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Sebastian, 33 år, IT-chef
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Trivielle arbejdsrutiner slider IT-ansvarlige op
Det gør Tele Danmark eDesk noget ved
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Cisco Systems Jl * **
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Microsoft
Vil du vide mere om Tele Danmark eDesk:

- så kontakt Tele Danmark Telecom Erhverv 

på telefon 70 10 60 53.
Du kan også læse mere på 

uvww.teledanmark.dk/edesk iivi tales ved

JOHANSENS PLANTESKOLE

Tele Danmark
Telecom Erhverv

F.H. Skoventreprenør

Valmet8950 med FAE knuser 2,17 m 
Kvasskubning
Udslæbning og indtrækning af fraser
Udkørsel af træ
Grøfterensning
Spadehavning afspor
Hegnsklipning og hegnssætning
Flishugningmed TP960
Meri fræsning
Manuel skovarbejde udføres

V/Frank Hansen Mobil 2177 93 61
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Frank Hansen 
Køgevej 39 
4653 Karise 
Mobil 21 77 93 61 
Fax 56 76 93 61 
SE-nr20 71 66 73

Arbejde udføres i hele landet
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258 Skovens Dag 2002 
263 Hæfte om årets gang

Skovens Dag blev afholdt d. 5. 
maj. Trods halvdårligt vejr var der 
25.000 i skoven hvor de hørte om 
skovdrift og kunne deltage i for
skellige arrangementer. Billederne 
er fra Valbygård og Skjoldenæs
holm. Der er udgivet et hæfte for 
børn om årets gang i skoven.

W
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265 Ny teknik til skoven
Skov & Teknik 2002 blev afviklet 
på Frijsenborg med 4000 deltage
re. Der gennemgås interessant 
udstyr - skovnings- og udkørsels
maskiner, bogiebånd, kombineret 
tang og spil, grab med kvasklip
per, plantestribefræser, portaltrak
tor, stenknuser og IT-løsning. Bille
derne viser en minitraktor fra Jutek 
og Silvatec 896 i aktion.

276 Maskiner der ikke 
var med
To maskiner var savnet på Skov & 
Teknik: Kombimaskinen der laver 
både skovning og udkørsel, og 
aggregatet der håndterer flere 
træer på én gang.

278 Alleen øger
ejendomsværdien
herlighedsværdien kan øges ved 
plantning af en alle. Artiklen gen
nemgår metoder, træarter og pri
ser. Anlæg af alle er ny aktivitet for 
skovdyrkerforening. Foto viser en 
alle til en herregård på Falster.

» *

282 Ny sportshal med træ
Siemens Arena i Ballerup har 
brugt træ mange steder - spær, 
sæder og cykelbane. Gulvet i cen
terarealet er fra Junckers. Foto 
viser montering af træspærene 
(som var billigere end stål).

284 Juletræer på søens 
bund
Københavnske søer fyldes med 
juletræer - for at rense søen for 
plankton. Juletræerne kommer fra 
Gribskov - se foto.

286 Bedre egetræer
Status over stort program til at 
skaffe bedre eg til skov og land
skab. Der udvælges gode enkelt
træer, der afprøves provenienser 
fra Danmark og udlandet, og der 
anlægges frøplantager.

290 Frivilligheden først
Mountainbikere slider på bakker
ne i Silkeborg. Distriktet forsøger 
at lave aftale om færdselsregler 
med cyklisterne.

292 Skovrejsning og loven
Forfatterne mener at der ved al 
skovrejsning skal laves en VVM 
redegørelse for at inddrage mil
jøhensyn korrekt.

294 Skovens veje
Om vejmaterialer, bl.a. genbrugs
produkter, beregning af optimal 
vejafstand og vedligeholdelse.

300 Sort stork hjælpes
Den sorte stork er begyndt at ruge 
herhjemme. Den kræver gode 
redepladser og meget ro, og orni
tologer opsætter reder på egnede 
lokaliteter.

301 Kort nyt mv.
-3 Klimastatistik, status for skovens 

fugle (fremgang / tilbagegang), 
ræven og det øvrige vildt (ændrin 
ger i bestand på Bornholm efter 
ræven er udryddet).
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Forside: 
Skovens Dag 
på Valbygård 
- om dyrkning 
af eg. Se artikel 
side 258.

Arnold Jensen
Mogens Pilegaard fra Arnold Jensen 
Vognfabrik A/S har pr. 1.5.02 overdraget 
firmaets aktiviteter til Nordjysk Skurvog
ne A/S i Hjallerup. Arnold Jensen Vogn
fabrik A/S i Støvring vil blive drevet 
videre med samme navn, adresse, tele
fon mv. og det nuværende personale.

Skoven. Juni-juli 2002. 34. årgang. 
ISSN 0106-8539.

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

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

Redaktion: Søren Fodgaard, ansvh. 
Liselotte Nissen, annoncer og 
abonnementer.
E-mail: sf@skovforeningen.dk, hhv. 

lln@skovforeningen.dk

Direkte indvalg:
Tlf. 33 24 51 52/231 (S. Fodgaard),
33 24 51 52/215 (Liselotte Nissen).

Abonnement: Pris 470 kr inkl. moms 
(2002). Medlemmer af foreningen 
modtager bladet som en del af 
medlemsskabet.

Skovejende medlemmer af forenin
gen kan tegne abonnementer til 
medarbejdere mv. til en pris af 390 
kr. Studerende og elever kan tegne 
abonnement på særlige vilkår. 
Kontakt redaktionen for nærmere 
oplysninger.

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

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

Indlevering: Artikler til Skovens 
august nummer skal indleveres 
inden 29. juli. Annoncer bør 
indleveres inden 1. august.

Eftertryk med kildeangivelse tilladt.

FMKcTj
FAGPRESSENS MEDIE KONTROL'

Kontrolleret oplag for perioden 
1/7 2000 - 30/6 2001: 4819. 
Medlem af Dansk Fagpresse.

Tryk: Litotryk, Svendborg.

Juletræsdyrkerne
Dansk Juletræsdyrkerforening afholdt 
generalforsamling den 28. maj, og der 
skete ændringer på flere poster.

Formanden, godsejer Kim Berner, 
trak sig tilbage i utide af tungtvejende 
personlige grunde. Frands Fraas Niel
sen havde ligeledes ønsket at trække 
sig; begge var ellers først på valg i 
2003. Bestyrelsen besluttede at disse to 
poster blev besat ved at udpege sup
pleanter i den resterende valgperiode, 
nemlig Poul Nicholaisen og Mogens 
Brandt.

Fire medlemmer af bestyrelsen var 
på valg i år, og efter kampvalg blev alle 
fire genvalgt. Somi ny formand blev 
valgt gårdejer Henrik Nissen, og besty
relsen ser herefter således ud:

Henrik Nissen (formand)
Finn Jacobsen (næstformand)
Johan Scheel (næstformand)
Lars Wilhjelm 
Michael Glud 
Anni Skov 
Kim Bech Nielsen 
Poul Nicholaisen 
Bo Jung 
Mogens Brandt 
Lars Vittrup-Pedersen

Ph.d. i driftsteknik
Forstkandidat Kjell Suadicani, Skov & 
Landskab (FSL), har fået ph.d. graden i 
skovbrugets driftsteknik. Den er tildelt 
for en afhandling med titlen: From 
Plantation towards Close-to-Nature 
Forestry - Operational Studies of 
Shelterwood Regeneration and 
Selection Management Systems in 
Norway Spruce (Fra plantageskovbrug 
til naturnært skovbrug - arbejdsstudier 
i skærmforyngelse og plukhugstsyste- 

mer i rødgran),

GEUS flytter
GEUS - Danmarks og Grønlands Geo
logiske Undersøgelser - er flyttet fra 
Nørrebro i København ind til city. Den 
nye adresse er:

Øster Voldgade 10, 1350 Kbh. K, tlf. 
38 14 20 00, fax 38 14 20 50, e-post 
geus@geus.dk, hjemmeside 
www.geus.dk

GEUS bliver ved flytningen en del af 
Geocenter København, der er et forplig
tende samarbejde mellem fem selv
stændige institutioner:

Danmarks og Grønlands Geologiske 
Undersøgelser, Dansk Lithosfærecenter,

samt Geologisk Institut, Geografisk 
Institut og Geologisk Museum, de sidste 
tre under Københavns Universitet.

Geocentret har til formål at skabe et 
center for geovidenskabelig forskning, 
undervisning, rådgivning og formidling 
på højt internationalt niveau. Læs mere 
på www.geocenter.dk

Have & Landskab
Have & Landskab 2003 afholdes i Sla
gelse på Selandias anlægsgartnerskole 
i dagene 21 .-23. maj 2003. Have & 
Landskab har også været holdt på det
te sted i 1995 og 1999 (dengang hed 
det Slagelse Tekniske Skole).

Arrangørerne er Have & Landskabs
rådet og Forskningscentret for Skov & 
Landskab som venter 140 udstillere og 
8-9.000 besøgende.

Der har været forhandlet om en sam
menlægning af udstillingen med Entre
prenør og Grønne Anlæg (EGA) der 
arrangeres af Messecenter Herning og 
foreningen Maskinleverandørerne. Bag
grunden var især firmaernes ønske om 
ikke at udstille så tit. Men parterne har 
været meget uenige om ejerskab og 
organisering af udstillingen, og til sidst 
faldt projektet på uenighed om økono
mien.

Have & Landskab og EGA har i en 
årrække været afholdt forskudt på ulige, 
hhv. lige årstal. EGA 2002 blev imidler
tid udsat til 2003 med henvisning til en 
afmatning i maskinsalget samt i et håb 
om sammenlægning af de to udstillin
ger. Nu holdes den næste EGA messe i 
efteråret 2003.

SkogsElmia
Næste år afholdes en stor maskinudstil- 
ling i Sydsverige, især rettet mod det 
skandinaviske skovbrug. Udstillingen 
hedder SkogsElmia eller populært den 
’’lille Elmia" til forskel fra Elmia Wood 
som er henvendt til et internationalt 
publikum.

Det har desværre været nødvendigt 
at flytte arrangementet fordi den sven
ske regering har besluttet at Sveriges 
nationaldag, 6. juni, fremover skal være 
helligdag. SkogsElmia afholdes derfor 
12.-14. juni 2003.

SkogsElmia afholdes samme sted 
som Elmia Wood 2001, dvs. 30 km syd 
for Jonkdping eller 3 timers kørsel fra 
Malmo. Udstillere kan få flere oplysnin
ger hos Elmia AB, Box 6066, 550 06 
JONKOPING. Tel: 0046 36 15 20 00, 
Fax: 0046 36 16 46 92. E-mail: 
mail@elrnia.se

Hjemmesiden http://skog.elmia.se/ 
indeholder en del informationer for 
besøgende og udstillere. Herudover er 
der en ordbog som oversætter fagud
tryk mellem svensk, engelsk og tysk.
Og der er mulighed for omregning mel
lem forskellige enheder for længde, 
volumen, vægt osv.
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DE RA TAL

Skovenes økonomi har bevæget sig fra det ringe til det katastrofale. Vi brin
ger her de rå tal.

De to søjler nedenfor viser indtægter og udgifter på en gennemsnitlig 
hektar privat skov i Danmark i 2002. Tallene er baseret på Skovforeningen 
regnskabsoversigter for private skove 1996-2000, på det aktuelle træmar
ked og på udviklingen i omkostninger, herunder ejendomsskatter.

Indtægter kr/ha

Jagt mv. 

Pyntegrønt

Træ

2500

'50o

50n

~500

1500

Udgifter

Skovning og transport

Kultur & bev. pleje

Administration mv.

Renter

Ejendomsskat

Underskuddet på godt 1000 kr/ha skal ses i forhold til en gennemsnitlig 
ejendomsvurdering på godt 40.000 kr/ha - altså en negativ forrentning på 
cirka 2,5 %.

Landet over svinger skovenes forrentning typisk mellem minus 1 % i Øst- 
danmark og minus 4 % i Vest - altså klart u-bæredygtigt.

Skovene er inde i en ond cirkel med øget gældsætning, øget rentebyrde 
og yderligere besparelser for at redde likviditeten på kort sigt. Det medfører 
færre naturhensyn og manglende langsigtede investeringer. Fx er tyndinger 
i nåleskov og konverteringer til løv nu sat i bero de fleste steder. Konse
kvenserne bliver synlige og smertelige i løbet af få år.

Hvad kan der gøres? Skovbruget må finde nye måder at tjene penge på, i 
håb om at kunne skabe en vis økonomi på langt sigt.

Her og nu må politikerne gribe ind og stoppe samfundets malkning af 
skovene gennem ejendomsskatten og arveafgifterne. Disse skatter er en 
væsentlig årsag til skovenes stigende gældsbyrde - og de er åbenlyst uri
melige set i lyset af skovenes aktuelle økonomi.

Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard
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Der fortælles om hvordan skoven forynges I en frøavlsbevoksning af bøg. (Valbygård).

Af Rasmus Grønborg Bak, 
Dansk Skovforening

25.000 mennesker 
besøgte den 5. maj 
skovene på den årlige 
Skovens Dag. Der var 
arrangementer i 82 
skove.

Der var færre gæster 
end sidste år, formentlig 
på grund af vejret der 
var præget af regn og 
blæst.

Der laves både vandre
ture og forskellige akti
viteter langs en rute i 
skoven eller på en 
plads.

Søndag den 5. maj var det 8. år i træk, 
at Dansk Skovforening og Skov- og 
Naturstyrelsen afholdt årets største 
skovtur - Skovens Dag. Dette samarbej
de har medført et stadigt stigende antal 
arrangører og en endnu større bredde i 
arrangementerne, hvorved dansk skov
brug når ud til en større målgruppe.

Arrangementerne var fordelt på 82 
skove - heraf 24 i privatskove, 20 i kom
munale skove, og resten i statsskove, 
på Forskningscentret for Skov & Land
skab, Arboretet og Skovskolen.

Med 25.000 gæster var antallet 
noget mindre end sidste år hvor 35.000 
danskere var i skoven. Det mindre 
besøgstal skyldes sandsynligvis vejret, 
der flere steder i landet var præget af 
regn og blæst.

Private og 
kommunale skove
Omkring 7000 deltog i arrangementer
ne i de 45 private og kommunale skove. 
Besøgstallet i skovene var som altid 
meget varieret, fra 5 - 1500 besøgende 
ved de enkelte arrangementer. Esbjerg 
og Kolding Kommune trak flest 
besøgende, hhv. 1500 og 1100.

Pressedækningen af arrangementet 
har generelt været god. I høj grad de

n
: »■

Hl

pps

FSL (Hans Peter Ravn) og Landbohøj
skolen (Susanne Harding) fortæller om 
skovens insekter, og de besøgende 
kunne selv komme med smådyr de hav
de fundet undervejs. (Skjoldenæsholm).
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SKOVENS DAG

lokale aviser, men også flere regionale 
aviser har bakket meget positivt op, 
både før og efter arrangementet. Der er 
en klar tendens til, at en god foromtale 
medfører flere besøgende på dagen.

Årets tema "Livet i skoven" blev 
brugt på mange forskellige måder. 
Mange steder var der arrangeret guide
de vandreture med emner som skov
drift, fugle- og planteliv samt historie. 
Der er her mulighed for at opnå en god 
dialog med folk omkring de tiltag der 
bliver foretaget i skoven samt oplyse 
om de flersidede anvendelsesmulighe
der, som skoven rumimer.

En anden populær form for arrange
ment er det såkaldte "åbent hus-arran
gement”, med en række forskellige akti
viteter for alle aldersgrupper. Flere ste
der arrangeres dette via et samarbejde 
med skovens forskellige aktører. Herved 
får de besøgende mulighed for at møde

r

Aggebo Kulsvierlaug er i gang med en 
trækulsmile. (Tisvilde Statsskovdistrikt).
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Her fremvises en bøgeforyngelse som er 100% komplet efter fuldbearbejdning med 
dozerblad. (Valbygård).
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Her vises i praksis hvad forskellen er på en kasserummeter og en skovrummeter 
brænde. (Skjoldenæsholm).

de lokale brugere, som anvender sko
vens rammer til et væld af aktiviteter.

I boksen er nogle eksempler på for
skellige typer af arrangementer.

Ressourcer
Arrangørerne brugte i snit 26 timer på 
arrangementerne. Det er noget lavere 
end i år 2001 og 2000 hvor der i gen
nemsnit blev brugt 69 og 32 timer.

De direkte omkostninger i forbindel
se med arrangementerne lå på 1325 kr. 
(fra 0 - 5664 kr.). Til sammenligning lå 
gennemsnittet sidste år på 2860 kr., og 
2000 på 5502 kr.

Tidsforbruget og omkostningerne 
afhænger meget af hvilken type arran
gementer der har været mest almindeli

ge det enkelte år. Den form for arrange
ment der typisk kræver det mindste res
sourceforbrug er vandreturene. Flere af 
disse havde et minimalt timeforbrug og 
ingen direkte udgifter.

Statsskovene
Omkring 18.000 mennesker skønnes at 
have besøgt statsskovene. Det er ca, 
7.000 færre end sidste år. Flest 
besøgende havde Frederiksborg Stats
skovdistrikt, hvor ca. 3.000 mødte op.

Livet i Skoven
Årets tema Livet i Skoven gav mulighed 
for især at fokusere på skovens plante- 
og dyreliv, og herved vise hvad der 
gemmer sig inde bag den grønne ind

pakning. I forbindelse med temaet hav
de Dansk Skovforening og Skov- og 
Naturstyrelsen udgivet en lille børnebog 
"Året i skoven”. Bogen blev meget 
varmt modtaget ved alle arrangemen
terne, og netop denne souvenir hjælper 
til, at folk husker dagen.

I stil med tidligere år er temaet ment 
som et forslag til arrangørerne, hvorfor 
arrangørerne flere steder afviklede 
arrangementer under andre emner. Alle 
er enige om at et fælles tema er en god 
ide, men at det - som hidtil - skal være 
frivilligt om man vil bruge det.

Skovens dag 2003
Antallet af arrangementer på private 
skovdistrikter ligger på niveau med sid-

SKOVEN 6-7 2002 259
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I det følgende gives eksempler på arrangementer:

l/al by gård Skov
(ved Slagelse). Skovejer August Bech havde lavet en tradi
tionel vandretur hvor der var mulighed for at fortælle om 
skoven som en forretning.

Efter en festlig start med musik fra Stillinge Jagthorns
blæsere fortalte han lidt om skovdriften, træarter, certifice
ring, tynding mv. Derefter var der spadseretur gennem sko
ven (i "friskt tempo" som det hed i indbydelsen) hvor der 
blandt meget andet blev fortalt om frostskader, salg af nobi- 
lis, frøavlsbevoksning i bøg, selvforyngelse i bøg og fortids
minder.

Turen havde 57 deltagere - et ret højt antal for en vand
retur. Det skyldes sikkert at Sjællands Tidende forud havde 
bragt en artikel hvor August Bech fortalte om skovbrugets 
økonomi og den vanskelige afsætning af træ.

På selve dagen mødte avisen op med journalist og foto
graf, og i en stor artikel over næsten en halv side kunne 
man næste dag læse om skoven som en forretning, de lan
ge omdrifter, skadedyr, stormfald og bøge der skygger van
ris væk. Et glimrende eksempel på hvordan Skovens Dag 
kan bruges til at fortælle en bred kreds i lokalsamfundet om 
hvad der foregår i skoven.

Flade Præstegård skov
(Skov lige uden for Frederikshavn). Sognepræst Bruce K. 
Steuer havde inviteret til gudstjeneste i skoven med trom
petist og kirkens børnekor. Herefter var det tid til at nyde de 
medbragte madpakker, som blev indtaget forskellige steder 
i skoven.

Efter frokosten var der diverse aktiviteter. Der blev 
afholdt to forskellige vandreture, en om natur og jagt, og en 
om natur og historie. Sideløbende med vandreturene var 
der hestevognstur gennem Præstegårdens/Vandværks 
skov.

For de konkurrencelystne sjæle var der gættekonkurren
cer med præmier for både voksne og børn, hvor deltagerne 
skulle gætte forskellige træarter. For vovehalsene var et af 
dagens store trækplastre forevisning og instruktion i trækla
tring.

Oxholm Gods
(En halvø vest for Ålborg). Det var første gang Oxholm 
Gods deltog i Skovens Dag. Formålet var at vise skoven 
frem og herved informere naboer og lokalbefolkningen om, 
hvad der foregår i skoven.

Der var arrangeret to traveture, hvor der blev orienteret 
om emnerne bæredygtig skovdrift og indførsel af nye 
træarter. På festpladsen som var udgangspunkt for turene 
var der endvidere mulighed for at se skovmaskiner i arbej
de, prøve øksekast og træklatring samt opleve topkapning 
og præcisionsfældning. De lokale spejdere servicerede 
gæsterne med spidstegt gris, pølser med mere.

Godsforvalter Jens Glud mener, at dette arrangement er 
en oplagt mulighed for at komme i dialog med lokalbefolk
ningen og herved orientere om og diskutere de projekter 
der er indledt på godsets arealer.

Løvenholm Skovdistrikt
(Mellem Randers og Grenå). Dagen startede med en intro
duktionstur rundt i Tårup Skov, hvor der blev fokuseret på 
de menneskeskabte spor. Herved fik deltagerne en fornem
melse af skovens kulturhistoriske dimension.

Dernæst var der mulighed for at besøge en række stan
de forskellige steder i skoven. Blandt andet fortalte arkæo
log Ernst Stidsing fra Randers Kulturhistoriske Museum om 
deres undersøgelser i skoven, og forstassistent Søren Bru
un beskrev distriktets overvejelser om fremtidens skovdyrk
ning.

Lærer Johannes Knudsen fra Auning Skole flyttede histo
rieundervisningen ud i skoven og gav gæsterne mulighed 
for at sætte skovens menneskespor og "tiden” på plads.

Vissenbjerg Kommune
Røverne fra Vissenbjerg skovene (vest for Odense) var på 
denne dag tilbage i skoven.

