Forskningscentret for Skov & Landskab i Hørsholm - gavlen og undersiden af etage
dækket. Billederne er optaget under opførelsen, idet alt træet er tildækket i det færdige hus af brandhensyn. Til højre ses 
Johny Halsted Hansen.

i

1 J

: _■/'

276 SKOVEN 6-7 2001



KORT NYT

Erfaringer med 
dæk + plante
Dæk planter er en hybrid mellem 
dækrods- og barrodsplanter. De starter 
deres liv i små potter i drivhus, efter 6- 
12 uger sættes de til hærdning på fri
land, og nogle uger senere kan de 
plantes ud i marken. I Gartnertidende 
fortæller planteskolechef Leo Møller om 
Hedeselskabets foreløbige erfaringer 
med disse planter som de sælger under 
varemærket Plug + 1™

Fordelene ved denne produktionsform 
er mange. En normal 2-års plante kan 
laves på 1 år, og en 3-års plante kan 
laves på 2 år. Det giver en større fleksi
bilitet, fordi man hurtigere kan opfylde 
markedets ønsker til bestemte arter 
eller provenienser.

Der er ikke brug for nær så mange 
pesticider i drivhuset sammenlignet 
med frøbedet, og en kortere produkti
onstid nedsaetter også behovet. Der er 
mulighed for en rationalisering fordi par
tiet bliver mere ensartet så man måske 
kan undgå sortering.

Når planten starter i en potte får den 
formentlig en mere fingrenet rod. Man 
venter det fører til en bedre etablerings
evne og øget tilvækst i etableringsåret. 
Der er startet forsøg ved Danmarks 
Jordbrugsforskning i Årslev samt Skov 
& Landskab til at belyse dette emne.

Ulemper er der naturligvis også. Det 
er en relativt dyrere produktionsform for
di der kræves væksthuse i den første 
fase, og der stilles høje krav til renhed 
og spireevne på frøet - der skal være 
mindst 95% spiring. Det optimale er at 
ét, frø bliver til én plante.

Der stilles større krav til kapaciteten 
og udstyret i planteskolen. Selve ud
plantningen skal foregå i løbet af gan
ske få uger, og den skal plantes absolut 
lodret så den ikke får et svaj i rodhal
sen.

Der stilles krav til planlægning og logi
stik, fordi det er afgørende at de planter 
der står i potter hurtigst muligt kommer i 
jorden. Blot en enkelt dags ekstra opbe
varing uden for jord eller bed medfører 
en reduceret tilvækst i resten af 
vækstsæsonen.

Og endelig skal kunderne acceptere 
det nye produkt. Den skal ikke behand
les anderledes end normalt, men den 
ser anderledes ud med lidt mindre top 
og mere kompakt rod.

Kilde: Gartnertidende 17/2001 
og Skoven 10/00

Elge på skovarbejde
Træer må ikke vokse op i el-ledninger, 
fordi det kan føre til kortslutning. Nu har 
man i Finland fundet på at få elgene til 
at hjælpe med at fjerne træer og buske 
under ledningerne.

Man vidste af erfaring at et større salt
indhold i planter gør dem mere efter
tragtede for elgene. Formentlig fordi der 
er så langt til havet at dyrene har svært 
ved at skaffe sig havsalt - natriumklorid 
- på naturlig måde.

Derfor startede man et treårigt forsøg 
der gik ud på at sprede salt ud under 
udvalgte strækninger. Det har foreløbig 
vist sig at virke efter hensigten. Skove
jerne i området er også glade for for
søget, for når elgene afgræsser områ
der under elmasterne så kommer der 
ikke så store bidskader i kulturerne.

Det var selvfølgelig værd at overveje 
om vi herhjemme kunne dressere rådyr 
eller krondyr til det samme arbejde.
Men måske skal man finde et andet stof 
at sprede ud. For mange steder i Jyl
land kommer der rigeligt saltnedslag i 
skovene under kraftige storme, så dyre
ne har næppe behov for mere salt.

Kilde:Ritzau 21.9.00
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JOHANSENS PLANTESKOLE

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

K A M P A G N E T I L B U D !

Drift af SMÅ SKOVE og plantager
3. udgave 1999 - 232 sider Af Erik Holmsgaard og Karsten Raae

Håndbogen for skovejere

Bogens indhold og opbygning gør den til en praktisk håndbog for brugere og ejere af både det mindre og det lidt større 
skovbrug. Bogen belyser praktiske forhold om skovens drift og pasning fra valg af træart, plantning, pleje og hugst samt 
handel med træ til emner som blandt andet landskabspleje, tilskudsordninger og lovgivning. I en tid hvor landskabspleje 
vinder frem og ovenpå tre voldsomme storme med omfattende skader i landets skove vil ’’Drift af SMÅ SKOVE og plan
tager” være en praktisk håndbog.

Bogens udsalgspris er nedsat med 30 procent fra 248,- kroner 
til 174,- kroner ekskl. moms og porto.

Bogbestilling: Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab / Jordbrugsforlaget, 
telefon 43 41 I 7 69 - også aften. Oplys bestillingsnummer SF
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Frøkilder for fremtiden

Hybridlærk fra C.E. Flensborg Plantage, Viborg.

Indsamling af bøg på Brahetrolleborg.

Et kig ud over Tlugi skråningen, Ambrolauri i 
Georgien, med Abies nordmanniana.

Frøkilden er en af de vigtigste forudsætninger for fremtidens p

Den genetiske oprindelse er afgørende for planternes form og 
lende vækst og udvikling. Det ved alle, der har erfaring med p

Det ved vi også i Hedeselskabets Planteskole - og derfor arbej 
udvælgelsen af de bedste frøkilder og provenienser!

Frø fra de 
bedste kilder
Vore frøkilder er det 
solide grundlag for 
Skovfrøsektionens 
leverancer af 
kvalitetsfrø til 
planter i skoven samt 
til vildtplanter, hæk- og 
læplanter til det åbne land.

I C. E. Flensborg Plantage nord for 
Viborg har vi nogle af de bedste frøkilder 
til nobilis, sitka og hybridlærk.

Herudover har Hedeselskabet også rådighed over kårede 
frøbevoksninger af høj kvalitet hos private lodsejere.
Et samarbejde der til stadighed udbygges.

Buskfrø indhøstes hovedsageligt på egne arealer i 
Tvilum. Moderplanterne er primært udvalgt efter sund
hed, ensartethed og vækstform på Forskningscenteret i 
Årslev.
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itninger og skove.

nisthed og dermed for en tilfredsstil- 
ltninger.

r vor Skovfrøsektion målrettet med

I

\
: f \ Mere service

for kunderne...
De bedste frø for
tjener den bedste 
behandling og en 

optimal udnyttelse. 
Udover en god service 
tilbyder vi vore kunder 

en række ekstra ydelser:

• Speciel oprensning af frø med 
eventuel efterfølgende pillering 
til plugproduktion

• Stratificering af frø, varme- og 
kuldepåvirkning efter behov

• Spiringsanalyser
• Såberegning med veldoku

menteret test af frøenes spi
ringsevne

• Opbevaring af frøet under opti
male forhold, indtil det skal 
bruges

h '1"“ '1
&

, • ■

SJ
Opbevaring af frø på Hedeselskabets 
Frø sektion. Tv Hum.

m

Omhyggelig behandling og kontrol af de 
enkelte frø.

S

y

ø
Spiringanalyse.

Hedeselskabet 
Skovfrøsektionen 

Krogårdsvej 6 
Tvilum 

8882 Fårvang

Tlf 86 8716 55 
Fax 86 87 21 83

www. hedeselskabet, dk 
seed @ hedeselskabet, dk

H E D E S E L S K A B E T
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Foto 1. På møbelmessen var der mange forskellige træsorter Det symboliseres I denne bordplade med tillægsplader fra Brdr. 
Andersen Møbelsnedkeri, Risskov Der er udelukkende brugt velkendte træsorter - svaret star nederst på næste side. Som 
hjælp kan det oplyses at en af træsorterne findes i både en europæisk og en amerikansk udgave, der er en tropisk træsort 
imellem, og en af træsorterne er behandlet så den næsten ikke ligner sig selv.

ALLE TRÆSORTER 
ER TILLADT

Reportage fra møbel
messen i København i 
maj.

Man kunne se alle 
kendte løvtræsorter. Bøg 
er mest anvendt, men 
der laves også en del i 
amerikansk kirsebær og 
meget lyse træsorter 
som ær, birk og ask. Eg 
er på vej frem. En del 
træsorter behandles så 
de bliver meget lyse.

Der stilles meget høje 
krav til kvaliteten af 
træet. Der må kun være 
meget små farvenuan
cer og ofte ingen 
knaster.

Den store årlige møbelmesse i Køben
havn er et udstillingsvindue for den 
danske møbelindustri. Det er først og 
fremmest de producenter der laver 
møbler i den dyrere halvdel. De bruger 
ofte løvtræ i stort omfang, ofte som 
massivt træ. Derfor kan møbelmessen 
bruges til at bedømme mulighederne 
for at afsætte dansk løvtræ.

I det følgende gennemgås situatio
nen for de enkelte træsorter i møblerne.

Træsorter
Bøg
Bøg har altid været den mest anvendte 
træsort *) i møbelproduktionen, fordi 
den har mange gode tekniske egenska-
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Foto 2. Bøg som er vacuumtørret og sæbebehandlet bliver meget lys. Brdr. Ander
sen (bord) og K. Høffer Larsen, Langeskov (stole).

I
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Foto 4. Flårdtdampet bøg bliver næsten lige så mørk som kirsebær. P.J. Furniture, 
St. Fteddinge.

ber. Bøg er stadig dominerende hos
danske møbelfabrikker, men der er i 
dag også blevet plads til andre træsor
ter.

Det er let at kende bøgetræet på den 
lyse, svagt brune farve. Eller rettere det

*) Når træerne står i skoven taler man om for
skellige træarter når man ser på bøg, eg, 
ask osv. Begrebet træsorter bruges for 
underinddelinger af samme træart - 
rødbøg og hængebirk er således en sort af 
hhv. bøg og vor te birk.
I træbranchen er der tradition for at tale om 
forskellige træsorter når råtræ af bøg, eg, 
ask osv. er skåret op. Derfor bruges dette 
begreb også her i omtalen af møbeltræ.

var let, for bøg behandles efterhånden 
på så mange måder at det kan være 
svært at kende den på afstand.

Sæbebehandlet bøg sælges meget i 
Danmark, fordi det er let at holde for for
brugeren, og træet bliver lysere. For 
træindustrien er fordelen at miljøbelast
ningen er lavere, og dermed får man et 
bedre miljøregnskab.

Sæben har også en lille fordel for 
skovene, fordi træets struktur er mindre 
tydelig, og farveforskellene bliver min
dre. Derved er der lidt større tolerance 
over for naturlige variationer i råtræets 
udseende.

Skal træet være endnu lysere kan 
man lave vacuumtørring, blege det med 
brintoverilte eller give det hvidpigmen
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Foto 3. Oliebehandling af bøg giver en 
mørkere overflade, og farveforskelle i 
bordpladen ses tydeligt. Vannerup 
Møbelfabrik, Farsø.

teret olie eller lak. Det kan blive så lyst
at man på afstand kan tro at der er 
brugt en hvid, heldækkende lak.
Se foto 2.

I Tyskland er det derimod utænkeligt 
at sælge møbler med sæbebehandling. 
Her ønsker man klar lak, olie eller voks, 
og det gør træet lidt mørkere. Se foto 3.

Dampning gør træet endnu mørkere, 
og ved "hårdtdampning* 1’ er træet 
behandlet i op til 3-4 døgn. Denne 
behandling er også meget almindelig, 
se foto 4.

Kirsebær
Den næstvigtigste træsort på messen 
var nok kirsebær somi har en smuk 
rødbrun farve. Se foto 5.

Der er næsten altid tale om ameri
kansk kirsebær, fordi europæisk kirse
bær kun findes i små mængder og i ret 
små dimensioner.

Kirsebær sælges på alle markeder. I 
Danmark foretrækkes den frem for den 
lidt mørkere teak som stort set er gået 
af mode. Amerikansk kirsebær vil 
måske gå tilbage i den kommende tid 
på grund af den høje dollarkurs, og der
for er der for tiden flere handlende som

Bo jo uopunjbjoj / auo/ojs Bo 
tepjog ojføq jt] qoq jæqosjiy ysiædojno 

Bo Bo '(jæ) ujoge ‘jæqosjjyj ysueyijouje 
‘joipueqoqoqæs Bo }9jjø}umnoBA jo 

luos Bøq ‘luBoqeuu 'jæqosjiy ysiædojno 
sos ojjsuoa ejg opts OBlJJOj Bd )SJOAØ

pmispui peui uepe|dpjog
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Foto 5. Amerikansk kirsebær har en smuk brun farve. Design Knud G. Andersen, 
Brdr. Andersen.

opkøber kirsebær af rimelig kvalitet i 
Østeuropa.

Amerikansk kirsebær har næsten 
samme farve som hårdtdampet bøg. 
Bøgen kan dog altid kendes på 
marvstrålerne - mange korte brune 
streger i veddet. Valget af træsort skal 
afspejles i møblets pris, for bøg er billi
gere end kirsebær.

Eg
Eg har været lidt nede som møbel
træsort i flere år. Den yngre generation - 
forbinder eg med forældrenes egetræs
møbler som var meget mørke og måske 
også i almuestil, og det har givet eg et 
dårligt ry.

Egen er nu på vej frem igen, og den 
er på programmet hos mange, se foto 
6. Langt de fleste egemøbler er gjort 
lysere, næsten lige så lyse som bøg

ved sæbebehandling (se foto side 287), 
eller ved hvidpigmenteret lak eller olie. I 
branchen forventes at denne behand
ling vil blive mere almindelig fremover.

