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Valtra skovtraktor

-

Skovens mange
opgaver kræver
materiel, man kan
stole på.
uV

Med disse alsidige
skovmaskiner
og skovtraktorer
er du godt rustet til
at klare opgaverne.

i
Valtra er Nordens
mest solgte traktor.

- o . v ^ .

Valtra Danmark A/S
tf ^

Ambolten 22,6000 Kolding
Tlf. 7634 3200
Fax 7634 3201
www.valtra.dk
• en ivirksomhed med ISO 9002 kvalitetscertifikat.
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284 Der er også følelser med

ak

Interview med Torben Bille Brahe fra
Fraugdegård - der er også følelser
med i beslutningerne. Om forholdet til
lokalbefolkningen, skovrejsning, ind
tægter fra skoven og retten til at
bestemme.

m

1

■■

287 Kamp mod bjørneklo
Nyt værktøj som begrænser mæng
den af sprøjtemidler.

m

302 Bekæmpelse af blåtop

&

w
m
“ilt- -*.■*=1
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266 Skovens Dag
288 Have & Landskab

270 Emma og ræven
Der kom 20.000 flere til Skovens Dag i
år i forhold til sidste år. De kunne bl.a.
så frø i små potter (billedet). Temaet i
år var ’’børn og skov”, og der var udgi
vet et hæfte til børn om skovens
træer.

Nyt fra udstillingen - pælehammer,
toptang til juletræer, bredmåtter,
afbarker, bark og flis til afdækning af
plantebede (billedet), plantebor og
træfigurer.

292 Har du været der...?
Om Forstkandidatforeningens arran
gementer i år.

.

V

~
v ...

297 Heden høstes og
lyngen plejes

Ny maskine til pleje af lyngheder
høster og fjerner alt lyngmateriale.
Der laves forsøg med at anvende det
høstede materiale. En særlig fræser
river tuer af blåtop op så de går ud
(billedet). Forsøg med såning af lyng
på tidligere agerjord. Forsøg på
Randbøl Hede med bekæmpelse af
blåtop - som har bredt sig stærkt på
denne hede.

301 Birkemus efterlyses
304 Højrisiko i skovbunden
Den største risiko for ansatte i skoven
er skovflåten som kan overføre borreliose. Et angreb der giver mén kan
anerkendes som arbejdsskade. Vejled
ning i at undgå angreb og symptomer
på angreb.

307 Kort nyt
3.000 ha ny skov i år, lavere fart gen
nem Almindingen aht. rådyr, salg af
skovmaskiner i Sverige.

308 Debat
309 Om skovdrift, skovgæster og ejen
domsskat. Om forslag om at undgå
ejendomsskat mod at afgive retten til
at disponere.

1

310 Intern årsrapportering 1
Opgørelse af værdiforskydning i den
stående vedmasse. Det anbefales at
bruge nettorealisationsværdien.

*
294 Årets Træven
PEFC CERTIFICERING
272 Erfaringer fra pilotprojekter
274 Hvorfor gå i gang?
278 Certificering af Dønnerup
282 helt ud i skoven
Tre skovdistrikter har nu fået foreta
get certificering efter PEFC Danmark’s
regler. 1 artikel 1 bringes en introduk
tion til systemet. I artikel nr. 2 fortæl
ler Salten Langsø skovdistrikt om
begrundelser og erfaringer fra certifi
ceringen; i artikel nr. 3 tilsvarende fra
Rangle Mølle, Dønnerup og Allindemagle skovdistrikter. Til sidst en kort
artikel fra BVQ1 som har forestået
certificeringen af de tre distrikter.

Hædersprisen gik i år til Malene Ben
dix, projektkoordinator for Skoven i
Skolen.

314, Debat
316 Om skovbrugets uddannelser: Målet
for det nye Skov & Landskab. Om
bevarelsen af det faglige indhold i
skov- og landskabsingeniøruddannel
sen.

319 Klima
Klimastatistik april.
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Juletræsdyrkerne

$
Forside:
Skovens Dag på
Dønnerup.
Forstassistent
Anders Toftegaard giver sit
bud på skov
brugets fremtid.
Se også foto
side 267.
Skoven. Juni-juli 2003. 35. 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. 2-3 gange om måneden.
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 78 52 16 (Søren Fodgaard),
33 78 52 15 (Liselotte Nissen).

Dansk Juletræsdyrkerforening
afholdt generalforsamling den 21.
maj. Mogens Brandt havde inden
generalforsamlingen meddelt at han
ikke ønskede valg. Til den ledige post
var opstillet Bernt Johan Collet,
Lundbygård, og der blev ikke opstil
let yderligere kandidater.
Bestyrelsen ser herefter således ud:
Henrik Nissen, formand
Johan Scheel, næstformand
Lars Vittrup, næstformand
Finn Jacobsen
Michael Glud
Anni Skov
Kim Bech Nielsen
Bo Jung
Poul Nicholaisen
Peter de Neergaard
Bernt Johan Collet

Ingen Skoven i juli
Dette nummer af Skoven hedder
6-7/03, og Skoven udkommer derfor
ikke i juli måned. Det skyldes at der
holdes ferie hos læserne, annoncører
ne, trykkeriet - og på redaktionen.
Vi vender tilbage i august med
8/03 som udkommer omkring 20.

Gremo
Den svenske skovmaskinfabrik
Gremo har købt det svenske firma
SP-Maskiner med det formål på læn
gere sigt at sikre sig leverancer af fir
maets skovningsaggregat. SP-Maski
ner har de længste erfaringer i Sveri
ge med etgrebs skovningsaggregater.
Det vil fortsat blive drevet i Ljungby
under ledelse af Ingmar Sandahl.
Aggregaterne bevarer varemærket
og sælges til alle typer skovningsma
skiner. ■

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

Træ købes
Til brændeproduktion forår.

Abonnement: Pris 480 kr inkl. moms
(2003). Medlemmer af foreningen modta
ger bladet som en del af medlemsskabet.
Skovejende medlemmer af foreningen
kan tegne abonnementer til medarbej
dere mv. til en pris af 400 kr. Studerende
og elever kan tegne abonnement på
særlige vilkår. Kontakt redaktionen for
nærmere oplysninger.

august. Fristen for aflevering af artik
ler og annoncer som skal sættes op
er 30. juli - for færdige annoncer er
fristen 1. august.
Redaktionen

Købes: Vragtræ gerne store bøgekævler eller korttræ 2,7 m evt.
andre løvtræsorter kan have interesse min. 25 m2, men gerne
større partier.

O.K. Jensen
Tlf. 8696 8138 Fax. 8696 8311

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

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

Annoncer: Rekvirér vores mediabrochure
med oplysninger om priser, formater,
oplag, indstik mv.
Indlevering: Artikler til Skovens august
nummer skal indleveres inden 30. juli.
Annoncer bør indleveres inden 1. august.
Eftertryk med kildeangivelse (Skoven
nr. XX) tilladt. Ved artikler af navngivne
forfattere skal forfatteren give accept af
eftertryk.
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Fasterholt Savværk I/S
Arnborgvej 9, Fasterholt, 7330 Brande
Tlf.: 97 18 82 05, fax 97 18 82 05, mobil 40 52 86 52

Danmarks skove er
__ kastebold i EU
EU får stadig større indflydelse på hverdagen i dansk skovbrug. Men formelt er skov
brug ikke en del af EU-samarbejdet, og EU har derfor ingen sammenhængende skov
politik. EUs initiativer overfor skovene er ukoordinerede, ofte tilfældige og ofte uden
hensyn til konsekvenserne.
Et par eksempler:
Overvågning med slagside

EU vil overvåge de europæiske skoves mangfoldighed, jordbund, C02-oplagring og
reaktioner på klimaforandringer. Det er et prestigeprojekt for Kommissionens Gene
raldirektorat for Miljø - og det er lavet uden at konsultere skovbruget, uden koordi
nering med tidligere overvågninger og med lukkede øjne for de økonomiske realiteter
i skovene.
Der er oplagt risiko for at den enøjede overvågning vil skævvride EUs kommende
initiativer på skovområdet.
Habitatdirektivet der var dyrere end Danmark troede

Generaldirektoratet for Miljø har også med en stor armbevægelse indført program
met Natura 2000 uden på nogen måde at tænke på de store omkostninger som reali
seringen vil medføre. Det er uacceptabelt, og den manglende ansvarlighed viser sig
nu: Ingen ved hvordan den krævede naturbeskyttelse skal finansieres.
Konsekvenserne er også nået til Danmark: Habitatområderne - en del af Natura
2000 - var ikke blot en beskyttelse mod fx veje og byudvikling, sådan som de danske
myndigheder lovede lodsejerne i 1990erne.
Nu skal der tværtimod laves handlingsplaner for områderne som vil indebære kla
re indgreb overfor ejerne. Indgrebene bliver dyre for de nationale regeringer og for
EU - og de kan blive en kraftig binding af Danmarks naturpolitik i mange år fremover.
Udvikling af landdistrikter uden hensyn til skovene

Udvikling af landdistrikter er et kerneområde i EUs landbrugspolitik og et hjertebarn
for landbrugskommissær Franz Fischler. Også her er skovbruget blevet sorteper med
en forbløffende snæver plads i EUs politik - selv om skovbruget har en væsentlig rol
le i det åbne land.
Hvis Fischler havde et formelt ansvar for skovbruget, ville han være tvunget til at
tage større hensyn til skovbrugets sag.
Selvom EU påvirker skovbruget på masser af områder, har man kun en tandløs hen
sigtserklæring, kaldet en skovbrugsstrategi, til at gøre det ud for en sammenhængen
de plan. Det er ikke nok.
Skovejernes samarbejdsorganisation, CEPF, vil nu sammen med en række andre
europæiske organisationer (for lodsejere og for landbruget) foreslå Ministerrådet at
tage fat på at få en overordnet og seriøs koordinering af skovenes forhold. Det skal
sikre en afbalanceret skovpolitik i EU hvor der tages lige hensyn til skovenes økono
miske, sociale og økologiske udvikling.
Men uanset hvilken skæbne dette forslag får, er det vigtigt at dansk skovbrug fortsat
følger den politiske udvikling i Bruxelles tæt - og holder sine muligheder for politisk
indflydelse åbne.
Det europæiske samarbejde er langsomt, og der går lang tid inden resultaterne
viser sig. Men når de endelig viser sig, slår de hårdt igennem. Se blot på habitatsagen.
Gustav Berner
Dette er et uddrag af Gustav Berners indlæg på Skovforeningens generalforsamling 13.
juni om Skovforeningens ønsker til EUs skovpolitik.
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SKOVENS DAG )

Skovens Dag 2003
Af Eva Skytte, naturvejleder I
Dansk Skovforening

45.000 lagde vejen forbi et
af de 73 Skovens Dag-arran
gementer. Det er besøgsre
kord - og 20.000 flere end
sidste år.
De mange gæster skyldes
bl.a. det gode vejr og årets
tema "Børn og skov".
Det var 9. gang at Dansk Skovfore
ning, Skov- og Naturstyrelsen og de
danske skovejere afholdt Skovens
Dag. Der var i år medvirken fra 23
private og 16 kommunale skove, de
25 statsskovdistrikter samt Forsk
ningscentret for Skov & Landskab,
Arboretet, Dansk Jagt- og Skovbrugs
museum og Skovskolen.

1

m

if

■

Skilt til velkomst på Dønnerup.

Rollespil for store og små. (Jægers
borg Dyrehave).