Dagen blev i høj grad brugt til at indvie den for nyligt 
udskårne fortælletrone, hvor der blev fortalt røverhistorier af 
"Fortællerne fra Højfyn”. Ved siden af kunne gæsterne ople
ve trækunstner Allan Bo Jensen udskære en flot røverskulp
tur af en kæmpe elmetræstamme. Desuden blev der lavet 
lækre bålretter, og lokale spejdere lavede kaffe og røver
saft.

Herudover bød dagen på tre guidede vandreture hvor 
der blev fortalt om følgerne af stormfaldet i 1999. Desuden 
kunne gæsterne opleve den lokale jagtforening give 
træningstime for jagthunde og se et mobilt savværk arbej
de.

Skovens Dag er oplagt til at indvie nye aktiviteter i sko
ven. Tre af byens borgere stod for arrangementet i samar
bejde med en række brugere og lokale virksomheder.

Thestrup skov
Thestrup skov i Gedved Kommune (ved Horsens) var en af 
de andre førstegangsdeltagere. Skovens to ejere, Peter 
Christensen og Rasmus Jensen, havde arrangeret en vand
retur, hvor skovens historiske perspektiv, skovbrug og jagt 
var dagens emne. Endvidere var der udstilling af maskiner 
samt skovens produkter som, flis, pæle, tømmer og klippe
grønt, og der var demonstrationer af drejearbejde samt 
brændeproduktion.

Rasmus Jensen vil gerne med dette arrangement give 
befolkningen mulighed for at opleve hvor godt naturen har 
det, og hvad skovbruget gør for at passe på naturen.

Skjoldenæsholm
(på Midtsjælland). Skjoldenæsholm havde lavet et arrange
ment sammen med lokale brugergrupper. Dansk Politihun
deforening fra Ringsted viste træning af politihunde, Lejre 
Forsøgscenter havde opsat en klatrebane, den lokale ride
klub tilbød ridning på islandsheste, og formanden for DN’s 
lokalkomite i Ringsted fortalte om skovens fugle. Skovens 
eget bidrag var en sling-elev som viste hvordan brænde 
opmåles, og der blev fældet et stort træ sidst på dagen.

Dette er et godt eksempel på hvordan man forholdsvis 
enkelt kan lave et arrangement med mange forskellige akti
viteter, De lokale foreninger står for det praktiske, og de har 
samtidig mulighed for at fortælle om deres arbejde. Samti
dig opnår man at skovens brugergrupper kommer i dialog 
med hinanden. Distriktets arbejde ligger primært i at koor
dinere aktiviteterne og markedsføre arrangementet.
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Et fantasidyr udskæres med motorsav og vinkelsliber af Finn 
Rune Nielsen. Han har lavet et stort antal forskellige figurer 
som kan ses på www.motorsavskunst.dk (Tisvilde Statsskov
distrikt).

En modstandsmand fortæller om nedkastninger under besæt
telsen. Det foregik på Gyldenløveshøj, hvor der er en minde
sten for faldne frihedskæmpere. (Skjoldenæsholm).

ste år (24 deltagere mod sidste års 26 
deltagere). I de kommunale skove del
tog 20 kommuner mod sidste års 24 
kommuner.

Der skal fra Skovforeningens side 
lyde en stor tak til arrangørerne af de 
mange vellykkede arrangementer lan
det over.

Antallet af arrangementer må samlet 
set betragtes som en succes. Det er 
meget positivt, at så mange private 
distrikter ønsker at vise deres skov frem 
på dagen. Tilbagemeldingen på dagen 
fra arrangørerne lyder på en stor inter

esse fra lokalbefolkningen. Dagen giver 
distriktet mulighed for at høre hvad 
gæsterne forestiller sig der kan laves af 
tiltag ude i skoven.

Med Skovens Dag får man den i 
mange tilfælde eftersøgte dialog mel
lem ejer og bruger, som er yderst vigtig 
for forståelsen af de forskellige aktørers 
handlinger og tiltag. Ejerne får mulig
hed for at forklare hvorfor de store bøge 
afdrives, hvorfor der sættes hegn op, 
hvorfor visse træarter foretrækkes frem 
for andre, etc.

Flere distrikter mener ikke at have

ressourcer til at deltage hvert år, og der
for er det oplagt, at arrangementerne 
flytter sig fra år til år i lokalområdet. Igen 
i år har det dog mange steder vist sig at 
være muligt at afholde særdeles suc
cesrige arrangementer med meget få 
økonomiske midler.

Hvis distrikterne sidder som første
gangsdeltager og har problemer med 
at overskue planlægningens omfang 
eller blot mangler idéer til arrangemen
tet, er Skovforeningen altid villig til at 
give råd.

Blandt det stigende antal private

»S#Sfc '
r .« ....

Vif

“i

Hos spejderne kan man lave pandekager og popcorn (i den 
cylinderformede kasse). (Skjoldenæsholm).

• t Dp ;• b.%sT, *
\ •» 'V, v s i si i $

Politiet bruger skoven til at træne deres hunde, og det vises 
her. (Skjoldenæsholm).
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Børnene kan klatre i træer med hjælp 
fra Lejre Forsøgscenter (Skjoldenæs
holm).

A

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

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

Besøg os på Langesø 2002 stand 37

X
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Skovejer August Bech fortæller om de mange trusler skoven er udsat for Han viser 
her en ask der er gået ud på grund af museg nav. samtidig med at han står på en 
stor stak korttømmer der stammer fra stormfaldet i 1999. (Valbygård).

skove der hvert år benytter dette arran
gement til at opnå en bred dialog med 
lokalbefolkningen er der enighed om at 
dette er en unik måde til at understrege 
skovdistrikternes vilje til samarbejde. I 
de fleste tilfælde vil dette føre til en 
større forståelse blandt de besøgende 
omkring forvaltningen og driften af 
skoven.

Alle distrikter opfordres derfor til i år 
2003 at komme ud af skovens mørke og 
åbne op for dybets mange hemmelig
heder

Fotos: Janne Bavn høj, Eva Skytte, 
Martin Einfeldt, Søren Fodgaard.

Opskær dit eget stormfald med Wood-Mizer stationære 
eller mobile savværk. Priser fra 50.000 kr.

i / / / /

w1 avc

O tf
§•
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r Fasterholt Savværk I/S
Arnborgvej 9, Fasterholt, 7330 Brande 

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

262 SKOVEN 6-7 2002



SKOVENS DAG

O

HÆFTE OM ARET I SKOVEN
ft Vinteren nærmer sig. Det bliver 
koldere og mørkere.
Ml Men for en ræv er det stadig en 
dejlig tid i skoven, Emma. Der 
ligger frugt og frø på jorden, og der 
er deller på musene. Skoven er 
stadig fuld af mad.
M1 Og nogle mennesker går på 
jagt.
Ml Det kan jeg godt forstå, for 
mad fra skoven er dejligt. Men 
hvad jeg ikke kan forstå er, at de 
skyder ræve. Menneskene spiser 
jo ikke ræve.

0 Måske gør de det for sjov.
Ml Det er ikke sjov. Der er en 
rævesang, der begynder og slutter 
sådan her:

Der var en gang er lille mand 
som tog sin skyder i sit hus.
Han gik igennem krat og vand 
og skød til sidst en lækker mus.

I

Hvis træet er fældet, så kan du tælle 
årringene - det laver en ny årring 
hvert år.*

cÉ Men er det et grantræ, 
så behover du ikke 
fælde det. Så skal du 
bare tælle gren
kransene. Husk at 

t. lægge 4 år til, ford 
de første gren
kranse træet 
sætter, er

$Ml Se, den mand synger vi ræve 
om. Det var en klog, lille mand.

Du synes, at jægere skulle skyde 
mus i stedet for ræve?
M. la!

forsvundet

OKTOBER NOVEMBER 0

*

Når jeg f.eks. spiser kirsebær, så 
kommer stenene ud igen hele. Og der 
ligger de godt. Lorten er en god 
madpakke for det nye lille kirsebær
træ, som snart spirer frem.

Jeg hjælper de 
nye kirsebær

træer pa 
æs den måde.

-S

Siderne om oktober-november fortæller bl.a. om jagten, hvordan man finder ud af hvor gammelt et grantræ er, og hvad kirse
bærsten er godt for.

Ved Skovens Dag blev 
der uddelt et hæfte til 
børn om årets gang i 
skoven.

Ved de seneste Skovens Dag er der 
blevet uddelt et hæfte på 16 sider til 
børn der fortæller om emner med til
knytning til skoven. Dette års hæfte 
hedder ’’Året i skoven".

Hæftet er formet som en samtale 
mellem pigen Emma på 6-7 år og 
ræven Mikkel. Hvert opslag i hæftet 
omhandler to måneder, startende med 
juni-juli (da hæftet uddeles i maj).

Børnene kan læse om de nye unger 
der kommer frem midt på sommeren. 
Ræven siger at han slår nogle af de 
små fugleunger ihjel, for det er hval
penes aftensmad. Det synes Emma er 
synd - men ræven peger på at det jo er 
næsten det samme som når Emma spi
ser en kylling.

Senere fortælles hvordan dyrene 
samler forråd til vinteren og får tykkere

pels. I februar-marts hører man at men
nesker fælder træer - fordi de skal bru
ges til gode formål - mens dyrene sul
ter. Og i april-maj begynder det hele 
forfra med løvspring og nye unger.

På hvert opslag er der små bokse 
med historier om fx hvad myresyre er, 
hvordan man laver skovsyltetøj, hvor
dan musebøge opstår, hvordan man 
kender forskel på sporet fra en ræv og 
en hund, hvordan man renser kraniet fra 
et dyr (man køber melorme hos dyre
handleren), og hvordan man ser om en 
rævegrav er beboet.

Hæftet vil være fint til højtlæsning 
samt til de fleste elever i folkeskolen. De 
fine og detaljerede tegninger er samti
dig et godt udgangspunkt for at snakke 
med børnene om mange andre emner. 
Kort sagt - det er en god måde at hæl
de ny viden på børnene, næsten uden 
at de opdager det.

Bestilling
Hæftet er udgivet af Skov- og Natursty
relsen og Dansk Skovforening. Tekster

ne er af Thorstein Thomsen, Stephan 
Springborg og Eva Skytte. Tegningerne 
er af Bettina B. Reimer.

Hæftet er gratis og kan bestilles hos: 
Miljøbutikken, Information og Bøger, 

Læderstræde 1-3, 1201 Kbh. K - åbent 
mandag-fredag 9-17. Tlf. 33 95 40 00, 
fax 33 92 76 90, e-post butik@mim.dk 

Skovforeningens medlemmer kan 
også få hæftet i foreningens sekretariat.

Andre hæfter
De tidligere udgivne hæfter i serien fin
des stadig og kan fås på samme adres
ser. Hæfterne hedder:

"Vores nye skov" og handler om 
skovrejsning, og "Hvad får vi ud af sko
ven?" og handler om skovens produkter 
fra stenalderen til vore dage.

sf

GOD SOMMER!
Vi ses på Langesø, stand 58 

Hilsen FORSTPLANT A/S
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Sikkerhed for oprindelse er en 
forudsætning for en vellykket juletræskultur
Abies nordmanniana frø fra Hedeselskabets Skovfrøsektion er altid et sikkert valg

trs

Vi har gennem årene 
indhøstet frø af Abies 
nordmanniana fra vel
dokumenterede og af
grænsede områder på 
den kendte Tlugi skrå
ning i Georgien.
Vi arbejder målrettet 
med kvalitetssikring i 
en ubrudt linje, bl.a.:
• uvildig dansk kontrol 

under indhøstningen
• plombering af sækJke 

med frø under over
værelse af kontrol
lanten

• de plomberede sække 
kontrolleres ved an
komsten til Danmark 
af Plantedirektoratet.

. HA

m

Hedeselskabets koglelade i Tlugi (250 m2).

Derfor sikres din nye juletræskultur bedst, 
når du spørger efter planter baseret på 
Hedeselskabets indhøstede frø. Vi kan altid 
dokumentere frøenes præcise indhøst- 
ningssted med angivelse af GPS positionen.

£2S*
m

. *-•. <>. —

Hedeselskabets
Skovfrøsektion

Telefon 
86 87 16 55

wvvw. hedeselskabet, dk

H E D E S E L S K A B E T

MASSER AF NYHEDER PÅ ÅRETS LANGESOMESSE
TRAKTORER FRA 5,5 HK TIL 75 HK

EN, TO ELLER TRE RÆKKER 
HJUL ELLER LARVEFØDDER 

MASSER AF UDSTYR

fj

Ny All-TRAC
Hydrostatisk fremdrift, 
utrolig stabil og meget 

manøvredygtig.

Portaltraktorer 
til 2 eller 3 rækker 

opbygges individuelt. Nu 
også med larvefod.

NYHED
JUTEK X-TRAC

Forhjulsstyret - 4WD
20 hk diesel - lift for oa bag „ , . —r—r-p t'

Trinløs hydrostatisk fremdrift Kombineret afskærmet sprøjte og
gødningsnedlægger

- og meget mere på stand 16
Jense C - Tlf 70 220 420 - Fax 70 220 450 
k@jutek.nu - www.jutek.nu K
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Der var rig lejlighed til at se maskiner i aktion, her skovningsmaskiner fra 
Timberjack og Silvatec.

Skov & Teknik udstillin
gen på Frijsenborg viste 
ikke nogen revolutione
rende nyheder, men en 
række mindre nyheder 
og forbedringer af kend
te maskiner.

Nævnes kan bl.a. nye 
skovningsmaskiner, nye 
udkørselsmaskiner, 
bånd der reducerer 
marktrykket for skovma
skiner, et kombineret 
tang og spil, et klippen
de fældehoved, en plan- 
testribefræser, en kram
pepistol, en portaltrak
tor, en stenknuser og en 
ny IT løsning for mindre 
virksomheder.

Det største arrangement i skovbruget er 
den store maskinudstilling Skov & Tek
nik som løber af stablen hvert 4. år.
Arets udgave blev afholdt i dagene 14.- 
15. maj hvor Frijsenborg ved Hammel 
var vært. Selve arrangementet blev 
varetaget af Skov & Landskab (FSL), 
ledet af Ebbe Bøllehuus, sammen med 
skovfoged Carsten Bjerre fra Wefri, og 
det forløb uden problemer, på nær en 
enkelt byge den første dag.

Udstillingen lå i naturskønne omgi
velser i Lystskoven omkring hovedbyg
ningen, som man så på afstand ved 
indgangen. Herefter kunne man følge 
en 3 km rundstrækning gennem park 
og skov. Det meste af turen på et helt 
fladt terræn hvor de mange grøfter vid
nede om en let vandlidende jordbund. 
Hvorpå man pludselig mødte naturens 
egne grøfter i de dramatiske slugter 
ned til Granslev A.

Trods de smukke omgivelser fornem
mede man noget mismod blandt delta
gerne. Den dårlige økonomi i skovbru
get gør det mange steder nødvendigt at 
indskrænke, og ikke alle har råd til at

foretage de investeringer der kan være 
behov for.

Godt 4.000
Antallet af besøgende på Skov & Teknik 
kom lige over 4.000 - og det er mange 
et lille erhverv som har skåret ned i de 
senere år. Det er ovenikøbet mere end 
den forrige udstilling i Bidstrup skovene 
på Sjælland for fire år siden hvor det 
blev til 3.600. Til gengæld var der færre 
udstillere - 100 i år mod 120 for fire år 
siden og 150 for otte år siden.

Frans Theilby fra Skov & Landskab 
(FSL) oplyser at hans indtryk er at både 
besøgende og udstillere var meget gla
de for forløbet. En enkelt kritiserede at 
de fleste om tirsdagen gik samme vej 
rundt, og det gav et stort pres på de 
første stande om formiddagen - så 
næste dag blev de besøgende sendt 
begge veje rundt. Der var en hel del 
grupper - fra skovdistrikter, godser, 
kommuner osv. - som brugte besøget 
som en personaleudflugt.

Vejret var udmærket til formålet, især 
onsdag var der en del solskin. En enkelt

kraftig byge tirsdag middag kunne ikke 
afgørende tage humøret fra deltagerne.

Ingen afgørende 
teknikspring
De fleste var enige om at der var ikke 
meget nyt som man ikke havde set eller 
hørt om tidligere. Ingen afgørende tek
nikspring som kan ændre skovbrugets 
hverdag.

Det er måske også for meget forlangt 
med de mange udstillinger der afholdes 
- Have & Landskab og Langesø samt 
udenlandske skovudstillinger. Desuden 
holdes demonstrationer om bestemte 
emner - som sidste forår med kulturan
læg på stormfaldsarealer - og firmaerne 
laver deres egne små opvisninger. Skov 
& Teknik giver imidlertid overblikket.

Alligevel var der en del ting som er 
værd at nævne som nyt eller nyt for 
danske forhold. I det følgende bringes 
en række korte artikler om de mest 
interessante ting fra Skov & Teknik.

Red.
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Ny Silvatec maskine
På sidste års Elmia messe vakte Sil
vatec en del opsigt med en lilla skov
ningsmaskine. Det var en prototype på 
en helt ny model fra fabrikken i Farsø.

Nu er maskinen færdigudviklet, men 
har fået den kendte grønne farve. Der 
er allerede solgt 2 af de nye maskiner til 
omkring 3 mio. kr stykket.

Den har fået en modelbetegnelse 
med fire cifre, samt et tilnavn fra den 
nordiske mytologi. Den store model 
med en 265 hk motor hedder således 
8266 TH Sleipner, mens lillebror med 
197 hk hedder 8140 TH Tor. De to gam
le modeller 886 og 896 udfases i løbet 
af efteråret.

(Det er ambitiøse tilnavne: Sleipner 
var Odins ottebenede hest som løb lige 
så godt i luften som på jorden - den 
bedste hest blandt guder og menne
sker. Tor var krigsguden og søn af Odin 
- og med sin hammer Mjølner kunne 
han besejre alt).

Som nyt ved maskinerne peger Sil
vatec især på arbejdsmiljøet. En skov
ningsmaskine er både arbejdsplads, 
kontor, frokoststue - og i travle perioder 
næsten et hjem - for maskinføreren. 
Derfor har man ønsket at lave en skov

ningsmaskine, der giver maskinføreren 
en god og produktiv dagligdag.

En højtrykskabine sikrer således, at 
støv lettere holdes ude. Der er installe
ret et passagersæde og faciliteter til 
kontoropgaver, og maskinens compu
teranlæg er integreret i kabinens betje
ningspaneler.

Maskinen har 10 gasudladningslam
per som giver mere end dobbelt så 
kraftigt arbejdslys som halogenlamper. 
Energiforbruget er samtidig lavere, og 
pærerne holder dobbelt så længe. Lam
perne er integreret i tagkonstruktionen 
for bedre beskyttelse.

Skovningsmaskinen rummer des
uden den nyeste teknologi til styring af 
maskinen og til opmåling og registre
ring af det træ der fældes. Det sker via 
Tech Measure 2000 fra Technomatic. 
Data kan overføres via GSM fra maski
nen til computere hos skovejer eller 
træopkøber.

Kørecomputeren overvåger alle sik
kerhedsfunktioner, transmission, motor 
og kranindstillinger mv. Som noget nyt 
kan den nye skovningsmaskine tyveri
sikres med et GPS-system, således at 
en stjålen maskine kan lokaliseres med 
en præcision på ca. 5 meter.

Af andre nyheder kan nævnes at der 
er kommet nye boogier, nyt chassis, der 
er el-betjente dør og trinbræt, og 
afdækningen over motoren er af arme
ret glasfiber i stedet for metal.

Teknikken i de to nye maskiner er i 
store træk den samme, men der er for
skelle i størrelse. Sleipner har en motor 
på 7,3 I, og drejningsmomentet er 907 
Nm/1650 omdr. De tilsvarende tal for Tor 
er 5,7 I og 700 Nm/1500 omdr.

Silvatec er gået tilbage til en Loglift 
kran, og det giver mere løftekraft. Kra
nen på Sleipner har et løftemoment på 
172 kNm mens den er 131 kNm på Tor.

Nye ukrudtsmidler
Midt på ruten havde PC-Consult anlagt 
et forsøg med nye ukrudtsmidler, bl.a. 
Ally, Glyphomax, Hussar og Titus.

Midlerne var udbragt tre uger før 
messen, og kulturen var i forvejen 
næsten fri for ukrudt. Derfor skal man 
hen i august før der kan gøres iagttagel
ser.
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Ny finsk
skovningsmaskine
Der blev vist en ny skovningsmaskine - 
den finske Sampo Rosenlew 1046 X - 
som er udviklet til tynding og er 
bestandsgående.

Den er midjestyret og bevæger sig 
smidigt i bevoksningen. Bredden er 2,3 
meter på 600 mm dæk, og frihøjden 0.6 
meter. Vægten opgives til 6-8 ton med 
kran og aggregat. Kranens rækkevidde 
er 7 meter.

Madningen af stammerne sker ikke 
med hjul, men med valser. De har en 
stor overflade som giver et godt greb 
om stammerne. Valserne laver desuden 
længdemåling af stokkene, og det giver 
en mere nøjagtig måling end med et 
målehjul.

Der er ikke nogen dansk forhandler, 
men der henvises til GJ Maskin i Fal- 
koping i Småland - ca. 4 timer fra 
Malmo.

Krampepistol
Skal man opsætte mange meter hegn 
er det lidt af en opgave at slå kramper i. 
Med denne pistol af mærket Paslode 
bliver arbejdet meget lettere.

Der er to modeller. Den ene drives af 
en gaspatron som kan klare 1800 kram
per. Den anden af et genopladeligt bat
teri der kan lades op ved 230 V eller 
med en 12 V adaptor til bilen, og den 
klare 5000 kramper.

Pistolen leveres med batteri, oplader, 
ørepropper og beskyttelsesbriller og for
handles af Dansk Skovkontor til 6566 kr.
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Bånd til skovmaskiner
I Sverige har næsten alle skovmaskiner 
bånd på bogiehjulene.

Det sænker marktrykket og giver 
mange fordele: Hvis maskinen kører 
mange gange i samme spor bliver der 
meget mindre spordannelse. Maskinen 
har bedre terrænfremkommelighed på 
blødbundsarealer, der er miindre risiko 
for hjulslip, og den står bedre fast om 
vinteren. Man bliver mindre følsom over
for vejrlig og terrænforhold, og kan der
med lettere overholde aftalte leverings
terminer.