Billedet er dog ikke entydigt. Nogle 
lavede voksbehandling som gør træet 
mørkere, og samtidig kan træet bedre 
tåle fugt og snavs. Se foto 7.

Direktør Jørgen Hansen fra Carl Han
sen & Søn nævnte at eg skal fældes om 
vinteren for at få den rigtige lyse farve. 
Fældning om sommeren får det til at 
gulne.

Ask
Ask bruges i et vist omfang, men nok 
mindre end tidligere. Se foto side 287 
og boksen med stukning.

Ask er meget lys, og med en hvid
pigmenteret olie bliver den næsten helt 
hvid, se foto 8.

Møbelmessen
Scandinavian Furniture Fair blev 
afholdt d. 2.-6. maj 2001 i Bella Cen
teret i København. Der var i år 348 
udstillere, primært fra Danmark, på 
22.500 m2 netto.

Der kom 15.745 fagbesøgende, 
og det er en stigning på 10% i for
hold til året før. Af de besøgende 
kom 3.726 fra udlandet, og det er et 
fald på 3%. Godt en tredjedel af de 
udenlandske besøgende kom fra 
Sverige, og på de næste pladser 
kom Norge, Tyskland, USA og Stor
britannien.

En af årsagerne til det pæne 
besøgstal af danskere var den nye 
sektion for kontormøbler som har til
trukket nye grupper.

- Besøget er absolut tilfredsstillen
de, siger Keld Korsager fra Dansk 
Møbelindustri. Ikke mindst på et tids
punkt hvor hjemmemarkedet er 
vigende, og hvor eksperterne opteg
ner dystre udsigter for eksporten til 
en række markeder.

Ahorn (ær)
Blandt møbelfolk bruges ahorn for ær. 
Den giver nok det lyseste ved af alle 
træsorter, det er meget ensartet og med 
meget svage tegninger. Den har et 
svagt gulligt skær som forstærkes med 
tiden. Se foto 9,

Ahorn anvendes en del. Selvom det 
er meget lyst bliver det ofte gjort endnu 
lysere ved blegning eller en hvidpig
menteret olie.

Birk
Der var flere eksempler på birk, som er 
næsten lige så lys som ahorn.

EJ Design laver kontormøbler og 
oplyste at birk er den træsort de sælger

Foto 6. Ubehandlet eg er lys med et svagt gråbrunt skær. 
Vannerup Møbelfabrik.

Foto 7. Voksbehandling gør træet mørkere, og årerne bliver 
mere synlige. Vannerup Møbelfabrik.
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Foto 8. Ask kan gøres endnu lysere med hvidpigmenteret olie. 
Helt til højre ses en stumtjener i elm. Søborg Møbelfabrik.

Foto 9. Ahorn (ær) har et meget lyst ved næsten uden tegnin
ger. Bag bordet hænger plader af ahornfiner. Brdr. Andersen.

mest af for tiden. De får færdige møbel
plader fra Estland og Letland til 130 
kr/m2 mod 400 kr/m2 for plader af bøg. I 
butikken koster møbler af bøg 40-50% 
mere end møbler af birk. Se foto 10.

Den baltiske birk har et let gråligt 
skær mens svensk og finsk birk er lidt 
lysere. De baltiske plader laves af 
særligt langsomtvoksede træer fra 
sumpskove.

Birk har i mange år haft lavstatus for
di den har mest været brugt til krydsfi
ner og til billige saml-selv møbler, bl.a. 
af Ikea. Men den er nu på vej frem, Den 
har i flere år været anvendt til gulve, og 
med den store interesse for det meget 
lyse design er den nu på vej ind i de 
dyre møbler.

Elm
Der kan laves meget smukke møbler af 
elm. Den har en smuk brun farve, tæt

på kirsebær og lidt lysere end teak. Den 
er især populær blandt yngre i stedet 
for den ældre generations møbler af 
mahogni. Se foto 11,

Elmen er ved at forsvinde ud af sko
ve og parker på grund af elmesyge. 
Meget få af de døde elmetræer udnyt
tes til gavntræ, og det er synd.

Søborg Møbelfabrik bruger elm, og 
direktør Torsten Jacobsen oplyser at 
træet kan anvendes selv om træerne 
har været udgået i flere år eller kævler
ne har ligget et par år ved skovvejen.

Møbelfabrikken køber elm fra tid til 
anden. Hvis man har partier af elm i en 
god kvalitet som skønnes egnet til 
møbelproduktion kan man kontakte Tor
sten Jacobsen på tlf. 39 69 42 22.

Rødel
Rødel bruges også af enkelte produ
center. Den har en flot rødbrun farve,

Foto 10. Birk giver et meget lyst ved, her kontormøbler fra EJ Design, Haslev.

L

3m

men er på vej ud blandt designermøb
ler. Den er ved at få lavstatus fordi den 
nu bruges i billige møbler i stedet for 
fyr.

Fyr
Producenter af fyrretræsmøbler har 
aldrig udstillet i særlig stort omfang på 
møbelmessen i København, og i år var 
der endnu færre stande end før. De sto
re tunge fyrretræsmøbler er ikke så 
moderne længere, og da det er møbler i 
den billige ende af markedet er der 
konkurrence fra Østeuropa.

Det er især det meget vigtige mar-

Foto 11. Elm har en smuk brun farve. 
Skrivepult, design Christian Hvidt, 
Søborg Møbelfabrik.
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Foto 12. Der er stadig et godt marked 
for teak i bl.a. Tyskland og USA. Dette 
er en typisk stol til det tyske marked 
(Fanø fra P.J. Furniture, St. Fleddinge, 
design: J. Posborg).
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Foto 13. Kombinationer af flere materialer sælges især i USA - her kakler og farvet 
glas i bordplader af ahornfiner. Møbelfabrikken Toften, Randers.

ked i Tyskland som går dårligt. En lille 
del af tabet er hentet Ind ved en pæn 
fremgang på det britiske marked.

Tropisk træ
Der laves stadig møbler af tropiske 
træsorter, men der var ikke så mange
som tidligere.

Mest udbredt er teak som især sæl
ges til Tyskland, Japan og USA, men 
meget lidt i Danmark. Mange af disse 
møbler er i det "klassiske" teak design i 
kraftige dimensioner. Se foto 12.

Farven på mahogni ligger tæt på den 
amerikanske kirsebær og bruges også 
en del. Derimod var der så godt som 
intet af de mørke palisander typer.

Tropisk træ er dog ikke nødvendigvis 
mørkt træ. Der kan også laves lyse 
møbler som ligner bøg og ask af gum
mitræ. Det stammer fra gummiplantager 
der ryddes når træerne efter en snes år 
ikke kan producere gummisaft mere.

Stammerne er af dårlig kvalitet med 
mange knaster, råd og dårlig stamme- 
form. Derfor skæres de op i korte stave 
som lamineres til bordplader af udmær
ket kvalitet. Se foto side 291.

Heldækkende lak 
Tidligere har man set en del møbler 
med heldækkende lak, dvs. en farvet 
lak som ikke gør det muligt at se træets 
struktur eller farve. Denne form for over
fladebehandling blev stort set ikke vist 
på messen.

Flere materialer
For et par år siden blev det moderne at 
kombinere flere materialer i møbler: I en 
bordplade af træ indfældes kakler eller 
en glasplade. Det bruges mest ved

Stukning
Stolen hedder Slowchair, den er 
designet af Søren Ulrik Petersen og 
produceret af PP Møbler. Den er lavet 
af massivt asketræ, men det der 
adskiller den fra de fleste andre stole 
er det stykke træ der udgør ben og 
rygstykke. Det er lavet af ét stykke 
massivt træ som er bøjet i to planer.

Den traditionelle teknik til bøjning er 
dampning som tillader bøjning i ét 
plan. Stukning er en nyere teknik som 
for godt ti år siden blev udviklet så 
den kunne bruges på større stykker 
træ.

Træet der skal stukkes bliver først 
blødgjort ved dampning. Derefter 
komprimeres det i længderetningen 
ved et hårdt tryk på endefladerne. 
Træets cellevægge bliver tværfoldede 
- ligesom en harmonika - og emnet 
har fået en blivende forkortelse på ca. 
5%. Det er nu bøjeligt i flere planer så 
længe det er fugtigt.

Træet pakkes i plastic og leveres til 
møbelfabrikken. Når det skal bøjes 
pakkes det ud og lægges i en form - 
bøjningen kan ske med håndkraft.
Efter tørring fastfryses formen.

PP Møbler var de første til at lave 
møbler med stukning (PK15 af Poul 
Kjærholm - se Skoven 4/91). Stukning 
er dog ikke blevet så udbredt som 
man ventede dengang. Selve stuknin- 
gen koster noget, styrkeegenskaberne

påvirkes, og mange møbler kan laves 
enklere ved formspænding (lamine
ring) af finer.

Den største vanskelighed ved stuk
ning er nok at der skal udvikles en ny 
teknik til bøjningen for hver model. Der 
gik over et halvt år før man havde fun
det frem til den rette metode til at lave 
Slowchair.

Stolen vandt Bo Bedres designpris 
2000. Der er indtil nu solgt knapt 100 
stole, bl.a. til Udenrigsministeriet i 
København. Prisen: 14.470 kr i sæbe
behandlet ask med sæde af kernelæ
der.

U
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sofaborde hvor man er mere indstillet 
på prøve noget nyt, men ideen ses 
også i spiseborde (her bruger man dog 
en farvet glasplade). Se foto 13.

Konklusion om træsorter 
Næsten alle træsorter bruges til møbler, 
fra de brune til de helt lyse. Mange 
træsorter behandles desuden med 
tørring og overfladebehandling så de 
bliver mørkere eller lysere. Især det 
meget lyse, næsten hvide udseende 
synes at være meget populært.

Den sidste artikel i denne serie 
diskuterer hvordan skovene kan bruge 
disse erfaringer.

Kvalitet af træ
Der er ret frit spil hvad angår træets far
ve, men der stilles høje krav til kvalite
ten, nok endnu mere end tidligere.

Der må ikke være knaster - blot en 
enkelt lille knast i en bordplade kan 
være en "fejl” så bordet måske sendes 
retur.

Bordplader skal være ensartede over 
hele fladen. Årerne skal være parallelle 
og af samme bredde.

Det er også en ''fejl" hvis der er tyde
lige forskelle i farve mellem de stave 
som bordpladen er opbygget af. Det 
drejer sig her om forskelle som ligger 
inden for den naturlige variation i den 
pågældende træsort. (Der er ikke tale 
om forskelle fra rødkernet bøg i forhold 
til lys bøg - for rødkernet bøg er helt 
udelukket i møbler).

I den forbindelse er det en fordel for 
skovene at mange har forladt klar lak til 
fordel for behandling med sæbe eller 
hvidpigmenteret olie, som betyder at 
kontraster og farveforskelle bliver min
dre.

Rødkernet bøg og brunkernet ask 
Jeg prøvede en del steder at slå et slag 
for rødkernet bøg og brunkernet ask. 
Rent teknisk er veddet jo af en glimren
de kvalitet til møbler.

Møbelfabrikanterne kendte udmær
ket dette træ - "det er det vi skærer fra”. 
Svendene på PP Møbler har alle sam
men en brændeovn derhjemme, og den 
fodres med brunkernet ask som er fra
sorteret på fabrikken.

Carl Hansen i Odense oplyste at når 
de køber træ vil de ofte acceptere at 5- 
10% har "farvefejl”. Disse emner bruges 
nemlig til stykker der sidder skjult eller 
til møbler der får heldækkende lak.

Alle var enige i at det farvede træ i 
princippet er en glimrende råvare. Kun
derne vil blot have lyst træ, og helt ens
artet træ.

Generelt
Messen har hidtil været beskrevet med 
udgangspunkt i træ, og det er ikke uri
meligt for træ var det mest anvendte 
materiale. Materialer som stål, glas og 
plastic bruges ikke særlig meget af 
danske producenter.

Polstrede møbler udgjorde ca. 1/5 af 
messearealet. Stellet består ofte af løv
træ af dårligere kvaliteter (fx rødkernet 
bøg).

Til polstermøbler bruges overvejende 
stof, mens læder kun anvendes i mindre 
omfang. Og måske bliver lædermøbler 
endnu dyrere i de kommende år. Der er 
slagtet meget kvæg på grund af mund- 
og klovsyge og kogalskab, samtidig 
med at der er stigende efterspørgsel 
globalt. Blot de seneste uger inden

messen kunne flere møbelproducenter 
fortælle om prisstigninger på læder på 
op mod 20%.

Til slut skal understreges at messen 
især omfatter den mere eksklusive ende 
af branchen - der var meget få produ
center af billige møbler af spånplader 
med en tynd finer. Og nogle typer af 
møbler er ikke med på messen - fx køk
kenmøbler.

NCTOMN
- 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 77 73.

MCTOMN
NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

Pindstrup 
DK-8550 Ryomgård 

Tlf. 89 74 74 74 
Fax 89 74 75 76
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SKOVDYRKNING 
EFTER MØBELMESSEN

Bøg er kendt for sit lyse ved, men ved hårdtdampning kan den blive noget mørkere. 
Spisebord fra Brdr. Axelsen, Glamsbjerg.

Vurdering af træartsvalg 
ud fra dyrkning og 
afsætning.

Bøg bør fortsat være 
den foretrukne. Kirse
bær ser lovende ud, 
mens man bør holde 
igen med eg.

Der stilles store krav 
til knastfrit træ. Derfor 
bør man afskære grene 
på udvalgte træer.

I bøg og ask ønsker 
industrien kun lyst træ. 
Hvis der er risiko for 
rødkerne af bøg bør man 
undgå lang omdrift og 
såring af træerne.

De fleste besøgende på møbelmessen 
kigger på design eller forarbejdning. 
Som skovbruger ser man også på val
get af materialer for at få indtryk af hvil
ke råvarer industrien har brug for. Der
for bliver der i denne artikel givet et bud 
på hvad skovdyrkeren bør satse på 
fremover.