Børn og Skov
Årets tema var ’’børn og skov”. Det
var frivilligt om man ville bruge
temaet.
Med dette tema var der lagt op til
at vise, hvad børnene kan bruge sko
ven til og hvilke tilbud der er til dem
allerede. Men også til at vise hvilken
skov de kommer til at opleve om 50
år.
Skovdistrikterne har generelt
været glade for temaet. Det har man
ge steder inspireret til at tænke flere
aktiviteter ind i arrangementerne og det har igen betydet at mange
arrangementer har haft flere gæster
end forventet.
Traditionen tro blev der udgivet et
lille børnehæfte. Det handlede i år
om skovens træer og er en trænøgle
lavet til børn - se næste artikel.

.*

■

Stor stigning

Børnene kunne så skovfrø i Jiffy-potter (Skjoldenæsholm).

Det samlede besøgstal blev 45.000,
hvoraf 8.000 mødte op til arrange
menter i de private og kommunale
skove. Det er 1.000 flere end sidste
år. Til de enkelte arrangementer kom
der mellem 4 og 2.250 gæster.

Det samlede besøgstal steg med
20.000 i forhold til sidste år. Det er
derfor primært statsskovenes
arrangementer, der har trukket

266 SKOVEN 6-7 2003

ekstra mange til. Flest besøgende
havde Jægersborg Statsskovdi
strikt, hvor 9.000 lagde vejen forbi
Dyrehaven.
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Are/s hæfte til børn viste en række træarter. Her er små
træer sat op i bevoksningen sammen med et skilt, og man
kan sidde og studere håndbøger siddende på triller som
stammer fra forskellige træarter. (Dønnerup).

En hjort har store mørke øjne - men nysgerrigheden får
overtaget. (Jægersborg Dyrehave).

Synligt skovbrug
Skovforeningen glæder sig over at så
mange private distrikter bruger tid,
penge og kræfter på Skovens Dag.
Det er vigtigt for alle erhverv at
være synlige for befolkningen. For
skovbruget er det særlig vigtigt, både
fordi der er så stor politisk interesse
på området og fordi skovene skal
være i tæt kontakt med skovgæster
ne for at kunne udvikle nye produk
ter til dem.
1 det følgende gives eksempler fra
4 forskellige arrangementer:

:*

a

Valdbygaard
August Bech på Valdbygård ved Sla
gelse havde inviteret til en vandretur
i friskt tempo rettet mod det modne
publikum. Turen gik til skovens store
træer og forbi forskellige skovbille
der. Gæsterne fik fra starten udleve
ret en lille opgave, som de skulle løse
undervejs. Spørgsmålene lød:
’’Hvilke træsorter så du på 1. eta
pe?” - efterfulgt af forskellige afkryds
ningsmuligheder.
’’Hvor gammel er egen cirka?” hvor man kunne vælge mellem 115,
190,270 og 310 år.

Forstassistent Anders Toftegård Jensen, Dønnerup, giver her sit bud på hvad der
måske bliver skovbrugets fremtid. Måske skal vi fremover ikke kun sælge råtræ,
men meget andet: Oplevelser (vist ved en fuglekikkert), rent drikkevand, træfi
berplader (nogle af dem formpressede), brænde og biodiversitet (vist ved et
træstykke hvor en barkbille har huseret) - og det hele ligger på en bordplade
lavet af massiv eg. (Se også forsiden).

”Er graven beboet af: ræv eller
grævling?”
’’Hvor meget er denne bøgeafde
ling vokset på et år i
kubikmeter/hektar?” Er det 5,10,15
eller 20.

”1 hvilken retning er Sørbymagle
Kirke?”

Dønnerup
På Dønnerup ved Jyderup var der
lavet en rute på et par km ind i sko-
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Få Dønnerup var der sørget for at beskæftige børnene med balancegang og luftbøsse.
ven, med fire poster undervejs. Bør
nene kunne fange smådyr i en gam
mel karpedam - og minsandten om
ikke der dukkede en karpe op da Sko
ven var forbi. Der lå håndbøger parat
til at bestemme arten.
Det næste sted var der vist et
udvalg af skovens produkter. Finer
#
på et fint bord, gulvplanker, tømmer,
emballagetræ, spånplader, avis,
:*.f
&
brænde, flagstang mv. - afsluttet med
et bud på fremtidens skovprodukter
- se billedet.
i
Godsets skytte viste opsatser fra
hjortevildt og fugle fra efterårets jag
ter og fortalte om vildtpleje. På den
sidste post kunne man se de forskel
lige træarter - der stod træer eller
’ ' £
buske på et par meters højde med et
•• v-X
forklarende skilt. Og her var det
Flest besøgende var der i Jægersborg Dyrehave hvor 9.000 kom ud til Eremitage naturligt at bruge det udleverede
sletten.
hæfte.
Børn er tit mere utålmodige end
de voksne. Derfor var der ved hver
KJ
post et lille aktivitetsområde hvor de
*1*
små kunne beskæftiges mens de
■Jr
voksne fik forklaringer. Det var fx en
planke lagt op over en kævle, en
balanceøvelse på nogle triller og en
stamme, og skydning med luftbøsse
(under behørigt opsyn).
Alt i alt et glimrende og instruktivt
arrangement hvor engagerede med
arbejdere stod parat til at dele ud af
^-VJ
deres viden.

Skoleskoven

Skytten på Dønnerup viser nogle af de mange dyr der nedlægges på stedet.
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Vejen Kommune har for 6 år siden
etableret sin egen skoleskov: Et syv
tønder land stort område med 52
træarter, som kommunens skoleele
ver har plantet.
Her havde folkene bag projektet
sammen med naturvejleder Mette
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Keglespil - keglerne skal væltes med en genstand ophængt
i et tov. (Jægersborg Dyrehave).

Bagning af pandekager (Skjoldenæsholm).

Bækgaard Johnsen lavet et løb rundt
i skoven. Gæsterne fik udleveret en
svarkupon, som skulle krydses af
undervejs ved posterne - om træer,
planter og dyr i skoven. På ruten
kunne man save med langsav, fælde
træer, se på dyr på land og i vandet,
lave pandekager over bål og skyde
med bue og pil.
Der var forskellige lokale forenin
ger og institutioner med i arrange
mentet, bl.a. spejderne, jagtforenin
gen og en børnehave. Skovens Dag
plakaten var lavet til et diplom, som
børnene fik udleveret, når de havde
gennemført løbet.

irø.

Skjoldenæsholm
FSL fortæller om svampevækst (Skjoldenæsholm).
v?
*

Ti,

S
mmr

På en to kilometer lang rute rundt i
skoven var der information og aktivi
teter for hele familien. Skovfoged
Poul Norup havde fået flere lokale
folk og foreninger til at vise, hvad de
bruger skoven til.
Gæsterne kunne blandt andet fiske
med lystfiskerforeningen, finde råd
svampe på træerne med Forsknings
centret for Skov & Landskab, ride
med rideklubben, bage snobrød og
snitte køkkenrulleholdere (hvis man
havde glemt Mors Dag) med spejder
ne og se på fugle med Danmarks
Naturfredningsforening.
Og man kunne se på frø og så sit
eget træ i en jiffy-potte med skovfog
den, gå på jagt efter dyrespor med
naturvejlederen, se et stort træ blive
fældet af skovarbejderen og se politi
hundene i aktion. ■

SES

Bagning af snobrød er altid populært - selv om nogle når at få rigeligt med far
ve. (Jægersborg Dyrehave).

Billederne viser forskellige eksempler
på aktiviteter til Skovens Dag. Fotos af
Søren Fodgaard, Liselotte Nissen og
Eva Skytte.
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hæftet med i skoven - og lære de
mest almindelige træer at kende.
’’Skovens træer” kan bruges i
familien - men hæftet er også tænkt
ind i et større undervisningsmateria
le om skov og træ. Skoleklasser kan
bestille ’’Skovens træer” i klassesæt
sammen med plakaten fra Skovens
dag 2003.
Skoven i Skolen har skrevet 12 nye
træaktiviteter der kan hentes på
www.skoven-i-skolen.dk og hænges
op på plakaten. Der er én aktivitet for
hver måned. Aktiviteten handler om
træer og træ og foregår ude i skoven.
Søg på hjemmesiden på Emma4januar, Emma4februar, Emma4marts osv.
eller bare på Emma4.
Hæftet ’’Skovens træer” er gratis og kan bestilles i Miljøstyrelsens
butik, Frontlinien, på e-mail: frontlinien@frontlinien.dk, ilt 32 66 02 QO, i
Dansk Skovforening på e-mail:
info@skovforeningen.dk. tlf. 33 24 42
66, eller hos Skoven j Skolen på email: info@skoven-i-skolen.dk
Samme steder kan også bestilles
de tre foregående hæfter: ’’Vores nye
skov”, ’’Hvad får vi ud af skoven?” og
’’Året i skoven”. ■

Emma og ræven
og Skovens træer
Af projektkoordinator
Malene Bendix

Ny gratis opslagsbog om
træarter for børn.
Så er det fjerde hæfte om Emma og
ræven på gaden. Denne gang ser
Emma og ræven på skovens træer og lærer dem at kende.
’’Skovens træer” beskriver 14
almindelige træer i skoven (ask, bøg,
eg, ahorn, hestekastanje, rødel, birk,
elm, pil, lind, røn, gran, fyr og lærk).
Hvert træ beskrives med:
• en ny og eventyrlig fabel skrevet af
Thorstein Thomsen

• tegninger af træet, blade, blomster
og frugter som kan bruges til
bestemmelse
• ideer til ting, lege og aktiviteter for
børn og voksne
• små sjove historier om træet og
dets økologi
• fakta om træet (højde, alder osv.)
• ikoner der viser hvordan man
anvender træet
’’Skovens træer” er udgivet i for
bindelse med Skovens Dag 2003 af
Skov- og Naturstyrelsen, Dansk Skov
forening og Skoven i Skolen i samar
bejde med forfatteren Thorstein
Thomsen og tegneren Bettina B. Rei
mer.

Anvendelse af hæftet
Ideen er at børn og voksne kan tage

Eksempel på omtalen i hæftet af bøg og eg.
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De kan måske hjælpe os." Men bøge
træerne fandt hurtigt ud af, at skovnisseme
var glade for egetræerne, som spredte de
res grene, så der kom sol ned til nisserne
på
skovbunden.
Og
egetræerne
lavede
små piber til nisserne, som de gik rundt
med i munden. "Vi må finde på noget
andet,”
sagde
bøgetræerne.
"Hvad
med
svinene?" Der var ingen af de stolte og for

-

1

f

For mange dr siden kom bøgetræerne tii
Danmark. De opdagede straks, at der ikke
var plads til dem. "Hvad skal vi gøre?"
sagde de til hinanden med deres for
nemme stemmer. "Der er egetræer alle de
steder, vi helst vil være." "Vi må få nogle
gode venner. Hvad med de små skovnisser?

Ii

nemme bøgetræer, der ville være ven med
svinene, der gik rundt og rodede i skov
bunden, men de fik en anden ide. "Hvis

Vidste du at gal hvepsen laver galler på
egetræets blade. Når den lægger æg
på et blad, sprøjter den samtidig en
_ væske ind i bladet. Æg og væske
får bladet til at danne en galle.
Skær en galle over, og se
larven.

lu
y*

vi nu pakker vores bog ind i en skal med
pigge, der stikker svinene på næsen, så vil
de ikke så gerne spise vores bog, men hel

Du taVa*,\k<£Xat de. tuftie, goto,
der stdiøf ol egttWle.
Kilo jmw hot) Aatefutofcm.
jemlbrtd er e t s o S i . .bifid
det oo \ .Tag et par Koe
rwvK. wapW.ob pres saften

lere alle egetræernes agern, og så vil det
være vores små træer, der vokser op."
Derfor er der så mange bøgetræer i Dan
mark i dag, og derfor er det så svært at

'V

finde en skovnisse i en bøgeskov.