Hastigheden i terræn kan øges, og 
sliddet på maskinens kraftoverføring 
mindskes. Der spares også energi - en 
6-hjulet maskine med 14 tons last uden 
bånd bruger ifølge Olofsfors 30% mere 
energi end en maskine med bånd.

Jordkomprimering og dybe hjulspor 
nedsætter træernes tilvækst og stabili

tet, måske mange år frem - men emnet 
er desværre ikke særlig godt belyst. - 
FSL og Skovskolen har netop gennem
ført en undersøgelse omkring brugen af 
bånd på udkørselstraktorer under dan
ske forhold. Resultaterne fra under
søgelserne fremkommer i løbet af efter
året.

Det svenske firma Olofsfors er et af 
de største i verden og viste nogle af 
sine bogiebånd. Den nyeste serie hed
der Eco-Track som er meget skånsom 
mod underlaget og giver betydeligt 
mindre rullemodstand end andre bånd 
idet lænkesystemet er placeret meget 
højt.

Alle bånd fra Olofsfors kan klare hår
de belastninger. Der anvendes et kul
manganstål som gennem en særlig 
behandling er legeret med bor, og dette 
stål kan svejses som normalt stål med 
høj styrke.
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Ny udgave af den mindste Valmet udkørselsmaskine. Denne maskine er den første i 
landet og blev taget i brug efter messen.

Nyt aggregat
Timberjack viste et nyt aggregat kaldet 
H754. Det indeholder flere forbedringer 
i forhold til 745 (som dog fortsat produ
ceres):

Der er 4 bevægelige knive mod før 3, 
og der kan laves 3 farvemærkninger 
mod før 2. Målehjulsarmen er hydraulisk 
- den var tidligere fjederbelastet. Til 
gengæld er aggregatet blevet højere og 
50 kg tungere.

Motorsavskæden stopper automatisk 
når saven er gået gennem stammen, og 
det giver mindre risiko for kædebrud.

Den maksimale fældediameter er 53 
cm, og den maksimale kvistediameter 
er 40 cm. Dermed er aggregatet i mel
lemstørrelsen blandt Timberjacks pro
dukter.

Ny lille
udkørselsmaskine
Valmet viste en helt ny version af sin 
mindste udkørselsmaskine, Valmet 820, 
som i mange år har været den mest 
anvendte Valmet maskine i Danmark.

Den ny maskine blev præsenteret på 
Elmia sidste år. Lasteevnen er øget fra 
8? til 9 tons, og derfor har den fået et 
nyt navn, Valmet 830. Valmet startede 
for to år siden med at lave en helt ny 
generation af deres udkørselsmaskiner, 
og 830’eren er den sidste model der 
renoveres.

Man har udnyttet mange af de tekni
ske forbedringer som er indført i de 
større modeller. Det er bl.a. kontrolsy
stemet MaxiForwarder som styrer motor,

transmission og kran (og kan supple
res med printer, tastatur og diskette
drev).

Bredden med 600 hjul er 10 cm 
større end 820, nemlig 260 cm. Moto
rens drejningsmoment ved 1400 
omdrejninger er 44 kpm (432 Nm). 
Kørehastigheden er uændret 11 
km/time i terræn og 25 km/time på vej, 
men trækkraften er ændret fra 8100 kp 
til 9500 kp. Transmissionen er hydrosta
tisk, og der er differentialespærre både 
for og bag.

Kranen har en rækkevidde på op til 
9,3 m.

Der er lagt vægt på god plads i kabi
nen, Der er god dæmpning af støj og 
vibrationer, bl.a. fordi kranen er monte
ret på vognen.

Olierensning
Jydeland viste et anlæg til olierensning 
som de har opbygget ud fra indkøbte 
komponenter. Det fjerner vand og par
tikler ned til 1 micron (normale filtre fjer
ner kun ned til 10 micron),

Når man tilsætter additiver kan olien 
bruges igen, og den skal efter sigende 
aldrig udskiftes. Er man i tvivl om oliens 
kvalitet kan man sende en prøve til ana
lyse hos oliefirmaerne.

Fordelene er at man sparer de ret 
store udgifter til indkøb af olie. Man 
undgår at maskinen står stille når der 
skiftes olie og filter: Anlægget kan sæt
tes til at køre natten over så maskinen 
er klar næste morgen.

Hvis der er garanti på maskinen 
kræver fabrikanten ofte at der skiftes 
olie med jævne mellemrum, og så kan 
anlægget ikke bruges.

Anlægget koster 20,000 kr.

TM

puraDYN
■ FILTER TECHNOLOGIES LIMITED

Manufacturers of the Puripner ranee
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Lille udkørselstraktor
Interforst viste en lille udkørselstraktor 
fra Vimek, 606 D. Den er udviklet til 
småskovsbruget i Sverige, hvor mange 
skovejere selv udførerer skovning og 
transport på deres ejendom.

Maskinen er smal - kun 1,6 m bred - 
og kan derfor komme frem hvor der er 
idt plads. Motoren er på 20 hk og bru
ger højst 3 liter diesel i timen. Der er 
træk på alle 6 hjul, og vognen kan laste 
3 tons.

Kranen blev vist på messen ved

arbejde med korttømmer. Den kunne 
godt læsse de større stokke - men det 
hjalp hvis den kunne løfte stokken op 
på vognen i to trin. Kranen kan radiosty
res.

Til vanskeligt terræn, eller hvor man 
ønsker lavt marktryk, kan bogievognen 
udstyres med bånd. Som tilbehør findes 
en vogn og læssegrab, så skovvognen 
kan omdannes til en lille dumper.

Førerpladsen har vendbart sæde og 
dobbelte betjeningsgreb, så kørselsret
ningen hurtigt kan ændres. Maskinen er

fuldt funktionsdygtig i begge kørselsret
ninger.

Maskinen er nok mest relevant for 
kommuner, parkvæsner og hos gartnere 
hvor man ikke skal udkøre store effekter 
og hvor man ønsker små maskiner med 
lavt marktryk. Den kan anvendes i miin
dre skove, hvor man selv vil udkøre 
mange effekter, men den er næppe 
interessant for entreprenører med den 
ringe lasteevne og ikke særligt kraftige 
motor.

Klippende fældehoved
Lige før udstillingen havde Rowitek fået 
dette klippende fældehoved.- Naarva 
Grip 1000-23 fra den finske Naarva 
fabrik. Det kraftige skær klarer stammer 
op til 23 cm diameter.

Skæret ses med sort nederst på fæl
dehovedet. Ovenover ses blå tænger 
der kan gribe om de genstande der 
skal klippes over. Tængerne kan bruges 
til at læsse de genstande der er fældet, 
dog uden at der er tale om en egentlig 
læssegrab.

Den kræver et olietryk på 180 bar og 
27 liter/minut, og den klipper med en 
kraft på 9,5 ton. Den monteres på skov
kranens rotator på grabbens plads. 
Første montering tager 1 time, og 
ombytning til almindelig grab tager 10 
minutter. Kapaciteten i fældning af 25 
årige træer opgives til 60 stk pr. time.

Dette klippende fældehoved er et 
ganske interessant redskab som kan 
bruges til mange forskellige opgaver:

- Udrensning hvor man fælder træer 
der kan skade bevoksningens udvik
ling, og efterlader dem i bevoksningen.

- 1. eller 2. gangs tynding, med 
udtag af heltræer, eventuelt efterfulgt af

afkortning og læsning på vogn til flis
ri i n g.

- Læsning af hugstaffald til flisning -
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hvis grenene er filtret ind i hinanden kan 
de klippes over så der bliver et bundt af 
en passende størrelse. Grenene kan fli
ses på stedet, eller de kan køres ud på 
vogn og flises ved vej.

- Naturpleje hvor selvsåede træer og 
buske fældes. Træerne kan klippes over 
og efterlades til naturligt henfald, eller 
de kan læsses på vogn og køres ud til 
flisning,

- Oparbejdning af brænde, samt evt. 
læsning på vogn.

En kniv er især en fordel hvor der er 
meget sand i barken fordi den er ikke 
så sårbar som en sav.

Prisen opgives til 45.100 kr.
Naarva Grip er et alternativ til Steg 

Master 2000 som også laves af Naarva 
fabrikken. Steg Master monteres i kra
nen og laver både fældning og afkvist- 
ning. Klippekraften er 10,5 ton, og den 
klarer 2-4 m3/time. Steg Master koster 
til gengæld 85.600 kr.

Uanset hvilket redskab man måtte 
vælge, så er det værd at overveje prin
cippet med klipning til fældning af små 
træer. Det kan være en god måde til at 
mekanisere tynding af de yngste 
bevoksninger og til naturpleje.
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Ny portaltraktor
Jydeland kom for 8 år siden kom med portaltraktoren Combi 
Forst. Den koster 600.000 kr, og der er nu lavet 40 stk.

Der var ønsker om en lille model, så for 4 år siden kom 
Skovfuglen, Der er lavet 20 stk, og den koster 170.000 kr.
Man kan montere sprøjte, stabklipper og andet udstyr på den, 
men hvis man vil lave jordbearbejdning i kuperet terræn er 
motoren for svag.

Derfor har man nu lavet den lidt større Woodlander som 
koster 270.000 kr. Den er højere, har hydraulisk udskud op til 
1,35 m, servostyring og større hjul. Motoren er større og er 
oppe på 28 hk, og den er nu vandkølet. Der er desuden mon
teret en stor vindskærm så føreren er delvist beskyttet mod 
vejrlig.

Der kan monteres en række redskaber som også kendes 
fra Combi Forst, bl.a. skærmsprøjte til afskærmet sprøjtning, 
gødningskasse, radrenser, stabfræser, fældningsudstyr og 
græsklipper.

Nette-pakkemaskine
Ved Langesø messen sidste år viste Compac Tree deres nye 
nette-pakkemaskine som monteres på en stor traktor. Julet
ræerne nettes og , kører op ad et transportbånd for at ende 
på en palle der er monteret bag på traktoren. Til sidst kornpri- 
meres og pakkes pallen. Altså netning og pakning på palle i 
én arbejdsgang.

Maskinen virkede dengang ikke helt efter hensigten - i 
hvert fald ikke om formiddagen. På Skov & Teknik blev maski
nen vist igen, og nu så den ud til at fungere.

Tang og spil
Fransgård har i mange år lavet skovspil, og de eksporteres til 
et stort antal lande. På udstillingen stod en forgyldt udgave af 
spil nr. 50.000 fra fabrikken. Et andet produkt er tænger til 
udslæbning af større stammer. Begge redskaber er beregnet 
til montering i liften på en traktor.

Men hvorfor ikke udnytte fordelene ved begge redskaber 
ved at montere dem sammen. Spillet trækker stammen ind, 
og tangen fastholder stammen så den ikke skal hænge i spil- 
wiren under udslæbning. Dette kombiredskab med navnet 
VHZ-2300 blev vist første gang i vinter på Agromek.

Dette redskab kan måske være interessant i naturnær drift 
hvor der sker foryngelse over hele arealet og hvor man pri
mært laver skovning af de større træer. Fler anbefales det at 
man ikke kører over hele arealet, men at al færdsel foregår på 
permanente spor. Man kan så bruge spillet til at trække stam
merne ind, hvorefter de gribes af tangen og køres ud til vejen.

Spillet har en trækkraft på 3 tons og er forsynet med en 50 
m wire. Spillet aktiveres mekanisk.

Tangen kan svinge 43 grader til begge sider, den kan åbne 
op til 230 cm og kan håndtere både heltømmer og afkortede 
stammer. Den kræver en traktor på 50-90 hk.

Prisen for skovtang med indbygget spil er 23.000 kr.
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Ny flishugger
TP viste en ny flishugger med betegnel 
sen TP 270 VH. Det er en skivehugger 
der fås både til manuel fødning og til 
kran, og den afløser 960 VH. Nyheden 
er at den kan klare træ med en diame
ter på 27 cm mod før 23 cm.

Man kan køre i et skovspor og træk

ke træ ind fra bevoksningen fordi ind
trækket til flishuggeren er vinkelret på 
kørselsretningen. Flisen kan derefter 
blæses over i en vogn der er hængt 
efter traktoren. Det kræver til gengæld 
at der er indskudt en gearkasse mellem 
traktorens kraftudtag og flishuggeren.

TP overvejer at lave en model hvor

indtrækket står i en vinkel på 45 grader, 
for her kan man spare gearkassen. Til 
gengæld er der risiko for at vognen stø
der på huggeren når man drejer.

Flishuggeren kræver en effekt på 
mellem 100 og 200 hk.

Plantestribef ræser
Især efter stormfaldet har man set nogle 
meget kraftige grenknusere som kan 
lave en totalbearbejdning og knuse 
såvel grene som stød. Det har fx været 
fabrikaterne FAE og Ahwi.

En totalbearbejdning kan komme på 
tale, hvis man vil plante en træart der 
kræver intensiv pleje, såsom juletræer. 
Det er en dyr løsning, hvis der er tale 
om en kultur til vedproduktion, og hvis 
der ikke er krav om at al ukrudt fjernes.

Derfor kan man i mange tilfælde 
nøjes med at bearbejde en stribe 
omkring planten. Det kan gøres med 
Ahwi KSH 700 der betegnes som en 
kombi-stub- og plantestribefræser og 
laver en 35 cm bred stribe.

Den monteres i trepunktsophænget 
og drives mekanisk fra traktoren. Roto
ren har 10 fræsemejsler af hårdmetal.
På sidevæggene af rotoren er yderlige
re 2 slidplader, så man kan lave en 
samtidig sidevejs fræsning med roto
ren. Ekstraudstyr er en parallelskyde- 
arm så fræseren hydraulisk kan skydes 
35 cm til hver side.

%
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Fræseren koster 100.000 kr, og hvis 
der skal være sideforskydning og tryk
valser bliver det yderligere 25.000 kr. 
Redskabet kan også bruges til stub- 
fræsning.

Fræseren blev vist på temadagen på 
Åbenrå sidste år om kulturanlæg på 
stormfaldsarealer. Her blev den kritise
ret for at blande flis og jord sammen, og 
det giver et dårligt plantebed med risiko 
for udtørring af rødderne.

Derfor skal man lave en grovrydning 
af kvas mv. før man fræser, så fræseren 
arbejder i mineraljord. (Det samme gæl
der i øvrigt den store fræser der laver 
fuldbearbejdning. Den kræver også en 
grovrydning først - eller en plov der 
skraber jorden ren for flis efter fræsnin- 
gen).

Anvendt på den rette måde kan 
plantestribefræseren derfor lave en god 
jordbearbejdning i en stribe på 35 cm - 
som er fint til mange vedproducerende 
kulturer på let eller middelsvær jord. Det 
er billigere end fuldbearbejdning, og 
man undgår at frigøre kvælstof fra hele 
arealet.
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Mobilsavværker
Der var flere fabrikater af mobilsavvær
ker med på messen - bl.a. dette Laimet 
værk fra Interforst, men man så også 
Woodmizer og det meget store Serra 
værk fra De Små Savværker.

Jonsered havde et nyt båndsavværk 
(SM 2196) med en benzinmotor på 13 
hk (9,6 kW). Den kan tage stammer op 
til 70 cm og skære op til 5,2 m i læng
den.

Mobilsave har været set i mange år, 
og de er støt og roligt blevet mere 
udbredt. Små savværker er især egne
de til specialprodukter, fx de røde nåle
træarter, som de store savværker tøver 
med at tage ind. De er velegnede hvis 
man bygger selv, fordi alt træ kan 
skæres op på byggepladsen.

Flere skovejere har købt mobilsav
værker fordi det er svært at sælge råtræ 
- mens det er lettere at komime af med 
skårne varer. Især efter stormfaldet i 
1999 har flere skove set en fordel i at 
tilføre træet en merværdi gennem 
skæring af planker, brædder og stolper.

Lad andre tage sig af IT
De fleste større godser har i dag etable
ret IT systemer til at varetage admini
strationen. En central server betjener et 
antal arbejdspladser, man har købt 
diverse kontorprogrammer, e-post, 
internet forbindelse, beskyttelse mod 
virus osv. En af medarbejderne forsøger 
at vedligeholde systemerne med 
bistand fra en konsulent udefra.

Men sådan er det ikke hos værten for 
Skov & Teknik. Siden december 2001 
har Frijsenborg og Wedellsborg som 
den første virksomhed i Danmark ladet 
Tele Danmark tage sig af alle disse 
opgaver gennem en løsning kaldet 
eDesk. Systemet er baseret på Tele 
Danmarks eget netværk der betjener 
18.000 arbejdspladser hos selskabet 
selv.

Alle data og alle programmer ligger 
centralt hos Tele Danmark. Elver medar
bejder har adgang til data og program
mer via en bredbåndsforbindelse som 
ADSL, og der kan udskrives på lokale 
printere. Man har adgang til kontorpro
grammer fra Microsoft Office og Out
look med bl.a. e-post og kalender. Den 
enkelte PC skal kun rumme et meget lil
le program der sørger for adgangen til 
Tele Danmarks anlæg - al databehand
ling sker centralt.

Tele Danmark sørger for at sikre data 
mod brand, tyveri, strømsvigt, hackere, 
virus osv. De sørger for at vedligeholde 
og opdatere programmer med de nye
ste versioner og tager backup hver 
dag, De garanterer en oppetid på 
98,5%.

eDesk sammenlignes med at man får 
leveret vand fra vandværket og el fra

elværket uden at skulle bekymre sig om 
hvordan varen fremstilles.

Det koster selvfølgelig noget at få 
disse ydelser. Tele Danmark har opstil
let et regnestykke for en jordbrugsvirk
somhed med 10 ansatte, som i dag

betaler 20.200 om året pr. arbejdsplads 
for server, licenser, drift af anlæg, kon
sulenttimer osv. eDesk koster 16.200 kr 
om året - 1350 kr. pr arbejdsplads pr 
måned. Nærmere oplysninger hos Tele 
Danmark Telecom Erhverv.

NHS Flishuggere

En kraftig flishugger for den 
professionelle bruger, den kan 
leveres i mange forskellige udgaver, 
med tandem aksel, drejekrans, 
højdejusterbar trækstang, 
forskellige motorstørrelser m.ni 
eller til bagmontering på traktor

Traktormaskinerne leveres med 
ekstern eller intern hydraulik.

Her er vist NHS 7201DR4
Flislængde fra 5 - 8 0  mm afhængig af maskintype.

❖  Alle maskintyper overholder sikkerhedskravene i maskindirektivet.

❖  360° drejelig afgangsrør.

NHS Maskinfabrik A/S, Silkeborg Tlf. 86810922 
wvvvv.nhs-maskinfabrik.dk
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FAE stenknuser
FAE har lavet en stenknuser som min
der om de grenknusere der er blevet 
brugt på stormfaldsarealer. Stenknuse
ren blev ikke vist på Skov & Teknik, men 
det skete et par uger senere i en skov 
på Sydfyn. Demomodellen blev uden 
problemer trukket af en 130 HK traktor.

Stenknuseren er udrustet med en 
tromle forsynet med knusertænder. 
Tromlen roterer med 800 o/min. Knuse
ren er forsynet med afskærmningspla
der og planeringsskær, så man er 
beskyttet mod eventuelle løstflyvende 
skærver. Samtidig efterlades det bear
bejdede område med en plan og stabil 
overflade.

Stenknuseren knuser betonbrokker, 
mursten og marksten op til 25 cm diame
ter ned til dimensioner på 1-5 cm så det 
kan bruges til vejmaterialer. Derved kan 
man undgå at betale for at deponere sten 
og murbrokker - forudsat materialet opfyl
der miljøkravene. Maskinen kan også bru
ges selvom man vælger at deponere 
materialet, fordi det efter knusning fylder 
mindre og er lettere at håndtere.

Stenknuseren har især bud til entre
prenører og andre, der arbejder med 
veje, bortskaffelse af byggematerialer 
mv. Demomaskinen blev solgt på stedet 
til en fynsk entreprenør, der vil bruge 
den til at vedligeholde mark- og skovve
je, som er belastede af de store land
brugsmaskiner. I stedet for at udlægge 
stabilgrus kan han fremstille vejfyld ved 
at udnytte murbrokker og marksten.

Maskinen laves i Italien og er netop 
blevet fremvist i de øvrige nordiske lan
de. Til disse lande kan man levere 
modeller med yderligere forstærkninger, 
fordi den skandinaviske granit er så 
hård, at det belaster maskinen stærkt.

FAE fabrikken er grundlagt i 1989 af 
tre udbrydere fra en anden fabrik der 
efter deres mening lavede for dårlige 
produkter. FAE har i dag en omsætning 
på 7 mio. Euro (53 mio. kr) og har netop 
etableret sig med kontor i USA.

Kilde: Pressemeddelelser fra Interforst 
med fotos. Billederne viser stenknuse
ren bagfra, stenknuseren i arbejde og 
vejen efter bearbejdning.

Ny brændemaskine
KISA kommer med en ny brændemaski
ne, der i sin konstruktion følger Vedproff 
T 45. Den nye model tager stammer på 
op til 35 cm i diameter og kan udrustes 
med stokbord med rullefremføring af 
stammerne så man letter det manuelle 
arbejde.

Når stammerne er ført ind i maski
nen, saves de med en fastmonteret 
kædesav i ønsket længde op til 55 cm 
og kløves i 4-6 stykker alt efter, hvilket 
kløvejern, man vælger. Man kan monte
re en transportør, så det færdige bræn
de kører direkte i container eller til 
lagerplads.

Kisa forhandles af Interforst.

Brdr. Svanebjerg
Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter 

Renholdelse og stabklipning af juletræer

i* r

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

Forhandling af anlægsrør til overkørsler
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Vejhøvl
På flere stande kunne man se maskiner 
til vedligeholdelse af veje, men ikke alle 
er lige velegnede til opgaven.

En scraper har således kun ét kraf
tigt blad. Den river vejen op, men er 
ikke særlig god til at fordele materialet 
jævnt igen.