Artiklen er baseret på jævnlige 
besøg på møbelmessen i de sidste 15 
år. Beslutninger der rækker hundrede år 
frem skal naturligvis ikke træffes på 
grundlag af et enkelt års messe - der er 
mode i boligindretning - men der er 
mange træk som går igen fra år til år.

Træarter
Ved valg af træart er der flere hensyn at 
tage: Man vil vælge træarter der passer 
til lokaliteten og med gode dyrknings
egenskaber, Man vil have træarter hvor 
afsætningen på lang sigt ser god ud - 
men man vil også have flere varer på 
hylderne for ikke at være afhængig af 
afsætningen her og nu.

Dette års messe viste at næsten alle 
træsorter bruges. Det er godt nyt for 
skovdyrkeren fordi tendensen i de 
senere år har gået i retning af at bruge 
stadigt flere forskellige træarter.

Bøg
Bøg bør fortsat være den vigtigste

træart. Den er indarbejdet i møbelpro
duktionen, og det er den største træsort 
på det europæiske marked for løvtræ. 
Bøg har mange gode tekniske egenska
ber - god elasticitet, styrke, ensartet
hed. Den er let at bearbejde, let at dam
pbøje og imprægnere. Bøgetræet kan 
få næsten enhver ønskelig farve gen
nem tørring, bejdsning, lakering, sæbe
behandling osv.

Derfor vil der formentlig altid være 
afsætning for bøgetræ af god kvalitet.
Til gengæld vil prisen næppe blive lige 
så høj som andre mere sjældne træarter 
fordi der findes rigeligt med bøg på 
markedet.

Kirsebær
Kirsebær kom frem for en halv snes år 
siden og blev betegnet som en mode
træsort, som hurtigt ville forsvinde igen. 
Årets messe viste imidlertid at den bru
ges endnu mere end tidligere.

Fremover vil der sikkert også være 
gode muligheder for kirsebær. Dens 
relativt mørke farve ligger tæt op ad de

tropiske træsorter som måske bliver 
sjældnere.

I skovbruget er den attraktiv fordi 
den er et pionertræ med en meget hur
tig ungdomsvækst, og kævler er salg
bare selv i meget små dimensioner. Den 
egner sig godt til indblanding og i min
dre bevoksninger. Kirsebær har stort 
set ikke været dyrket her i landet, men i 
de senere år har der været plantet en 
del som spredt indblanding.

Derfor vil det være en god ide at 
plante mere kirsebær. Ikke i stort tal og 
ikke i store bevoksninger, men hist og 
her hvor den skønnes egnet. Dermed 
har man et godt alternativ til de øvrige 
meget lyse træsorter.

Eg
Eg er også en af de traditionelle møbel
træarter, men afsætningen har i perio
der været vanskelig. Lige nu er den på 
vej frem, og mange producenter for
søger at gøre den så lys som muligt.

Eg er en god træsort til møbler. Den 
er let at bearbejde, men kvaliteten skal
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Eg kan blive lidt lysere ved sæbebehandling. Skab fra Carl Hansen & Søn, Odense.
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Ask er vanskelig at sælge for tiden, men den lyse farve og de gode tekniske egen
skaber vil nok sikre afsætningen på længere sigt. Disse tre stole i ask er alle fra PP 
Møbler i Allerød: PP 901 Suppose ’, design Søren Ulrik Petersen, samt PP 201 og 
PP 66 ’Kinastolen’, begge af Hans Wegner.
PP Møbler bruger overvejende dansk ask, som tørres specielt så det bliver ekstra 
lyst. Alle askemøbler leveres med sæbebehandling. Bagvæggen er rå brædder af 
ask, sponseret af leverandøren, Risør.

også være god. Sorte knaster, brede 
årringe og ujævn årringsgang er uøn
sket, ligesom træet skal være retvokset.

Gennem de sidste hundrede år er 
arealet med eg steget støt, og især i de 
sidste ti år er der plantet meget. Det 
skyldes især at egen er nem og relativt 
billig i anlæg. På lerjord er den ofte 
mere dyrkningssikker end bøg fordi den 
tåler tørke og svingende grundvands
stand. Og på sandjord er den en af de 
løvtræarter der trives bedst.

Optimisten vil mene at selvom udbu
det af egetræ med årene vil stige, så 
skal industrien nok aftage det, fordi eg 
er en god træsort til møbler.

Pessimisten vil mene at når det i perio
der har været svært at sælge eg, så bør

arealet med eg ikke vokse alt for meget. 
Derfor bør man overveje at plante noget 
andet end eg hvis der på et givent areal 
er flere lige gode muligheder.

Ask
Ask er en af de træarter som i perioder 
sælges let og til høje priser, mens den 
til andre tider er svær at komme af med. 
Dens fordele er en meget lys farve og 
gode vedegenskaber. På en egnet jord 
er den god fordi den sår sig let, den tri
ves i blanding med bøg, og dens 
omdrift er kortere end bøg.

Trods de øjeblikkelige problemer 
med afsætningen bør ask fortsat have 
en plads i skovene, på de lokaliteter 
hvor den egner sig.

Ær
Udbudet af stort træ er uhyre begræn
set, fordi den er først blevet dyrket i 
større omfang efter 1967. Den sår sig 
let mange steder under bøg, også på 
steder hvor den ikke vil trives på længe
re sigt. Derfor er der ikke tendens til sti
gende areal.

Dens ved er meget lyst, og det giver 
en risiko hvis markedet senere går bort 
fra det meget lyse udseende. Prisen på 
råtræ har i mange år været meget høj, 
men det skyldes til dels det beskedne 
udbud.

Æren bør fortsat have en plads i sko
vene på egnede voksesteder, som et 
supplement til de øvrige, lidt mørkere 
løvtræsorter, men den bør ikke dyrkes i 
stort omfang.

Birk
Birk ligger tæt op ad ær i farven på ved
det og har dermed samme risiko. Birk er 
ikke særlig egnet til det danske klima, 
og derfor har der aldrig været dyrket 
birk af god kvalitet her i landet. Da der 
samtidig er et meget stort udbud af god 
kvalitet fra andre lande er der ikke basis 
for produktion til møbelbrug herhjemme.

Elm
Elm har et meget flot ved og kunne 
være en spændende træsort som alter
nativ til teak. Men den kan ikke dyrkes 
kommercielt før der kommer sorter som 
er modstandsdygtige mod elmesyge.

Rødel
Rødel har et smukt ved, men bruges 
ikke meget til møbler. Måske fordi ved
det er ret let, måske fordi det er en lidt 
speciel farve.

Rødel vil blive brugt på de våde vok
sesteder, og der vil formentlig også 
være afsætning for kævler af god kvali
tet herfra. Men der er ikke basis for en 
stærkt øget afsætning af rødel.

Fyr
Skovfyr er en klassisk træsort til møbler 
i skandinavisk stil. Mange danske 
fabrikker har satset hårdt på møbler af 
fyrretræ, men i de senere år har de haft 
det svært økonomisk, og der er ikke 
tegn på at det ændrer sig.

Der er ikke anvendt dansk træ, men 
udelukkende svensk og finsk. Det er 
sket med henvisning til at træet skal 
være finkvistet og smalringet - men sik
kert også tradition. I hvert fald er det 
svært at sælge dansk skovfyr, også 
efter stormfaldet hvor der var en del 
stort træ på markedet.

Der er ikke udsigt til at afsætningen 
forbedres. Så dyrkning af skovfyr i Dan
mark kan ikke ske med forventningen 
om at sælge kvalitetstræ til møbler.

Lind
Lind er blevet plantet i de senere år 
som indblanding i løvtrækulturer af hen
syn til den biologiske variation.
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Bøgekævler > 40cm midtdiameter 
Prisudvikling (løbende priser, gennemsnitspris)

Vejledende priser for bøgekævler over 40 cm på midten, 1979-1999, opdelt på tre 
kvaliteter (excl. finerkævler). Omkring halvdelen af mængden er B, og A og C udgør 
hver en fjerdedel. Figuren viser løbende priser. I perioden 1979-1999 er forbruger
priserne steget med 140%; dvs. i faste priser er der tale om et prisfald for C-kæv- 
ler. Ser man alene på perioden 1985-1999 er forbrugerpriserne steget med 45%, og 
så er der tale om et realprisfald for både B- og C-kævler.
I perioden er kvalitetskravene skærpet flere gange, og det forøger forskellene mel
lem A og C. Til gengæld har de vejledende priser ikke indregnet de høje priser ved 
salg til Asien især de seneste år. Kilde: Danske Skoves Handelsudvalg.

Det er dog ikke sandsynligt at ved
det kan sælges til møbelindustrien. Det 
er ret let, og de mekaniske egenskaber 
er ikke særlig gode. Den traditionelle 
anvendelse for lind er drejerarbejder, 
rammer, legetøj og blindtræ.

Knaster
Til løvtræmøbler bruges næsten altid 
træ uden knaster. I de dele der belastes 
- fx ben - er det nødvendigt at bruge 
knastfrit træ. Men der bruges også 
knastfrit træ til bordplader, skabssider 
og andre dele hvor der ikke er krav om 
stor styrke.

På møbelmessen var det tydeligt at 
producenterne stiller meget store krav 
til råvaren. Der må ikke være knaster, 
og årerne skal forløbe jævnt, så man 
knapt kan se de stave som bordpladen 
er sammensat af.

En af årsagerne til at kunderne er så 
kritiske kan være at det ofte er dyre 
møbler - mange tusinde kroner pr. styk. 
Så vil man ikke gå på kompromis, man 
vil have det perfekte.

Møbelfabrikken er heller ikke meget 
for at forsøge sig med knastet træ, for 
arbejdslønnen udgør størstedelen af 
omkostningerne. Der er så lidt at hente 
ved at købe lidt billigere råvarer.

Denne situation har man kendt gen
nem mange år. Skovbrugere og andre 
træfolk har fremført at knaster og ujævnt 
årringsforløb giver liv til overfladen, og 
at træ ikke skal ligne plastic. Desværre

ser kunderne anderledes på det.
Set over en længere årrække er der 

snarere tale om at kravene til det "per
fekte" er blevet skærpet, og det afspej
les i priserne på råvarer. Figuren viser 
de vejledende priser på bøgekævler i 
løbet af tyve år, opdelt på A, B og C 
træ. A-kævler stiger støt, mens C-kæv
ler kun flytter sig lidt - og siden 1985 
har prisen endda været helt uændret.

Konklusionen af denne kurve er der
for: Markedet vil have A-kævler, B-kæv- 
ler kan gå an, mens C-kævler er uden 
interesse. Og så må skovbruget så vidt 
muligt forsøge at leve op til disse krav.

Opstamning
Ingen kan naturligvis lave A-kævler ale
ne. Men man kan forbedre udbyttet ved 
at lave opstamning, dvs. afskære side
grene der ikke falder af naturligt.

Det skal kun ske én, eventuelt to, 
gange i træets liv, og det er derfor rela
tivt billigt. Man kan stamme op til en høj
de af 6-8 meter, og det kan klares fra 
jorden. Arbejdet kan måske lettes hvis 
man udvikler motordrevne redskaber.

Denne model for opstamning bør 
ikke forveksles med afskæring af vanris 
på eg, som stiller krav om afskæring 
hvert år.

Forædling
Udbyttet kan også forbedres ved at 
forædle i retning af mindre sidegrene. 
For eg er der formentlig en gevinst ved

hollandsk eg, mens der for arter som 
ær og kirsebær formentlig også er 
gevinster ved bedre plantemateriale.

For bøg kender man også provenien- 
ser som er finkvistede, men bøg er des
værre en meget plastisk art som sætter 
kraftige sidegrene når den får for meget 
lys. Her er det afgørende at kulturen bli
ver nogenlunde ensartet uden for man
ge huller, at krukker fjernes i tide, og at 
hugstindgrebene ikke er for kraftige.

Tendenser i dyrkning 
Der er derfor flere muligheder for at for
bedre udbyttet. Men der er stor risiko 
for at det går i modsat retning i fremti
den.

For de ældre løvtræbevoksninger 
stammer fra tider med stort plantetal - 
10-50,000 pr. ha - intensiv kulturpleje, 
omhyggelig udrensning og hyppige 
hugstindgreb efter udvisning fra skov
fogeden. Dagens skovdrift er betydeligt 
mere ekstensiv.

Samtidig er metoderne til kulturan
læg ændret. I dag bruges ofte blandin
ger af flere træarter, og hvis ikke arterne 
kan følges ad vil den hurtigste blive 
mere grovgrenet. Naturlig foryngelse er 
meget almindelig og hvis der opstår 
større huller i foryngelsen udvikles kruk
ker, især i bøg. Risikoen kan begræn
ses ved at sørge for indplantning af 
andre træarter i hullerne og ved at 
opstamme de bøge der står i kanten af 
hullet.

Rødkerne / brunkerne
Et andet problem i dagens møbelmar
ked er at man ikke accepterer rødkerne 
i bøg. En stor andel af rødkerne er 
stærkt deklasserende - selvom veddet 
rent teknisk er fuldt på højde med det 
lyse ved.

Rødkerne optræder på mange lokali
teter fra omkring 80 års alderen. Derfor 
tvinges man til en omdriftsalder på 90- 
110 år, selvom bøgen så afvikles på et 
tidspunkt hvor tilvæksten stadig er høj. 
Samtidig bliver det sværere at bruge 
bøgen som økonomisk stødpude, og 
det er sværere at lave naturlig foryngel
se hvor man har brug for et længere 
tidsrum til at afvikle den gamle bestand.

Anvendelse af rødkernet træ 
Rødkernet træ har været brugt som 
blindtræ (dvs. træ der ikke er synligt), 
men efterspørgslen på denne type 
emner falder - og der er under alle 
omstændigheder rigeligt af det. Det er 
også brugt til møbelplader som beklæ
des med finér - men i dag bruges 
næsten altid spånplader og fiberplader.