\xA ak dem. N&c artwwot ranw
saltet. dUMet del sort. jom

hvcsK.

Zm-ga\kuvb\æU' som dan
t\p -t\p omar Vovede det.

Lav et skrald med et bøgeblad
Læg et friskt bøgeblad over din knyttede, hule hånd.
Slå på det med flad hånd. Bang!

Smag på bøg
Du kan spise de lysegrønne bøgeblade
om foråret - og de små bognødder om
efteråret.

SKf\M et brø med en tyf.
-

Fakta om bøg
Højde: 40 m
Tykkelse: 1,5 m
Alder: 300 år
Fældes: 90- 120 år
Løvspring: Start maj

Blomstring: Kort efter løvspring
Bestøvning: Vind
Skyggetræ: Slipper næsten ikke
noget lys ned til skovbunden

&
Sådan bruger man bøgetræ
Bøgetræ er hårdt, tungt, stærkt og
brunt med små sorte striber.

B
MØBLER CL/LV

rænpe ispinde

5KÆReee*r

Fakta om eg
Højde: 36 m
Tykkelse: 2,5 m
Alder: 1.500 år
Fældes: 150 år
Løvspring: Slut maj

Blomstring: Slut maj - kort
efter løvspring
Bestøvning: Vind
Lystræ: Slipper meget lys ned
til skovbunden

Sådan bruger man egetræ
Egetræ er brunt, hårdt, stærkt og
meget holdbart. Det rådner ikke let.

MØBLER GULV
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PEFC certificering
- erfaringerne fra
2 pilotprojekter
Af Tanja Blindbæk Olsen, Dansk
Skovforening

De første skovdistrikter har
nu gennemgået en PEFC
certificering af deres skov
drift. Gennem systemet kan
skovejerne dokumentere at
de driver skoven bæredyg
tigt.
I fire artikler beskrives
erfaringerne fra de første
certificeringer og anbefalin
ger til andre der vil lave
PEFC certificering af deres
skovdrift.
1 1999 startede PEFC Danmark på
udviklingen af et dansk system til
certificering af bæredygtig skovdrift
1). Målet var at lave et enkelt og
anvendeligt system som kunne god
kendes und$r den internationale
PEFC paraply. Systemet blev god
kendt af PEFC Council i oktober 2002.
Det kan være svært bare at kaste
sig ud i skovcertificering som en af
de første. Derfor satte PEFC Danmark
i efteråret 2002 gang i to pilotprojek
ter. Formålene var at indhente erfa
ringer som PEFC Danmark kunne
bruge til dels at udvikle informati
onsmateriale, dels at få afmystifice
ret certificeringsbegrebet.
Der findes nu i alt 5.141 ha PEFC
certificeret skov i Danmark, idet tre
distrikter har ladet sig certificere:

1) Systemet er beskrevet i Skoven 11/02
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Boks 1. De overordnede
krav til skovdriften hand
ler om bevarelse og vedli
geholdelse af:

PEFC
PEFC/09-1-1
- Salten Langsø Skovdistrikt i Midt
jylland (3921 ha)
- Rangle Mølle, Dønnerup og Allindemagle skovdistrikter på Vestsjæl
land (1230 ha)
- Hverringe Gods på Østfyn (263
ha)
Heraf er det de to første distrikter
som har været pilotprojekter.

Kort om det danske system
Det danske PEFC certificeringssy
stem er et system til certificering af
bæredygtig skovdrift og sporbarhed
af træprodukter i Danmark. Det har
til formål at dokumentere og fremme
en bæredygtig forvaltning af skovene
samt sikre, at det er muligt at følge
det certificerede træ gennem hele
forarbejdningskæden fra skoven til
forbrugeren.
Certificering af skovdriften under
det danske system er bygget op
omkring de 6 Helsinki-kriterier, Lissa-

2j Skovstandarden kan hentes fra PEFC Dan
marks hjemmeside eller fås ved henvendel
se til PEFC Danmarks sekretariat.

• Skovarealet og træressourcerne
- fx ved at anvende træarter
der er tilpasset det danske
klima
• Skovenes sundhed - fx ved at
fremme brugen af blandingsbe
voksninger og naturlig opvækst
• Skovenes produktion - fx ved at
vælge træarter med stabil pro
duktion og variere valget af
træarter
• Skovenes dyre- og planteliv - fx
ved at beskytte sjældne planteog dyrearter og efterlade dødt
træ til insekter og fugle
• Skovenes beskyttelse af jord og
vand - fx ved at begrænse jord
bearbejdning og brugen af pes
ticider
• Skovenes kulturelle og sociale
værdier - fx ved at tage hensyn
til fortidsminder og sikre stabile
forhold for medarbejdere

bon-resolutionen (L2) og de danske
operationelle retningslinier for bære
dygtig skovdrift. PEFC Danmarks
krav til skovdriften findes i PEFC
Danmarks Skovstandard 2). Her stil
les både krav til selve skovdriften og
til dokumentationen.
Sporbarhedscertificeringen byg
ger på retningslinier udstukket af
PEFC Internationalt (PEFC Council).
Derved anvendes samme standard
som de fleste andre PEFC godkendte
certificeringssystemer. Dette letter
sporbarheden også ved import og
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Formålet med PEFC certificering er at dokumentere og fremme en bæredygtig forvaltning af skovene samt sikre, at det er
muligt at følge det certificerede træ gennem hele forarbejdningskæden fra skoven til forbrugeren. Billedet viser et eksem
pel på selvforyngelse af bøg med indblanding af rødgran, birk, douglas og nobilis fra Salten Langsø.

eksport af PEFC certificeret råtræ og
træprodukter.
Der er to muligheder for at opnå
certificering af sin skovdrift:
- Individuel og direkte certificering
- Gruppecertificering under en
paraplyorganisation
Begge muligheder er blevet belyst
gennem de to pilotprojekter. Salten
Langsø der administrerer mange
ejendomme har afprøvet gruppecert
ificeringen, og Rangle Mølle, Dønnerup og Allindemagle har afprøvet den
individuelle certificering. Distrikter
nes egne erfaringer er beskrevet i de
efterfølgende artikler.

PEFC Danmarks erfaringer
Som ejer og administrator af syste
met må PEFC Danmark ikke gå ind og
påvirke certificeringsprocessen, lige
som vi ikke kan bestemme hvem der
er kvalificeret til at udføre certifice
ringen. Det er derfor PEFC certifice
ring kan kaldes uafhængig certifice
ring af bæredygtig skovdrift.
Det er derimod vores opgave at
vedligeholde og oplyse om systemet.
Det har derfor været utrolig lærerigt
at være med i de to pilotprojekter.
Det har været dejligt at se at syste
met har været til at arbejde med i
praksis, men mest af alt at distrikter

ne synes de har fået en gevinst ved
at lade sig certificere.
Pilotprojekterne har derudover
givet os viden om:
- Hvordan forløber en certificering
(processen)
- Hvordan kommer man i gang og
hvor skal vægten lægges
- Hvad koster det

Boks 2. Krav til
dokumentation:
• Ejeren skal fastsætte en målsæt
ning og politik for sin skovdrift i
forhold til en række kriterier og
retningslinier.
• Alle skovejendommens medar
bejdere og entreprenører skal
kende målsætningerne.
• Ejeren skal udarbejde skriftlig
dokumentation i form af skov
kort, bevoksningsliste og regi
streringer af fredninger, fortids
minder, kulturspor og natur
værdier.
• Ejeren skal udarbejde procedu
rer for hvordan de relevante
dokumenter skal håndteres i
hverdagen.

- Og sidst af alt hvilken rolle PEFC
Danmark kan spille
Erfaringerne er blevet brugt til at
udarbejde en lille brochure der infor
merer om PEFC og til at lave en for
bedret hjemmeside - www.pefc.dk.
På hjemmesiden vil du med tiden
kunne få svar på alle spørgsmål
omkring PEFC certificering i Dan
mark.
PEFC Danmark er endvidere ved at
udarbejde informationsmateriale til
skovejere som beskriver hvad PEFC
certificering er i praksis, hvordan
man kommer i gang og hvilke
omkostninger man skal regne med.
Det vil være tilgængeligt i løbet af
sommeren.

Hvem certificerer?
Certificering af skovdrift i Danmark er
ikke noget stort forretningsområde.
Kun ét certificeringsfirma - BVQ1 Dan
mark - har til nu vist interesse i at
udføre PEFC certificering i Danmark.
BVQI har udført alle tre certifice
ringer. En af de vigtigste erfaringer
fra pilotprojekterne er at BVQI har
fået afprøvet deres processer og nu
er afklaret med hvordan det skal for
løbe ved fremtidige certificeringer.
Deres erfaringer omkring processen
omtales i den næste artikel. ■
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Hvorfor gå i gang
med PEFC
certificering ?
Af skovrider Niels Peter Dalsgaard
Jensen, Salten Langsø
Skovdistrikt

Certificering kan lette
afsætningen af træproduk
ter. Og det bliver lettere at
dokumentere over for
omverdenen at man driver
skoven bæredygtigt.
Certificering får betydning
for skovdriften, for skoveje
ren, for medarbejderne og
for administrationen.
Hvis hele skovbruget bli
ver certificeret kan det få
betydning for hele skovbru
gets branchevilkår.
Salten Langsø Skovdistrikt (SLS)*
blev den 7/4 2003 vurderet og indstil
let til certificering som paraplyorga
nisation. Samtidig hermed godkendte
BVQI (Bureau Veritas Quality Interna
tional) SLS's gruppecertificering af
12 skove på samlet 3921 ha.
Når SLS er godkendt som paraply
organisation betyder det, at distrik
tet kan administrere gruppecertifice
ring af skove, som ikke ønsker at bli
ve selvstændigt certificeret som
enkelt ejendom. Der ligger en økono
misk besparelse i at lade sig certifice
re under en paraplyorganisation.

Argumenter
Overordnet
For enhver virksomhed gælder det
* SLS administrerer 44 selvstændige skov
ejendomme med et samlet areal på 5.874
ha.
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om at være på forkant med udviklin
gen i samfundet og i branchen. Det er
et meget grundlæggende princip i
strategien for SLS.
SLS overvejede i 1995 første gang
om det var tiden at blive certificeret,
men dengang var FSC det eneste
eksisterende system. Det fravalgte vi
- præmisserne var ikke økonomisk
bæredygtige, og markedsmæssigt var
det for tidligt. I stedet lavede vi
Grønt regnskab fra 1996 til 2001.
Lissabon-resolutionen fra 1999
med retningslinierne for bæredygtigt
skovbrug og PEFC's fremkomst gav
anledning til at genoverveje certifice
ringen. 1 2001 blev det besluttet at gå
i gang med PEFC certificeringen.

Markedet
’’Certificerede træprodukter får en
dominerende markedsmæssig betyd
ning indenfor overskuelig fremtid”!
Skulle dette udsagn blive rigtigt vil
det være af stor markedsmæssig
værdi at være certificeret fra dag ét.
Værdien vil være markant, hvis den
dominerende betydning fremkommer
pga. et krav ’’over night” fra de forar
bejdende industrier eller slutforbru
geren. Det vil være langt mindre hvis
certificeringen indføres gradvist i
hele kæden fra skov til slutforbruge
ren.
Værdien behøver ikke nødvendig
vis udmønte sig i en merpris pr. m3,
men måske nærmere i en afsætnings
sikkerhed i et marked præget af over
udbud. 1 så fald vil køberne alt andet
lige foretrække certificeret træ.
Landene omkring os er allerede,
eller er ved at blive, certificeret. Der
for kan fremtidige eksportmuligheder
af såvel råtræ som forarbejdede pro
dukter afhænge af dokumentation af
at træet er produceret bæredygtigt.
Dette kan lettest klares ved en certifi
cering.