Bedre er en vejhøvl med tre skær. På 
billedet ses en høvl fra KT Maskiner i 
Gråsten, men et tilsvarende redskab 
laves af BES i Brande.

Vejhøvlen bugseres af en traktor, og 
de to første skær løsner materialet i hhv. 
højre side og venstre side af vejen. Det 
bageste skær fordeler det blandede

materiale ud over hele fladen, og 
bagest kan monteres en planerrive som 
finregulerer så der ikke efterlades revler.

Vejhøvlen er baseret på at der er grus 
nok i vejen, men at det blot skal fordeles 
bedre. Skal der tilføres grus kan det 
gøres af en entreprenør som kommer 
med en lastbil og en grusudlægger.

Binding af støv fra 
grusveje
Om sommeren kan en grusvej kendes 
på lang afstand. For det støver kraftigt 
hver gang en bil kører på vejen.

Det er stærkt generende for naboerne 
til vejen og for andre bilister. Men det er 
også en dårlig forretning for ejerne af 
vejen, fordi vejmaterialet blæser væk. 
Vejen bliver mere ujævn, der kommer let
tere huller, og det slider mere på bilerne.

I Sverige er der grusveje overalt. Der 
bruges flere midler til at binde støvet, 
men det mest almindelige er calcium
klorid. Det er et salt som tiltrækker fug
tighed fra luften og jorden. Derved dan
nes en saltlage som trænger ned i vejen

og binder gruskornene sammen.
Saltet udbringes med sandspredere 

eller saltspredere. Det anbefales at 
udbringe saltet allerede om foråret for 
at udnytte den fugt der findes i vejba
nen. Normalt er én behandling nok, 
men bliver det en tør sommer skal der 
suppleres senere på året.

Kemira - som ellers er kendt for gød
ning - forhandler calciumklorid under nav
net CC Road. En hovedbehandling 
kræver 0,5 kg/m2, så hvis vejen er 3 m 
bred rækker 1 ton til 660 m. En eventuel 
efterbehandling kræver 0,2 kg/m2, og her 
rækker 1 ton til 1660 m. Forud for behand
ling skal vejen være nyhøvlet og tilpas fug
tig, og den skal have den rette profil.

Kemira har lavet forsøg i Danmark 
med gode resultater - der kommer min
dre støv, og vejen holder længere. CC 
Road laves bl.a. i Kemiras fabrik i Hel
singborg, men markedsføres ikke i Dan
mark endnu.

Calciumklorid er beslægtet med 
kogsalt (natriumklorid), men ligesom 
med kogsalt kan nærmiljøet skades hvis 
calciumklorid bruges i for store doser, 
især nåletræer kan skades af saltstænk.

Skaderne optræder dog kun hvis cal
ciumklorid bruges til snesmeltning og 
ikke når det bruges til binding af støv 
om sommeren. Arsagen er at saltet 
bindes i slidlaget og langsomt udva
skes.

L
S UP

br

fcwl
vv

dÉ}Véj;M(^diakse;:
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sælges og vurderes
Til mange interesserede

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

Ring og hør uforbindende nærmere 
- se også min hjemmeside

www.pb-landejendomme.dk 
Diskretion efter ønske.

Statsaut ejendomsmægler

PEDER BONDING 
Tlf. 8667 4444

mandag - fredag kl. 9-16
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Spejl skræmmer fugle
Der er udviklet mange metoder til at 
undgå at fugle knækker toppen af jule
træerne. Jydeland viste en fugleskræm
mer Rotorflex, som sidder på en pind 
og drejer rundt med vinden. Rotoren er 
lavet af rustfrit stål. Den tilbagekaster 
sollyset så der kastes lysglimt ud over 
kulturen.

Billedet viser Rotorflex med 1 m 
stang plus en metalstang der sættes i 
jorden. Denne løsning koster 1150 kr 
(860 kr ved storkøb) - men der kræves 
efter sigende kun 1 stk/ha.

En billigere løsning er kun at købe 
rotoren inklusive 1 m stang til 425 kr/stk 
(rabat ved storkøb). Den fastgøres så 
på en genstand såsom et træ, en stor 
pæl, en husmur mv.

Nogle steder er der gode erfaringer, 
hvis den er sat ud inden fuglene bliver 
territoriehævdende. Andre oplever at 
fuglene vænner sig til den på kort tid.

Næste Skov & Teknik
Efter planen kommer den næste Skov & 
Teknik om fire år, men allerede nu kan 
man overveje om konceptet skal juste
res. Tendensen går i retning af færre 
indtægter fra vedproduktion, mens der 
er større interesse for andre produkter 
fra skoven.

- Vi skal måske kigge mere på natur
pleje og alternative produktioner , siger 
Frans Theilby fra FSL, og vi kan eventu
elt inddrage nye områder som jagt og 
friluftsliv. VI skal ikke vise en masse 
geværer, men snarere hvordan man dri
ver skov der er velegnet til jagt, etable
rer en skov med oplevelser eller hvor
dan man arrangerer jagtture og andre 
arrangementer.

- Elvis der bliver et pænt antal udstil
lere inden for disse områder, kunne 
man overveje om udstillingen skulle 
strække sig over tre dage. Så kunne 
man åbne udstillingen for alle om lørda
gen, og derigennem lave PR for skov
brugserhvervet.

• Køb af træ på roden L
# Maskinskovning

# BRDR.
• Udkørsel af træ ^HØJRUP 7s
• Maskinplantning Skoventreprenører
• Oprilning Skovgade 20

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

30 80 01 73
• Knusning Fax 76 80 14 00

Ny Fendt Farmer 300 C
Farmer 307 C/CA 
Farmer 308 C/CA 
Farmer 309 CA

55 kW/75 HK 
63 kW/86 HK 

74 kW/100 HK
—..

•■•-'•TV

Turbokobling
21/21 -trins gearkasse
Vendegear
EHR-lift med svingnings
udligning 
5 tons løftekraft 
Hydraulikydelse 70 l/min.

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

DISTRIKTSCHEFER: Nordjylland: Sydjylland & Fyn: Sjælland & Øerne: FENDT SKANDINAVIA A/S
Bil 29 64 66 04 Bil 29 64 66 06 Bil 29 64 66 05 Smedebakken 9 • Starup ■ 7200 Grindsted 

Privat 86 93 77 79 Privat 75 53 23 60 Privat 57 83 40 19 j|f 75 33 74 44
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MASKINERNE 
DER IKKE VAR MED

PÅ SKOV & TEKNIK
Der manglede et par 
maskiner på Skov & 
Teknik som kan have 
stor interesse i dansk 
skovbrug:

- Kombimaskinen der 
laver både skovning og 
transport.

- Aggregatet der hånd 
terer flere træer og kan 
bruges til de første tyn« 
dinger.

Midt i det store udbud af maskiner og 
redskaber på Skov & Teknik kiggede 
man forgæves efter et par maskiner, 
som kan give en rationalisering i yngre 
og mellemaldrende bevoksninger,

Kombimaskinen
Den mest omtalte maskine som alligevel 
ikke var med, var Valmet 801 Combi. 
Kombimaskinen som kan lave både 
skovning og udkørsel og som blev vist 
første gang på Elmia Wood juni sidste 
år (se Skoven 8/01). Så dette foto stam
mer fra en brochure.

Michael Huusfeldt fra Valtra oplyste 
at der findes 2 prototyper som bliver 
afprøvet for tiden. Det springende punkt 
er aggregatet - som skal kunne lave 
skovning (fældning, afkvistning og 
afkortning), men også kunne håndtere 
de afkortede stokke. Valmet ønsker 
mere dokumentation for aggregatets 
effektivitet.

Det er planen at lave 5-6 maskiner i 
år, mens der ikke foreligger tal for 
næste år. Michael Huusfeldt lovede at 
maskinen på et tidspunkt bliver vist 
frem i Danmark.

Fordelen ved kombimaskinen er at 
én maskine kan klare alle opgaver - 
man skal ikke først have fat i en skov
ningsmaskine og derefter en udkørsels
maskine. Valmets model er især interes
sant fordi stokkene efter afkvistning og 
afkortning ender direkte oppe i vognen, 
så hvert træ kun skal håndteres én 
gang.

Som det ser ud nu er kombiaggrega- 
tet kun effektivt ved små og mellemsto-

- v-'H'-U
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Valmet 801 Combi kan lave både skovning og udkørsel (foto fra brochure).

I

i
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Timberjack 720 kan håndtere op til 10 stammer på en gang (foto fra brochure).

re dimensioner. I første række udvikles 
maskinen til tynding og til håndtering af 
3 m træ. Men der arbejdes også på en 
version til afdrift af mindre dimensioner

som skæres op til 3 m træ og korttøm 
mer. I denne udgave kan lastrummet 
drejes og vippes så man lettere kan 
oparbejde træ direkte i lastrummet.
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I tyndinger kan kombimaskinen ikke 
bevæge sig så frit som en regulær 
skovningsmaskine fordi den skal holde 
sig til sporene. For alligevel at kunne nå 
alle træer er den forsynet med en kran 
på 11 m rækkevidde. En lang kran bety
der til gengæld at basismaskinen skal 
have en vis vægt - måske skal der vand 
i dækkene - eller at aggregatets vægt 
skal holdes nede.

Kombimaskinen kan være interes
sant i Danmark fordi vi har mange små 
skove og små bevoksninger hvor det 
kan være en fordel at én maskine kan 
klare alle opgaver og aflevere træet ved 
fast vej.

Andre fordele er at træet leveres helt 
friskt, fordi det er ude ved skovvejen 
samme dag som det skoves. Man risi
kerer ikke at glemme stokke fordi træet 
efter afkvistning ender direkte oppe i 
vognen. Der bliver mindre kørsel i 
bevoksningen fordi alle opgaver klares 
på én gennemkørsel. Om prisen for 
skovning og transport bliver lavere er 
det for tidligt at sige noget om.

Disse fordele skal så afvejes mod 
ulemper i form af et mere kompliceret 
aggregat, måske lavere præstation og 
formentlig en dyrere maskine totalt set.

Kilder: Michael Huusfeldt fra Valtra Danmark, 
brochure fra Valmet, Skogen 4/02.

Flertræhåndtering
Timberjack har lavet et flertræhåndte- 
rende aggregat, kaldet 720. Det blev 
vist sidste forår i Midtjylland (Skoven 
4/01) og er solgt i Sverige og Tyskland, 
men ikke i Danmark.

Aggregatet var ikke med på Skov & 
Teknik, men det kan godt have interes
se i Danmark. Det er lavet til første- og 
andengangstynding af nåletræ hvor 
man skal håndtere et stort antal stam
mer med et lille volumen. Det kunne

også være interessant at prøve til 
udrensning eller tynding i løvtræ.

Træerne kan skoves og håndteres 
stående, uden at de skal lægges ned. 
Der kan være op til 10 træer i aggrega
tet før det skal tømmes. Det betyder at 
kranen skal bevæge sig miindre, og 
kapaciteten øges.

Fældehovedet arbejder på en anden 
måde end normalt. Det holdes lodret af 
en nivelleringscylinder, men træerne 
kan gennem en tiltfunktion håndteres i 
en valgfri vinkel i forhold til jorden.

Træerne kappes med en hydraulisk 
kniv. Den arbejder betydeligt hurtigere 
end en motorsav i små stammer, samti
dig med at den ikke er så følsom for 
sand i træerne.

Kvaliteten af afkvistningen bliver

naturligvis ringere, når flere træer afkvi- 
stes på én gang. Og kappekniven laver 
måske revner i bunden af stammen.
Men hvis stammerne skal bruges til flis 
eller til cellulose gør det ikke noget.

Ingen ny Gremo
Gremo viste på Skov & Teknik de to 
maskiner som har været produceret i en 
årrække: Skovningsmaskinen Gremo 
HPV R - og udkørselsmaskinen Gremo 
950 R som i en årrække har været den 
mest solgte i Sverige i klassen 8-10 
tons.

Mere interessant havde det været at 
se den nye skovningsmaskine Gremo 
1250 som bl.a. har pendulophængt fører
sæde. Den blev vist i en prototype på 
Elmia sidste år, men er ikke klar endnu.
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SCAN MICRON-SPRØJTER
3 MODELLER)

KOMPLET MED
• Væskeregul. spredehoved
• Batteri
• Batterioplader
• 10 liter rygbeholder
• Katalog med sprojtetabel

MANTIS
SPRØJTER

I
Fuld opladning på én nat

Til udbringning af 
koncentreret Roundup 
Vi lagerfører 6 modeller

SERENA RYGSPRØJTE

Ukrudtsmidler
Svampemidler

di

tø

b l R /el^MCe RINGE ApS
Tlf. 62 62 27 22
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Alleen giver en smuk indgang til ejendommen. Fra Midtsjælland.

Af journalist Bertel Bavngaard

Ejendommens herlighed
sværdi kan øges ved 
anlæg af alleer. Artiklen 
giver eksempel på 
omkostninger.

Anlæg af alleer er et 
eksempel på nye aktivi
teter fra Skovdyrkerfor- 
eningen som supple
ment til skovdriften.

"Alléen er en del af Danmarks kultur
landskab. Den markerer adgangsveje 
og byder rejsende velkommen. Den 
trækker linjer og skaber perspektiv i 
landskabet. Giver øjet hvilested i det 
åbne land...”

Sådan indleder skovfoged John 
Iskov, Skovdyrkerforeningen 
Nord/Østjylland, en henvendelse til de 
nord-østjyske landmænd og skovejere. 
Den er udformet som en artikel i Skov- 
dyrkerorientering og en række landbo
foreningers medlemsblade.

Den ny fusion mellem skovdyrkerne i 
Vendsyssel, Himmerland/Thy og Århus

Nord udvider aktiviteten med nye tiltag, 
og alléplantning er et af dem. John 
Iskov har udarbejdet et materiale, som 
skal friste ikke mindst ejerne af større 
gårde: Skab en karakteristisk allé og 
forøg værdien af din ejendom.

Herlighedsværdien tæller betydeligt 
ved salg af landbrugsejendomme. 
Etablering af alléer kommer i den forbin
delse ind på linje med søer, vildtremiser, 
hestefolde, frugtlunde og levende hegn. 
’’Liebhaverejendom" er et yndet udtryk i 
ejendomsannoncerne. Skovdyrkerfore- 
ningerne har i disse år en del opgaver 
af denne type uden for skovgærdet.

Boks 1. Eksempler på træarter.

Eg Vindfør Trives på næsten alle jordtyper
Røn Vindfør Trives på næsten alle jordtyper, meget nøjsom
Ask Vindfør Ikke store krav, men bedst på kalkholdig, 

velnæret jord
Und Hårdfør, robust Næringsrig og veldrænet jord, stor 

tilpasningsevne
Ahorn Hårdfør Ingen specielle krav, men bedst på 

veldrænet jord
Spidsløn Hårdfør Ingen specielle krav, men bedst på 

veldrænet jord
Hestekastanie Hårdfør, vindfast Trives bedst på ikke for tør jord, i øvrigt nøjsom

Boks 2. Eksempel på 
anlægsomkostninger

76 Storbladet lind (barrod,
8-10 cm, 3 m) å 240 18.240

Opbindingsmateriale 4.864
Drænslange 1.444
Plantning inkl. rendegraver 9.672
Projektering 1.400

I alt kr ex. moms 35.620
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Prisen
En allé kan laves uden de store omkost
ninger. Et eksempel fra et nyanlæg 
efteråret 2001 er en alle med 76 stk. 
storbladet lind med en højde på 3 
meter. Den koster inklusiv plantning: 
35.620 kr.

Med store og veludviklede planter er 
tilvæksten hurtigere, end mange tror. 
Kampagnen slår også på, at hele famili
en kan se frem til en gevinst - ud over 
højere ejendomsværdi. Det handler om 
glæden ved flere naturoplevelser, bedre 
fornemmelse af årstidernes skiften og et 
smukkere landskab at færdes i.

Beplantning smykker, luner og ska
ber tilholdssteder for fugle og dyr.
Alléen trækker konturerne op og leder 
os frem til oasen mellem store marker.

Valget af træart
Om træartsvalget siger John Iskov:

- De typiske allétræer starter godt, 
når ellers arten passer til lokaliteten. 
Planteskoler kan levere store træer med 
en god sikkerhed for etablering. Skov- 
dyrkerforeningen påtager sig gerne 
plantningsarbejdet. Vil ejeren selv stå 
for arbejdet rådgiver vi om, hvordan 
træerne skal plantes, bindes op, van
des og senere beskæres.

- Udover allétræerne i 2,5-6 meters 
højde kan også leveres træer i op til 8- 
14 meters højde, plantet med special
maskine. På den måde kan man ikke 
blot genskabe alléer, men man kan 
også forny ejendommens kendetegn, 
den store lind eller kastanje midt på 
gårdspladsen, siger John Iskov.

Se boks 1 for eksempler på træarter.

Omkostningen
Han tilføjer, at prisen for en ny allé 
naturligvis afhænger af træernes størrel
se fra start, alléens længde og træar
ten. Se boks 2-3 for eksempler på pri
ser.

Forædlede arter som kugleacacie og 
søjleavnbøg er selvfølgelig dyrere end 
de gængse eg, ask, røn, avnbøg, 
hestekastanje, ahorn eller lind.

Hvis projektet er af større omfang, 
har ejeren mulighed for sammen med 
konsulenten selv at udvælge træerne i 
planteskolen. Desuden rådgives om 
pleje af bestående anlæg, også i par
ker.

Om anlæg af alleer
Allétræer plantes med 5-10 meters 
afstand i rækken. Af hensyn til stadigt 
større landbrugsmaskiner skal planteaf- 
standeri på tværs af vejen ikke under
vurderes. En bredde på 8 m er på de 
fleste ejendomme passende. Afstand 
vurderes hver gang efter antal og 
størrelse på træerne samt vejens bred
de og alléens længde.

Træerne kan plantes så de på tværs 
af vejen står lige over for hinanden. Der 
kan dog også plantes forskudt, men 
dette bruges ikke meget.

Nyplantet allé af storbladet lind i Vejlby efterår 2001. Foto: John Iskov

Boks 3. Pris på større træer

Prisen på træer afhænger naturligvis stærkt af træets størrelse, herunder 
antallet af omplantninger. Fra Birkholm Planteskole i Allerød kan gives følgende 
eksempler fra prislisten 2001/2002, 100 stk pris. Størrelsen angives ved 
omkreds i 1 m højde.

Tilia cordata (småbladet lind)
Højstammede med sidegrene
8-10 cm 244
10-12 cm 329

3 gange omplantet
12-14 cm 518
16-18 cm 1.087

4 gange omplantet
20-25 cm 2.136
25-30 cm 3.364

4 gange omplantet med trådklump
30-35 cm 8.260
35-40 cm 11.685
40-45 cm 16.820

Quercus robur (stilkeg)
8-10 cm højstammet med trådklump 395
16-18 cm 3 gange omplantet med trådklump 1.829
35-40 cm 4 gange omplantet med trådklump 12.800

Aesculus hippocastanum (hestekastanje)
8-10 cm højstammet 270
16-18 cm 3 gange omplantet 1.274
35-40 cm 4 gange omplantet med trådklump 9.955

Sorbus aucuparia (aim. ron)
8-10 cm højstammet med sidegrene 236
16-18 cm 3 gange omplantet 1.049
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Selv små landbrugsejendomme vinder i værdi ved en kort alle. Fra Midtsjælland.

Plantning
Alt efter træart leveres træet enten som 
barrodsplante eller klumpplante. 
Allétræer måles i stammeomfang i cm i 
1 meters højde. Eksempelvis vil et lin
detræ i størrelse 8-10 cm være ca. 3 m 
højt.

Træerne er i planteskolen rodskåret 
3-4 gange for at udvikle et tæt rodnet, 
der etablerer sig hurtigt. I kronen bliver 
de større allétræer beskåret 10-15 gan
ge for at opnå et ensartet produkt.

Barrodsplanter plantes i et hul, der i 
størrelse og dybde svarer til plantens 
rodnet. Under plantningen rystes plan

ten for at sikre, at jorden fordeler sig 
mellem rødderne.

Klumpplanter skal plantes i et hul 
med en diameter 20-30 cm større end 
klumpen, og jorden skal løsnes i hullets 
sider og bund.

Træerne må ikke plantes dybere end 
de har stået i planteskolen.

Efter plantning anbefales opbinding 
for at stabilisere rodsystemet i etable
ringsfasen og samtidig øge stammens 
styrke gennem fri bevægelighed. Til 
formålet anbefales uimprægnerede 
pæle på 2-2,5 meter, som fjernes efter 
2-3 år.

Historie i forfald
De historiske alléer i Danmark nær
mer sig deres aldersgrænse, hvilket i 
sig selv bør inspirere til, at landska
bets arkitektoniske udsmykning med 
træer genskabes eller plejes.

Landets ældste allé var ifølge 
Lademanns Have- og Planteleksikon 
(1978-80) fem kilometer lang og førte 
op til Ledreborg slot. Den blev fæl
det i 1977, mens den ældst kendte i 
dag skulle være Husalléen i Rosen
borg Have, København. Den blev 
plantet under Chr. IV.

Ordet allé kommer af det franske 
aller - at gå. Alléerne var altså at 
betragte som promenader, og i 
fransk havekunst findes de i masse
vis. Dér som her var linden den mest 
anvendte til formålet, bl.a. fordi arten 
vokser på de fleste jorder, holder 
meget længe og lader sig ave i høj
de og drøjde.

For øvrigt bestod mange af 
renaissancens alléer af stammede 
hække. Udgangspunktet var at bin
de skuddene ud til vandret, således 
at hækken blev tæt. Med årene 
mindskes behovet for formning, men 
mange af Europas gamle alléer hav
de levet længere, hvis plejeforan
staltninger var sat ind i tide.

Sene redningsforsøg med dra
stisk beskæring og håb om fornyelse 
slår ofte fejl. Intet sted er trækirurgi
en afprøvet som på stynede træer, 
med plomberinger, desinficering af 
sårflader o.s.v. Alt sammen værd at 
tænke på, hvor ny alléer bliver 
anlagt.