En anden mulighed er selvfølgelig at 
udnytte farven aktivt, som dekoration. 
Dansk Skovforening udskrev en konkur
rence om brug af rødkernet træ i møbler 
i 1988 - men den satte sig ikke varige 
spor.

For et par år siden lavede statsskov
bruget i Niedersachsen en kampagne
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hvor de viste fine eksempler på anven
delse af rødkernet bøg. De mest vellyk
kede møbler var nok dem der var lavet 
med finér af rødkernet træ. Det er natur
ligvis udmærket, men hvis der skal 
afsættes større mængder skal det ske 
somi møbler af massivt træ. Se fotos i 
Skoven 6-7/99.

Farvevariation
Det største problem ved at anvende 
rødkerne aktivt er nok den store variati
on - mange forskellige styrker fra lys 
brun til mørk brun, og i mange rødlige 
og gullige nuancer. Der kan være 
meget store forskelle inden for få centi
meters afstand i planken, og farverne 
følger ikke årringe eller stammeside.

Anvendelse af rødkernet træ vil der
for kræve en meget omhyggelig (og 
dyr) sortering for at finde emner med 
nogenlunde samme farve. Mange 
emner vil blive kasseret.

Alligevel kan der sikkert laves pæne 
møbler i en smuk rødbrun farve. Men 
møbelfabrikkerne vil næppe være moti
veret for at gå ind i dette arbejde, for de 
kan nemt skaffe sig denne type træ ved

fx hårdtdampning eller bejdsning. De vil 
foretrække lyst træ der farves mørkere, 
fordi man på den måde er sikker på at 
alle stave har samme farve.

Et andet problem er at kunderne tit 
køber et større antal møbler på én gang.
I en spisestue skal man have bord, sto
le, skænk og skabe. Til dagligstuen 
køber man sofa og stole, sofabord, reo
ler osv. Med de mange forskellige nuan
cer af rødkernet bøg er det svært at få 
alle møbler til at passe sammen.

Samtidig skal man tage højde for at 
møbelfabrikkerne er specialiserede for 
at få en rationel produktion. Butikkerne 
kombinerer derfor borde fra én fabrik, 
stole fra en anden, skabe fra en tred|e 
osv. - og dette kræver at råvaren er vel
defineret.

Som træmand kan man protestere og 
synes at træ ikke skal ligne plastic. Men 
hvis det er hvad kunderne ønsker, så 
må vi opfylde det. Grundlæggende er 
rødkernet træ et problem for skovbru
get, ikke for møbelproducenten.

Begrænsning af rødkerne
Rødkerne skyldes indløb fra såring af

stammen og kan begrænses ved en 
række tiltag:

- Man bør undgå brud på kraftige 
grene - og hvis det sker alligevel bør 
disse træer fjernes snarest muligt.
Såring af barken - såsom barkskrab - 
giver ikke rødkerne, men disse træer 
bør alligevel fjernes fordi kvaliteten ned
sættes.

- Man bør fjerne træer med stejlt 
opadstigende grene - herunder træer 
med tveger - til fordel for træer med 
mere udspærrede grene. Når der er 
spidse grenvinkler opstår der lettere 
store sår som heler langsomt.

- Man bør fjerne træer med kraftigt 
bladtab som følge af tørke: bladtabet 
skal dog være over 60% før der er risiko 
for rødkerne

- Høj alder og diameter vil ikke i sig 
selv medføre rødkerne. Men træer med 
høj alder og/eller stor diameter vil oftere 
have fået de grenskader som medfører 
rødkerne.

Se mere i Skoven 10/99 s. 448, Sko
ven 6-7/99 s. 285 og Skoven 1/93, s. 35.
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Udenlandske
møbelmesser
I løbet af vinteren har der været afholdt 
tre store møbelmesser i Frankrig, Italien 
og Tyskland. Tendenserne var nogen
lunde de samme på de tre messer, og 
de ligger tæt op ad den danske.

Paris viste lovende udsigter for løv
træ, fortsat stor interesse for den altid 
populære bøg, og klare tegn på at eg 
var på vej tilbage. Der var fortsat stor 
efterspørgsel efter både amerikansk og 
europæisk kirsebær - trods prisstignin
ger sidste år. Man bemærkede en 
modernisering af det traditionelle 
design i løvtræ møbler.

Milano havde rekordstort besøg. Der 
var fortsat stor interesse for det lyse løv
træ, og egens tilbagekomst blev 
bekræftet. Der var en vis afmatning i kir
sebær som ellers har haft en stor plads 
i den dyre del af det italienske marked. 
Ellers var der stadig stor interesse for 
amerikansk tulipantræ farvet som val
nød samt nogle tropiske træsorter.

Koln viste også at egen var på vej 
frem, ofte i en meget lys udgave. Øvrige 
vigtige træsorter var kirsebær, ahorn, 
bøg og til en vis grad rødel. Birk vinder 
indpas i det nye friske design og er ved 
at blive accepteret i designer møbler. 
Sidste års forudsigelse om at fyrretræet 
er på vej ud af markedet blev bekræftet.

Koln messen omtales udførligt i Træ 
og industri af rådgiver for møbelindustri
en, Kjeld Bulow. Han noterer at det var 
småt med nyheder, men peger på en
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Trenden på møbelmessen i Koln var - at 
der ikke er nogen entydig trend. Også 
på den danske møbelmesse så man 
mange forskellige træsorter, her illustre
ret ved den meget lyse ask med hvi
dpigmenteret olie, samt den mørke 
amerikansk kirsebær. Søborg Møbel
fabrik.

tendens til at udførelsen bliver stadig 
mere perfekt. Det er især tydeligt hos 
de virksomheder der tidligere har haft et 
ringe kvalitetsniveau.

Han er imponeret over hvordan især 
tyske møbelfabrikker bliver bedre og 
bedre til at få træ til at ligne plast, per
fekt i farve og struktur. Samtidig for
søger fabrikanterne af kunstfolie at få 
dem til at ligne træ. Det er ofte så godt 
at selv eksperter skal have næsen helt 
ned for at afgøre om det er træ eller 
plast.

For nogle år siden var der mange 
virksomheder som viste ”øko-møbler”. 
Det blev ikke en stor succes, og antallet 
af fabrikker i dette segment kan tælles 
på få hænder. Det er mere økonomi end 
økologi der påvirker det internationale 
møbelmarked.

Da der er mange udbydere på sam
me område sker der tit det at de under
byder hinanden, og han tvivler på om 
det er den rigtige vej at gå. Mange dan
ske virksomheder følger ikke dette 
mønster, men har en klar holdning til de 
møbler de laver. Desværre følger 
omsætning og overskud ikke altid med.

På året messe var der 65 danske 
møbelfabrikker (ud af 1617 udstillende), 
og det gjorde Danmark til den 3. største 
udstillernation. De danske udstillere var 
rimeligt tilfredse med besøget, selvom 
de også savnede nogle af deres faste 
kunder.

Kildenhardwoodmarkets.com vol. 16, 
nr. 5, og Træ og industri 2/2001
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PORTRÆT AF 
DANSK MØBELINDUSTRI

Eksporten af møbler 
voksede med 13% sid
ste år - men importen
voksede endnu mere. 
Set over en årrække 
taber dansk møbelindu
stri markedsandele i 
Danmark.

Der sker kraftige 
strukturændringer i 
møbelindustrien - der 
bliver færre men større 
fabrikker.

Den danske møbelindustri består af ca. 
500 virksomheder, som sidste år lavede 
møbler for 19,4 mia. kr. Eksporten 
udgjorde næsten 3/4 af produktionen, 
15,3 mia. kr, og møbelindustrien er det 
femtestørste eksporterhverv i dansk 
industri. I forhold til indbyggertallet er 
den danske produktion og eksport af 
møbler førende i verden.

Møbelindustrien beskæftiger ca. 
22.000 personer.

De danske møbler fordeler sig på tre 
hovedområder:

- Boligmøbler er den største gruppe. 
Blandt specialerne er møbler til børne- 
og ungdomsværelser, soverum, spise
stuer, hjemmekontorer mv. Der er en 
stor produktion af billigere saml-selv 
møbler og plademøbler. Endelig er der 
et meget stort udbud af massivtræ- 
møbler i bøg, ask, teak og fyr.

- Erhvervs- og kontraktmøbler til

arbejdspladser, institutioner, offentlige 
rum.

- Designmøbler som siden 1950’erne 
har markeret Danmark internationalt.
Der er stadig en pæn produktion af 
klassikere som Hans Wegner og Børge 
Mogensen, mens det går langsommere 
med at få en ny generation på banen.

Endelig har dansk møbelindustri en 
betydelig produktion af køkkenelemen
ter samt møbelkomponenter som mon
teres på andre fabrikker.

Statistik
Tabel 1 viser produktionen og eksporten 
af møbler fordelt på 8 hovedgrupper. 
Over en fjerdedel af produktionen 
udgøres af spise- og dagligstuemøbler 
af træ, og det er især hér dansk træ fin
der anvendelse.

Det danske marked for møbler - eller 
den danske møbelbalance - ses i tabel
2. På blot fem år er salget i Danmark 
vokset med omkring 70%, men impor
ten er også vokset betragteligt. Den 
danske møbelindustri har mistet mar
kedsandele på det danske marked til 
fordel for billige møbler fra Asien og 
Østeuropa.

Strukturen ændres
Ligesom i andre brancher sker der 
også en kraftig strukturændring i møbel
industrien for tiden. Blot i løbet af 2000 
er knapt 10% af virksomhederne for
svundet, dels ved fusioner og opkøb, 
dels ved konkurser eller frivillige afvik
linger.

- Udskilningsløbet i dansk møbelin
dustri er i fuld gang og vil forstærkes i 
2001, siger direktør Keld Korsager fra

Dansk Møbelindustri. Overlevelseskrite
rierne er benhårde, og virksomhederne 
er tvunget til at vælge mellem tre strate
gier:

1. Gennem fusioner eller frivillige alli
ancer vokser man for at opnå den nød
vendige finansielle og produktionsmæs
sige kapacitet til at matche de stadigt 
større modspillere i aftagerleddet.

Hvis man ser på virksomheder med 
over 100 mio. kr i omsætning, så stod 
de for to år siden for 45% af produktio
nen og 41% af eksporten. I dag er de 
tilsvarende tal for disse virksomheder 
62% hhv. 70%. Der er i dag 45 af disse 
virksomheder med over 100 mio. kr i 
omsætning.

Den største er Tvilum-Scanbirk med 
hovedkontor i Fårvang. De laver saml- 
selv møbler af spånplader med finer og 
har en omsætning på 2,1 mia. kr. De 
blev sidste år opkøbt af den amerikan
ske Masco koncern.

2. Man kan positionere sig som leve
randør af mærkevarer eller af livsstil 
med en høj produktprofil,

3. Man kan blive underleverandør til 
andre producenter - men også her skal 
man udvikle særlige kompetencer for at 
modstå konkurrencen fra Østeuropa og 
Fjernøsten. Omkring 1/5 af møbelfabrik
kerne er i denne gruppe.

Eksporten stiger
Møbeieksporten stiger støt i disse år. 
Sidste år blev der solgt for 15,4 mia. kr 
- det er en vækst på 1,8 mia. kr eller 
13% i forhold til året før. Det er den 
højeste eksport nogensinde, og den 
største vækst i mange år.

Væksten ses især i USA og Storbri-

Tabel 1, Møbelproduktion og -eksport fordelt på produktgrup
per, mia. kr og % i 2000.

Produktion 
mia. kr %

Eksport
%

Spise- og dagligstuemøbier af træ 5,2 26,8 25,8
Siddemøbler 2,8 14,5 13,5
Soveværelsesmøbier 2,7 13,8 21,1
Kontormøbier 2,0 10,5 9,0
Madrasser, dyner mv. 1,8 9,4 9,8
Køkkenmøbler 1,8 9,1 4,3
Andre møbler 1,7 8,6 10,9
Dele til møbler 1,4 7,3 5,6

I alt 19,4 100 100

Tabel 2. Det danske marked for møbler, mia. kr. i 1996 og 
2000.

1996 2000

Dansk produktion 15,3 19,4
- eksport 12,6 15,3

Produktion til
hjemmemarkedet 2,6 4,1
+ import 3,1 5,6

Det danske marked 
Markedsandel for

5,7 9,7

dansk møbelindustri 46% 42%
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Der importeres stigende mængder møbler fra Asien. Her ses gummitræ (fra nedlag
te gummiplantager) med et meget lyst ved og et design tilpasset skandinavisk stil. 
Prisen vil være omkring 4000 kr i butikken. Import: Caneline, Odense.

Tabel 3. De vigtigste eksportlande for 
danske møbler. Beløb i mio. kr for 2000 
samt vækst i forhold til 1999.

Tyskland 5299 -1%
England 1744 +30%
USA 1627 +38%
Sverige 1313 + 19%
Norge 1275 + 14%

Frankrig 652 +21%
Holland 580 +6%
Schweiz 372 -6%
Japan 351 +60%
Østrig 285 -1%

Belgien 278 -9%
Finland 156 + 15%
Spanien 146 +22%
Italien 125 +39%
Island 103 -1%

Tabel 4. De vigtigste importlande for 
møbler. Beløb i mio. kr for 2000 samt 
vækst i forhold til 1999.

Sverige 1299 +5%
Tyskland 707 +8%
Italien 602 + 16%
Polen 318 +40%
Indonesien 305 +2%

Norge 293 + 13%
England 229 +55%
Estland 215 + 19%
Kina 208 +34%
Frankrig 177 + 103%

Letland 137 -12%
Vietnam 129 +34%
Litauen 108 +50%
Holland 108 +4%
Thailand 80 +7%

tannien, men der er også pæn frem
gang i Sverige, Norge, Frankrig og 
Japan. Der var stor fremgang i Rusland 
hvor eksporten blev firdoblet sidste år til 
96 mio. kr. Se tabel 3.