Skovpolitik
Erhvervsvirksomheder uden for
skovgærdet bruger mange ressour
cer på at dokumentere overfor
omverdenen at deres produkter er
bæredygtigt produceret.
For skovbruget har det hidtil
været en selvfølge at vores træ er
produceret bæredygtigt - vi lever jo
op til Skovlovens krav, og så er det
vel det, eller er det ? Næppe!
Samfundet stiller krav til og invol
verer sig i, hvorledes vi forvalter
naturressourcerne i skovene. De som
tager stilling til vores skovdrift synes
ikke altid - uanset om vi kan lide det
eller ej - at den skovdrift vi anvender
i skovbruget tager vidtgående nok
hensyn til naturværdierne i skoven.
Og så kan vi i øvrigt fremføre al den
saglige information, som vi orker det er ikke den, der kommer på forsi
den af aviserne.
PEFC certificering
En PEFC certificering efter det dan
ske PEFC system er et glimrende
skovpolitisk værktøj som kan bruges
til at dokumentere overfor omverde
nen at dansk træ er bæredygtigt pro
duceret.
Ved PEFC certificering bliver man
kontrolleret af en uvildig kontrolin
stans (fx BVQI) som er akkrediteret
af en anden uvildig kontrolinstans (fx
SWEDAK)**. PEFC Danmarks skovs
tandard bygger på de retningslinier
for bæredygtig skovdrift som Euro
pas miljøministre godkendte i Lissa
bon i 1999 samt retningslinierne for
bæredygtig skovdrift i Danmark. Kan
man forlange mere ?
SLS vil netop bruge sin PEFC certi
ficering til at formidle til omverde* * SWEDAK er det svenske nationale akkredi
teringsorgan.
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Bliver man PEFC certificeret skal skovdriften med tiden drejes i retning af mere blandingsskov og mere selvforyngelse.
Renafdrifter og rene nåletræskulturer kan dog fortsat anvendes hvis der findes en god begrundelse for dem. Billedet viser
en lærkebevoksning på 115 år hvor der har indfundet sig en naturlig foryngelse af lærk, gran, birk og bøg.

nen, at SLS's skovdrift er bæredygtig.
Herved forventer vi at bevare frihe
den til selv at bestemme over skov
driften - dog indenfor kendte, men
mere restriktive rammer. Vel at mær
ke rammer som vi frivilligt har valgt
at indordne os under. Det gør en stor
og fundamental forskel.
Certifikatet betyder desuden at til
troen til at skovdriften på SLS er
bæredygtig ikke længere skal baseres
på tillid alene, men nu er hæftet op
på en uvildig kontrol.

Hvad har det så
betydet for SLS ?
Skovdriften
Omfanget af ændringer af et distrikts
skovdrift afhænger klart nok af
udgangspunktet. Har skovdriften
været baseret på det klassiske ren
afdriftssystem med udbredt anven
delse af sprøjtemidler, rene nåle
træsplantninger, uden naturhensyn
indbygget i driften osv. vil kravet til
forandringer kunne opleves som
markant.
Det var ikke udgangspunktet for

SLS's skove. De seneste 10 år har
været brugt til at omstille skovdrif
ten fra det traditionelle renafdrifts
system til naturnær skovdrift med en
defineret miljøpolitik. Herved er der
taget højde for langt de fleste krav til
ændringer (nedbringelse af anven
delsen af fremmedstoffer i skovbru
get, træartsblandinger, selvforyngel
se frem for renafdrifter, dødt ved
osv.), så kravet til forandringer har
været begrænset.
Der er dog nogle ting, vi er blevet
mere bevidste om og som vi vil foku
sere mere på i fremtiden - såsom
beskyttelse af fortidsminder og kul
turspor, dødt ved og udlæg af urørt
skov.

Skovejeren
Som paraplyorganisation er det SLS's
opgave at udmønte PEFC Danmarks
Skovstandard i praktiske retningslini
er for skovdriften i de skove som SLS
skal gruppecertificere, men der stil
les også en række krav til skovejeren.
SLS stiller således krav om at eje
ren skal nedskrive en målsætning for
skovdriften. Skovejeren skal desuden

udvise et engagement i og forståelse
for den naturnære skovdrift.
Kravene fra SLS’s side er ikke vidt
gående, og udgangspunktet for
distriktet er en realistisk og pragma
tisk indgangsvinkel til problemstillin
gerne. PEFC's Skovstandard bygger
på anvendelse af naturforyngelse,
træartsblandinger og hjemmehøren
de træarter. Renafdrifter kan dog
fortsat anvendes, og der kan plantes
rene nåletræskulturer, hvis der er en
god begrundelse herfor.
Omvendt skal der kunne iagttages
en positiv udvikling over tid på en
række indikatorer såsom areal domi
neret af hjemmehørende træarter,
areal med blandingsskov, nedbringel
se af anvendelse af gødning og sprøj
temidler på det ikke intensivt drevne
areal (intensivt drevne arealer er
pyntegrønt og juletræer), udbredel
sen af dødt ved og træer til henfald
og død, urørt skov m.v.
Det hjælper således ikke at skov
ejeren, som ønsker at blive certifice
ret, ikke vil acceptere at skovdriften
med tiden skal drejes over imod selv
foryngelse, træartsblandinger, hjem-
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mehørende træarter, dødt ved og
urørt skov.
Der skal som nævnt opnås en
positiv udvikling over tid i en række
indikatorer f.eks. i andelen af areal
med hjemmehørende træarter. Har
skovejeren ikke økonomi til at ind
bringe store andele løvtræ i skoven
her og nu kan selv en lille indblan
ding af løvtræ ændre skovbilledet på
sigt og dermed opfylde skovstandar
den.
Skove drevet i overensstemmelse
med PEFC Danmarks skovstandard
skal på lige fod med andre skove
være økonomisk bæredygtige.
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Medarbejdere og
entreprenører
SLS’s medarbejdere og entreprenører
har været igennem et længere uddan
nelsesforløb. Det startede med en
ekskursion til tyske skovdistrikter,
der driver skovene naturnært, fulgt
op af et kursus i naturnær skovdrift
afholdt på SLS i samarbejde med
Skovskolen (se Skoven 10/99) og
afsluttet med et dagskursus i PEFC's
skovstandard.
De medarbejdere og entrepre
nører der ikke har deltaget i hele for
løbet, har skullet underskrive en er
klæring om at de har læst og forstået
PEFC Danmarks Skovstandard og
dermed grundprincipperne i den
naturnære skovdrift.
Det er indtrykket fra dagskurset at
retningslinierne i skovstandarden
har været med til at give den enkelte
medarbejder mere overblik og struk
tur på den naturnære skovdrift. Der
bliver stillet nogle faglige krav til
medarbejderen som opleves som
spændende og udfordrende.

Administration
I modsætning til en certificering på
en enkelt ejendom kræver en certifi
cering som paraplyorganisation at
der opbygges et administrativt
system (nærmest en ISO certifice
ring). Gennem dette system kan man
dokumentere at paraplyorganisatio
nen er i stand til at styre gruppecerti
ficeringen af en række ejendomme.
En ISO certificering af det admini
strative system tvinger en organisati
on til at strømline sine administrati
ve procedurer, og det er en sund
disciplin i sig selv.
SLS har den totale administration i
de skove som SLS hidtil har certifice
ret. Dvs. at det er SLS som holder
styr på den enkelte skovs data,
såsom bevoksningslister, anvendt
gødning og kemikalier osv.
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Der skal udlægges arealer med dødt ved og urørt skov. Her er der valgt et af de
stærkt kuperede arealer hvor der i årtier ikke har været drevet almindelig skov
drift (redaktørens bil ses omkring 20 m nede).

For at en skov kan blive certifice
ret af SLS eller andre skal disse data
foreligge i form af en revideret
bevoksningsliste og kort, gødnings
regnskaber, sprøjtedata osv. Der skal
derfor opbygges et system, som sik
rer at de krævede data er tilstede i et
overskueligt og let tilgængeligt data
kartotek. Oplysninger skal uden pro
blemer kunne genfindes til enhver
tid.
SLS har ved denne proces fået
opbygget et standardkoncept for
datavedligeholdelse og arkivering,
således at data behandles ens på
SLS’s tre skovparter. Den videre pro
ces vil føre til opbygning af en cen
tral database med oplysninger om
alle distriktets skove, hvilket vil kun

ne give os administrative besparelser
i fremtiden.

Afslutning
Dansk skovbrug har med den danske
PEFC ordning fået et solidt markedsog skovpolitisk værktøj. Det er svært
at få kommunikeret facts om vores
skovdrift, og hvem stoler på vores
egen vurdering. Der er langt mere
slagkraft i PEFC, og hvis det samlede
private skovbrug lod sig certificere
ville PEFC kunne få afgørende betyd
ning for skovbrugets branchevilkår.
PEFC certificering er en overkom
melig opgave. Det er ikke så tungt at
arbejde med, som det kan lyde. SLS
kan kun opfordre andre skovejere til at
gå i gang med at blive certificeret. ■

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

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

I 2003 breder EGA sig over
300.000 m2 på Flyveplads
Vandel. Det betyder, at der nu også
bliver plads til nye udstillere med nært
beslægtede produkter og serviceydelser.
Arrangør:

Sæt kryds i kalenderen 13.-16.
august 2003.
Besøg www.ega.dk, og tilmeld dig
vores nyhedsbrev, så hører du fra os i god
tid før EGA 2003.
Samarbejdspartner:

MESSECENTERHERNING as

MASKIN LEVERAN DØRERNE

www.ega.dk
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På Dønnerup har certificeringen kostet 38 kr/ha i startomkostninger, og der bliver 17 kr/ha i årlige omkostninger. Hertil
kommer offeromkostninger som følge af ændringer i skovdriften. Det skulle gerne kunne opvejes af et bredere marked for
råtræ samt forhåbentlig en højere pris på råtræ. (Billedet viser en gravhøj som er frilagt, så den er synlig fra skovvejen, til
glæde for skovens gæster og ansatte).