... Træer og buske er så iøjnefalden
de elementer - er ude hele året - i 
den natur, vi bor og færdes i, at vi 
bevidst eller ubevidst opfatter deres 
tilstedeværelse, trivsel og udvikling 
som målestok for et steds naturind
hold og miljøkvaliteter. Store, karak
terfulde træer, trægrupper eller alléer 
har tilmed en stærkt afsmittende 
effekt på prissætteisen af de ejen
domme, de står på eller er naboer til.

(Søren Ødum i Jean-Den is 
Godets "Træer og buske", 1991.)

Retablering af ældre alleer 
Mange gamle alléer er hærget af tidens 
tand, og udfaldet i rækkerne er ofte så 
omfattende, at det går ud over helheds
indtrykket.

Når over en tredjedel af træerne er 
gået ud, er den bedste løsning oftest 
fældning og plantning af nye træer.
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Mød os på 
Langesø stand 55
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Gren- og stenknuser

S

• Grenknusning og -fræsning fra 50-600 hk.
• Stubfræsnmg fra 120-280 hk.
• Asfalt- og stenfræsning fra 100-280 hk.
• Kontakt os for brochuremateriale eller demonstration.

Blåkildevej 8 ■ Stubberup ■ DK 5610 Assens 
Tlf. 64 79 10 75 ■ Fax 64 79 11 75 ■ Mobil 40 56 77 46 

Sjælland: 40 34 87 46 ■ e-mail: info@interforst.dk 
www.interforst.dk
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ROWITEK ApS

v/civ.ing. J. Rosenberg

GI. Færgegårdsvej 23. 4771 Kalvehave 
Tlf. 55 38 85 55. fax 55 38 88 39, email rowitek@vip.eybercity.dk

Hoffmann A/S
Volvo EC 230 B

Gravemaskine på bånd monteret med kvasrive/skovgreb.

Maskinen kan udslvrcs specielt til nt rydde stød og kvas efter stormfald og fældning af store arealer. 
Der kan direkte efter, rydning plantes eller sacs. Ligeledes kan vi tilbyde at uføre alle former for 
entreprenørarbejde såsom retablering af skovveje oprensning afgrøfter og vandhuller, m.m.

n ! m Monon ck bom

Edwin Ranrs Vej 88 DK-8220 Brabrand 
Telefon 8747 4747 Telefax 8747 4787 
nord@hoffmann dk

Udstvr

Fældehoved med sav 
Kipbar planereskovl 
Diverse graveskovle 
Jordborer
Nedbrydningshammer 
Med 2.8m stik (midt kurve)

Henvendelse om udlejning til 
Palle Loft - mobil 21235736 

eller 8747471 7

Fabnksparken 66 DK-2600 Glostrup
Telefon 4329 9000 Telefax 4343 3422 www hoffmann dk
hhs@hoffmann dk CVR nr 63030228

■

03 FORSIKRING
-  værd at vælge

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

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

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

Ring til GF-Dansk Skovbrug og få et godt 
forsikringstilbud.
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NY SPORTSHAL MED TRÆ
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Siemens Arena i Ballerup har 72 m lange spær af limtræ. I denne hal var træet 
ovenikøbet 10% bflligere end stål.
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En tegning af hallen med den 250 meter lange cykelbane og med badmintonbaner 
i centerarealet. Publikum sidder på træsæderne og kan frit bevæge sig rundt langs 
periferien. Tegning: BBP-arkitekter

Træ er brugt i spær, 
sæder, cykelbane og 
gulv i centerarealet.

I Ballerup vest for København er for 
nylig indviet en stor ny sportshal. Træ 
har fået en fremtrædende plads i hallen
- og træet i de bærende konstruktioner 
har endda været billigere end stål.

Gitterspær
Træet er nok mest synligt i de store git
terspær der har et frit spænd på 73 
meter - tæt på de 80 m som er Dan
marksrekord. Som noget helt nyt er der 
kun lodrette trykstænger i gitterspære
ne, og det medfører at spærene ser 
betydeligt lettere ud. Normalt er der 
både lodrette og skråtstillede stænger 
som forbinder de to langsgående dra
gere.

Samtidig har træet været 10% billige
re end stål som er det traditionelle 
materiale til spær. Oprindelig havde 
man forestillet sig at den øverste drager
- der bærer taget - skulle være i limtræ, 
og den nederste i stål, men det forhin
drede kravene til brandbeskyttelse. 
Derfor lavede man limtræ i begge dra
gere.

Limtræ brænder naturligvis, men der 
går lang tid før ilden brænder sig igen
nem træet. Stålet bliver derimod blødt 
når det opvarmes, og så mister det 
bæreevnen. Derfor har man også ind
dækket næsten alle stålsamlinger i træ 
for at skabe en konstruktion der kan 
modstå brand i mindst 60 minutter som 
kræves i en hal som denne.

Sæder, bane og gulv
Men det er ikke kun når man ser op at 
der er træ. De 1752 faste sæder er af 
træ, og det gælder også den 250 meter 
lange cykelbane. Det er en permanent 
bane der skal være en erstatning for 
cykelbanen i Ordrup samt vinterbanen i 
Forum.

Det 5000 m2 store gulv i centerarea
let er af træ - fra Junckers - og som det 
første i landet kan det afmonteres. Der
ved kan man køre ind i inderkredsen 
med lastbiler når der skal læsses af til 
messer og koncerter.

Anvendelse
Den vigtigste anvendelse for hallen vil 
nok blive cykelløb - der har været 
afholdt 6 dages løb i vinter, og til sep

tember holdes VM i banecykling. Men 
den kan også bruges til andre former 
for sport som badminton, håndbold, 
gymnastik mv. - og man vil prøve at hol
de koncerter, udstillinger og konferen
cer i hallen.

Siemens er hovedsponsor på hallen

som derfor har fået navnet Siemens 
Arena, Siemens har sit danske hoved
kontor i Ballerup. Ved at støtte sporten 
bliver Siemens navnet mere kendt, og 
firmaet kan bruge hallen til kundeaktivi 
teter og når de fra tid til anden samler 
alle de 2800 medarbejdere i Danmark.
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Fra montagen af cykelbanen. 
Foto: Siemens.

Hallen er 100 m gange godt 80 m og 
dækker over 15.000 m2 i to niveauer.
Der er plads til 6000 tilskuere.

Hallen er tegnet af BBP Arkitekter - 
som i øvrigt også stod bag alumnatet i 
Sorø (Skoven 2/02). Limtræet er leveret 
af Lilleheden Advance, som er en del af 
Limtræ Danmark. Hallen er opført i 
august 2000 - september 2001 og har 
kostet 80 mio. kr.

Hallen indgår som en del af Ballerup 
Idrætspark. Det let buede tag harmone
rer med Ballerup Fodboldhal lige i 
nærheden - som i øvrigt også er tegnet 
af BBP Arkitekter.

sf

Kilder:
Træ info 1/2002, udgivet af Træbranchens 
Oplysningsråd.

www.bbp-arkitekter.dk (her ses tegning af 
hallen udefra og af den færdige hal) 

www.siemens.dk, pressemeddelelse 
6.6.01

www.siemensarena.dk (her ses bl.a. en 
serie fotos fra byggeriet). 

www.cyclingworld.dk 
http://damshcycling.rivals.net/default.asp 

?sid = 1469&p=2&stid=8212184 (her findes 
en række fotos af især cykelbanen).

SELVKØRENDE BOMLIFTE

SL 185
• 18,5 meter op 

10 meter ud
■ Firehjulstræk
• Krabbestyring
■ Penduloph. hjul
■ 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 korsel
■ Kurvrotation 
4.365 kg

SL185/SL240 vil 
komme over, 

rundt om, 
igennem ... 

stort set alle 
forhindringer.

Besøg os på 
Langesø messen 

d. 15. august 2002, 
stand 24

DANILIFT
SØNDERVANG 5 • 9640 FARSØ • 9863 1599
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Nye Messe Munc
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9. internationale udstfllin 
U \f

videnskabelige konferem
s• o /

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

Vi glæder os til Deres besøg.

uiiRfl
g for skov- og træteknik med
oer og specialshows.

www. i n t erf o rst. de
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NATURPLEJE

JULETRÆERNE 
PÅ SØENS BUND

Over 2000 juletræer er 
smidt ud i to søer i 
København. For at gøre 
vandet mere klart.

I januar fik Frederiksborg statsskovdi
strikt en lidt usædvanlig forespørgsel fra 
Københavns Kommune: Kan I levere et 
stort læs juletræer i maj9

Men den var god nok, I april og maj 
er der skovet 2112 juletræer af rødgran 
og nordmannsgran - træer som allige
vel skulle skrottes.

Ond cirkel
Juletræerne ligger nu i Set, Jørgens Sø 
og Sortedamssøen - to af de store kun
stige søer som er anlagt lige uden for 
voldene. Søerne er grønne åndehuller 
som giver lys og luft til tæt bebyggede 
områder.

Søerne får tilført vand fra Emdrup Sø 
og Utterslev Mose. Men søerne har lige
som mange andre søer fået tilført man
ge næringssalte - især fosfor - gennem 
tiden.

Det har ført til for stor vækst af alger 
som gør vandet grønt og uklart. Bund
planter får ikke lys nok til at trives i det 
mørke vand, og når der ikke er bund
planter har rovfisk svært ved at klare sig 
fordi de har brug for steder at skjule sig.

Det fører til en større bestand af 
deres byttedyr - skaller og brasen. Dis
se "skidtfisk” spiser dafnier og andre 
smådyr som normalt spiser algerne. 
Dermed bliver der alt for mange alger, 
og vandet bliver uklart.

De mange skidtfisk er derfor med til 
at fastholde søerne i en ond cirkel. Der 
bliver ved at være for mange alger, og 
der kræves et større indgreb for at ven
de udviklingen.

Indgrebene
I foråret 2001 startede det første trin: Et 
lille rensningsanlæg ved Emdrup Sø 
blev startet, og det fjerner nu de fleste 
næringsstoffer i det vand der løber 
videre til De Indre Søer.

I dette forår er man gået i gang med 
næste trin: Rustne cykler og andet 
større affald på bunden af søen fjernes. 
De fleste skidtfisk fanges i store net 
som trækkes tværs over søen langs

Set. Jørgens Sø i midten af København. De små bøjer markerer hvor der er udlagt 
bundter af juletræer som skal give skjul for de små gedder der skal medvirke til at 
skaffe klart vand.
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Tegninger der viser plante- og dyreliv i søerne før og efter indgrebet.

bunden. Der er allerede fanget 4,5 tons, 
og flere følger i juni.

Herefter gælder det om at øge 
bestanden af rovfisk. Der skal nok kom

me flere aborrer når forholdene bliver 
bedre, men gedderne skal hjælpes på 
vej. Derfor er der udsat 70.000 små 
gedder. De fleste går nok til, men man
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Mekanisk renholdelse

regner med at der med tiden vil blive 3 
gedder pr. 100 m2 eller i alt 15.000 ged
der i De Indre Søer.

Gedder er gode rovfisk. Gamle ged
der går løs på alt hvad der bevæger sig 
- og det er hér juletræerne kommer ind 
i billedet. For gamle gedder spiser også 
gerne unge gedder.

Der skal derfor laves skjulesteder for 
de små gedder hvor de kan stå mens 
de vokser sig store. Midt i maj blev der 
smidt hundredvis af juletræer ud i søer
ne. De blev bundet sammen i bundter 
på 10 træer ad gangen som ligger med 
toppen nedad så de giver bedst muligt 
skjul. Der er bundet en mursten i top
pen, og de er koblet sammen med reb 
med anker for enden så de bliver lig
gende.

De unge gedder skulle gerne have et 
mere permanent skjul, og derfor 
udplanter man også undervandsplanter. 
Langs søbredderne opsættes plante- 
kasser med net som skal forhindre fug
lene i at spise de unge planter.

Man regner med at om tre år er søer
ne forvandlet fra en grumset algesuppe 
til rent og klart vand med plante- og 
dyreliv i naturlig balance. Måske bliver 
det en dag muligt at fiske og bade i 
søerne.

Biomanipulation
Den metode der bruges til at rense de 
københavnske søer kaldes biomanipu
lation - man forsøger at skubbe til de 
naturlige biologiske processer. Sådanne 
metoder har været brugt mange steder i 
landet - bl.a. i Maribosøerne, Engels
holm Sø (vest for Vejle), Arreskov Sø 
(Sydfyn) og Bastrup Sø (ved Lynge i 
Nordsjælland).

Erfaringerne viser at når metoden 
anvendes rigtigt er den både nænsom 
og effektiv. Den giver hurtige resultater 
og en stor forbedring af miljøet i forhold 
til investeringen. Prisen for at genopret
te miljøet i De Indre Søer i København 
er anslået til 12,3 mio.kr.

Hermed er ideen givet videre til 
andre som måske har et par juletræer til 
overs som kunne anvendes til et godt 
formål.

sf

Kilder:Nyt liv til Københavns Indre Søer -  fol
der fra Københavns Energi. Politiken 
15.5.02., Københavner Avisen 6/2002. 
www. sns. dk/frederiksborg/

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

r -«

^... '' * " - %J 
  .
Ferrari traktor fra 18-74 HK. Kan leve
res i mange forskellige modeller.

Vi udstiller på 
Langesø stand 25

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

Muratori fræsere leveres fra 85 cm , 
arbejdsbredde.

Importør: Sønderup Maskinhandel A/S ■ Tlf. 9865 3255 
www. ferrarimaskiner. dk

A1U//

- professionelt udstyr til

- Grenknusning
- Rodfræsning
- Stubfræsning

forhandles af:

WIRTGEN
G R O U P

Mød os på Langesø 
stand nr. 47

WIRTGEN A/S
Taulov Kirkevej 31-33 
7000 Fredericia
Tlf. 75 56 33 22 
Fax 75 56 46 33 
e-mail: wirtgen@wirtgen.dk
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FORÆDLING AF SKOVTRÆER

BEDRE EGETRÆER 
TIL SKOV OG LANDSKAB
Af Jan Svejgaard Jensen 1), 
Hubert Wellendorf 2), Karoli
ne Myrthue 3), Jon Kehlet 
Hansen 1) og Chr. Als 4)
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Der er anlagt 9 frøplantager med 49 ha i de senere år Foto af frøplantage ved 
Tjørring nord (Hedeselskabet). Foto: Jan Svejgaard Jensen.

Status over et stort 
program til at skaffe eg 
af god kvalitet til dan
ske forhold. Der udvæl
ges gode enkeltindivi
der, og der afprøves pro- 
venienser.

Der udvælges både 
stilkeg og vintereg - vin
tereg især til Vestjyl
land.

Der er anlagt 9 
frøplantager og 14 for
søg med afprøvning af 
dansk stilkeg, norsk vin
tereg og polsk stilkeg.

Det vil tage 15-25 år 
før frøplantagerne pro
ducerer store mængder 
frø.

Tilbage i 1993 blev ideen og skitsen til 
forædling og fremavl af eg i Danmark 
formet i forlængelse af en Ph.D. afhand
ling om egeprovenienser i Danmark. 
Afhandlingen påviste markante forskelle 
mellem provenienser hvad angår kvali
tet, sundhed og vækst (Jensen 1993).

Det er endvidere påvist i hollandske 
forsøg, at man kan opnå store gevinster 
for specielt stammeform ved selektioner 
blandt enkeltindivider (Jensen et al. 
1997). Der var således belæg for at 
iværksætte et forædlingsprogram med 
tilhørende fremavlsprogram til at sikre et 
bedre egemateriale til fremtidens skov- 
og landskabsplantninger.

Nu er der gået 9 år, og det er på tide 
at gøre status. Netop i år bankes de 1 2 3 4

1) Skov & Landskab (FSL),
2) Skov & Landskab (KVL),
3) Skov- og Naturstyrelsen,
4) Hedeselskabet

største, men også de foreløbigt sidste 
milepæle i jorden. Artiklen vil gøre sta
tus over hvad der er sket på området.

Arbejdet kan deles op i to grene, 
nemlig

- forædling baseret på enkeltindivi
der, og

- udvælgelse / afprøvning af proveni
enser.

Strategien for forædling
Forædlingen bygger på et udvalg af 
særligt egnede plustræer i danske 
bevoksninger. Disse plustræer er blandt 
andet udvalgt efter sundhed, stamme
rethed, vanrisdannelse og vækstevne, 
alt efter hvilket formål de skal bruges til. 
Formålet var at etablere frøplantager 
som bygger på afkom af disse plus
træer eller ved direkte at pode dem op.

Fra begyndelsen var det planen at 
opdele egeforædlingen i en række pul
jer. For det første blev der skelnet mel
lem stilkeg og vintereg, for det andet 
blev der skelnet mellem ege til brug i 
det østlige Danmark og ege til hede- og 
klitarealer i den vestlige del af landet.

Proveniensforsøg har vist, at vinter
egen er meget suveræn på de fleste 
vestjyske lokaliteter. Forædlingen til

hede- og klitarealer i den vestlige del af 
landet omfatter derfor kun denne art. 
Indtil videre har man valgt at se bort fra 
stilkeg til det vestlige Jylland, idet man 
har vurderet at efterspørgslen vil være 
lav, og at denne ville kunne dækkes af 
enkelte kårede bevoksninger.

Til det østlige Danmark arbejdes der 
med to puljer med stilkege af hhv. hol
landsk og dansk oprindelse samt en 
vinteregepulje.

Målsætningen for fremavlen blev i 
1993 sat til ca. 50 ha frøplantage, idet 
man mente, at dette ville kunne dække 
en stor del af frøbehovet i fremtiden. 
Dette mål er i år nået ved anlæg af de 
sidste frøplantager baseret på afkom af 
de udvalgte plustræer, og nye planta
ger af denne type er ikke planlagt.

Tilbage står anlæg af frøplantager 
baseret på podninger af de udvalgte 
plustræer. Disse plantager er forsinket 
p.g.a. vanskeligheder med podeteknik
ken, De vurderes imidlertid til mere 
direkte at afspejle den genetiske 
gevinst, der ligger i at udvælge ege 
som gennem mere end 100 år har for
mået at udvikle sig optimalt gennem 
årenes skiftende klima og skadedyrsan
greb.
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Frøplantagerne er blevet og vil yder
ligere blive suppleret med nyanlæg af 
bestandsafkom fra enkelte kendte gode 
frøkilder f.eks. Taastrup skov F 148, 
Stenderup F 286 og Tjore (Norge). I den 
sammenhæng mangler der kun opfor
mering af enkelte meget specielle og 
værdifulde frøkilder, f.eks. vintereg fra 
Spessart området i Tyskland, og mere 
norsk vintereg. Desuden vil nyere 
anlæg af proveniensforsøg med prove- 
nienser af dansk stilkeg og vintereg 
betyde, at der i fremtiden i højere grad 
end i dag kan suppleres med frø fra 
afprøvede bevoksninger i Danmark.

Forædlingsprogrammer er omkost
ningstunge. Målet har derfor været at 
kombinere fremavl til skovbruget med 
det langsigtede avlsarbejde i 
forædlingspopulationerne gennem at 
anlægge frøplantager med afkom af de 
udvalgte plustræer. Et andet vigtigt for
mål har været at sikre det genetiske 
materiale fra en række bevoksninger, 
specielt danske, somi har vist sig over
legne mht. vækst, sundhed og kvalitet.

Forudsætningen for et godt resultat 
er forholdsvis stærk nedarvning af de 
ønskede karakterer, f.eks. stammeform. 
Det nævnte forsøg i Holland (Jensen et 
al. 1997) viste, at vækst er moderat 
nedarveligt, vanris er forholdsvis stærkt 
nedarveligt, mens stammerethed har 
vist sig stærkt nedarveligt. Der er 
begrundet formodning om at plu
stræudvalget og ikke mindst den efter
følgende selektion i frøplantagerne kan 
forbedre stammeformen anseeligt.

Hvad sundhed angår er der ved at 
blive opbygget et overvågningssystem 
af plustræernes sundhed i forhold til 
tilfældige træer i deres umiddelbare 
nabolag.

Helt generelt er der en mere eller 
miindre snæver genetisk styring af resi
stens mod angreb af adskillige insekter 
og svampe, såvel som resistens mod 
mere diffuse angreb som f.eks. skovdød

rødgran (Wellendorf 1988). Derfor reg
ner vi med som resultat af denne over
vågning at kunne foretage yderligere 
selektion blandt de ca. 500 plustræer 
og deres afkom der ligger til grund for 
de etablerede frøplantager.

Forædling af stilkeg
Forædlingsprogrammet er opdelt i to 
puljer. Den første pulje består af formo
det oprindelig dansk stilkeg fra kårede 
bevoksninger. Der er udvalgt ca. 170 
plustræer i bevoksninger hovedsageligt 
på Sjælland og i Østjylland.

Træerne er valgt for god stamme
form, få vanris og god vækst. Herved 
skulle man gerne opnå at kvaliteten af 
dansk eg øges betragteligt, og at den 
kan konkurrere med det bedste impor
terede eg. I dag findes der kun få vel
formede bevoksninger af dansk her
komst.

Der blev samlet frø på plustræerne i 
1995 og 2000 til anlæg af såkaldte 
frøplante-frøplantager. Derved forstås 
frøplantager med afkom fra plustræer
ne.

Frøplantagerne er opbygget, så det 
er muligt løbende at tynde de ringeste 
Individer væk. Det sker ud fra oplysnin
ger om deres egen præstation kombi
neret med oplysninger om såvel foræl
drenes og deres afkoms avlsværdier 
m.h.t. sundhed, kvalitet og vækst. Det 
skal sikre et endnu bedre materiale til 
udsåning.

Der er anlagt to frøplantager i 1998, 
og to frøplantager er anlagt i denne 
sæson.

Den anden pulje bygger på et 
udvalg af plustræer i danske bevoksnin
ger af hollandsk og måske også af tysk 
oprindelse. Der er udvalgt omkring 200 
træer på forskellige danske skovdistrik
ter, bl.a. fra F.148 Taastrup skov.