Derimod er der igen tilbagegang på 
det største marked i Tyskland. I 1996 
blev der solgt for 6,3 mia. kr, og Tysk
land aftog præcis halvdelen af den 
samlede eksport. I 2000 var eksporten 
nede på 5,2 mia. kr, og Tysklands andel 
af eksporten er nu 34%. Der er ingen 
lysning på vej - i den seneste tid er 
detailsalget faldet med 6%.

Dansk Møbelindustri har i en årræk
ke advaret mod at satse for voldsomt 
på ét marked og anbefalet at sprede 
sig. Denne bekymring har været fuldt 
berettiget, og foreningen mener at intet 
marked bør udgøre mere end 20%.

Dansk Møbelindustri forventer ikke at 
væksten vil fortsætte i samme tempo i 
2001. På næsten alle markeder ventes 
en afdæmpet efterspørgsel, bl.a. som 
følge af lavere vækst i USA.

Importen stiger også
Importen er også stigende. Vi købte sid
ste år for 5,6 mia. kr møbler i udlandet - 
en vækst på 0,7 mia. kr eller 15%.

De tre vigtigste importlande er nære 
naboer som Sverige, Tyskland og Itali
en. Men 32% af importen kom fra lande 
i Østeuropa og Asien som har fordel af 
lave lønninger. Se tabel 4.

Østeuropa leverede for 886 mio. kr - 
en vækst på 25% på et år. Fra Asien 
kom der for 879 mio. kr, en vækst på 
15% på et år.

En del af importen består af møbel
komponenter, som med fordel kan pro
duceres i lande med lav arbejdsløn.
Den danske fabrik står så for færdig
gørelse af møblerne, markedsføring 
samt design og udvikling.

Det er en model som i en del år har 
været brugt inden for tekstiler, sko og 
andre løntunge produktioner, fordi den 
danske virksomhed bliver mere konkur
rencedygtig. Hvis dette også bliver 
udbredt på møbelsiden bliver taberne 
de danske skove og savværker. For 
hvis der fremstilles møbelkomponenter 
af bøg på en fabrik i Polen, så er det jo 
næppe dansk råtræ der indgår somi 
råvare.

Internationalt
Udviklingen i den danske møbelindustri 
svarer helt til hvad der sker i udlandet. 
Møbelmarkederne bliver globaliseret, 
og de ligner hinanden i stadig større 
grad hvad angår materialer og design. 
Interessen for løvtræmøbler og for mil
jøspørgsmål går også igen.

Den internationale handel stiger år 
for år. I de sidste ti år er verdenshande

len steget betydeligt mere end produkti
onen, og mere end den samlede økono
miske vækst. Forklaringen er at produk
tionen i stigende omfang skifter fra dyre 
vestlige lande til billigere lande i Østeu
ropa, Asien og Latinamerika. Vestlige 
møbelfabrikker investerer derfor i sti
gende grad i udlandet eller importerer 
møbelkomponenter.

Dette åbner imidlertid også for nye 
markeder, fordi mange af de nye aktører 
især i Asien har ikke ret meget råtræ 
selv. Fortidens overudnyttelse af skove
ne har reduceret hugsten af især løvtræ 
af god kvalitet. Og hvis de vil eksporte
re til Vesten er de ofte nødt til at impor
tere de typer af løvtræ som de vestlige 
købere ønsker - såsom bøg, eg, ahorn 
og tulipantræ.

sf

Kilder:
Dansk Møbelindustri: Pressemeddelelse 
april 2001, Møbler fra Danmark.
Børsen 21.2.01
Jyllandsposten 2.5.01 og 4.5.01. 
hardwoodmarkets.com vol. 16, nr. 5.

Foreningen Dansk Møbelindustri har 
415 medlemmer som repræsenterer 
over 90% af den danske produktion. 
Over 200 af medlemmerne har nu hjem
mesider hvor de præsenterer deres pro
dukter. Links findes på foreningens 
hjemmeside, www. danishfurniture. dk 
hvor man også kan læse mere om 
møbelmessen.
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HVAD ER NATURSKOV?
FORSLAG TIL 

REVIDERET TERMINOLOGI
Af J. Emborg 1),
J. B. Larsen 1),
K. Raulund-Rasmussen 2) 
og Flemming Rune 2)

Begrebet naturskov blev 
for ni år siden af Skov- 
og Naturstyrelsen defi
neret ud fra skovens 
genetiske oprindelse.
En naturskov kan i så 
fald godt være kultur
påvirket.

Definitionen giver let 
forvirring, den svarer 
ikke til almindelig dansk 
sprogbrug, den er ikke 
holdbar på længere sigt, 
og den svarer ikke til de 
begreber man bruger i 
udlandet.

Forfatterne foreslår en 
ny definition hvor gra
den af urørthed bliver 
det væsentligste.

Definitionen af natur-

1) Skov & Landskab (KVL)
2) Skov & Landskab (FSL).

skov vil påvirke den 
kommende revision af 
Naturskovsstrategien 
som har betydning for 
hele dansk skovbrug.

Behovet for at fastlægge en logisk, strin
gent og forståelig naturskovsterminologi 
er på ny blevet aktuelt. Dels er Miljø- og 
Energiministeriet i gang med at revidere 
Naturskovsstrategien fra 1992, dels er 
der afsat penge på finansloven til at 
registrere de danske naturskove.

I artiklen diskuterer vi problemerne 
med den eksisterende terminologi og 
skitserer et forslag til en forbedret termi
nologi, der i højere grad er i overens
stemmelse med almindelig dansk 
sprogbrug og andre landes terminologi 
på området.

Introduktion
I 1992 vedtog Skov- og Naturstyrelsen 
"Strategi for de danske naturskove og 
andre bevaringsværdige skovtyper”, 
også kaldet Naturskovsstrategien (Mil
jøministeriet 1994). Hovedsigtet med 
strategien var at følge op på de anbefa
linger, der blev vedtaget på FN s mil
jøkonference i Rio de Janeiro om beva
relse af naturskove og biodiversitet.

Strategien definerede en særlig termi
nologi, bl.a. for at sikre en entydig gen
nemførelse. Dette var prisværdigt, men 
desværre viser det sig at terminologien

1) ikke er i overensstemmelse med

hverken befolkningens opfattelse eller 
den generelle internationale brug af 
begrebet naturskov,

2) ikke er i takt med den natur- og 
kulturgeografiske region Danmark til
hører, samt

3) afspejler et statisk natursyn, som 
tiden er ved at løbe fra.

Problemerne med terminologien er 
jævnligt blevet påpeget og diskuteret 
(Emborg og Larsen 1992, Emborg 
1993, Nielsen 1994, Borggren og Mad
sen 1994, Nielsen et al. 1995). Senest 
er problemet med terminologien blevet 
diskuteret af Emborg et al. (2001), der 
ender med at anbefale en revision af 
den eksisterende terminologi.

Denne artikel analyserer de indbyg
gede konflikter i den eksisterende 
naturskovsterminologi og lægger op til 
en mere logisk og tidssvarende termi
nologi.

Naturskovsstrategiens
terminologi
I Naturskovsstrategien blev følgende ter
minologi anvendt (Mliljøministeriet 1994):

Naturskov er de oprindelige skoves 
efterkommere, dvs. selvgroet skov af 
danske træer og buske. Naturskov kan 
være kulturpåvirket i større eller mindre 
omfang, f.eks. ved hugst eller selvforyn
gelse, men den må ikke være plantet 
eller sået kunstigt.

Urskover naturskov, som siden oldti
den har været urørt. Den findes ikke i 
dag, og den kan ikke genskabes.

Kulturskov er skov bestående af ind-
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Billedserie 1: Typisk dansk ensaldrende bøgeskov. Skoven drives i fladedrift med naturlig foryngelse under skærm. Bøgen er i 
mange tilfælde genetisk oprindelig, men skoven er under stærk kulturpåvirkning: En art, en alder, løbende hugster, samt jordbe
arbejdning og evt. herbicidbehandling i forbindelse med foryngelsen. Ifølge Naturskovsstrategiens definition er dette "natur
skov" hvis bøgene er genetisk oprindelige. Efter vores forslag vil dette være genetisk oprindelig kulturskov

førte træarter og racer samt skov, der 
enten er sået kunstigt eller plantet på 
voksestedet. Et areal, hvor der for flere 
generationer siden blev etableret kultur
skov, bliver ikke til naturskov, selv om 
foryngelsen i fremtiden sker ved det 
naturlige frøfald eller det ligger urørt 
hen.

Urørt skov er skov, der fra et nærme
re bestemt tidspunkt er fritaget for 
direkte menneskelige indgreb. Urørt 
skov kan være enten kulturskov eller 
naturskov.

Efter strategiens definition forstås 
naturskov altså som selvsået, genetisk 
oprindelig skov uanset graden af kultur
påvirkning i øvrigt, mens kulturskov en 
skov af indførte træarter og racer uan
set graden af kulturpåvirkning i fortid og 
fremtid. Endvidere er al plantet og sået 
skov kulturskov.

International
terminologi
Grundlæggende opfattes natur som 
modsætning til kultur (dyrkning eller 
menneskepåvirkning). Naturskov kan 
derfor principielt defineres som den 
skov, der over lange tidsrum vi! udvikle 
sig på et givet sted ved naturlig udvikling 
uden menneskelig påvirkning. I praksis 
er alle skove i Danmark såvel som i 
resten af verden menneskepåvirkede, og 
den praktiske anvendelse af naturskovs
begrebet er derfor langt fra entydigt.

De fleste landes definitioner tager 
udgangspunkt i en vægtning mellem 
følgende forhold (Rune og Emborg 
1997):

- skovens grad af urørthed i fortiden 
(kulturpåvirkning),

- skovens genetiske oprindelighed 
(artssammensætning, plantematerialets 
oprindelse),

- skovens struktur (aldersfordeling, 
artssammensætning, mængden af dødt 
ved, vådområder),

- skovens foryngelse (selvsåning ver
sus plantning),

- graden af urørthed i fremtiden (kul
turpåvirkning).

Kravene, der skal opfyldes, før et 
område kan kaldes naturskov, er typisk 
strengere i lande med store skovarealer 
og ekstensiv skovdrift, end i lande med 
små skovarealer og intensiv skovdrift.

Definitionen af begrebet naturskov er 
således forholdsvis stram i lande som 
Norge, Sverige, Finland og hovedpar
ten af de østeuropæiske lande (Nielsen 
et al. 1995). Her indgår såvel genetisk 
oprindelse, naturlig etablering på vok
sestedet samt en begrænset kultur
påvirkning i definitionen af naturskov.

I Nordvest- og Centraleuropa er 
skovene opdelt i mange mindre dele, 
og de fleste af dem har været genstand 
for intensiv forstlig udnyttelse. Ønsket 
om at etablere naturlige procesforløb 
og skovstrukturer danner grundlaget for 
disse landes definition af naturskov. Her 
udgør urørthed derfor kernen i natur
skovsbegrebet, hvorimod den geneti
ske oprindelse og bestandsetablerin- 
qen har sekundær betydninq (Nielsen 
et al. 1995).

Behov for revision
Naturskovsstrategien har givet anled
ning til en del misforståelser i forbindel
se den foreslåede terminologi, og der er 
jævnligt peget på dens svagheder 
(Emborg og Larsen 1992, Emborg 
1993, Nielsen 1994, Borggren og Mad
sen 1994, Nielsen et al. 1995). Proble
merne med strategiens terminologi har 
vist sig på flere niveauer. De kan sam
menfattes i følgende hovedpunkter:

1. Terminologien harmonerer ikke 
med den normalt accepterede anven
delse af begreberne natur og kultur i 
det danske sprog.

Ordet natur kommer fra latin natura = 
fødsel. Allerede i oldtiden betegnede 
det alle skabninger, ting, substanser og 
stoffer som blev til af sig selv uden 
menneskets indgriben ("natura, non 
manu”).

Ordet kultur kommer fra latin cultura, 
der betyder opdyrkning.

Ordet natur betragtes som modsæt
ning til kultur. Naturen er det uopdyrke
de og oprindelige i landskabet. Det er 
derfor ulogisk og forvirrende, at natur
skov jf. strategien kan være under mas
siv og vedvarende kulturpåvirkning.

Tilsvarende forvirring opstår når 
begrebet kulturskov indskrænkes til at 
betegne genetisk ændret fremfor mere 
genere! menneskelig indgriben (opdyrk
ning), f.eks. ved tolkningen af begrebet 
urørt kulturskov.

2. På langt sigt bliver en definition af 
naturskov baseret på træernes geneti
ske oprindelse problematisk. Naturens 
langsigtede udvikling er dynamisk og 
netop baseret på genetisk fornyelse 
(evolution). Det vil ikke være muligt at 
opretholde genetisk oprindelige skove.

Pollenets fri bevægelighed vil føre til 
en opblanding af fremmed og oprinde
ligt genetisk materiale - også i den 
oprindelige skov. Med tiden vil forskel
len mellem oprindeligt hjemmehørende 
racer og indførte racer (provenienser) 
udviskes, og det vil blive vanskeligt at 
skelne mellem oprindeligt og fremmed 
plantemateriale. En del naturskove vil 
langsomt men sikkert vokse sig ud af 
strå teg i en s na turskovsdefinition.

3. Definitionen af naturskov baseret 
på skovens genetiske oprindelse af 
hovedtræarten indebærer, at naturskov 
kan være kulturpåvirket i større eller 
mindre grad, f.eks. ved udlugning af 
andre træarter, tynding, hugst eller for
stlig selvforyngelse. Denne afgræns
ning harmonerer ikke med opfattelsen 
af begrebet naturskov som udyrket, vild 
og urskovsagtig skov med et højt natu
rindhold.