Certificering af
Rangle Mølle, Dønnerup og
Allindemagle Skovdistrikter
Af forstassistent Anders
Toftegaard Jensen

De tre sjællandske skov
distrikter er blevet prøve
certificeret som de første
individuelle skovcertificerin
ger efter PEFC ordningen. I
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artiklen beskrives kort over
vejelserne, processen og
økonomien bag certifice
ringen.
Hvorfor certificeres ?
De sidste 10-15 år har øget fokus på
anvendelse af miljø- og kvalitetsmær
ker. Brundtland-rapporten satte for

alvor skub i forbrugernes miljøbe
vidsthed i 1987 ved at opfordre til at
’’vores brug af naturen ikke må ske
på bekostning af fremtidige generati
oners muligheder for at få deres
ønsker til naturen opfyldt”.
Landbruget har siden sidst i
1980'erne oplevet en skov af mil
jømærker. Landbrugets produktion
har været i fokus som miljøbelasten
de og har derudover også oplevet et

( CERTIFICERING

stort pres fra forbrugerne, som har
nemt ved at engagere sig, så snart
det drejer sig om fødevarer og dyre
velfærd.
Skovbruget har således ligget lidt i
læ af landbruget, men langsomt er
der kommet fokus på bæredygtigt
produceret træ.
På Rangle Mølle, Dønnerup og
Allindemagle Skovdistrikter (RMS)
tror vi på, at samfundet i stigende
grad vil kræve dokumentation for at
skovbruget producerer bæredygtigt
træ. Derfor har vi valgt at dokumente
re, at vi driver bæredygtig skovdrift
ved at lade os certificere efter PEFC's
skovstandard. (Rangle Mølle og Døn
nerup ligger ved Jyderup, Allinde
magle ved Store Merløse, red.).
Overordnet er vi overbevist om, at
det vil skabe en positiv politisk hold
ning til skovbruget, hvis vi i skovbru
get selv tager fat på at dokumentere,
at vi driver vores skove bæredygtigt.
Vi tror på at skovbruget i den kom
mende tid vil opleve en betydelig
stigning i efterspørgslen på certifice
ret træ. En række større byggemarke
der og møbelkæder har de senere år
profileret deres virksomheder som
miljøvenlige. Et af midlerne har
været at dokumentere, at råtræet til
deres produkter er produceret bære
dygtigt.
Dette vil føre til en større efter
spørgsel på certificeret træ, formo
dentlig på bekostning af ikke certifi
ceret træ. At blive certificeret er den
eneste mulighed for at holde døren
åben til dette nye marked. Udover at
kunne afsætte vores råtræ til et bre
dere marked, mener vi endvidere, at
der er en realistisk mulighed for en
øget pris på certificeret råtræ.
Certificeringen vil også have en
god signalværdi overfor lokalsamfun
det. Når vi kan bevise, at skoven dri
ves bæredygtigt, har vi en god ind
gangsvinkel i dialogen med naboer
og andre lokale.
Dette var nogle af de bevæggrun
de, der førte til, at RMS valgte at lade
sig certificere efter PEFC's skovstan
dard og at vi i dag kan sælge vores
træ med PEFC-logo.

Processen
Inden arbejdet med certificeringen
påbegyndes, er det vigtigt kritisk at
bedømme den skov, som ønskes
certificeret. Fordelene ved certifice
ringen skal vejes op mod de ændrin
ger i driften, som følger med certifi
ceringen.
Det skal dernæst afgøres, hvem
der gennemfører forarbejdet til certi-
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Den største sidegevinst ved certificeringen har været at ejer og medarbejdere
tvinges til at sætte sig dybere ind i skovens drift. (Billedet viser hovedbygningen
til Dønnerup Gods).

ficeringen. På RMS har administratio
nen haft stor gavn af selv at gennem
føre projektet. Det har betydet, at de
personer, som i det daglige skal
administrere skoven, har sat sig dybt
ind i hvad certificeringen indebærer.
Dette kan kun anbefales. Alternativt
må konsulentløsningen vælges.
Klargøring af en skov til PEFC-certificering skal ses som en proces, der
består i:
• En overvejelsesfase, hvor certifi
ceringen vurderes.
• En gennemførelsesfase, hvor der
udarbejdes en ’’Skovhåndbog” for
driften.
• En modningsfase, hvor ejeren
bearbejder sin målsætning og stra
tegi og hvor den enkelte medarbej
der sættes ind i indholdet og de
ændringer, som certificeringen
medfører for skovens drift.
Skovhåndbogen skal i store træk
indeholde nedenstående punkter,
som er nævnt i den rækkefølge, det
kan anbefales at behandle dem :
1. Målsætning med driften.
2. Skovkort og bevoksningsliste.
3. Undervisning af medarbejdere.
4. Håndtering af dokumenter.
5. Kortlægning af urørt skov og biodiversitetsområder.
Målsætningen for skoven er det
centrale i ’’skovhåndbogen”, og den
skal være med til at binde hele certi
ficeringen sammen. Det er derfor vig
tigt at rette målsætningen til i startfa
sen og løbende revidere den, som
processen skrider frem.
Dernæst skal man sikre sig, at sko

vens kort og bevoksningsliste er
opdateret og opfylder PEFC's krav.
PEFC stiller bl.a. krav om, at tinglyste
fredninger, fortidsminder, kulturspor,
§ 3-områder og særlige naturværdier
kan læses ud af enten kort eller
bevoksningsliste.
Skove med bevoksningsliste og
skovkort på digital form vil her have
en fordel, idet det letter forarbejdet
op til certificeringen, men i særdeles
hed også den løbende dokumentati
on. Det er vigtigt på et tidligt tids
punkt at få overblik over, hvor godt
kortet er opdateret, da det i mange
tilfælde vil kunne udvikle sig til den
mest tidskrævende arbejdsopgave.
Under hele processen skal sko
vens personel undervises i, hvad
certificeringen betyder for den enkel
te skov. Skovens personel omfatter
ikke kun skovarbejdere, men også
skyttevæsen, traktorførere fra land
bruget, der udfører arbejde i skoven
og ikke mindst de entreprenører der
hyres ind. Det er dem, der i sidste
ende skal gennemføre arbejdsopga
verne, som ’’skovhåndbogen” fore
skriver og som gør at skoven er
berettiget til at anvende PEFC's logo.
Ideen skal sælges således, at med
arbejderne kan identificere sig med
de nye retningslinier og ikke opfatter
dem som regler. Undervisningen skal
basere sig på ’’skovhåndbogen”, som
kan anbefales udleveret til alle, der
arbejdsmæssigt beskæftiger sig med
skovdriften. På RMS blev undervis
ningen gennemført over 3 uger med
én time pr. uge.
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PEFC kræver bl.a. at kultur- og biotekniske metoder til kontrol af skovdriften fremmes. (Billedet viser en fugtig aske- og
ellebevoksning som drives ekstensivt til gavn for biodiversiteten).

Som det 4. punkt i rækken skal der
udarbejdes et simpelt system, der
dokumenterer, at skovens drift over
holder PEFC's skovstandard. Hånd
teringen af dokumentationen skal
udformes overskueligt og være prak
tisk anvendelig. Dette fremmer, at
dokumentationen håndteres løbende
og ikke udskydes til en årlig kamp
aftenen før det årlige kontrolbesøg.
Som det sidste punkt skal der
overvejes udlægninger af områder,
som tager ekstra hensyn til biodiver
siteten og evt. områder, der lægges
hen til urørt skov.

Ændringer af skovdriften
Certificeringen har ikke betydet, at
RMS har ændret sit driftsformål.
Distriktet har, som mange andre i de
senere år, øget sit fokus på de økolo
giske og sociale aspekter under hen
syntagen til den økonomiske bære
dygtighed.
Certificeringen har derimod bety
det, at det nu ikke længere er nok
med gode hensigter. Nu skal tiltag
kunne dokumenteres, og der skal ad
åre kunne spores en positiv udvik
ling. Dette har betydet en gennemgri
bende kontrol af skovdyrkningen på
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distriktet, hvilket har ført til en ræk
ke nye tiltag.
Eksempelvis kræver PEFC, at kul
tur- og biotekniske metoder til kon
trol af skadevoldere fremmes. Tiltag

mange vil nikke accepterende til. Nu
tæller det ikke længere at nikke. Det
skal kunne dokumenteres, at forskel
lige tiltag er blevet afprøvet og even
tuelt gennemført.

Prisen for certificering af Rangle Mølle og
Dønnerup Skovdistrikt
Udgifterne til certificering pr. ha er afhængig af skovens samlede areal og
den hidtidige drift. Udgifter er herunder opdelt i start- og løbende omkost
ninger.
Tallene i parentes udgør omkostningen ved certificering af 1230 ha på
Rangle Mølle, Dønnerup og Allindemagle Skovdistrikter
Startomkostninger
1. Omkostninger til certificeringsbureau (20.000 kr.)
2. Forbrug af administrationstid (25.000 kr.)
3. Løn til undervisning af skovens personel (2.000 kr.)
I alt 47.000 kr. eller ca. 38 kr./ha.
Løbende årlige omkostninger
1. Omkostninger til certificeringsbureau ( 8.000 kr.)
2. Løn til undervisning af skovens personel (2.000 kr.)
3. Administrationstid til dokumentering (6.000 kr.)
4. Administrationsbidrag til PEFC Danmark. (5.000 kr.)
I alt 21.000 kr. eller ca. 17 kr./ha.

( CERTIFICERING

Økonomi
De direkte omkostningerne ved at
certificere RMS er beskrevet i bok
sen. Hertil skal lægges en offerom
kostning for de indskrænkninger,
som er en direkte følge af PEFC's ret
ningslinier.
Denne størrelse er svær at fast
sætte og kan diskuteres. Men det er
ikke uden offeromkostninger at
udlægge urørt skov, eller at forpligti
ge sig til at satse mere på kultur- og
biotekniske metoder til kontrol af
skadevoldere.

_

Sidegevinsten ved
certificeringen
Økonomien i boksen virker måske
lidt skræmmende, men udgiften skul
le gerne kunne trækkes hjem gennem
et bredere marked for afsætning af
råtræ og pyntegrønt, samt en for
håbentlig højere pris på det certifice
rede træ.
Den største sidegevinst ved certifi
ceringen har været at ejer og medar
bejdere tvinges til at sætte sig dybe
re ind i skovens drift. Den øgede ind
sigt giver et bedre grundlag at træffe
beslutninger på og øger medarbej
dernes motivation, handlekraft og
kvalitetsbevidsthed.
På Rangle Mølle, Dønnerup og

****
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Skovarbejdere, entreprenører og andre som arbejder i skoven skal undervises i
retningslinjerne på en måde så de ikke opfatter dem som regler. (Billedet viser
pleje af skovenge ved afgræsning).

Allindemagle Skovdistrikter kan vi
efter gennemførelsen af certificerin
gen konkludere, at processen har
været lærerig og inspirerende. Det er
vigtigt at gøre sig klart, at processen
er kontinuerlig og skal udvikles over

Til det høje græs
www.skoerpingmotor.dk

E3 FORSIKRING

jF/*

-værd at vælge

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

de kommende år for at bibeholde
dynamikken.
Vi håber at mange Skovdistrikter
vil slutte op bag Dansk Skovforenings
tiltag for et bæredygtigt skovbrug, til
gavn for alle. ■

Bjælkeklippere
føres i 7 modeller
Klippebredde:
fra 71-110 cm
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Rotorklippere
føres i 10 modeller
Klippebredde:
fra 53-90 cm

Miljøvenlige motorer: Honda Kawasaki - 5-11 HK
Skørping Motorforretning A/S - 9520 Skørping Tlf. 98 39 17 11

TIE: 54 70 77 84
Arbejder du i skoven, med jagt, miljø eller er du under uddannelse indenfor et af
disse fag, har du mulighed for at blive
medlem af et anderledes forsikringsselskab.
Vi tegner alle familiens forsikringer og tegner du din bilforsikring i Dansk
Skovbrug, er det dig selv, der får glæde af
et evt. overskud.
Ring til GF-Dansk Skovbrug og få et godt
forsikringstilbud.

#

Køb af træ på roden

#

Maskinskovning

#

Udkørsel af træ

#

Maskinplantning

•

Oprilning

•

Rydning af stød og kvas

•

Knusning

•

Reolpløjning

. BRDR.

Jhøirup

/s

a

Skoventreprenører
Skovgade 20
7300 Jelling
Biltel. 20 73 71 73
30 80 01 73
Fax 76 80 14 00
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Certificering
helt ud i skoven
Af Viggo Munck, cand. scient,
lead auditor, BVQI

Kort gennemgang af hvor
dan et skovdistrikt kan blive
certificeret.
At certificere betyder at bevidne, at
noget er som det skal være ifølge et
sæt krav, som er vedtaget. At blive
PEFC-certificeret betyder at skoven
og den administration som følger
med lever op til de krav, som der er
sat i PEFC Danmarks skovstandard.
I det efterfølgende skal der kort
redegøres for hvordan certificerings
processen forløber.