Det vigtigste udvælgelseskriterium 
har været at finde træer med god sund
hed, god vækst, få vanris og fravær af

Tabel 1. Frøplantager af eg i Danmark

Pulje Frøhøst Frøplantage Lokalitet
år

Udplantet
ha

Areal

Stilkeg-DK 1995 FP801 Bregentved 1998 7
- - FP282 Haderslev, Topsøre 1998 10
- 2000 FP ? Åbenrå 2002 5
- - FP ? Silkeborg, True 2002 5
Stilkeg-NL 1995 FP802 Bregentved 1998 2,3
- - FP283 Tuse Næs 1998 4,3
- 2000 FP? Ærø 2001 5
Vintereg 2000 FP? Randers 2002 5

Total DK+NL
Klonplantage Herning 1999 5

48,6

DK: Danmark. NL: Holland

Forædlingen kan først og fremmest ses på stammens rethed, da denne egenskab 
nedarves i meget høj grad. Foto af F.611 Sorø Akademi. Foto: SF.
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Der findes mange smukke kårede bevoksninger af eg i Danmark. Men for at være 
sikker på træernes egenskaber skal der ske en afprøvning af afkommet. Foto af 
F.651 Bregentved. Foto: SF.

stammerevner, hvad der lokalt kan være 
et problem. Træerne skal også være ret-

tilbage i 1995. I alt 170 plustræer er ble
vet fundet i en række forskellige jyske 
egekrat og egebevoksninger (Hald Ege, 
Stenholt Skov, Linnebjerg Krat, Dejbjerg 
Plantage, Lindet Skov, Hørbylunde

te, men det har i praksis ikke været 
svært at finde rette træer i disse 
bevoksninger.

Der blev etableret to frøplantager i 
1998, og i år er der en enkelt plantage 
med afkom fra de pågældende plus
træer.

Forædling af vintereg
Som nævnt har vintereg en høj prioritet, 
især i det midt- og vestjyske område. 
Vinteregen har få vanris, og det er klart 
bevist, at de jyske vinterege på disse 
lokaliteter er mere vækstkraftige end de 
tilsvarende stilkege.

Udvælgelsen af plustræer begyndte

m.fl.).
Væksten og stammeformen for flere 

af disse bevoksninger anses for at være 
god, og der forventes en stor plustræ
effekt i dette forædlingsprogram. Der er 
etableret én klonfrøplantage af Hede
selskabet, og Skov- og Naturstyrelsen 
planlægger også at etablere en enkelt 
klonfrøplantage/ det er en plantage 
med podninger af de pågældende 
udvalgte plustræer.

Planen var oprindeligt at der kun 
skulle anlægges klonfrøplantager fordi

vi forventede at det ville blive vanskeligt 
at få tilstrækkeligt med frø fra alle træer. 
Imidlertid var frøproduktionen i år 2000 
meget stor i de danske bevoksninger af 
vintereg, og det lykkedes at samle 
meget frø ind på mange træer. Derfor er 
der i år planlagt en ca. 5 ha stor 
frøplante-frøplantage ved Randers.

Udvælgelse og 
afprøvning af kårede 
egeprovenienser
Det vil tage 15-25 år, før frøplantagerne 
producerer store frømængder, men selv 
på det tidspunkt vil en betragtelig del af 
den danske frøproduktion skulle leveres 
fra kårede bevoksninger.

Der kåres i dag eg til både skovpro
duktion og værn/læ. I de senere år er 
der blevet kåret mange nye bevoksnin
ger, og en række af dem er vintereg 
som man forventer sig meget af.

Det er uhyre vanskeligt at vurdere 
hele bevoksninger på baggrund af 
deres umiddelbare udseende. Det er 
derfor vigtigt at afprøve dem. Afprøve
de provenienser er alt andet lige mere 
efterspurgte end almindeligt kårede, 
men ikke afprøvede frøkilder.

Den seneste større afprøvning med 
egeprovenienser blev igangsat i 1964 
og afstedkom en vigtig revision af 
kåringsfortegnelsen. I dag findes kun 
en håndfuld egeprovenienser som kan 
kalde sig afprøvet med godt resultat, 
herunder F.148, F.286, F. 369, Linne
bjerg krat og Hørbylunde.

Antallet af kårede egeprovenienser 
er dog langt større i dag end for 40 år 
siden, og der er en meget stor variati
onsbredde i kvalitet, fænologi 
(udspring, afmodning) og anvendelses
formål. Der er derfor et stort behov for 
at afprøve de nu mere end 120 danske 
egebevoksninger, som er kåret.

Det store frøår i 2000 gav mulighed 
for at anlægge forsøg med henblik på 
at afprøve de danske kårede provenien
ser af eg. Indsamlingerne er foretaget i 
samarbejde med de største frøhandlere 
og skovdistrikter. Resultatet af indsam
lingerne har oversteget enhver forvent
ning, og der er blevet indsamlet frø fra 
94 forskellige egebevoksninger, hvoraf 
de fleste er kårede. Der indgår en per
lerække af de bedste og mest benytte
de danske frøkilder.

Allerede i år etableres tre afprøvnin
ger på forskellige lokaliteter med de 
pågældende provenienser. Hvert af dis
se forsøg er mere end 2 ha store, og de 
indeholder 3-400 parceller.

Allerede inden for få år kan vi få 
viden om etableringsevne og vækst i 
ungdomsfasen. Erfaringsvis kan vi leve
re pålidelige data om ungdomsvækst 
og kvalitet allerede, når forsøgene er 
12-15 år gamle. På dette tidspunkt er 
egene begyndt at røbe egenskaber 
som stammerethed og tendens til fin
eller grovgrenethed.
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Der indføres også eg fra Polen, og derfor er der anlagt et proveniensforsøg med 
polsk eg. Foto viser plustræ i bevoksning i Polen. Foto: Jan Svejgaard Jensen

Afprøvninger af norsk eg
I Danmark har man i mange år anvendt 
eg af norsk oprindelse, primært i det 
vestlige Jylland. Der har hovedsageligt 
været tale om vinterege, der dog ofte 
har været blandet med stilkeg.

De norske ege anbefales specielt til 
værn og læ, men de er også brugt i 
skovbruget. De norske agern kommer 
primært fra Øst Agder - og specielt fra 
området mellem Kristiansand og Aren
dal - men af og til får vi også frø udenfor 
dette område.

Resultaterne er desværre varierende, 
og yngre forsøg viser også at der er 
stor forskel mellem provenienserne i 
vækst og artsrenhed. De Danske Plant
ningsforeninger, frøhandlere, Frøkilde- 
udvalget og Kåringsudvalget har i man
ge år haft stor interesse og ønske om at 
få beskrevet de norske frøkilder bedre 
og har besøgt de norske frøsarrilere og 
myndigheder flere gange.

Der er gennemført foreløbige under
søgelser af artsrenhed blandt de norske 
ege. De viser, at man finder en tendens 
til hybrid-dannelse i de fleste populatio
ner, der er undersøgt.

Man bør holde indsamlingerne i 
området mellem Kristiansand og Larvik. 
Uden for dette område er stilkegen 
mere dominerende. Disse ege fejler i 
princippet ikke noget, men de er ikke 
grundigt undersøgt. Undersøgelser af 
frostresistens hos stilkeg fra Nordeuro
pa har vist at eg fra vestlandet i Norge 
er mest følsomt, mens eg fra Vestfold i 
Oslofjorden er mest robust.

For at få afprøvet og beskrevet det 
norske materiale bedre blev der i 2000 
etableret 6 forsøg med norske proveni- 
enser af eg på 5 danske lokaliteter 
samt en i Norge. Der indgår provenien- 
ser fra de 15 vigtigste indsamlingsom
råder i Norge. Forsøgene baserer sig 
på indsamlinger, foretaget i 1998. 
Resultater fra disse forsøg forventes 
om 5-10 år.

Afprøvninger af polsk eg
De danske frøhandlere har også vendt 
blikket østpå efter egnede egeproveni- 
enser til skov og landskab. I de senere 
år er der anvendt en mindre mængde 
polsk eg på forsøgsbasis, men i 2001 
blev der etableret et enkelt større prove
niensforsøg i Jylland med eg fra Polen.

For at undersøge de polske ege 
nærmere har en gruppe af fagfolk og 
forskere endvidere været i Polen for at 
opsøge nye og spændende frøkilder.
Det forventes, at især vinteregene kan 
anvendes som alternativ til de norske 
ege. Dette medførte i 1999 en indsam
ling fra mere end 30 forskellige polske 
frøkilder.

Det forventes, at vi vil forstærke 
undersøgelserne i år gennem indsam
ling af mere agern fra et mindre og bed
re udvalg af disse bevoksninger. Disse 
vil blive sået, og forsøg vil blive anlagt 
på 2-3 lokaliteter i Jylland.

Afsluttende kommentar
De nævnte plantager og afprøvninger 
er meget erhvervsrettede, men kan 
også anvendes til mere forsknings
prægede undersøgelser.

I den forbindelse bør det nævnes at 
Skov & Landskab i 2000 etablerede 4 
feltforsøg med 42 forskellige nordeuro
pæiske og danske egeprovenienser. 
Disse forsøg har allerede givet mulig
hed for en foreløbig udpegning af egne
de og uegnede proveniensområder. En 
række af provenienserne er allerede 
undersøgt for vækst, frost- og tørkeresi
stens.

Formålet med disse forsøg er at 
undersøge geografisk variation med 
henblik på at fastlægge geografiske 
grænser for genbevaring og forædling, 
samt for at forudsige konsekvenserne af 
klimatiske forandringer.

I år vil der være anlagt 9 frøplantager 
med eg baseret på forædlingsprogram
met, og der er anlagt 14 proveniensfor
søg med over 170 provenienser. Inden 
for en overskuelig årrække vil der kom
me frø fra disse plantager, og vi vil få et 
langt bedre beslutningsgrundlag end 
hidtil for valget af egeprovenienser og 
et langt bedre frømateriale til skov og 
landskab.

Litteratur
Jensen J.S. 1994. Provenienser af stilkeg og 
vintereg. Forskningsserien 2, Forskningscen
tret for Skov & Landskab, 271 s.
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a 17-year old Dutch open-pollinated progeny 
trial with Quercus robur (L.). Forest Genetics 
4(3): 139-147.

Wellendorf, H. (1988). A Danish Norway 
spruce breeding plan from 1972 - a retrospe
ctive review 15 years later. IUFRO working 
party S.2.02-11 meeting on Norway Spruce 
Provenances, Breeding and Genetic Conser
vation, Tjdrnarp, Sweden, Institute for Forest 
Tree Improvement.

Deltagere
Det omfattende arbejde har ikke kun
net gennemføres uden et godt sam
arbejde mellem mange institutioner.

Skov & Landskab har planlagt 
aktiviteterne i samarbejde med bru
gerne. Skov- og Naturstyrelsen har 
sammen med Fledeselskabet anlagt 
langt de fleste frøplantager. Plus
træudvalg og udpegninger af prove
nienser er også sket i et fælles sam
arbejde. Danmarks JordbrugsForsk- 
ning, Forskningscenter Årslev har 
medvirket ved vinteregeprogrammet 
og den ledsagende forskning på eg.

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

AARESTRUP PLANTESKOLE
Aarestrupvej 162 • 7470 Karup • Tlf. 8666 1790/ 9740 5244
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Denne type cykling vil Silkeborg Statsskovdistrikt ikke se fremover. Ifølge 'Ve ti 
gyldne regler" må-cyklisterne ikke cykle ved siden af trapperne ved skovenes man
ge smukke bakker.

Grove cykeldæk, som bremser med 
vægten af en 80 kg tung cyklist, blot
lægger jord og rodnet, og erosionen er 
startet.

FRIVILLIGHEDEN
FØRST

Tekst og foto: 
journalist Max Steinar

Bakkerne i Silkeborg 
Statsskov slides så 
stærkt af mountainbike- 
re at der laves dybe 
spor, som udhules af 
regnen.

Skovrideren har netop 
indgået en frivillig aftale 
med cyklisterne. Hvis 
de ikke følger ”de ti 
gyldne regler”, kan 
tvungne ruter komme på 
tale.

- Det er spor som dette, vi er meget 
kede af, Man behøver ikke megen fan
tasi for at forestille sig, hvad der sker, 
når der kommer et voldsomt regnskyl.

Skovrider Niels Juhl Bundgaard 
Jensen har rynkede bryn, mens han 
kigger ned ad det voldsomme ar i lyng
bakken her på Dronning Loviseshøj i 
Silkeborg Nordskov. Således navngivet, 
fordi den senere grevinde Danner under 
en udflugt med Kong Frederik d. 7. blev 
så begejstret for udsigten, at stedet 
blev opkaldt efter hende.

- Vi ryddede bakken for trævækst 
netop for at skovgæsterne kan nyde 
udsigten herfra, og med håbet om, at 
lyngen ville vende tilbage. Så er det 
ærgerligt, at mountainbike cyklisterne 
som noget af det første skaber et helt 
nyt spor ned over bakken, fastslår 
Bundgaard Jensen,

Distriktet har modtaget en del 
opringninger fra andre brugere af sko
ven, som klager over cyklisterne. En 
gruppe af pensionister har til dels taget

sagen i egen hånd, idet de trækker gre
ne og kvas ud, hvor cyklisternes færden 
har skabt begyndende erosion.

- Ja, jeg er faktisk glad for hånds
rækningen. Man kan se, at det hjælper. 
Cyklisterne må ændre rute. Skete det 
ikke, vil skaderne ellers blive af perma
nent karakter. Nogle steder er sliddet 
blevet meget voldsomt, og hvis sporet 
ligger således, at vandet ikke kan løbe 
væk under et regnskyl, kan en massiv 
tordenbyge skære sig dybt ned, siger 
Bundgaard Jensen.

Netop Silkeborg distriktet er på 
grund af de mange bakker særlig 
sårbar for slid og efterfølgende erosion. 
Bundgaard Jensen har ud fra snak med 
sine kollegaer kun hørt om problemer ét 
andet sted, nemlig ved Hald Sø under 
Fussingø Statsskovdistrikt.

Tvungen rute
Som omtalt i Skoven 1/02 har Køben
havns Skovdistrikt opretter en mountain
bike rute på 26 km ved Furesøen, og de
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har lukket andre områder for cyklister
ne.

Skov- og Naturstyrelsen har spurgt 
Bundgaard Jensen, om den model var 
en ide for Silkeborg. Skovrideren bragte 
spørgsmålet videre til Midtjysk Moun
tainbike Club.

De svarede nej tak. En stor del af for
nøjelsen ved at cykle i Silkeborg Skov
ene er netop det væld af muligheder, 
der er for at lade styret pege mod vest, 
øst eller syd. Der er skov, bakker og 
søer overalt.

- Jeg forstår godt cyklisterne, siger 
Bundgaard Jensen, som selv har 
anskaffet sig en mountainbike. Han har i 
øvrigt ikke oplevet kritisabel adfærd hos 
andre cyklisterne, når har han været 
ude.

- For mange er det som at komme til 
et eventyrland, når de cykler ad nye 
veje og stier. Med fornuftig opførsel skal 
problemerne kunne lade sig løse. Der
for håber jeg meget på, at ”De ti gyldne 
regler" - som vi netop er ved at finpud
se sammen med Midtjysk Mountainbike 
Club - vil blive fulgt. Jeg vil helst dialo
gens vej i stedet for at lave påbud.

Restriktionskort
I samarbejde med den lokale mtb-klub 
vil distriktet nu udarbejde et restriktions
kort, der tydeligt angiver, hvor man ikke 
må køre. Senere skal kortet suppleres 
med forslag til gode ruter.

Distriktet vil hurtigst muligt lægge 
kortet ud på sin hjemmeside på adres
sen www.skovognatur.dk/silkeborg , 
således at budskabet kommer bredt ud, 
også til andre klubber, brugere og turi
ststeder.

- Jeg tror meget på, at disse tiltag 
nok skal hjælpe. For ti-femten år siden 
var der problemer med nogle oriente
ringsløbere, som til stor gene for kron
vildt og rådyr løb gennem de tætteste 
tykninger, hvor vildtet troede sig i sikker
hed. Det problem fik vi afhjulpet gen
nem dialog, og jeg er ret sikker på, at 
det også nok skal lykkes med mountain- 
bikerne, forudser skovrider Niels Juhl 
Bundgaard Jensen.

Alle fotos af cyklisten er optaget med en 
god ven af forfatteren som model. Han 
har brugt skoven i 15 år og kører aldrig 
ved siden af trapperne i virkeligheden.
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Andre skovgæster, specielt nogle pen
sionister, har taget sagen i egen hånd 
ved at slæbe grene og kvas sammen i 
de spor, cyklisterne har lavet. Det er 
skovrideren glad for, idet erosionens 
omfang mindskes.
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Dronning Loviseshøj er et pragtfuldt 
udsigtspunkt. Distriktet har givet luft, så 
lyngen kan vende tilbage på bakken, 
men så kom cyklisterne. De har skabt et 
meget uhensigtsmæssigt spor, som 
skovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen 
gerne var foruden.

De ti gyldne regler for mountainbikere på 
Silkeborg distrikt
1. Kør kun på veje og faste stier. Udvid ikke de faste stier.
2. Vis hensyn til andre brugere af naturen. Passér andre skovgæster langsomt 

og hold afstand. Gør opmærksom på din tilstedeværelse i god tid.
3. Undgå helst de markerede vandrestier, og vær varsom, hvis de benyttes. De 

markerede ridestier undgås helt.
4. Kør ikke i de mest populære publikumsområder, f.eks. stierne langs Rem

strup Å, omkring Almind Sø, Slåen Sø, m.v. Undersøg på Silkeborg Stats
skovdistrikts hjemmeside (www.sns.dk/silkeborg/), hvor der er restriktioner, 
inden du kører (kortet er p.t. under udarbejdelse).

5. Kør varieret, brug ikke de samme områder hver gang.
6. Kør med omtanke, så jordbunden ikke ødelægges. Brug rigtig bremseteknik.
7. Undgå opkørte områder og blød bund (f.eks. sønære, lavtliggende stier).
8. Skyd ikke genvej, hvis en sti/vej er spærret eller ender blindt. Vend om i ste

det!
9. Kør ikke på eller ved siden af trapper, hverken op eller ned.
10. Er du i tvivl, så kontakt Skov- og Naturstyrelsen, Silkeborg Statsskovdistrikt, 

eller den lokale mountainbike klub (Midtjyllands Mountainbike Club).

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

Planter til; Pyntegrønt & juletræer, skov, læ & vildt
Service; hurtig og 

fiexibel levering direkte til kunden.

SKOVEN 6-7 2002 291



LOVGIVNING

SKOVREJSNING 
I STRID MED LOVEN?
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Af stud. silv. Inger Knude og 
stud. silv. Rikke Skyum

VVM redegørelser bru
ges til at vurdere hvad 
større anlægsprojekter 
betyder for miljøet.

Forfatterne mener at 
det ved al skovrejsning 
bør undersøges om der 
er behov for VVM.

Amter og andre offent
lige myndigheder har 
hidtil ment at miljøhen
syn er inddraget ved 
udpegning af skovrejs
ningsområder.

Vi har lavet et bachelorprojekt på skov
brugsstudiet hvor vi har set på, om VVM 
er et fornuftigt værktøj til at sikre miljøet i 
forbindelse med skovrejsning. Sam
menholdes lovgivningen med den 
generelle holdning og praksis ses visse 
problemer.

Den generelle holdning er, at VVM er 
overflødig i forbindelse med skovrejs
ning. Der peges på at der ved udlæg
ningen af positivområder (områder hvor 
skovrejsning er ønsket) er taget alle de 
nødvendige hensyn til miljøet. I praksis 
er der ikke foretaget nogen VVM for 
skovrejsning i Danmark endnu, men lov
givningen siger, at det skal vurderes for 
hvert enkelt skovrejsningsprojekt, om 
der er risiko for en betydelig indvirkning 
på miljøet.

VVM skal ses som miljøregulering 
gennem forhandling mellem bygherre, 
myndighed og borger. Det miljø der 
skal tages hensyn til er: mennesker, flo
ra, fauna, jordbund, vand, luft, klima, 
landskab og samspillet mellem disse, 
samt kulturarv og materielle goder. Det 
vigtigste ved en VVM er ikke selve rap
porten men processen bag.

VVM og skovrejsning
Mange, heriblandt Skov- og Naturstyrel

sen, anser VVM i forbindelse med skov
rejsning for at være overflødig. Den 
generelle holdning er, at amternes 
udpegning af positiv- og negativområ
der sikrer, at skovrejsning kun sker på 
egnede lokaliteter.

Skovrejsning anses generelt for at 
være gavnligt for miljøet, men kan også 
have negativ indvirkning såsom at 
påvirke småbiotoper, ødelægge kultur
arv og ændre jordbundsforhold. Den 
generelle positive opfattelse af skovrejs
nings indvirkning på miljøet er nok grun
den til, at VVM endnu ikke har været 
anvendt ved skovrejsning i Danmark.

Screening kontra 
positivområder
Kriterierne for screening er fastsat i 
direktivet/samlebekendtgørelsen og 
omfatter bl.a. områdets miljømæssige 
sårbarhed, nuværende arealanvendel
se, projektets omfang og miljøpåvirknin
gens varighed. Ud fra disse kriterier 
vurderes om det konkrete projekt med
fører en risiko for en væsentlig mil
jøpåvirkning.

Positivområder udpeges af amterne 
ud fra en vejledning lavet af Skov- og 
Naturstyrelsen og Landsplanafdelingen. 
De overordnede kriterier er sikring af

drikkevandsinteresser, bynært friluftsliv 
og grønne netværk.

Negativområder udpeges hovedsa
geligt for at friholde arealer til anden 
anvendelse.

Udlægningen af positivområder er 
ikke blevet revideret meget siden første 
udlægning. Dengang blev de landska
belige hensyn vægtet meget højt. Mange 
marginale jorde blev udpeget, og det 
kan give en konflikt, da mange af de 
sårbare naturtyper netop findes her. 
Naturbeskyttelseslovens §3 beskytter 
mange sårbare naturtyper, men ikke alle.