4. Terminologiens udprægede fokus 
på plantematerialets oprindelse matcher 
ikke det primære tormål med naturskovs
strategien, som er at sikre og bevare de 
danske skoves biodiversitet. På langt 
sigt nås dette mål ved at sikre de naturli-
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ge processers frie forløb, dvs. ved at 
etablere naturskov i form af urørt skov.

Terminologien bør afspejle denne 
satsning på opnåelse af naturlige pro
cesforløb og strukturudvikling gennem 
urørthed, fremfor satsning på genetisk 
vedligeholdelse af f.eks. bøgetræer af 
en bestemt oprindelse på en bestemt 
lokalitet.

5. Terminologien harmonerer ikke 
med terminologien i vore nabolande, 
hverken mod nord eller syd. Den indta
ger en særstatus i Europa, idet den som 
den eneste definition ikke inddrager 
urørthed i begrebet naturskov (Nielsen 
et al. 1995).

Krav til en revideret 
terminologi
En dansk naturskovsterminologi bør 
være afstemt med terminologien i de 
lande vi skovhistorisk kan sammenligne 
os med, dvs. andre kulturpåvirkede og 
skovfattige lande. Terminologien bør 
også være logisk, stringent, fremtidssik
ret og i harmoni med den almindelige 
danske betydning og anvendelse af 
begreberne. Endvidere bør terminologi
en afspejle et moderne, dynamisk 
natursyn og harmonere med det over
ordnede sigte med udlæg af naturskov i 
Danmark.

I princippet kan der opstilles en ska
la, der spænder fra 100% natur i det 
ene yderpunkt til 100% kultur i det 
andet yderpunkt:

Urskoven, som den gennem årtusin
der af mennesker upåvirkede skov i fri 
udvikling, vil repræsentere det 100% 
naturlige. Hvis vi holder os indenfor 
skovgærdet, vil en intensiv dyrket nord
mannsgran juletrækultur repræsentere 
det noget nær 100% kulturpåvirkede.

Enhver skov vil i princippet kunne 
placeres ind på et sted på denne natur
kultur skala efter en vurdering og sam
menvejning af de forskellige kultur
påvirkninger, herunder skovdriften, der 
præger eller har præget skoven gen
nem tiden. Kulturpåvirkningene kan 
være mangeartede af vidt forskellig 
karakter, f.eks. jagt, plukning af bær og 
svampe, hugst, rydning, afbrænding, 
husdyr, skovdrift, afvanding, såning, 
plantning, indførsel af eksotiske træar
ter, gødskning, sprøjtning, ændring af 
omgivende landskab, luftforurening 
eller menneskeskabt klimaændring.

Vores bud på en naturskovstermino
logi tager udgangspunkt i opfattelsen af 
naturen som kulturens modsætning. 
Diskussionen af mennesket som en del 
af naturen lader vi ligge.

Forslag til revideret 
terminologi
Hvis skoven opfattes som et dynamisk 
økosystem, bliver bevarelsen af de dan
ske skoves biodiversitet ikke så meget 
et spørgsmål om statisk at bevare 
bestemte arter eller organismer, men 
snarere om dynamisk at sikre skovens

naturlige proces- og strukturforløb. Ved 
at sikre de naturlige processer frit løb 
beskyttes den oprindelige biologiske 
diversitet, samt dennes mulighed for på 
langt sigt at tilpasse sig en dynamisk 
verden (ændret klima, indvandring af 
nye arter osv.).

Når alle vore skove tillige i større eller 
mindre grad er kulturpåvirkede både i 
strukturel og genetisk forstand, bliver 
det centrale i naturskovsdefinitionen 
ikke “hvad der er naturligt” men “hvad 
der udvikler sig naturligt”. Derfor fore
slås det, at urørthed betragtes som det 
primære kriterium for "naturlighed

Vi foreslår en terminologi, der tager 
udgangspunkt i to af naturbegrebets 
grundlæggende dimensioner, nemlig 
graden af urørthed og skovens geneti
ske oprindelse.

Forslaget skal opfattes som et første 
bud, der kan danne afsæt for en kvalifi
ceret debat. Buddet er fremkommet 
som det foreløbige resultat af en 
arbejdsgruppe, som FSL nedsatte til at 
diskutere problemstillingen. I forslaget 
defineres følgende begreber:

Genetisk oprindelig skov 
er de oprindelige skoves efterkommere, 
dvs. selvgroet skov af danske træer og 
buske.

Kulturskov
benyttes om skov under drift, dvs. 
under menneskelig styring, dyrkning
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Billedserie 2: Urørt skov på næringsrig jord (Suserup skov). Denne skov har været friholdt for forstlig drift siden ca. 1850 og helt 
urørt siden 1961. Skoven består af en blanding af bøg, eg, ask. ær, elm, fuglekirsebær, pil, lind mv. i forskellige aldre. Træerne 
udvikler sig i fri konkurrence, de når fuld størrelse og alder, og det døde ved forfalder og nedbrydes naturligt.
De fleste træarter (bl.a. bøg, ask, elm) er genetisk oprindelige i skoven, mens træarterne eg, lind, ær og hestekastanie har helt 
eller delvist rod i indført genetisk materiale som følge af indplantning, såning eller spredning fra omkringliggende arealer Ifølge 
Naturskovsstrategiens definition vil dette strengt taget være “kulturskov" pga. de indførte gener. Efter vores forslag vil Suserup 
falde indenfor "naturskovsbegrebet

eller anden påvirkning, uanset træernes 
genetiske oprindelse. En kulturskov kan 
være mere eller mindre naturnær, 
afhængig af hvor tæt den ligger på den 
(hypotetiske) naturlige skovtilstand for 
lokaliteten, enten hvad angår strukturer, 
gener eller processer.

Naturnær skovdrift er skovdrift, der 
enten baserer sig på spontane naturlige 
processer (nature-based silviculture) 
eller skovdrift, som tilsigter opnåelsen af 
naturlige strukturer og naturindhold 
(nature-oriented management). I begge 
tilfælde benyttes det naturlige skovøko
system som reference og inspirations
kilde for driften.

Urørt skov
benyttes fortsat om skov, der fra et nær

mere bestemt tidspunkt har ligget urørt 
hen. Urørt skov kan rumme oprindelige 
og/eller indførte træarter.

Naturskov
bibeholdes som et ikke fuldstændig fast 
defineret begreb, svarende til alminde
lig dansk sprogbrug (Den Store Danske 
Encyklopædi, 1999). Naturskov beteg
ner således skov, der er karakteriseret 
ved høj grad af urørthed, hvilket bl.a. 
omfatter skove der friholdes for almin
delig forstlig drift. For at betegnelsen 
naturskov skal være rammende, skal 
skoven også have en forholdsvis oprin
delig arts- og gensammensætning.

Vi finder det ikke hensigtsmæssigt at 
omdefinere den brede, folkelige anven
delse af begrebet til en meget specifik

betydning. Den specifikke (og ikke 
umiddelbart forståelige) anvendelse af 
begrebet naturskov har netop været ét 
af hovedproblemerne ved strategiens 
terminologi.

Det der i naturskovsstrategien kaldes 
naturskov kunne efter vores forslag bli
ve betegnet som genetisk oprindelig 
skov.

Den videre proces
Naturligvis kan det virke forvirrende at 
ændre en allerede lanceret terminologi.

Men vi skønner, at det på langt sigt 
vil være hensigtsmæssigt at tilpasse 
strategien til almindelig dansk sprog
brug og den gængse opfattelse af natu
ren som noget vildt og urørt. Det kræver 
gode argumenter at sælge en typisk

Billedserie 3: Urørt skov på næringsfattig jord (Tisvilde). Arealet på billedet har ligget urørt i mange år og er udpeget som urørt 
skov efter naturskovsstrategien. Bevoksningen består af en blanding af skovfyr rødgran og birk med langsom indvandring af 
bøg, eg, røn mv.
Udgangspunktet var plantet skovfyr af udenlandsk oprindelse. Træerne udvikler sig i fri konkurrence, de når fuld størrelse og 
alder, og det døde ved forfalder og nedbrydes naturligt. Foryngelsen foregår løbende ved det naturlige frøfald, og arealet gen
nemløber i øjeblikket et successions forløb fra udprægede lystræarter i retning mod mere skyggetolerante træarter.
Skovfyr udgør et særligt problem i naturskovsdebatten, da den oprindeligt er naturligt hjemmehørende, men siden blev udryd
det fra Danmark. Da træarten genetisk set som pionertræart er særdeles fleksibel, vil det i praksis ikke være vanskeligt at 
udvikle en veltilpasset dansk fyrrerace. Ifølge Naturskovsstrategiens definition vil den afbildede bevoksning være “.kulturskov" - 
efter vores forslag “naturskov", men selvfølgelig baseret på indført materiale.
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ensaldrende bøgehøjskov som natur
skov, og før eller siden er der nogen, 
der vil føle sig ført bag lyset (se foto 1).

Det er heller ikke utænkeligt, at 
Naturskovsstrategiens nuværende ter
minologi kan medføre utilsigtede effek
ter, som f.eks. at Danmark (Skov- 
Naturstyrelsen) vil blive tvunget til at 
realisere den allerede gennemførte 
udpegning af "naturskove" ved at lade 
de 20-30.000 hektar højskov i forstlig 
drift overgå til urørt skov.

Vi foreslår derfor, at terminologien 
revideres på et velovervejet og gen
nemtænkt grundlag. Formålet med den
ne artikel er at åbne en debat, som kan 
være med til at sikre en kommende ter
minologis holdbarhed.
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EKSTRAUDSTYR:
45 cm. tragt med konsol 
Netkurv
Gribeklo til små træer 
Værktøjskasse 
Tælleur, Anhængertræk

TEKNISKE DATA: 
Længde: 420 cm. 
Bredde: 90 cm.
Hojde: 200 cm.
Vægt: 300 kg.

Lyn-Netmaskine type 2 T
Lyn- Netmaskinen er en dansk fremstillet maskine, til netning af juletræer.

Maskinen er hydraulisk drevet fra traktor, med elstyret betjening, der sikrer en hurtig arbejdsgang.

Maskinen er en kombineret lift- og trailermodel, den er udstyret som standard med 25 og 34 cm. 
svingbare nettragte af plast.

De svingbare tragte, kan på få sekunder omstilles til anden tragtstørrelse.

Lyn-Netmaskinen er meget støjsvag og forsynet med automatisk endestop og trinløs hastigheds
regulering.

Maskinen leveres som standard med automatisk gribeklo med to størrelser gribere, trækstang samt 
kniv til overskæring af net.

Lyn-Netmaskinen overholder de høje sikkerhedskrav, der stilles til netmaskiner i dag.
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LYN-Combi-Grab

Lyn-Combi-Grab er velegnet 
til mange formål.

Udkørsel af juletræer og Pyn
tegrønt samt brænde, opryd
ning af kulturplads og sam
menkørsel af hegnsmateriale 
med mere.

Grabben er udstyret med 
hydraulisk cylinder, der 
trykker ca. 1 ton ved 
sammentrykning.

B O V L U N D
Plovfabrikken BOVLUND A/S

Bovlundbjergvej 20-22, DK-6535 Branderup J 
Telefon: +45 74 83 52 33, Fax +45 74 83 53 95

296 SKOVEN 6-7 2001



NATURSKOV - DEBAT / KORT NYT

KOMMENTAR
Kommentar til forslag til 
revideret terminologi for 
naturskov

Af skovrider Claus Jespersen, 
Skovpolitisk kontor

Det er et prisværdigt initiativ som for
skerne på Skov & Landskab har taget 
med dette debatoplæg. Gennem debat 
og faglige diskussioner udvikler hold
ninger og begreber sig og bliver med 
tiden bedre forankret både i de faglige 
kredse og en bredere offentlighed.

I denne sammenhæng er der ingen 
tvivl om at der er et betydeligt behov for 
at diskutere naturskovsbegreberne, 
hvilket kan ske i forbindelse med den 
forestående naturskovsregistrering.

Dette behov understreges yderligere 
af at naturskoven netop nu er stærkt i 
fokus fra flere sider. Vi står bl.a. midt i 
en revision af naturskovsstrategien fra

1992, og beskyttelsen af naturskoven 
anses i Wilhjelm-udvalgets arbejde som 
en af de mest centrale opgaver.

Det overordnede formål fra alle sider 
er der nok ikke tvivl om: Nemlig at beva
re og sikre den rige biodiversitet der 
allerede findes i naturskovene, men der 
er også et ønske om at udvide natur
skovens værdier hvor potentialet er 
størst.

Skov- og Naturstyrelsen har i forbin
delse med Finanslov 2001 fået en bun
den opgave og det politiske mandat til 
at registrere naturskoven. Udgangs
punktet for mandatet er den fortolkning 
af begrebet der er beskrevet i natur
skovsstrategien, suppleret med de 
naturmæssigt vigtigste arealer med 
strukturel naturskov. Det mandat vfl 
Skov- og Naturstyrelsen selvfølgelig 
være tro mod.

I den gruppe der er nedsat til at føl
ge registreringsarbejdet (hvor både 
forskningen, erhvervet og de grønne 
interesser er repræsenteret) er der stor 
bevågenhed om spørgsmålet og for
skellige tolkninger af hvad der bør regi

streres. Det er som en start på registre
ringen besluttet at afprøve forskellige 
registreringsmetoder og principper på 
et mindre område. Pilotprojektet skal 
bl.a. belyse hvordan en given definition 
vil udmønte sig i registreringen i prak
sis.

En logisk fremgangsmåde er at sam
menligne forskellige kort tilbage i tiden 
og tage udgangspunkt i en bruttoliste 
ud fra de bevoksninger med den læng
ste kontinuitet og derefter danne for
skellige værdikategorier af skov.

Dermed bliver pilotprojektet et kon
kret bidrag til den af forskerne efterlyste 
forståelse for naturskovsbegreberne.