Forløb af certificeringen
Når en skovejer har besluttet sig for
at blive certificeret henvender han
sig til certificeringsorganet. Der afta
les et certificeringstidspunkt og
skovejeren fremsender en kopi af
den skovhåndbog *), som han har
udarbejdet, i så god tid, at auditoren
kan forberede sig til besøget.
Skovbesøg
Formålet med besøget er at under
søge om skoven drives efter PEFC’s
regler.
Skovhåndbogen gennemgås, og
det undersøges om den indeholder
det den skal i henhold til skovstan
darden.
Der lægges vægt på, at skovejeren
har en politik for skovdriften, som
skal være forenelig med PEFC’s krav,
og at skovejeren en gang imellem
undersøger om skoven nu også dri
ves efter den fastsatte politik. Det
foregår typisk hvert år for de store
*) Kravene til hvad en skovhåndbog skal
indeholde er beskrevet i Skoven 11/02 og
kan endvidere findes i PEFC Danmarks
skovstandard
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I forbindelse med PEFC certificeringen gennemgås ca. 2% af skovens areal mere
intensivt for at se om den drives efter de fastsatte retningslinier for bæredygtig
skovdrift.

skoves vedkommende og med tre til
fem år mellemrum for de mindre sko
ve i forbindelse med revision af skov
planen.
Det undersøges bl.a. om skovkort
og bevoksningsliste er i orden samt
hvad der nu ellers er krævet.
Når gennemgangen af det skriftlige
materiale er ovre, køres der en tur i
skoven for at se om virkeligheden
stemmer overens med det der står i
papirerne.
Ca. 2% af skovens areal gennem
gås mere intensivt for at se om den
drives efter de fastsatte retningslini
er for bæredygtig skovdrift.
Det skal også checkes om de per
soner, som arbejder i skoven er
bekendte med PEFC’s regler. Det er
for at sikre at skovarbejderne ikke, til
trods for de fine formuleringer, kører
gennem selvforyngelsen eller op og
ned ad gravhøjene på hårdt pumpe
de dæk
Under certificeringsbesøget kon
stateres det sandsynligvis, at der på

et eller flere punkter er en afvigelse i
forhold til PEFC’s krav. Afvigelsen bli
ver noteret, og skal være afhjulpet
inden certificering kan gives. Når alle
afvigelser er afhjulpne samles alle
parirerne, de gennemgås endnu en
gang for at checke om alt er på plads
og certificering gives.
Certifikat
Det synlige bevis er et certifikat i
guldramme, som skovejeren kan
hænge op på væggen. Det giver også
ret til at sælge træ og træprodukter
som træ fra bæredygtigt skovbrug
med PEFC’s logo. Retten til at anven
de PEFC’s logo gives af PEFC Dan
mark når der er opnået certificering
af et akkrediteret certificeringsorgan.
Kontrol
For at certifikatet kan få lov til at bli
ve hængende på væggen skal skov
ejeren fortsat sørge for at skoven dri
ves bæredygtigt. Derfor kommer
certificeringsorganet tilbage en gang

( CERTIFICERING

om året for at checke om kravene
stadigvæk overholdes.

SCHAUMANN PORTALTRAKTOR

Gruppecertificering
For mindre skovejere er der ikke øko
nomi i at blive certificeret direkte.
Disse skove kan henvende sig til en
paraplyorganisation som er certifice
ret til at udføre gruppecertificering.
En paraplyorganisationen admini
strerer og driver typisk mindre skove
for ejeren og har derfor i forvejen sin
gang i skoven og kender den. Par
aplyorganisationen udsteder et skov
brugsbevis til ejeren og træ kan her
efter handles på samme vilkår som
for de enkeltcertificerede skove.

Besøg os p d 74
2003 staiw
LangeSØ

.

Træindustrier
Savværker, træindustrivirksomheder
og virksomheder, der handler med
træ kan også blive certificerede til at

håndtere PEFC certificeret træ, såle
des at det kan sikres forbrugeren, at
det træprodukt, som han køber kom
mer fra bæredygtigt skovbrug.

Akkrediteringsorgan
BVQI er akkrediteret af SWEDAC,
som er det svenske akkrediteringsor
gan. SWEDAC er med i den internati
onale ring af akkrediteringsorganer,
som gensidigt anerkender hinanden.
Det betyder, at en dansk PEFC certifi
cering anerkendes over hele verden
og at dansk PEFC mærket træ kan
handles over hele verden.
BVQI er for tiden det eneste dan
ske akkrediterede certificeringsor
gan, som certificerer efter PEFC Dan
marks skovstandard. ■

' V-x ‘i

3-hjuls træk, frihøjde 2,4 m, trinløs justerbar bredde 2,0-3,0 m (udv. dæk)
37 HK dieselmotor, trinløs kørehastighed 0-12 km/t, 5 liftophæng
redskaber som bundklipper, gødningsudlægger og sprøjteskærm kan også leveres

Maskinfabriken SCHAUMANN

De frække ord
Certificere fra latin certificare, at
bevidne, stadfæste eller gøre sik
ker.
Akkreditere, fra latin accredere,
at give fuldmagt til, vise tillid.
Auditor fra latin audire, at høre.
En person, som udfører certifice
rings processen.
Assessor fra latin adsedere, at
sidde ved siden af, bisidder. Bru
ges i flæng med auditor.
Certificeringsorgan, virksomhed,
som udfører certificering
SWEDAC, Swedish Accreditation
DANAK, Dansk Akkreditering.
PEFC, Pan European Forest
Certification.
Standard, et sæt af vedtagne
krav.

J

v/ Hugo

Kaas-Pedersen

Landevejen 19. DK 5882 Vejstrup, Telefon 62 28 12.78. Fax 62 28 12 68,
e-mail: sehaumann@schaumann.dk, homepage: www.schaumann.dk

Forst Flowmatic 500 Skovgødningsspreder

FORST Flowmatic 500

I
BESØG OS PA LANGESØ
STAND 13
Professionelle bruger maskiner fra:

BOVLUND!

Bovlundbjergvej 20, 6535 Branderup J
Tlf: 74 83 52 33, Fax: 74 83 53 95
www.bovlund.dk - bovlund@bovlund.dk
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Der er også
følelser med
i beslutningerne
Af forstkandidat Birgit Bjerre
Laursen

Interview med baron Torben
Bille Brahe fra Fraugdegård
ved Odense.
Om årstidernes skiften,
forholdet til lokalbefolknin
gen, muligheden for flere
skovgæster, skovrejsning,
indtægter fra skoven og ret
ten til at bestemme over
urørte bevoksninger.
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"Det er mere spændende at eje skov
end mark. Byg sår man og høster 6
måneder senere - og så er der ikke
mere sjov ved det. Skoven er fascine
rende”.
Baron Torben Bille Brahe uddyber
med at forklare, at han gerne vil ska
be noget varigt. ”Det jeg planter ræk
ker langt ud i fremtiden, og når jeg
går i skoven, funderer jeg over, hvad
mine forgængere mon har tænkt, da
de plantede som de gjorde.”
Hvis det ikke går for meget på
tværs af driftsplanen beholder Tor
ben Bille Brahe gerne kuriositeter i
skoven. Af respekt for de tidligere
ejers tanker. Med mindre man siden
har fundet ud af, at det var dårlige
dispositioner, som når man har plan
tet bøg på stiv lerjord.

135 ha skov
Torben Bille Brahe ejer Fraugdegaard
syd for Odense og gården Risinge
syd for Kerteminde. Jeg besøgte bar
onen på Fraugdegaard og samtalen
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- Jeg vil gerne skabe noget varigt, siger baron Torben Bille Brahe. Det jeg planter
rækker langt ud i fremtiden.

tog udgangspunkt i de 22 ha skov
omkring denne gård.
I alt ejer Torben Bille Brahe 534 ha
fynsk jord, hvoraf 135 ha er skov. Og
90 % af skoven er løvskov.
De arter der kommer af sig selv får
lov at fylde skoven - dog er der en
vis begrænsning på ær. Ær kommer
nemlig overalt og ville hurtigt domi
nere skoven totalt, og derfor må
mennesket sørge for, at andre arter
også får plads. F.eks. er der plantet
douglas spredt rundt i skoven, dels

fordi det er et flot træ, dels fordi det
giver en stor stamme af værdifuldt
ved.

Følelserne i skovdriften
Skoven er en del af hverdagen for
Torben Bille Brahe, idet han mindst
to gange om ugen runder skoven, der
ligger tæt ved bopælen Fraugde
gaard. Turene i skoven giver oplevel
ser af årstidernes skiften med de fine
farveændringer i løvet.
En særligt sted i skoven hedder

( OM AT EJE SKOV

De lokale beboere
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De træarter der kommer afsig selu får lov at blive der - bortset fra ær hvor der
er en vis begræsning. Der indplantes også lidt douglasgran spredt i skoven.

Torben Bille Brahe deler gerne sin
skov med andre. Han fortæller, at
skoven ved Fraugdegaard bliver
brugt flittigt af beboerne i det nærlig
gende parcelhuskvarter, som ligger
mellem landsbyen Fraugde og Fraug
degaard. Om morgenen er det meget
almindeligt at se et par joggere op ad
alleén på vej til skoven.
Der har været et par uheldige epi
soder, men ellers har Torben Bille
Brahe et godt forhold til naboer, sko
ler, børnehaver m.v. Han kan ikke
huske han har sagt nej til et arrange
ment, men han mener det er vigtigt
med dialogen og retten til at sige nej,
hvis det kolliderer med f.eks. en fami
liefest.
”Jo mere folk får ret til ad lovens
vej, jo mere negativ er jeg. Pres avler
modpres - det er en psykisk meka
nisme”, konkluderer Torben Bille
Brahe.

Børnehaven
Den lokale børnehave har lige fået en
aftale med Torben Bille Brahe om
brugsretten til et hjørne af skoven.
Børnene og pædagogerne er glade og
ser en masse muligheder i arrange
mentet. Prisen er 3 kr/barn/dag, og
er et bud ud fra priser i en artikel i
Skoven.
Den nærliggende skolefritidsord
ning har også fået et hjørne af sko
ven, hvor de kan boltre sig. Og sko
len har en fast aftale om at måtte gå
ned til nogle kildevæld for at under
søge det specielle dyreliv der.
Baronen tror på, at det betaler sig
i længden at børnene får en skovop
dragelse. Så kan han måske undgå
som forleden at opleve tre drenge
løbe rundt med kæppe og daske til
toppen af nyplantede juletræer. De
skal forstå at deres opførsel er øde
læggende.
Den lokale børnehave betaler 3 kr/barn/dag for brugsretten til et hjørne af skoven. Ikke flere besøgende
Skoven kan ikke rumme flere
besøgende, for rådyrene forsvinder
fra skoven ved løvfald. Torben BilleBrahe ser dette som et tegn på, at
hundekirkegård i skoven. Da de gam
’’Lysedal”. Her er der et fint lys mel
dyrene ikke kan finde fred i skoven
lem bøgestammerne - specielt når
le ege ikke holdt længere, og der
og derfor står i vildtremiserne ude
skulle plantes nyt, var det slet ikke til
den lave morgensol kommer ind fra
på marken.
diskussion, at det var eg der skulle
øst.
Mere reklame eller flere stier i
plantes igen - det skal være som det
Desværre væltede orkanen flere af
området er ikke ønskeligt. Adgangen
altid har været.
de store træer, men Torben Bille Bra
til skoven er sikret, fordi der går en
Ved ofte at komme i skoven har
he kunne aldrig finde på at plante
kirkesti igennem.
Torben Bille Brahe også fornøjelsen
f.eks. rødgran og ødelægge denne
I øvrigt mener han, at der skal
af at følge med i dyrelivets gang.
lysvirkning. Det er altså et eksempel
være meget tungtvejende grunde til
Familien holder meget af at komme
på at der også er følelsesmæssige
at fjerne en vej. Ofte vil det også
ud på ’’Glohøj”, et fredeligt sted hvor
overvejelser med, når skovdriften
være muligt at finde en alternativ
der fra skovbrynet er en fin udsigt ud
planlægges.
løsning sammen med dem, der bruover markerne.
Et andet eksempel er den specielle
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ger vejen. Der har dog været et tilfæl
de hvor Torben Bille Brahe har følt
sin positive indstilling presset så
hårdt at det var en pest - knægte
øvede hærværk i skoven og der var
affald, hul i dyrehegn m.v.