Screeningskriterierne er mere omfat
tende og specifikke end retningslinjerne 
for udpegning af positivområder. Ved 
skovrejsning i positivområder stilles der 
ingen krav om f.eks. træartsvalg og 
blandingsforhold. Ved screening deri
mod kan der for den enkelte lokalitet 
differentieres, så bestemte træartsvalg 
ikke udløser VVM-pligt, mens andre gør.

Der er i høj grad risiko for, at amterne 
ikke tager screeningen alvorligt, så læn
ge skovrejsningsprojekterne befinder 
sig inden for de positivområder, som de 
selv har udlagt.

Et konkret eksempel
For at illustrere den mulige konflikt vises
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Signaturforklaring

Byområde/sommerhusområde

Eksisterende skov 

Hidtidige skovrejsningsområder 

Nye skovrejsningsområder 

Hidtidige områder, hvor skovtilplantning er uønsket 

I Nye områder, hvor skovtilplantning er uønsket 

□ Område med særlige drikkevandsinteresser 

XT/å/å Særligt beskyttelsesområde

Når man laver en VVM redegørelse skal man se på hvordan et projekt påvirker mil
jøet - dvs. mennesker, flora, fauna, jordbund, vand, luft, klima, landskab og sam
spillet mellem disse, samt kulturarv og materielle goder.

et eksempel på udpegning af positiv
områder i Viborg amts regionplan 1997- 
2009, se figur 1.

I regionplanen har Viborg amt 
udstukket retningslinjer for udpegning 
af positivområder:
• Marginale jorde (ringe landbrugsin

teresse)
• Afrunde eksisterende skove (træpro

duktion i hovedsædet)
• Rekreation (bynær, turistområde)
• Beskyttelse af drikkevandsressourcer 

Det pågældende område er udlagt til
særligt beskyttelsesområde og omkran
ser et vandløb klassificeret som gyde- 
og yngleopvækstvand for laksefisk, hvil
ket er god kvalitet.

Områdets status som positivområde 
giver ud fra nuværende praksis umid
delbart lov til skovrejsning uden yderli
gere hensyn. Dvs. der er f.eks. intet, der 
hindrer, at hele området plantes til med 
nåleskov, og at vandløbet dermed skyg
gelægges.

En screening giver mulighed for at 
fastsætte hensigtsmæssige træarter, og 
at dele af vandløbsstrækningen fasthol
des som åbne arealer.

VVM som værktøj
Vi anser VVM for at være et meget for
nuftig værktøj i forbindelse med skov
rejsning, hvis det anvendes rigtigt. For 
at VVM fremstår som et troværdigt 
værktøj, og ressourcerne anvendes 
optimalt, er det nødvendigt med en 
screening, der sikrer, at alle projekter, 
der påvirker miljøet væsentligt, under
kastes VVM, mens resten fritages. Ved 
udarbejdelse af VVM er det vigtigt kun 
at beskæftige sig med aspekter, der er 
relevante for det konkrete projekt.

Der er endnu ikke foretaget VVM ved 
skovrejsning i Danmark. Det kan skyl
des, at der ikke har været projekter, 
hvor det har været nødvendigt, eller at 
screeningen reelt ikke er foretaget. 
Sidstnævnte er et klart brud på loven, 
idet der skal udarbejdes VVM, hvis et 
skovrejsningsprojekt på grund af dets 
art, dimensioner eller placering må 
antages at kunne få væsentlig indvirk
ning på miljøet.

Artiklen er baseret på et bachelor
projekt på skovbrugsstudiets 6. seme
ster: "VVM - et værktøj til miljøsikring 
ved skovrejsning i Danmark?"

VVM redegørelser
Forkortelsen VVM står for Vurdering 
af projekters Virkning på Miljøet.

VVM bruges meget i landbruget i 
forbindelse med svinefarme og er 
ellers kendt fra store anlægsprojek
ter - f.eks. genopretningen af Skjern 
Å. VVM-processen skal belyse, hvil
ke konsekvenser gennemførelsen af 
et projekt kan få for miljøet. I proces
sen undersøges bl.a. alternativer, 
der kan være med til at afgøre hvilke 
negative påvirkninger af miljøet i 
bred forstand, der kan accepteres 
set i forhold til projektets økonomi
ske, rekreative og sociale gevinst.

I 1985 kom det første EU-direktiv 
om VVM (direktiv 85/337), ifølge hvil
ket det var frivilligt at foretage VVM 
ved skovrejsningsprojekter. Med 
direktiv 97/11 kom der en opstram
ning, som gjorde det lovpligtigt at 
screene (lave en foreløbig under
søgelse) for VVM-behov ved projek
ter, hvor VVM tidligere var frivilligt.

Fristen for at gennemføre direkti
vet var sat til 14. marts 1999, og det 
skete i Danmark i form af samlebe
kendtgørelse nr. 428 af 02/06/1999. 
Dette medførte, at enhver der ønsker 
at rejse skov - både offentlig og pri
vat, med og uden tilskud - har pligt 
til at få foretaget screening for VVM- 
behov, hvilket sker ved at forelægge 
projektet for amtet.

VVM vil ikke være aktuel ved alle 
skovrejsningsprojekter. Aktualiteten 
afgøres ikke direkte af områdets sta
tus som positiv- eller negativområde. 
VVM vil typisk være aktuelt, hvor der 
er særlige hensyn til flora og fauna, 
der ønskes opfyldt eller særlige 
ønsker til skovens funktion og 
udformning.

VVM skal altså være et værktøj til 
at stille mere differentierede krav til 
det enkelte skovrejsningsprojekt, i 
forhold til de muligheder en ren til
skudsordning giver. Det skal dog 
understreges, at VVM kan blive aktu
elt ved skovrejsning både med og 
uden tilskud.

^ ~ l i o r t h c d c  p l a n t e s k o l e  V s

v. SØREN OG THORKILD IVERSEN 
Tukærvej 12 • DK 8850 Bjerringbro

SKOVPLANTER - LÆPLANTER - LANDSKABSPLANTER

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

- til det høje græs 
www.skoerpingmotor.dk 

eller tlf. 98 39 17 11
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DRIFTSTEKNIK

Af Steffen Havelund 1), Ebbe 
Bøllehuus 2), Frans Theilby 2)

Den tekniske udvikling 
giver mulighed for at 
anvende færre veje i 
skoven. Til gengæld 
skal de være i bedre 
stand for at kunne holde 
til færdselen.

De eksisterende 
vejmaterialer kan ofte 
genbruges.

Visse affaldsprodukter 
er velegnede til skov
veje.

SKOVENS VEJE

Læsstørrelse

Denne artikel er en let redigeret udgave 
af en poster fra Skov & Landskabskon
ferencen i februar 2002. Red. Figur 1. Den optimale vejafstand er øget i takt med den tekniske udvikling.

Skovens vejnet skal bl.a. sikre at virk
somhedens transporter kan foregå til 
lavest mulige omkostninger. Derfor skal 
vejnettet passe til den aktuelt anvendte 
teknologi i transportarbejdet.

Vejnettet i mange skove er opbygget 
i forrige århundrede så det passede til 
den teknologi som var til rådighed. I 
starten var det heste som forestod ter
ræntransporten, senere landbrugstrak
torer, og i vore dage klares store dele af 
terræntransporten af specialiserede 
udkørselstraktorer.

Terræntransport med heste betyder 
små læs og med kort afstand til nærme
ste vej, hvor transporten kan fortsætte 
med lastbil. Derfor er det nødvendigt 
med et meget tæt vejnet.

Udslæbning og udkørsel med min
dre landbrugstraktorer giver mulighed 
for lidt større læs og noget større hastig
hed i terræn. Derfor er det økonomisk 
optimalt med lidt større afstand mellem 
vejene end ved anvendelse af heste.

1) Skov & Landskab (SKS),
2) Skov & Landskab (FSL)

Fastlæggelse af optimal vejtæthed
kr/ha

600

Laveste
omkost

totale
ning

------

20 25 30 35 40 45 50 55 60

m/ha
— Vedligehold kr/ha —Terræntransport kr/ha —Samlet omk. kr/ha

Figur 2. Fastlæggelse af optimal vejafstand ud fra omkostningernes afhængighed 
af vejtætheden.
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Tabel 1. Priser på vejmateriale fra grusgrav, sommeren 2001.

Materiale Pris kr/m3

Fyld/bundgrus (uknust materiale) 20-35
Stabilt grus 0/32 60-90
Knust genbrugsasfalt (70-85 kr./ton) 125-150
Vejmix med 50% asfaltgenbrug 80
Knust beton 80-100
Knust bygningsgenbrug 60-80

Hertil transportomkostninger Min. 30

Anvendelse af udkørselstraktorer 
med store læs og god fremkommelig
hed i terræn betyder at vejtætheden 
kan sænkes yderligere i forhold til 
anvendelse af landbrugstraktorer. Se 
figur 1.

I samme periode som terræntrans
porten er skiftet fra heste til udkørsels
maskiner er det blevet nødvendigt at 
opgradere vejenes standard i takt med 
stadigt større og tungere lastbiler. Ved 
oparbejdningen af det seneste storm
fald blev der givet tilladelse til kørsel 
med op til 12,5 ton akseltryk på lastbi
lerne.

Færre men bedre veje
Den tekniske og økonomiske udvikling 
gør altså at der er blevet behov for 
færre veje i skoven. Til gengæld skal de 
veje som bevares være i en højere klas
se med hensyn til bredde, bæreevne, 
jævnhed og rethed.

Hvilken vejtæthed og hvilken vedli
geholdelsesstandard der er mest øko
nomisk afgøres af omkostningen til ter
ræntransport og vejvedligeholdelse. 
Hvor summen af disse er lavest, findes 
den optimale vejtæthed under de givne 
forudsætninger. Se figur 2.

Genbrug materialerne
De faktiske omkostninger til vejvedlige
holdelse pr. løbende meter vej svinger 
fra 1-4 kr/m for afretning af vej uden 
supplerende materiale til 12-40 kr/m for 
egentlig hovedistandsættelse af vejen 
med tilførsel af supplerende slidlagsma
teriale.

Nybygning af veje forekommer sjæl
dent, men erfaringsmæssigt ligger pri
sen i størrelsesordenen 150-200 kr. pr. 
løbende meter vej.

75-90% af omkostningerne i forbin
delse med vejvedligeholdelse er materi
aleforbrug samt transportomkostninger.

Foto 1-3. Eksempler på vejmaterialer.

Undertiden anvendes slidlagsmateri
aler af for dårlig kvalitet, blot fordi mate
rialerne er billige. Meget ofte forsvinder 
materialerne hurtigt fra vejen, fordi par
tikelfordelingen i materialet er for dårlig, 
og materialets indre sammenhængs
kraft bliver for lille.

Endvidere anvender mange skovdi
strikter en almindelig traktormonteret 
enkeltskærs bagskraber til vejvedlige
holdelsen. Det medfører dels, at en stor 
del af materialerne skrabes bort fra

vejen, dels at vejoverfladen bliver 
ujævn, fordi vejens ujævnheder over
føres til redskabet.

Andre maskinløsninger, såsom gra
der eller treskærs vejhøvl, vil med fordel 
kunne anvendes og være med til at 
"spare” på slidlagsmaterialet eller rette
re genbruge dette. Enhver afretning 
eller høvling af vejen bør afsluttes med 
en tromling.

I artiklen fra Skov & Teknik er vist en 
sådan vejhøvl.

Stabilt grus 
0 - 3 2

DS 401 kv. |,
Lerer vejgru s 0.
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Materialer
Tabel 1 viser materialepriser fra grus
grav, sommeren 2001. Til disse priser 
skal lægges transportomkostninger.

I de senere år er det blevet mere 
almindeligt at anvende forskellige rest
produkter, som slagger, knust asfaltgen
brug eller knust bygningsgenbrug som 
vejmateriale. Kvaliteten af disse materi
aler varierer meget, og nogle af dem er 
underlagt miljømæssige restriktioner.

Knust beton eller knust asfalt inde
holder som regel en større andel af sten 
med skarpe kanter, hvorfor disse mate
rialer kan komprimeres meget effektivt. 
Mindste lagtykkelse bør være 2 gange 
diameteren af de største sten - f.eks. for 
knust genbrugsbeton 0/32 bør mindste 
lagtykkelse være 6 cm. Tabel 2 viser de 
hyppigst anvendte materialetyper.

Foto 1-3 viser eksempler på vejmate
rialer.

Uanset hvilken type af materialer der 
anvendes, så er en efterfølgende kom
primering af disse nødvendig. Kompri
meringen kan foretages med en almin
delig tung glatvalset tromle, men endnu 
bedre er en tung glatvalset vibrations
tromle. Disse tromler kan lejes for for
holdsvis beskedne beløb, eller man kan 
hyre en entreprenør til at udføre arbej
det. Se foto 4-6.

Flere firmaer tilbyder udlægning og 
afretning af nye slidlagsmaterialer som 
totalentreprise. Hvis man foretrækker 
den løsning vil resultatet altid blive mere 
varigt, såfremt materialerne komprime
res på vejen. Trafikken alene vil nok 
komprimere materialerne i sporene, 
men det vil ikke have nogen effekt i 
midten.

■1161

53S
w.r. T-'

‘

Foto 4. Komprimering med glatvalset vibrationstromle.

Tabel 2. De hyppigst anvendte genbrugsmaterialer til veje.

Materiale Miljørestriktioner Bemærkninger

Slagger fra affaldsforbrænding Ja* Mindre egnet
Bundaske fra kulfyrede kraftværker Ja* Uegnet
Flyveaske fra kulfyrede kraftværker Ja* Uegnet
Knust asfaltgenbrug Nej** Egnet evt. i blanding med 

stabilgrus som slidlag
Knust bygningsgenbrug/beton Nej Velegnet - vær opmærksom 

på fremmedmaterialer
Knust bygningsgenbrug/blandet Nej Egnet - vær opmærksom 

på fremmedmaterialer

* Anvendelse skal anmeldes til Amtsrådet. Der skal foreligge analyseresultater, og ofte skal 
materialet afdækkes med en fast eller tæt belægning. Se Miljø- og Energiministeriets 
bekendtgørelse nr. 655 af 27/06/2000: ’Bekendtgørelse om genanvendelse af restproduk
ter og jord til bygge- og anlægsarbejder".

** Restriktioner ved etablering af deponier, se Miljøstyrelsens "Cirkulæreskrivelse om anven
delse af opbrudt asfalt til vejbygningsformål m.v.” - M85-1310-4.

Foto 5. Udlagte vejmaterialer uden komprimering. Ryttere har Foto 6. Nyudlagte vejmaterialer uden komprimering, 
allerede efter få uger gjort vejen meget ujævn.

m r r '

' V , -‘o

■M ♦ -r

-&

4*
.: >

is mms c*

296 SKOVEN 6-7 2002



DRIFTSTEKNIK
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Figur 3. Omkostninger til vedligeholdelse af vej i privatskovbru
get, fordelt på tre regioner 1980-2000.

Terræntransport
afstand, m
1000

900

Terræntransportafstand som funktion af vejtæthed

Vejtæthed, m/ha

Figur 5. Terræntransport som funktion af vejtæthed.

Beregning af optimal vejafstand
Omkostningerne til vejvedligeholdelse har været stort set uændrede igennem en årrække, se figur 3.

Talmaterialet i disse beregninger er især hentet fra Dansk Skovforenings regnskabsoversigter 1999. Beregningerne er lavet 
ud fra en antagelse om en gennemsnitlig vejtæthed på 40 m/ha (4 km/km2). For statsskovbruget viser en overslagsberegning 
en vejtæthed på 3,6 km/km2 bevokset areal. I flere af de gamle skove er vejtætheden dog ofte over 50 m/ha.

Til sammenligning med disse tal kan anføres at man i Norge stræber efter at nå op på en vejtæthed på 1,4 km/km2 eller 14 
m/ha. For det centrale Tyskland har man fundet en teoretisk optimal vejtæthed på 2,1 km/km2 (21 m/ha).

For kortudsnittet i figur 4 opnås en reduktion i vejtætheden til 38 m/ha ved at nedlægge (= ophøre med vedligeholdelsen) af 
de to veje markeret med rød streg.

Beregning af optimal vejafstand
Beregningsmetoden er udviklet til dimensionering af vejnet ved åbning af naturskov og etablering af store plantager, men kan
også anvendes til at skønne optimalt vejnet i eksisterende skov.

hvor
Cv = omkostningen til vejvedligeholdelse eller vejbygning 
Td = afstandsafhængig omkostning til terræntransport 
Q = hugstudtag

Nedenfor vises to eksempler på beregning af optimal vejafstand ved to forskellige typer transportudstyr. I begge tilfælde er 
vejomkostningerne på 2,40 kr/m/år (2400 kr/km/år), og hugstudtaget er 5,10 m3/ha (510 m3/km2).

Eksempel 1
Udkørselstraktor, pris 450 kr/time Figur 4. Eksempel på nedlæggelse af to veje.
Læsstørrelse 8 m3

Gennemsnitlig hastighed 0,50 km/time 
Transportkapacitet 450 / (8 * 0,5) =
112,50 kr/(m3*km)
Optimal vejafstand 0,41 km - 410 m 
Denne vejafstand giver en teoretisk gen
nemsnitlig transportafstand for effekter 
på 410 m / 4 = 103 m.

Eksempel 2
Landbrugstraktor med spil, pris 240 
kr/time
Læsstørrelse 1,50 m3 
Gennemsnitlig hastighed 0,70 km/time 
Transportkapacitet 240 / (1,5 * 0,7) =
228,57 kr/(m3*km)
Optimal vejafstand 0,29 km - 290 m 
Denne vejafstand giver en teoretisk gen
nemsnitlig transportafstand for effekter 
på 290 m / 4 = 73 m.

LØVENHOLM SKOVDISTRIKT 

TAARUP SKOV L = 9* 15cm - 10,8km 
n=34

Vejtæthed » -*— » 4,95 km/km2 
4 ' 2 10.8

Vejtæthed 35 50 m/ha
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Den optimale vejafstand, S, er:

S =  2x
C,
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DÆKRODSPLANTER I DANMARK

HVAD ER SOMMERPLANTNING?
Af Peter Benfeldt, Danverde

Dækrodsplanter kan 
måske udplantes hele 
sommeren. Forsøg star
tes herhjemme.

Længere nordpå i Skandinavien planter 
man træer året rundt undtagen 3 uger i 
industriferien. Hvordan det gennem
føres og hvorfor, fortæller denne artikel 
lidt om.

I Danmark vil vi ikke stå tilbage for 
de nordlige kolleger, så vi springer også 
ud i at plante dækrodsplanter i juni-juli- 
august. Midt i vækstperioden.

Hvad er
sommerplantning?
Begrebet sommerplantning opfattes i 
Norden som plantning af træer i vækst. 
Af gode grunde er der altid tale om 
dækrodsplanter.

Mod sommerplantning taler risikoen 
for udtørring. For taler bedre udnyttelse 
af kapaciteten, og at træerne vokser 
fast med det samme og derefter er hur
tigt etableret.

Hvorfor
sommerplantning?
Der er to årsager til sommerplantnin
gens opståen og efterhånden voksende 
omfang:

1. Ønsket om fuldmekaniseret plant
ning. Maskiner forrenter sig bedst, når 
de kører året rundt. Derfor skal man 
kunne plante så mange af årets måne
der som muligt.

I Sverige fungerer det med gran/fyr 
sådan, at de store plantemaskiner star
ter sydpå, når vinteren letter, og så 
kører de nordpå med sommeren. De 
varmeste og tørreste 3 uger holdes nor
malt ferie. Til efteråret drager maskiner
ne atter mod syd, presset frem af vin
terens komme. De går kun nødigt i vin
terhi.

2. Ønsket om en længere plante- 
sæson. I Finland støder man på som
merplantning af birk. Her gælder det 
virkelig om at have et voksemedie med 
en høj vandkapacitet - birk bruger 
meget vand.

Forholdet mellem rod og top tages 
også i betragtning. Små planter med 
stort volumen er at foretrække. Om 
sommeren anvendes de største typer 
containere - fra 200-500 ccm.

Finnerne planter flere hundrede milli
oner træer om året, og det kan knibe

med at få forårs- og efterårssæsonen til 
at række til plantning af så mange plan
ter. Vinteren er lang, kold og meget 
snesikker, så den kan ikke udnyttes, 
som vi af og til kan i Danmark.

Derfor har man prøvet plantning om 
sommeren, endda med birk. Det stigen
de omfang fortæller at metoden overve
jende har succes.

Kan vi gøre 
det i Danmark?
Det danske sommervejr er uforudsige
ligt. Det er der skrevet ikke så få folke
kære sange om, men er det nu så tilpas 
ustadigt, at man kan regne med det ?!?

Det handler igen - som på andre 
årstider - om kendskabet til lokale jord
bunds/klima-forhold, plantetyper og i 
dette tilfælde viden om, på hvilket tids
punkt trærødder strækker sig. Ved vi 
ikke det ? Vi tror vi ved det.

Svenskerne blev meget overraskede, 
da en undersøgelse viste at skovfyr har 
flere perioder med stop for rodvæksten 
i løbet af en vækstsæson. Det er sand
synligt at rodens vækstrytme er specifik 
for træarterne.

Med dækrodsplanter kan vi lettere hol
de øje med disse perioder med rodvækst 
i forhold til skudstrækningen, der kræver 
megen væde. Det giver ideer til, hvad 
man kunne driste sig til at plante hvornår,

tf

r

Foto 1. Birk fra finsk sommerplantnings
program. Planten kan i Finland plantes 
på dette stadium. Stor container, lang 
tynd pind med relativt lav bladmasse.

m

Foto 2. Sortering af nobilis til sommerplantning. De planter, der har gennemført 
mest af den vandkrævende skudstrækning vælges, de øvrige bliver klar til august.
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men desværre ingen garantier for at det 
lykkes i praksis. Så nu prøver vi det.

Planteprogram 2002
• Juni. Nobilis i reolpløjning, der har 

hvilet l/é år. Planter i % udspring. Vor- 
basse.

• Juli. Eg m.m. i ny reolpløjning. Her- 
ningområdet.