Opbakning fra alle sider er nødven
dig i det forestående arbejde, hvis 
naturskovsregistreringen skal blive et 
skridt i den rigtige retning når det gæl
der forvaltning af skovens biodiversitet. 
Opbakning er især nødvendig fra sko
vejerne der dels må tilskrives æren for 
at naturværdierne i dag forefindes i den 
enkelte skov, dels må forventes at være 
dem der bedst kender de enkelte sko
ves historie og naturværdier.

Flere træpiller 
fra Estland
Der bruges for tiden 225.000 tons 
træpiller herhjemme, men det kan stige 
væsentligt allerede til efteråret.

VE Gruppen A/S planlægger at impor
tere 150.000 tons om året fra deres 
egen fabrik i Estland. Pillerne sejles til 
Grenå Havn hvor de lagres i en nyopført 
lagerhal på 4.500 rrF som ventes at stå 
klar i august,

Vognmandsfirmaet Team Rygaard 
skal stå for transporten ud til kunderne. 
De regner med at køre 25 læs ud om 
dagen, og de skal ansætte 30 nye med
arbejdere til opgaven.

I begyndelsen vil man kun handle 
med træpiller, men senere kan der 
måske også blive tale om brænde og 
flis.

Kilde: Dansk BioEnergi april 2001.

Skovrydning er mindre
Rydningen af skov på globalt plan er nu 
faldet til 9 mio. ha om året ifølge den 
seneste opgørelse fra FAO (som hører 
under FN). Skønnet for skovrydning 
baseres på over 300 satellitfotos.

FAO har lavet opgørelser af verdens

skovareal i 50 år, og tempoet i rydning 
af skove er nu faldet med 20% siden 
1995. For en halv snes år siden blev 
skovrydningen skønnet til 17 mio. ha 
om året.

Skovene forsvinder hurtigst i Afrika 
og Latinamerika, mens skovrydningen i 
Asien opvejes af nye plantageskove. I 
Europa og Nordamerika er skovarealet 
stigende.

I nogle lande sker der stadig en kraf
tig afskovning, især fordi skove 
omlægges til anden anvendelse. I 
andre lande sker der til gengæld en 
betydelig vækst i skovarealet som følge 
af plantager eller naturlig genvækst.

FAOs direktør Jacques Diouf sagde 
at “disse forskelle kan ikke alene forkla
res ved befolkningspresset på skovene. 
De skyldes snarere en generel økono
misk udvikling samt nationale politikker 
omkring skove og anvendelse af jorden. 
Derfor bør man fortsat søge en bære
dygtig udvikling af skovsektoren, som 
udgør rygraden i verdens fødevaresik
kerhed”.

Vicedirektør Hosny El-Lakany tilføje
de at “disse foreløbige resultater bety
der ikke at kampen mod skovrydning er 
forbi. Et fald i afskovningen må ikke bru
ges som en undskyldning for ikke- 
bæredygtig skovdrift”.

Pressemeddelelse fra FA 0 24. 1. 01

Forskning i 
papirprodukter
De to store svensk-finske skovkoncer
ner Stora Enso og UPM-Kymmene har 
indledt et samarbejde med Tampere 
University of Technology (TUT). Man vil 
udvikle barriere-coated og laminerede 
papir- og kartonprodukter samt fremme 
genbrug af materialer. Hovedformålet 
med aftalen er at styrke positionen for 
papir- og kartonbaserede materialer i 
fremtidens emballage

Aftalen blev indgået i starten af året, 
og parterne leder nu efter globale partne
re til forskningsprojekterne på andre uni
versiteter og inden for maskinproduktion.

Der er fire hovedområder:
- Aromatætte emballager inden for 

højbarriere coating.
- En ny type emballage til frostvarer, 

som bedre opfylder de krav, der stilles i 
dag.

- Nye biologisk nedbrydelige plastik
coatings til bægerkarton og emballage i 
fast food-sektoren.

- Standarden i hele emballageindu
strien skal hæves med nye intelligente 
emballager. En intelligent emballage 
kan kommunikere med forbrugeren, 
detailhandleren og hele produktionskæ
den ved hjælp af mikrochip-teknologi.

Pressemeddelelse Stora Enso 2.3.01
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NATURSKOVSBEGREBET
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Hvis vi accepterer Skov- og Naturstyrelsens definition på naturskov kan kreative 
u-lande udvide naturskovsbegrebet til at omfatte skove af naturlig oprindelse hvor 
de største træer er fjernet. (Foto fra område med højlandsregnskov i Uganda. Alle 
store træer er fjernet, og området har formentlig været dyrket eller afgræsset i en 
periode; i forgrunden ses bananpalmer. I nærheden af dette område findes den 
naturlige skov nogenlunde velbevaret, og her ser man træer på op til 30 meters 
højde. Foto: Søren Fodgaard).

Af fhv. skovrider 
Helmuth Barner

Skov- og Naturstyrel
sens definition af natur
skov er ikke tilstrække
lig til at opfylde de inter
nationale krav.

Vi bør erkende at vi 
har ikke naturskov. Men 
vi kan skabe rigere 
skov, og der er en bety
delig interesse for 
naturnær skovdrift.

Denne artikel er indsendt til Wilhjelm 
udvalget ved et brev af 2. juni og brin
ges her som et debatindlæg.

Red.

Som mangeårig leder af Statsskovenes 
Planteavlsstation og Danida Skovfrø
center har jeg på såvel nationalt som 
internationalt plan beskæftiget mig med 
skovtræernes genetiske forhold, herun
der oprindelse og tilpasning til nye vok
sesteder. Som konsulent for OECD har 
jeg arbejdet med bestræbelserne for at 
sikre entydige definitioner for bl.a. 
begreber som oprindelse og herkomst.

På denne baggrund tillader jeg mig 
at fremkomme med følgende synspunk
ter:

Forhistorie
På den berømte Rio-konference i 1992 
(FN-konference om biologisk mangfol
dighed, red.) henstillede i-landene at u- 
landene drog omsorg for at bevare 
deres naturskove. Hertil svarede u-lan- 
dene at de gerne ville høre hvordan det 
stod til med naturskovene i i-landene. I- 
landene måtte altså vise hvor flinke de 
var.

Skov- og Naturstyrelsen (SNS) udar
bejdede en strategi for bæredygtig 
skovdrift, der også omfatter naturskovs
begrebet. Naturskov defineres her som 
selvgroet skov af naturligt indvandrede 
danske træarter.

Mens vi gamle er oplært med at der i 
Danmark findes 1.000-2.000 ha der 
med god vilje kan betegnes som natur
skov, stillede SNS i udsigt at der skulle 
etableres ca. 40.000 ha naturskov. En 
flot målsætning, hvis gennemførelse

dog vil kræve en betydelig evne til at 
abstrahere fra virkeligheden.

SNS’s definition
SNS’s definition tager alene hensyn til 
skovenes naturlige oprindelse.

Dette kriterium er imidlertid ikke til
strækkeligt til at opfylde kravene. Jord
bund, flora, undervækst og fauna mv. 
spiller også ind, se definitionen i Den 
store danske Encyklopædi i boksen.

Der har da også været rejst megen 
kritik af SNS’s definition. I 1999 afholdt 
Forskningscentret for Skov & Landskab 
et par møder om sagen. Foruden for
skere deltog repræsentanter for Dan
marks Naturfredningsforening, Verdens
naturfonden og Nepenthes samt SNS.

Såvel forskere som de nævnte fore
ninger udtrykte utilfredshed med SNS's 
definition. SNS’s repræsentanter svare
de svævende og henstillede, at man 
ikke søgte at gribe ind nu, men ventede 
til naturskovsstrategien skulle revideres 
i år 2000. Fastholdes SNS’s definition 
på naturskov, ser jeg følgende proble
mer:

Internationalt
l-landene. Såfremt de enkelte lande ud 
fra et par selvvalgte kriterier kan vedta
ge hver sin definition ender det hele i 
kaos. Inden for EU burde det være 
muligt at enes om de kriterier der - ide
elt set - bør indgå i naturskovsbegre
bet, samt hvad der bør opfattes som 
minimumskrav. Såfremt dette ikke kan 
lykkes, bør det enkelte land i det mind
ste følge egne forskeres rådgivning.

U-landene. Såfremt Danmark med 
SNS’s definition som grundlag uden 
videre oplyser u-landene om at vi har fx 
40.000 ha naturskov, vildleder vi de 
stakkels lande. Beskriver vi klart, hvad 
vor definition dækker, kan de mere kre
ative u-lande tilsvarende udvide eget 
naturskovsbegreb til også at omfatte 
skove af naturlig oprindelse, hvor de 
største træer er fjernet - så har vi 
ordentlig narret hinanden.

Nationalt
Ifølge Den store danske Encyklopædi 
har vi som nævnt dels en beskrivelse af, 
hvad naturskov rummer af elementer,
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Definition i Den store 
danske Encyklopædi

naturskov, den skov, der over lan
ge tidsrum vil udvikle sig på et givet 
sted ved naturlig udvikling uden 
menneskelig påvirkning. I praksis er 
alle skove i Danmark såvel som i 
resten af verden mere eller miindre 
menneskepåvirkede, og naturskovs
begrebet er langt fra entydigt, men 
de fleste landes definitioner tager 
udgangspunkt i en vægtning mellem 
fem forhold: skovens grad af ube
rørthed i fortiden, træernes geneti
ske opbyning, skovens struktur, sko
vens foryngelse, dvs. selvsåning 
kontra plantning/såriing, og graden 
af uberørthed i fremtiden. Kravene, 
der skal opfyldes, før et område kan 
kaldes naturskov, er typisk strengere 
i lande med store skovarealer og 
ekstensiv skovdrift end i lande med 
små skovarealer og intensiv skov
drift. I Danmark anvendes begrebet 
naturskov ofte i bred forstand om 
skov med et højt såkaldt naturind
hold. Dette skal ses i lyset af det 
stærkt kulturpåvirkede danske land
skab, som ikke rummer mange plet
ter af skov, der har ligget ubenyttet 
(urørt) hen i fortiden.

Miljøministeriet har i sin Strategi 
for de danske naturskove (1994) 
defineret naturskov som skov, hvor 
alle træer er selvsåede og således 
direkte efterkommere af træerne fra 
den oprindelige skov på stedet. Iføl
ge strategien skal der inden år 2040 
tilstræbes et samlet areal med natur
skov, urørt skov, egekrat, græsnings
skov og stævningsskov på mindst 
40.000 ha, svarende til ca. 10% af 
Danmarks skovareal. Heraf skal ca,
/ henligge som urørt skov i fri udvik
ling.

Naturskoven, som den over lange 
tidsrum vil udvikle sig i Danmark, vil 
de fleste steder være en blandings
skov af forskellige løvtræarter, bl.a. 
bøg, ask, elm, lind, rødel og eg. Vind 
er i samspil med enkelttræers 
alders- eller sygdomssvækkelse den 
hyppigste naturlige forstyrrelsesfak
tor. Som følge af sådanne små, men 
hyppige forstyrrelser udvikler natur
skoven i Danmark sig typisk til en 
skiftende, finkornet mosaik af 
trægrupper eller enkelttræer af for
skellig størrelse og alder. Skovens 
foryngelse sker løbende og pletvist i 
takt med, at gamle træer dør.

Naturskoven udgør en vigtig refe
rence for den praktiske skovdrift, 
ikke mindst den naturnære skovdrift, 
der søger at udnytte de spontane, 
naturlige processer i skovdyrknin
gens tjeneste.

Forfattet af lektor Jens Em borg, KVL.

dels SNS’s forenklede definition, der 
alene vedrører oprindelsen. Bo Fritz- 
bøger (lektor i skovhistorie på KVL, 
red.) advarer i øvrigt mod den hersken
de tendens til ureflekteret at betragte 
natur og oprindelse som synonymer.

Hertil kommer at SNS ønsker store 
samlede arealer med "naturskov”. Efter 
mange års erfaring med at spore oprin
delsen af bevoksninger kan det fasts
lås, at grundmaterialet ofte er ukendt og 
sjældent kan betegnes som værende af 
naturlig oprindelse. De enkelte driftsen
heder (bevoksninger) er desuden nor
malt mindre end 10-20 ha. SNS’s ønske 
om store, samlede arealer med skov af 
naturlig oprindelse kan derfor ikke 
opfyldes.

Konklusion
Alt i alt et ganske broget billede. Pro
blemstillingen ville forenkles, såfremt vi 
forlod naturromantikkens dogmeverden 
og erkendte at naturskov har vi ikke.

Vi har enkelte områder, der kunne 
betegnes som naturnære, og vi kan 
skabe rigere skov. Endvidere er der en 
betydelig interesse for naturnær skov

drift, og vi kan magte en betydelig udvi
delse af skovarealet. Alt dette er til
strækkeligt. Der er ingen grund til at 
vildlede befolkningen ved at opfinde 
begreber, der ikke har rod i virkelighe
den.

Dybest set handler sagen om i hvor 
høj grad man er villig til at slække på 
politisk og faglig troværdighed for at føl
ge en populistisk strømning.

Internationalt kan Danmark yde en 
betydelig indsats for bedre forståelse af 
og enighed om naturskovsbegrebet ved 
ikke at fastlåse sig til SNS’s definition.

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

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 o 86 66 17 90 • 97 48 53 44 i*
mPETER SCHJØTTS PU^udoU

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.
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FÆLDETEKNIKKER
- OG NATURNÆR DYRKNING

Af faglærer Ulf Jessen, SBG 
5, Skovskolen. Tegninger: 
Johannes Rasmussen

I naturnær dyrkning har 
man brug for at fælde 
træer i en bestemt ret
ning. Det kræver hyppig 
brug af kiler.

En hydraulisk kile - 
lastbil-donkraft - er vel
egnet og kan udøve et 
stort tryk.

Der er brug for en vis 
udvikling.