Skovrejsning
Baronen vil gerne plante mere skov
af to grunde. Det er sjovt og smukt at
have skov, og han ønsker en effektiv
bom mod mere by ud mod Fraugdegaard. I dag vokser Odense meget
mod sydøst, og der er ikke mange
grønne områder i denne del af byen.
Han mener, at plantning af freds
kov ville tjene flere gode formål men han må ikke plante skov. Arealet
ligger nemlig indenfor en kirkebe
skyttelseslinie, og en skov vil spærre
udsigten til Fraugde Kirke. Området
er således negativt skovrejsnings
område, hvilket han har forsøgt at få
ændret hos amtet, men det er ikke
lykkedes.
En anden samfundsinteresse, nem
lig ønsket om rent grundvand, taler
for plantning af skov, eftersom områ
det er udpeget som SFL-Følsom
grundvandsområde.

Fraugdegård
Fraugdegård ligger 7 km sydøst for Odense centrum. Hovedbygningen er
opført som et dobbelthus i 1588. Det er et næsten kvadratisk hus i bin
dingsværk af eg og røde mursten, og med et todelt valmet rødt tegltag.
Sammen med Egeskov er det landets eneste dobbelthuse.
Når man nærmer sig gården ad lindealleen og over den store gårdsplads
ser man dog noget helt andet: En klassicistisk inspireret hvidskuret facade
med 13 vinduesfag, to etager og med en trekantfronton der er tre fag bred.
Denne vestfacade stammer fra 1769.
Hovedbygningen omgives af en bred voldgrav, og i haveanlægget øst for
hovedbygningen er der rester af en senbarokhave fra 1785.
Den nuværende ejer nedstammer fra Preben baron Bille Brahe som køb
te gården i 1879.

m
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Indtægter fra skov
Torben Bille-Brahe har købt hoved
parten af skoven, nemlig 80 ha og har
således arvet 55 ha. Han tror på det
er en god investering på lang sigt - i
øjeblikket er der på grund af de lave
priser ingen indtægt fra veddet, men
det var der for ganske få år siden.
Jagten giver en god indtægt på
Risinge. På Fraugdegaard har ejeren
selv fornøjelsen, da skoven er for
bynær til, at det er muligt at leje jag
ten ud.
Skoven giver mulighed for en bed
re udnyttelse af arbejdskraften til
henholdsvis land- og skovbrug i
løbet af året. Men de 30 ha med jule
træer kræver så megen pleje, at det
har været nødvendigt at ansætte en
ekstra mand.
Skovejere er naturforvaltere, men
produktionen er afgørende for øko
nomien. Dog behøver det ikke være
100% produktion over det hele. Der
skal være oaser, hvor der er plads til
noget sjovt, men skovejerne skal selv
bestemme, hvor de skal være.
’’Hvis der er ikke er råd til at lade
et par gamle egetræer stå og smykke
landskabet så er spillet kørt”, siger
Torben Bille Brahe. Han tilføjer at
under rødderne på et af skovens æld
ste egetræer havde modstandsbe
vægelsen et arkiv under anden ver
denskrig.
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Fraugdegård er et dobbelthus i bindingsværk med en klassicistisk vestfacade.

Retten til at bestemme
Et hjørne af skoven er overladt til
naturen, idet Torben Bille-Brahe
afventer hvad der kommer af sig
selv. Det er en sump, hvor der tidli
gere stod asketræer, men det er ble
vet for vådt for dem, og de er blevet
fældet.
Det kan umiddelbart ikke svare sig
at forsøge at plante. Torben Bille
Brahe er dog også lidt nervøs ved at
lade det udvikle sig til naturskov af
skræk for, at det offentlige så kom
mer og lægger restriktioner på områ
det. Han vil beholde retten til at
bestemme.

Dog ser han ingen problemer i, at
amtet overvåger naturens udvikling i
hans skove - så længe der ikke kom
mer restriktioner. Hvis der findes
sjældne arter på hans arealer, er det
fint at indgå aftaler med amtet om
pleje af arealet mod en passende
kompensation. Således har han just
haft et fint samarbejde med amtet
om et areal med orkidéer under gård
en Risinge.
Som idé er naturnær drift af sko
ven i orden, hvis de økonomiske vil
kår er rimelige. Samfundet kan styre
skovejerne langt med økonomiske
incitamenter. ■

( LANDSKABSPLEJE

Nyt værktøj mod
bjørneklo
Kæmpebjørneklo er et stort problem
mange steder - den skygger alle
andre planter væk, og den kan give
alvorlig eksem blot efter en let
berøring. Derfor har amter, kommu
ner og offentlige institutioner for
foråret 2003 fået dispensation til at
bruge pesticider i kampen mod plan
ten. Af miljøhensyn skal pesticiderne
smøres direkte på planterne, og til
det formål har Hedeselskabet lance
ret Easy Roller.
Med Easy Roller påføres pesticidet
direkte på bjørnekloens stængel, og
det rammer ikke andre planter på
voksestedet. Det betyder, at de øvri
ge planter får mulighed for at dække
jorden og dermed stå stærkere i kon
kurrencen mod bjørnekloen. Man får
også et bedre arbejdsmiljø, fordi pes
ticidet ikke sprøjtes ud i luften med
risiko for indånding.
Easy Roller består af to ruller på
en rørgaffel. Pesticidet føres fra en
dunk via rørgaflen og ud i rullerne,
der placeres på hver sin side af stæn
gelen. Et Easy Roller-sæt består af to
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ruller på rørgaffel og en fem liters
beholder med bæreremme og pum
pe. Prisen er 995,- kr.
Planterne bør udryddes, før de
når at blomstre og sætte frø. Bekæm
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pelsen skal gentages, da frøene kan
overleve i jorden i op til 10 år. ■
Kilde.Pressemeddelelse fra
Hedeselskabet 28-05-2003.
Se også Skoven 3/03, side 146

Effektive maskiner til vedligeholdelse af juletræer
Kontakt os for en uforpligtende demonstration
ttand 26____ Traktorer fra 5,5 hk. til 90 hk,
LonQeSØ

IEn, to eller tre rækker
Hjul eller Larvefødder

Juletræsfæider
Ekstrem hurtig
jultræsfælder til montering
på alle traktorerne med 11
hk eller mere

Bundklipper til montering
på alle traktoren med 11
hk eller mere

J
Portaltraktorer
til 2 eller 3 rækker
opbygges individuelt. Nu

også med larvefod.
Afskærmet sprøjte på
2-hjulet traktor

Kombineret afskærmet sprøjte og
gødningsnedlægger

Nymarksvej 19 - 5471 Søndersø - Tlf 70 220 420 - Fax 70 220 450
E-mail: jutek@jutek.nu - www.jutek.nu
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Nyt fra
Have & Landskab 2003
Udstillingen for den grønne
sektor viste bl.a, en pæle
hammer, tang til at sætte
pind på toppen af juletræer,
plantebor med skralde, måt
te med planter til søbredder,
bark til afdækning, fedtsy
rer til bekæmpelse af ukrudt
og figurer af træ.

Have & Landskab 2003 blev afholdt i
Slagelse i dagene 21.-23. maj og blev
ifølge arrangørerne en stor succes.
Der kom 8.600 besøgende - det er
400 mere end for to år siden på
Hindsgavl. Antallet af udstillere var
det samme som sidst, 160.
Den store tilstrømning skal ses i
sammenhæng med at der allerede til
august afholdes Ega 2003 - en messe
for entreprenørmaskiner og materiel
til den grønne sektor.
Tidligere har de to messer været
afholdt i hver sit år, men i år lykke
des det ikke at koordinere anstren
gelserne. Nogle af maskinleverandørerne har derfor holdt sig væk fra
Slagelse og nøjes med at møde op til
Ega - men samlet set har det altså
ikke påvirket Have & Landskab. Det
er måske også udtryk for at den
grønne sektor ikke lider af den afmat
ning som præger skovbruget.
Messen var især rettet mod
anlægsgartnere, landskabsarkitekter,
kirkegårdsgartnere, greenkeepere og
vej- og parkfolk fra kommunerne.
Men der var også interessante ting at
se på for skovens folk. I artiklen gen
nemgås nogle af nyhederne.
sf
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Rørhammer til pæle
Mindre pæle kan sættes ned i jorden
ved at banke dem ned med en ham
mer. Men man skal ramme ret
præcist for at få dem lige ned i jor
den. Og hvis hammeren skal løftes
over skulderhøjde kan det være ret
hårdt arbejde.
Dansk Skovkontor viser en ny
løsning som man kan kalde en
rørhammer til pæle - fordi den be
står af et rør som er lukket foroven.
Røret anbringes over pælen, det løf
tes med de to håndtag og falder så
ned ved egen kraft. Det er ikke noget
problem at ramme pælen lodret, og
arbejdet er lettere rent fysisk når
man kun skal løfte lige op.
På billedet ses en grøn rørhammer
til små pæle. Jens Erik Jensen holder
en model til noget større pæle - op til
14 cm i diameter. Der er tale om en for
bedret og mere holdbar udgave af en
tidligere model, og den koster 616 kr.
Efter sigende er det nok at bruge
den 4-5 gange, så er pælen på plads.

Toptang til juletræerne
Mange juletræer skades når fugle
sætter sig i toppen af træet. En af
mange metoder til at undgå dette er
at sætte en pind på træet med en
klemme - et system som kaldes Top
sikring og forhandles af bl.a. Hedesel
skabet og skovdyrkerforeningerne.
Hvis træet er højt eller bredt kan
det være besværligt at sætte pinden
på, men nu har producenten, Flora
Danica, udviklet en Toptang som let
ter arbejdet. Tangen åbner klemmen,
og når man slipper det grønne hånd
tag lukkes klemmen sammen om top
skuddet.
Tangen koster 785 kr hos Hedesel
skabet. Pind med klemme koster 0,85
kr/stk når man køber et større antal.

Den vejer 18 kg - så det var måske et
forslag hvis man plejer at gå ned i
det lokale fitness-center for at løfte
jern!