• Juli-august. Nordmannsgran i sandet 
jord, Skanderborg.
Sidstnævnte indgår naturligt i projekt 

’'Kulturstart i nordmannsgran med bar
rods- og dækrodsplanter”. Efter at de 
sammenlignende plantninger har vist, at 
der er potentiale i at mindske stagnation 
efter udplantning med dækrodsplanter
ne (flere gange omtalt i PS Nåledrys), 
fortsætter udviklingen med at udnytte 
potentialet. Et af midlerne er ændret 
tidspunkt for plantning.

Vi følger det op!
I SKOVEN kommer til efteråret en 

mindre reportage om hvordan det gik 
med sommerplantningen. I første 
omgang - kan det overleve? Til næste 
år vil det være muligt at vurdere hvor
dan tilvæksten påvirkes af sommer
plantning.

Kommentarer og ideer: 
danverde@post10.tele.dk
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Maskinfabriken SCHAUMANN
v/ Hugo Kaas-Pedersen
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e-mail: schaumann@schaumann.dk, homepage: www.schaumann.dk
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SKOVENS DYRELIV

SKOVENS STORK 
FÅR ROOMSERVICE

Tekst og foto:
Journalist Jan Skriver, Nibe

I 1953 forsvandt den 
sorte stork fra Danmark, 
men i disse år er den 
ved at komme tilbage.

Men den skal have 
hjælp, mener storke
eksperterne, der nu vil 
sætte redeplatforme op 
i store træer.

Adræt som en skovmår kravler tagdæk
keren Jesper Leegaard otte meter op i 
den knortede eg, der er et par hundre
de år. Forsigtigt bevæger han sig ud på 
en af de solide sidegrene under egens 
mægtige krone.

På skovbunden holder Jørgen 
Jensen fra Dansk Ornitologisk Forening 
(DOF) styr på de byggematerialer, der 
skal hejses til vejrs og sættes sammen 
til en storkerede.

Vi befinder os i en sumpet sønder
jysk skov en grå dag i februar. Her skal 
der ydes roomservice til storken.

Mangler redeplads
Efter aftale med skovens ejer skal Dan
marks første redeplatform til den sorte 
stork sættes op. Skovstorken er set i 
skoven næsten hvert år. Men fuglen, 
som har et vingefang på halvanden 
meter, kan tilsyneladende ikke finde 
plads til en rede med sikker indflyvning.

- Det er blandt andet mangel på 
egnede redetræer, der afholder den 
sorte stork fra at blive en regelmæssig 
dansk ynglefugl, siger Jørgen Jensen, 
der holder øje med bestanden af skov
storke her i landet. Han har den sorte 
stork som "arbejdsart” i projektet Dan
marks Truede og Sjældne Ynglefugle 
(DATSY), som i disse år sætter fokus på 
vilkårene for et halvt hundrede fuglear
ter der kun findes i lille antal.

- Fra den nordlige del af Tyskland, 
hvor den sorte stork er i fremgang, kan 
vi se, af 7 ud af 10 beboede reder er 
kunstige. Det nytter altså at bygge 
redeplatforme.

Og så hejser han flækkede granraf
ter op og langer pilegrene og sluttelig 
lyng i vejret. Rafterne bruges til funda
ment, pilegrenene flettes til en rede, og

Danmarks første kunstige rede til den 
sorte stork er anbragt i godt otte meters 
højde under den mægtige krone af en 
sønderjysk eg. Tagdækker Jesper Lee
gaard er ved at konstruere reden.

lyngen bruges til at fore reden. Til sidst 
saves nogle grene af, så storken har fri 
indflyvning.

- Skovens stork yngler næsten ude
lukkende i kæmpemæssige egetræer 
eller bøgetræer, men den kan også bru
ge skovfyr.

- Erfaringerne viser, at storken skal 
have rum over sin rede, så de høje fug
le kan parre sig i hjemmet. Når ungerne 
vokser til, skal de kunne spadsere ud 
og lave deres første flyveøvelser på 
redetræets kraftige sidegrene. Man kan 
sige, at en forudsætning for at skovstor
ken kan yngle er en so id sidegren 
under en kuppel af en trækrone, fortæl
ler Jørgen Jensen.

Sort stork i fortiden
Siden Danmark blev et skovland har den 
sorte stork været dansk, og den har yng- 
let hos os i årtusinder. Den ankom længe 
før dens hvide fætter, som først kom i 
1400-tallet, da landet blev åbent og 
udviklede sig til et dyrket kulturlandskab.

Vikingerne kendte den sorte stork. 
Den blev kaldt for Odins Svale, for den 
lignede en gigantisk landsvale, når den 
i et majestætisk glimt viste sig over sko
ven. Dengang var der ro i skovene, men 
i dag er fuldkommen fred mere undta

gelsen end reglen, og det har gjort det 
svært for skovstorken.

Kræver ro om foråret
- Fra marts-april, da det sorte storke-par 
etablerer sig, og til slutningen af juli skal 
fuglene have sikkerhed for ikke at blive 
forstyrret ved reden. Hvis man vil hjælpe 
fuglene skal man derfor oprette en zone 
på mindst 300 meter omkring storket
ræet fri for skovbrug og færdsel, fortæller 
Jørgen Jensen. Der er adskillige eksem
pler på at den har ynglet i tørre bevoks
ninger på åbent land, langt fra de våde 
skove hvor den søger føde. Årsagen er 
sikkert kravet om ro på ynglestedet.

- I Tyskland arbejder man målrettet 
på at skabe gode vilkår for den sorte 
stork. I statsejede skove stopper man 
grøfterne, så skoven er mere fugtig, 
sådan som storkene gerne vil have det.

- Private skovejere kan få kompensa
tion for at lade et område være urørt af 
hensyn til storkene. Men så vidt jeg er 
orienteret, er det. initiativ ikke nødven
digt. Alle skovfolk betragter det som en 
stor ære at have den sorte stork i sko
ven, De går frivilligt ind og beskytter det 
begrænsede område, der er nødven
digt, siger Jørgen Jensen.

Som det er tilfældet med mange andre 
storfugle, er det de uregelmæssige for
styrrelser, det uventede, det uberegneli
ge, der kan få et ynglepar til at opgive.

- Også i Tyskland blev den sorte 
stork voldsomt beskudt. I begyndelsen 
af 1900-tallet var der kun en håndfuld 
tilbage. Når man tænker på, at der i 
dag er cirka 450 par sorte storke i de 
tyske skove, sætter det bekæmpelsens 
betydning i relief.

Moser tørlagt
- I takt med efterstræbelsen i fortiden 
blev de danske skove forarmede set fra 
en storks synsvinkel. Op imod 80 pro
cent af alle moser, søer og enge i sko
vene blev drænet.

- Danmarks skove blev tørlagt i stil 
med landbrugslandet. På mange måder 
har situationen for den sorte stork i Dan
mark udviklet sig parallelt med den hvide 
stork. Tilbagegangen for skovens stork 
er bare sket i det skjulte, men fødemulig
hederne er langsomt blevet ringere.

- For den sorte stork har det spillet 
negativt ind, at mange vandløb og grøf
ter, der tidligere var rige på fisk og pad
der, er forsvundet eller er blevet for 
belastede af næringsstoffer, siger 
Michael Grell.
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Den sorte stork kræver våde partier i skovene og op imod 50 kilometer fiskerige 
vandløb og insektrige grøfter indenfor en radius af fem kilometer fra dens redetræ, 
siger Jørgen Jensen fra DOF.

DOF har viden
I Dansk Ornitologisk Forening vil man 
gerne have kontakt med skovfolk, der 
ser den sorte stork, eller kender steder, 
hvor den optræder regelmæssigt.

- Vi har den faglige viden, der i et 
samspil med skovens folk kan sættes 
ind for at beskytte den sjældne fugl. Der 
er storhed i stil med kongeørnen og tra
nen over den sorte stork, siger biologen.

- Det er værd at understrege, at yng
lestederne for den sorte stork vil blive 
behandlet yderst fortroligt. Den sky 
skovstork egner sig ikke til skovgæster 
og besøg i tide og utide, fastslår Micha
el Grell.

Mulige levesteder
Den sorte stork vil sandsynligvis brede 
sig nordpå med Den jyske Højderyg 
som en slags ledelinie. Højderyggen er 
et vandskel, hvor bække både løber 
østpå mod de indre farvande og vestpå 
mod Nordsøen. I et bredt bælte langs 
højderyggen vil der være føderige og 
skovnære vandløb til storken.

Fagfolkene spår, at der kan være 5- 
10 par sorte storke som yngler i løbet af 
det næste tiår. Hvis den altså kan få 
den nødvendige ro - og måske room- 
service i form af kunstige reder.

Adresser
Oplysninger om den sorte stork kan gives til:

Dansk Ornitologisk Forening,
Vesterbrogade 138-140,
1620 København V,
Biolog Michael Grell,
Tit. 33.31.44.04. (Kl. 11-16) 
e-mail: michael.grell@dof.dk

Jørgen Jensen,
Ørnevej 122,
5210 Odense NV,
Tlf. 66.16.45.87.
e-mail: blackstork@mail.tele.dk

Status for 
deri Sorte Stork
Verdens bestand af sorte storke tæl
ler rundt regnet 12.000 par. Ved de 
store fugletræksteder Bosporus og 
Gibraltar ser man hvert år i septem
ber storkene trække mod syd. Kun 
fra disse geografiske nøglepunkter 
kan man få overblik over bestanden.

Europas bestand af sorte storke 
er omtrent således (antal par):

Danmark 0-3
Sverige 0-1
Tyskland 450
Luxembourg 10
Frankrig 40
Belgien 30
Polen 1.100
Tjekkiet 330
Slovakiet 400
Østrig 130
Ungarn 200
Balkanlandene 780
Letland 1.000
Litauen 600
Estland 200
Hviderusland 1.300
Rusland (europæiske del) 200

I alle landene på nær Letland er 
bestanden stigende. I Letland falder 
antallet af ynglende sorte storke på 
grund af en privatisering af skovbru
get, som har ført til en mere intensiv 
drift.

Tendensen de senere år er gået i
retning af flere og flere ynglende 
sorte storke vestpå mod atlanter
havskysten.

APRIL 2002
April har givet lidt mindre nedbør end nor
malt, mest er kommet i det sydlige og vestli
ge Jylland. Det meste faldt i uge 17.

Temperaturen blev i snit 1,5 grader over 
normalen. Det var lunt gennem hele måne
den - kun uge 16 var en smule under norma
len. Der er målt frost næsten overalt i uge 14 
og 15 ned til 3-5 graders frost mange steder.
1 uge 16 og 17 er der kun målt let frost på en 
del stationer, men næsten alle har målt under
2 grader og dermed er der risiko for natte
frost på udsatte steder. Den højeste tempe
ratur var 23 gr. og blev målt allerede den 2. 
på Bornholm.

Maj har til den 27. givet 34 mm på lands
plan mod normalt 48 mm i hele måneden. 
Mest er kommet i Nordøstsjælland, Sønder
jylland og Storstrøms amt. Halvdelen faldt i 
uge 21.

Temperaturen har i snit været 1,6 gr. over 
normalen. Der er målt frost 1 gang - i Kølkær 
uge 19. I uge 18, 19 og 20 har der været 

nogle få målinger under 2 grader (Kølkær, 
Skrydstrup, Billund og Værløse), men alle 
andre stationer har været over 2 grader i 
hele måneden. Lunest blev det i uge 21 hvor 
stort set alle målte over 20 grader.

Nedbør,mm

Amt Målt

April

Normal

29/4-27/5

Målt
Nordjyllands 23 38 35
Viborg 32 40 29
Århus 25 38 24
Vejle 34 45 38
Ringkøbing 45 43 25
Ribe 49 45 28
Sønderjyllands 41 45 45
Fyns 29 38 24
Vestsjællands 27 36 41
Nordøstsjælland 23 39 49
Storstrøms 28 39 45
Bornholms 28 37 37
Landsgennemsnit 33 41 34

Temperatur°C Målt

April

Normal

29/4-27/5

Målt
Middel 7,2 5,7 12,4
Absolut min -2,3 4,5
Absolut max. 17,1 22,5
Antal soltimer 164 178 ikke målt
Antal frostdøgn 4,6 6,6 0,0
Antal graddage 293 312 130

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6
(hård vind) 4
Styrke 8
(hård kuling) 0
Styrke 10
(storm) 0
Hyppigste
vindretninger 0

8 7

1 0

0 0

V, 0 S
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Status for skovens fugle
I det seneste nummer af ’’Fugle og 
Natur" - som udgives af Dansk Ornito
logisk Forening - bliver der i en stor arti
kel gjort en slags status over fuglenes 
situation. En ’’oversigtlig fremstilling af 
de mere generelle tendenser”.

Sangfuglene i skov og krat hører til i 
"den positive ende”, skriver Flans 
Meltofte som er dr. scient i ornitologi og 
formand for DOFs fredningsudvalg. 
Baggrunden for denne beskrivelse er to 
store atlas projekter, og DOF har lavet 
punkttællinger gennem 25 år. De viser 
at der er stabile bestande eller frem
gang for langt de fleste arter.

Mest udtalt er fremgangen for ring
due, huldue, turteldue, lille flagspætte, 
skovpiber, solsort, sjagger, gransanger, 
munk, fyrremejse, korttået træløber, 
gærdesmutte, råge, allike, ravn, bogfin
ke, kernebider, lille gråsisken og grøn- 
irisk.

Krager og husskader er blevet langt 
talrigere. Alligevel er der altså også 
fremgang til de arter som krager og 
skader tager flest æg og unger fra - 
ringdue og solsort.

Fremgangen for fugle i skov og krat 
skyldes formentlig at skovarealet er ste
get gennem de seneste 200 år, og der 
tyndes ikke så meget længere. Des
uden er der blevet flere villakvarterer og 
sommerhusområder med varierede 
bevoksninger som gavner mange af 
disse arter.

Det har også hjulpet at de fleste vin
tre gennem de seneste 15 år har været 
milde, og at de fuglearter der overvin- 
trer i Afrika generelt synes at have det 
godt.

Der er tilbagegang for en række hul
rugende arter som stor flagspætte (i 
skov), broget fluesnapper, sumpmejse, 
musvit (i skov) og spætmejse der for
mentlig går tilbage som følge af den 
intensive skovdrift. Også vendehals, 
jernspurv, gulbug, skovsanger og pirol 
er gået markant tilbage - her kender vi 
dog ikke årsagen.

De danske skove betegnes generelt 
som mere plantager end rigtig skov, 
bl.a. har de mange grøfter ført til at 
moser og enge er stort set væk. Der er 
imidlertid udlagt fine områder med 
naturskov i statsskovene. Elvis dette 
udbredes til at omfatte de endnu større 
arealer med naturskov i de private sko
ve, og hvis der kommer mere vand og 
dynamik i disse naturskove, så er der 
håb om fremgang for flere af de arter 
der er i tilbagegang.

Måske kan vi en dag få mellemflag
spætte og sort stork tilbage - sort stork 
kræver dog også at skovområderne er 
tilstrækkeligt fredelige.

Næsten alle arter af rovfugle trives 
og er i fremgang. Bl.a. er havørn, kon
geørn, fiskeørn og rød glente tilbage - 
og vandrefalken er på vej. Der er dog 
stadig for små bestande af disse og fle
re almindelige rovfuglearter, især glen

ten hvor man har mistanke om forgift
ning og forstyrrelse.

Der er også langt færre duehøge 
end hvad der kunne være i det danske 
landskab. En ny undersøgelse viser at 
den er i tilbagegang de steder hvor der 
er omfattende udsætning af fasaner.

Ser man på alle voksesteder har - 
skovens fugle det altså relativt godt. Det 
sted hvor det går dårligst er fuglene i 
agerlandet - men nedgangen synes 
stoppet efter man er gået over til pesti
cider som nedbrydes hurtigere end før.

Situationen er også dårlig for fuglene 
i heder, overdrev, fersk- og strandenge, 
fordi de fleste af disse halvnaturtyper er 
opdyrket i dag. Samlet set viser bestan
dene af engfugle de mest negative ten
denser.

Kilde: Fugle og Natur 2/02

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

tlf. +45 56 50 32 02 • fax +45 56 50 32 03 
mobil +45 20 45 82 02

Alle skoventreprenøropgaver udføres

Besøg os på www.jjskovservice.dk

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 74 73.

NOTOMN
NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

Pindstrup 
DK-8550 Ryomgård 

Tlf. 89 74 74 74 
Fax 89 74 75 76
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Ræven og 
det øvrige vildt
Ræven er det eneste større rovdyr her
hjemme. På Bornholm kan man få ind
tryk af hvordan ræven påvirker bestan
den af andre vildtarter, fordi ræven har 
været væk fra øen de seneste 15 år.

I november 1986 blev der konstate
ret ræveskab, og i løbet af ganske få år 
forsvandt stort set alle ræve. Det vides 
ikke om der overhovedet findes ræve 
længere.

Rævens påvirkning af vildtbestanden 
kan skønnes ud fra udbyttet af de 
vildtarter som ræven æder mest - nem
lig unger af rådyr, harer, agerhøns og 
fasaner.

Rådyr
Vildtudbyttet af rådyr på Bornholm var i 
jævn stigning fra ca. 300 i 1970 til ca. 
1600 i 1986 da ræveskaben holdt sit • 
indtog. I årene derefter steg afskydnin- 
gen og nåede op på 3.500 omkring 
1995, men er siden faldet lidt.

På Bornholm nedlægges 5,1 rådyr 
pr. km2. Det er det højeste i landet, og 
det dobbelte af landsgennemsnittet.

I perioden 1986-2000 er jagtudbyttet 
på landsplan steget fra 57.000 til 
110.000 i dag. Årsagerne er bl.a. flere 
vintergrønne marker, jægernes tilbage
holdenhed med at skyde råer og ræve
skaben i dele af landet.

Udryddelsen af ræven har formentlig 
medført en større bestand af råvildt på 
Bornholm. Men det er svært at sige 
hvor meget når den samme udvikling 
ses andre steder i landet.

Hare
Der blev i mange år skudt godt 2.000 
harer om året på Bornholm, men i 1986 
steg afskydningen. Fra 1995 har udbyt
tet stabiliseret sig omkring 6.000. På 
Bornholm skydes 9,7 harer pr. km2 - det 
er landets højeste udbytte og fire gange 
landsgennemsnittet.

I samme periode har der været en 
kraftig nedgang i udbyttet på landsplan, 
fra 289.000 i 1970 til 96.000 i 2000. 
Årsagerne er bl.a. ændringer i land
brugsdriften som giver ringere levevil
kår for haren.

Der er derfor ingen tvivl om at ræve
skaben har medført en større bestand 
af harer på Bornholm.

Agerhøns
Der har aldrig været ret mange ager
høns på Bornholm. I 1970’erne blev der 
skudt 600-800, men efter nogle kolde 
vintre faldt udbyttet til 200-300 i 
1980’erne.

Efter 1986 steg udbyttet markant til 
omkring 800 i første del af 1990’erne, 
men i de senere år er det faldet til 400. 
Der nedlægges i dag 0,6 agerhøne pr. 
km2 - det er blandt landets laveste 
udbytter og omkring det halve af lands
gennemsnittet.

På landsplan har der også været sto-
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Der er en meget stor bestand af rådyr 
på Bornholm. En af årsagerne kan være 
at rævene er udryddet af ræveskab.

re udsving. Omkring 1970 blev der 
skudt 200.000 agerhøns, men i starten 
af 1980’erne faldt udbyttet til godt 
50.000. I starten af 1990'erne kom man 
op på 100.000, men det er de senere år 
faldet til 50.000.

Det stærke fald i jagtudbytte skyldes 
især ændringer i landbrugsdriften, og 
den kortvarige stigning i starten af 
1990’erne hænger sammen med ræve
skaben i Jylland og på Bornholm.

Der er formentlig kommet flere ager
høns på Bornholm i årene efter ræven 
forsvandt. Men derefter er der sikkert 
kommet et større tryk fra andre dyr, 
såsom krager, husskader og rovfugle. 
Disse fugle betyder kun lidt for harer og 
naturligvis ikke noget for rålam.

Fasan
I årene frem til 1985 var udbyttet af 
fasan svagt stigende på Bornholm og 
nåede op omkring 15.000. Efter rævens 
forsvinden steg udbyttet kraftigt op til

45.000 i 1990, men det er faldet siden 
da og er i dag tilbage på 15.000.

Bornholm ser ud til at være særdeles 
godt terræn for fasaner, for der ned
lægges i dag 21,7 fasaner pr. km2 - det 
er 25% over landsgennemsnittet. Det er 
her værd at bemærke at i de sidste 
halvtreds år har der ikke været udsat 
fasaner på Bornholm. Der er udelukken
de tale om en naturlig bestand som 
påvirkes af dårligt vejr, krager, skader 
osv.

På landsplan har udbyttet af fasan 
været svagt stigende gennem de sene
ste 30 år, med en mindre top i starten af 
1990’erne. Årsagerne er dels flere vildt
levende fugle, dels stigende udsæt
ning, samt ræveskaben der gav bedre 
vilkår for fasanerne.

Rævens forsvinden på Bornholm har 
utvivlsomt givet fasanen bedre mulighe
der. Men ligesom med agerhønen ser 
det ud ti! at der efter nogle år er kom
met et større tryk fra krager og skader. 
Når ét rovdyr forsvinder bliver der natur
ligvis bedre muligheder for de andre.

Konklusion
Ræven er et rovdyr som normalt tager 
mange unger af andre pattedyr og fug
le. Udryddelsen af ræven på Bornholm 
som følge af ræveskab har påvirket 
bestanden af andre vildtarter. Det har 
medført en betydeligt større bestand af 
harer og til en vis grad flere rådyr. Det 
er mere usikkert i hvor stort omfang 
rævens bortfald har ført til flere rådyr, 
fordi udbyttet på Bornholm er steget i 
samme takt som i resten af landet.

Ræveskaben har ført til en stor vækst 
i bestanden af fritlevende fasaner på 
Bornholm og formentlig også flere ager
høns. Virkningen har imidlertid kun varet 
5-10 år, fordi krager og skader har taget 
rævens plads og nu tager flere kyllinger 
end de plejer.
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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

jQHAfFPEDERSEN

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

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

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