Traktorkørsel er skadelig for skovbun
den - især på de tunge lerjorder. Kravet 
om at undgå kørsel er i særdeleshed 
stor, hvor der skal dyrkes naturnært / 
flersidigt. Og løsningen på fremtidens 
driftsteknik i den naturnære dyrkning er 
usikker.

Set med skovens (naturens) øjne er 
der ingen tvivl om, at maskinerne skal 
holdes på skovveje og fast udlagte trak
torspor.

Inden man tager beslutning om, i 
hvilken afstand disse spor skal lægges, 
bør man overveje at ændre fældeteknik
ken. Man bør udnytte træernes længde 
fuldt ud, plus evt, udkørselsmaskinens 
kranarmlængde, dvs konsekvent brug 
af retningsbestemt fældning. Så skulle 
man kunne komme ud på sporafstande 
på 50-60 m.

Hydraulisk kile
"Det kræver så mange kileslag sådan at 
fælde alle træer i helt bestemte retnin
ger uanset hæld", klagede en skovar
bejder på Fussingø Statsskovdistrikt 
under et af vore kurser dér.

I Tyskland har man i nogen tid arbej
det med hydrauliske kiler, dvs de kend
te lastbildonkrafte med stor løfteevne. Vi 
har på Skovskolen afprøvet en af disse 
donkrafte på store træer med baghæng 
- med lovende resultater. Den pågæl
dende lastbildonkraft er forsynet med 
en særligt udformet stempeltop, der er 
afrundet, så den ikke borer sig ind i 
træet.

Løfteevnen er 30 tons, løftehøjden 15

,r\\

Fig. 1. Den hydrauliske kile indsat - bemærk, at pumpestangen er vendt således, at 
man står ved siden af, ikke bag ved træet.
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Fig. 2. Som fig. 1, men set fra siden. Bemærk, at snittet over stemplets top går lidt 
op mod midten.

cm plus en mulighed for at skrue stem
plets indre længere ud, i alt 23 cm. 
Donkraftens højde med stemplet i hvile
stilling er 15 cm, og dens vægt er 14,5 
kg.

Fældearbejdet starter med et ganske 
almindeligt forhug. Derefter udskæres 
bagest i fældesnittet - der hvor man 
normalt afsætter bagtåen - et lagkage
stykke, der er så højt, og så dybt, at 
donkraften kan stilles ind i snittet.

Lagkagestykkets bund skal være

vandret, evt have en svag hældning ind 
mod bunden. Toppen af lagkagesnittet 
skal have en hældning skråt opad ind 
mod midten. Så smutter donkraften ikke 
ud, når den begynder at løfte. Største
delen af lagkagen bør skæres ud i stø
det for at undgå træspild i kævlen.

Når den hydrauliske kile er vel 
anbragt, pumpes stemplet op, så det 
trykker hårdt på kævlens bund. Nu 
skæres den ene side af fældesnittet, 
dernæst indbankes en ganske alminde-
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lig kile, og tilsidst skæres den anden 
side af fældesnittet, ligeledes efterfulgt 
af en kile. Herefter er træet klar til at bli
ve løftet med donkraften, alt i mens man 
følger efter med kiler.

Sådan kan man fælde endog store 
træer med større baghæng. Selv træer, 
der kræver en wire til indtrækning med 
deraf følgende kørsel med traktor, kan 
fældes på denne måde.

Fordele og ulemper
Fordelene er tydelige og ulemperne få 
ved anvendelse af den hydrauliske kile, 
når der virkelig skal fældes retningsbe
stemt. Vi oplevede fx en enkelt gang, at 
stemplet trykkede så hårdt, at den bore
de sig ind i kævlens bund og flækkede 
en skal af kævlens bagside.

En anden ulempe er den anvendte 
donkrafts vægt - 14,5 kg. Udviklingen 
går imidlertid stærkt - stemplets trykfla
de er blevet større på senere udgaver 
af donkraften, og vægten forsøger man 
også at få bragt ned.

Der findes nu særligt udviklede 
hydrauliske kiler af aluminium med en 
meget stor trykflade, der løfter 40 tons 
og vejer 13,5 kg (Mammut C). Til helt 
store træer har man mulighed for at 
koble to kiler sammen - så løfter man 
80 tons og mere.

Der er kræfter nok til rådighed - det
er hovedsageligt et spørgsmål om,

hvad fældekammen kan holde til. Skov
arbejderen skal kunne sit håndværk og 
vide, hvad der kan lade sig gøre.

Det er vigtigt at fastslå, at hydrauli
ske kiler sikkerhedsmæssigt ikke kan 
erstatte spil ved indtrækning fra veje og 
huse.

Udvikling af kiler
Prisen for den på skolen afprøvede 
donkraft er ca 3.500 - 4.000 kr.. og 
Mammut C koster ca 17.000 kr. Måske 
er der en dansk virksomhed, der billige
re kan tilpasse egnede lastbildonkrafte?

Den almindeligt anvendte kile kan 
også udvikles, så den bliver bedre 
egnet til at løfte træer med baghæng.
En typisk kile har i dag målene 27 cm x 
6 cm x 4 cm (længde x bredde x høj
de).

Vi har afprøvet en lokalt fremstillet 
kile med målene 33 cm x 6 cm x 4 cm, 
en forskel på 6 cm i længden. Kilen har 
vist sig særdeles egnet som startkile 
efterfulgt af de almindelige kiler.

Noget tyder endvidere på, at 
skægdannelsen er mindre, fordi der 
skal færre og mindre voldsomme ham
merslag til for at løfte et givet træ med 
denne 6 cm længere kile i sammenlig
ning med den traditionelle kile. Det 
mindsker risikoen for farlige splinter.

En virksomhed, der kunne fremstille 
disse længere kiler, efterlyses.

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

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

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

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

www.gf-forsikring.dk

KLIMASTATISTIK

APRIL 2001
April gav en nedbør en halv gang over 
normalen, især i det nordlige Jylland. 
Halvdelen faldt i uge 17.

Temperaturen har været meget tæt 
på normalen, men med store udsving. I 
starten var det lunere end normalt, 
mens påsken midt i måneden havde 
næsten vinterligt vejr. Der er målt frost 
overalt i uge 15 og 16, mange steder 
ned til 3-6 gr. frost. I uge 17 er der målt 
under +2 gr. en del steder - og dermed 
med risiko for frost på udsatte steder.

Maj har givet noget mindre nedbør 
end normalen som er 48 mm. Næsten 
halvdelen faldt i uge 20.

Temperaturen blev som helhed 0,6 
gr. over normalen. Uge 19 var en del 
varmere end normalt, mens uge 18 var 
noget koldere. I uge 18 blev der målt 
frost fire steder og under +2 gr. 9 andre 
steder (ud af i alt 29 stationer). I uge 19 
og 21 har der været ca. 5 stationer som 
har målt under +2 gr., men ikke frost.

Nedbør,mm April Maj

Amt Målt Normal Målt
Nordjyllands 93 38 38
Viborg 81 40 37
Århus 70 38 39
Vejle 54 45 35
Ringkøbing 72 43 37
Ribe 53 45 22
Sønderjyllands 46 45 24
Fyns 47 38 37
Vestsjællands 53 36 29
Nordøstsjælland 50 39 33
Storstrøms 44 39 21
Bornholms 50 37 21
Landsgennemsnit 61 41 32

April Maj

Temperatur°C Målt Normal Målt
Middel 5,6 5,7 11,4
Absolut min. -3,3 2,0
Absolut max. 15,1 21,7
Antal soltimer 153 178 303
Antal frostdøgn 5,8 6,6 0,1
Antal graddage 342 312 174

Vindstyrke hyppighed, % , større end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6
(hård vind) 4 8 4
Styrke 8
(hård kuling) 0 1 0
Styrke 10
(storm) 0 0 0
Hyppigste
vindretninger SV v,ø V
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ANVENDELSE AF TRÆ

EFTERLYSNING AF 
FUGLEØJEBIRK

Af Tage Rønne

Der efterlyses stadig 
birke med fugleøjedan 
nelse i veddet.

Ny type fundet.

I forbindelse med opstart af et projekt 
om en variant af vortebirk (Betula pen
dula), kaldet fugleøjebirk, blev der bragt 
en efterlysning i Skoven 2/01. Projektet 
går kort ud på at fastslå hvorvidt dan
nelsen af fugleøje er genetisk betinget

og kan opformeres, samt fastslå udbre
delse og hyppighed i Danmark.

Efterlysningen gav nogle henvendel
ser, men vi vil gerne have mange flere, 
både om enkelttræer og hvor den 
optræder spredt i bevoksninger. Derfor 
gentager vi efterlysningen og oplyser 
hvad vi har nået til nu.

I foråret er der blevet skåret podekvi
ste på 20 modertræer på hhv. Køben
havns statsskovdistrikt, Vallø Stift og 
Jægerspris skovdistrikt. De fleste pod
ninger er lykkedes. Desuden er dannel
sen konstateret ved Jyderup på Vest
sjælland, på Kronborg statsskovdistrikt, 
på Frederiksborg statsskovdistrikt og

på Juelsberg gods på Fyn.

Type 2
Undervejs har vi fundet en anden type 
fugleøjebirk (kaldet type 2, se foto 2 og 
4) og en fugleøjebirk (type 1) med flam
medannelse (se foto 3, rodstykket er 
spejlskåret hvorved fugleøjedannelsen 
ikke er særlig tydelig).

Fugleøjebirk type 2 adskiller sig væ
sentligt fra type 1 i det ydre, men ikke i 
det indre. Den har meget grov skorpe
bark med dybe langsgående furer i 
skorpebarken. Skorpebarken slutter 
brat og får træet til at synes tykkere på 
den nederste del end det i virkelighe-

Foto 1. Fugleøjebirk type 1, c a 15 år 
med de typiske udbulninger på stam
men. Store Dyrehave.

Foto 2. Fugleøjebirk type 2 med meget 
grov skorpebark, Hareskoven, Køben
havns distrikt.

Foto 5. Bøg fra Hareskoven, Køben
havns distrikt - meget knudret bark, 
måske en masurbøg.
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Foto 3. Fugleøjebirk (type 1) med flammedannelse, til venstre 
yderside uden bark, til højre en spejlskåret planke (dvs. 
skåret gennem centrum så marvstrålerne ses), Flareskoven, 
Københavns distrikt.

Foto 4. Til venstre fugleøjebirk type 1, finer. Til højre type 2, 
blokskåret. Flareskoven, Københavns distrikt.

den er. Der er ingen udbulninger på 
den glatte hvide bark på type 2.

Hyppighed
Der er lavet en prøveoptælling i Rude 
Skov på Kronborg statsskovdistrikt i en 
bevoksning med ca 75% birk på ca 35 
år og 1 ha. Den gav følgende resultat: 
326 birketræer ialt, heraf var 52 (48 stk 
type 1 og 4 stk type 2) med fugleøje- 
dannelse i varierende grader, ca halv
delen blev vuderet som salgbare.

Disse tal skal ikke tages som et 
generelt udtryk for hyppigheden, da 
den har svinget meget der hvor vi har 
fundet fugleøjebirk. Der vil i sommerens 
løb blive lavet flere prøveoptællinger for 
at få et billede af hyppigheden.

Vi er som sagt stadig meget interes
seret i henvendelser om fugleøjebirk. 
Det kan ske til Tage Rønne, tlf: 44 49 10 
08, 21 21 97 26 eller 
ravnehus@mail.tele.dk

Information på www.sns.dk/Koeben- 
havn.birk.htm eller www.arboret.kvl.dk

Under eftersøgningen er der dukket 
andre mærkelige træer op, f.eks. bøgen 
på foto 5 - måske en masurbøg9

S/j

AKKERUP PLANTESKOLE
5683 HAARBY
TLF. 6473 1058 - FAX 6473 3158

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

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 
grotter
Gravning til vandrør 
Nedlægning af ror 
i overkorsler 
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

*H io r thede  £ ) lan lesko le  Vs
v. SØREN OG THORKILD IVERSEN 
Tu kærvej 12 • DK 8850 Bjerringbro

SKOVPLANTER - LÆPLANTER - LANDSKABSPLANTER

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

H P

SKOVEN 6-7 2001 303



FELCOtronic 82
Professionel, elektrisk 
beskærersaks til inten
sive og længerevarende 
beskæringsarbejde. 
Pålidelig, robust, komfor
tabel og stærk.

Besøg os på 
Langesø 2001 stand 52

FELCOmatic 70
Professionel, trykluftdrevet beskærersaks 

til intensiv beskæring, selv i meget hårdt træ.
Kan leveres med forlængerarm 

60, 120 og 150 cm lang.

SALG: garta
> 36 30 38 24 ^

Cl-1 COCO C\/ -----

• Grønttorvet 13-23, 2500 Valby 
Tlf. +45 36 30 38 24
• Holkebjergvej 91, 5250 Odense SV 
Tlf. +45 66 17 27 37
• Kobbervej 10, 6000 Kolding 
Tlf. +45 75 50 61 22
• Havkærvej 81, Tiist, 8381 Mundelstrup 
Tlf. +45 87 45 29 00
• Frederikstadvej 12 B, 9200 Aalborg SV 
Tlf. +45 98 18 98 11

Original

O
Switzerland

Postbesørget blad (0900 KHC

• Køb af træ på roden

^ T BRDR.• Maskinskovning j

• Udkørsel af træ HØJRUP A/s

• Maskinpiantning Skoventreprenører
Skovgade 20 
7300 Jelling 

Biltel. 30 73 71 73
30 80 01 73

Fax 76 80 14 00

• Oprilriing

• Rydning af stød og kvas
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4x4 Mini Focs en »lille« traktor 
med stor kapacitet 

til bred anvendelse
i den grønne sektor!

Ring efter specialbrochure

eller demonstration!

./ilvatec- skovmaskiner A/S

Fabriksvej 6 • DK-9640 Farsø • Tlf. +45 9863 2411 • E-mail: silvatec@silvatec.com • www.silvatec.com