DRIFTSTEKNIK

Bredmåtter til søer

Fedtsyrer mod ukrudt

I mange år har man kendt rullegræs måtter af græs som kan lægges ud og
skabe en ny græsplæne på et øjeblik.
Men ideen kan også bruges når man
anlægger søer og vandløb, enten for
at få et pænt miljø med det samme,
eller for at forstærke bredden hvis
den er udsat for vind og bølger.
Billedet viser en bredmåtte som er
baseret på et underlag armeret med
kokos. Den er tilplantet med vilde
urter som stammer fra frø indsamlet
i naturen. Måtten leveres i en alder
på 1-2 år hvor planterne har et velud
viklet rodnet.
Måtten fås med 10 forskellige kom
binationer af arter, tilpasset vokse
sted, vandstand, næringsforhold og
lys. Kokoslaget nedbrydes i løbet af
nogle år. Lige ved levering er urterne
naturligvis noget trykket sammen,
men de vokser ud på kort tid så de
ser ud som vist på billedet.
Man kan også købe nogle af de
arter der indgår i måtterne som pot
teplanter - det drejer sig om engkabbeleje, gul iris, dunhammer, kæruld,
star, siv, kattehale mv.
En enkelt bredmåtte på 5 m læng
de koster 3000 kr - men hvis man
køber over 50 m kommer en måtte
ned omkring 2350 kr. Den smallere
bredrulle på 2 m længde koster fra
750-1125 kr, afhængig af antallet.
Det kan måske lyde som en ret dyr
løsning - men man kan jo nøjes med
at bruge måtten på de mest synlige
eller de mest udsatte steder hvor det
ikke er til at få noget til at gro. Og måt-

Hvis ikke man vil bruge traditionelle
kemiske midler til at bekæmpe
ukrudt er der efterhånden mange
andre løsninger. En ret ny kaldes Top
Gun og består af en række organiske
fedtsyrer, hvoraf den vigtigste er
nonansyre som også findes i naturen.
Fedtsyren opløser cellevæggene i
ukrudtet så de udtørres og planten
visner. Hvis det udbringes i solskin
virker det i løbet af få timer. Midlet
nedbrydes hurtigt - ved forsøg hvor
man har udbragt ti gange den norma
le dosering er 95% af midlet ned
brudt på to dage, og det hele er ned
brudt efter ti dage.
Top Gun udbringes med hånd
sprøjte eller rygsprøjte, bedst når
ukrudtet er 5-10 cm højt. Det er et
udpræget kontaktmiddel, og rod
ukrudt som kvik og skvalderkål
kræver flere behandlinger. De prakti
ske erfaringer fra sæsonen har ifølge
importøren været ’’udmærkede”.
Der anvendes 100-125 ml koncen
trat pr liter vand. 1 liter Top Gun
koster 40 kr og rækker til 200-300
kvadratmeter. Det er af Miljøstyrel
sen godkendt til at bekæmpe ukrudt
på havegange, indkørsler mv. samt
under frugttræer, buske og hække.
Importøren er Ecostyle, og det for
handles af Garta. Læs mere på
www.ecostyle.dk

ten kan også deles i flere stykker, så
den strækkes over et større område.
Det er også et spørgsmål hvor dyr
måtten vil være i et samlet projekt.
Har man lavet en sø kan der være
brugt mange penge på udgravning,
jordflytning og tilplantning med
træer og buske. Montering af et antal
måtter kan være det som sætter prik
ken over i’et og gør området attrak
tivt lige fra starten.
Der findes også måtter til andre
formål, såsom grønne tage, blomster
enge, vejrabatter, staudebede mv.
Måtterne forhandles af Veg Tech A/S i
Hellerup. Det er et datterselskab af et
svensk firma af samme navn og ledes
af Ulrik Reeh som i mange år har
været ansat ved Skov & Landskab.

Manuel afbarker

Slåmaskine til hæk og skråninger

Man har nogle gange brug for at afbarke stammer - fx når
man vil bygge blokhuse eller hegn, eller man skærer træ
op på et minisavværk.
Afbarkningen kan udføres maskinelt med dette tilbe
hør til en motorsav. Det koster 1760 kr og er ikke ny på
markedet - men ifølge Dansk Skovkontor er den ret
ukendt for mange.

1 løbet af sommeren skal man slå vejrabatter, skråninger
og hække. Denne maskine fra Cabe kan klare de fleste
opgaver.
Den monteres bag på en traktor. Den kan stilles skråt
til slåning af skråninger, op til 70 grader nedad, og den
kan løftes 90 grader opad så den kan klare hække. Den
kan klare buske og træer op til 10 cm i diameter - men er
ikke robust nok til større opgaver på kulturarealer.
Denne model koster 40.000 kr og forhandles af Interforst.
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Dækbark 40 har partikler i størrelsen 20-80 mm med et lavt Revet bark har partikler i størrelsen 0-120 mm. Den er
indhold af smuld. Den laves af skovfyr og er egnet på steder egnet på skråninger og er noget billigere end dækbark med meget vind. Pris: 165 kr/m3 på Sjælland.
123 kr/m3.

Bark til afdækning
Det er blevet meget almindeligt at
bruge flis eller bark til afdækning i
busketter i større anlæg. Hvis jorden
er ren kan man undgå ukrudt i flere
år, og barken holder på jordens fug
tighed. Forsøg ved Forskningscentret
for Skov & Landskab viser en mertilvækst ved brug af bark for en del
arter - især eg, ask og el.
En af de store på markedet er
Vognmand Kold I/S i Roskilde, som
her viser to meget brugte typer som kommer fra svenske savværker.
Firmaet har været rundt på mange
danske savværker for at købe bark,
men siger at det er ikke muligt at
anvende danske leverandører.
Afbarkningsmaskinerne i Danmark
fungerer på en anden måde end i Sve
rige, og de danske har svært ved at
opfylde firmaets krav til kvalitet. Et
andet problem er at der til tider kan
være brug for store mængder bark
fra friskskovede træer inden for kort
tid - og heller ikke dette krav kan
danske værker opfylde.
En anden type bark fra Kold er
legebark der bruges som faldunderlag på legepladser så små børn ikke
slår sig. Legebark skal bestå af ret
store stykker som er elastiske. Der
bruges et lag på mindst 30 cm, og
barken skal fornyes efter 3-4 år.
Kold leverer også flis til afdæk
ning, og her køber man varer fra
danske savværker. Se mere på
www.kold-bark.dk
Der findes mange typer af jord
dækning på markedet. Man kan få
kakaoflis og skaller af kokosnød eller
palmenødder. Og som det ses kan
man minsandten også få farvet flis i
både gul og rød udgave (hvad formå
let så måtte være).
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Plantebor med skralde
$4.wt
LEGEBARK

Et plantehul kan laves manuelt med
et plantebor som drejes flere gange
til hver side. Men det kan være ret
hårdt - så hvorfor ikke indbygge en
skralde i boret, så man kan nøjes
med at dreje det en kvart omgang?
Det er hvad man har gjort i dette
bor som produceres af svenske Brabo (som også laver Wadellen, det
motoriserede plantebor). Plantebo
ret med skralde koster 2.500 kr og
forhandles af Interforst.

Legebark laves af gran og koster 185
kr/m3.
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Pyntebark af fyr og farvet flis fra
Solum gruppen.

V<
■fe';*;

DRIFTSTEKNIK

.

'

ft*
£

%
tes

Æ,
.

&i
S

K<(

v*'
Ifp

Træfigurer
Ole Frimand på Samsø viste en ræk
ke forskellige figurer, alle oliebehand
let elmetræ så træets tegninger
træder tydeligt frem. Se også
www.olefrimand.dk
Det er ret tidskrævende at lave
træfigurer, så man kan med fordel
udnytte den lave arbejdsløn i u-lande. Det er baggrunden for den tek
nisk krævende figur af teaktræ fra
Bali som kan fås for 6500 kr hos fir
maet HMJ Design, tlf. 98 39 27 99.
Kvindefiguren beholder sin brune
farve hvis den får olie med mellem
rum. Men hvis teaktræ udsættes for
sol og vejrlig så vil det gråne i løbet
af et par år. Det er hvad der er sket
med bænken som er sammensat af
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flere stykker teaktræ fra naturskove
- den koster 20.000 kr. ■

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

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

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

Ejner Kaa Landbrug er et lille effektivt specialmæglerfirma, der kun beskæftiger sig med vurdering og salg af skove,
godser, driftslandbrug og lystejendomme. Vi kommer over hele landet Se mere på www.ejnerkaa-lanabrug.dk
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Har du været der ... ?
Af Ulrik Shack, Forstkandidat
foreningens Aktivitetsudvalg
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Forstkandidatforeningen
besøger i år Borris skydeterræn. Eremitageslottet og
Romsø, og der er debat om
IKEA's miljøpolitik, national
parker og møbeldesign.

I år vil vi åbne døre! Døre der ellers
kan være svære at få op.
Nichen for foreningens arrange
menter er en cocktail af sociale akti
viteter og branchepolitiske debatter.
Men i år har vi tilsat endnu en ingre
diens: Steder eller personer som det
ellers er svært at opleve.
Og ved de fleste arrangementer er
alle velkomne til at deltage.

Bag pigtråd!
Borris Skydeterræn er et af Forsva
rets største og mest benyttede skydeterræner. Men krudt og kugler
generer tilsyneladende ikke dyr og
planter, for det er samtidigt et ene
stående naturområde. Danmarks
største og bedst bevarede hedeområ
de på 4700 ha.
Det er normalt lukket land for
offentligheden, men biolog Erling
Krabbe fra Skov- og Naturstyrelsen
har fået lov til at tage os med på en
vandring.
Han er en af nøglepersonerne i et
samarbejde mellem Forsvaret og
Skov- og Naturstyrelsen om at udar
bejde drifts- og plejeplaner for For
svarets arealer, og han vil fortælle
hvorfor Forsvarets arealer har så sto
re naturværdier.

Var der konkubiner og
masser af blod?
Man kan ikke undgå at blive fanget af
den hemmelighedsfulde stemning
der hviler over Eremitageslottet i
Jægersborg Dyrehave. Der er mange
historier om slottet - bl.a. at der var
et stort spisebord, der kunne hejses
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Årets første arrangement er allerede afholdt. Den 27. maj var der 29 som mødte
op i Højris Mølle og Skindbjerglund i Himmerland og diskuterede egekrat og ege
skov på mager bund. Læs mere i Skoven 8/03.

op fra køkkenet, så kongen i ro og
mag kunne spise i det lille slot.
Kun få har haft adgang til Eremita
geslottet, og kun få kender i dag til
parforcejagternes historie. Begge
dele får vi dog til efteråret, hvor
statsskovrider Klaus Waage Sørensen
og museumsdirektør Jette Baagøe vil
vise rundt.

Romsø
Vi fortsætter traditionen med familie
ture til de isolerede småøer.
Romsø nordøst for Fyn rummer et
varieret dyre- og planteliv i øens
dyrehave, græsningsskov, overdrev
og strandenge. Øen ejes af Niels
Reventlow som sammen med sin
bror Otto Reventlow er værter på
denne endags familietur.
Vi kommer til Romsø med den
lille færge som har begrænset kapaci
tet. Derfor er der begrænset deltager
tal.

Træ til 300 mio. kunder
Hvordan planlægger man det enorme
indkøb af råtræ til IKEA? En koncern
som årligt producerer og sælger bl.a.
træmøbler til over 300 mio. kunder

og som har henved 175 varehuse
spredt ud over hele jordkloden.
IKEA har også en miljøpolitik.
Hvordan forholder den sig til IKEAs
omfattende brug af træ? ... og hvad
tæller egentligt højest i IKEAs salgs
strategi? Pris, kvalitet, design, miljø eller noget helt andet?
Niels Skærbæk Nielsen har ansvaret
for indkøb af råtræ og vil fortælle om
alt dette ved et foredrag i november.

Hvad skal vi
med naturparker?
Vi skal nu have nationalparker i Dan
mark. Men er det ikke blot at nogen
tegner en streg på et kort, sætter
nogle flotte skilte op ved indgangen men derudover er alt som det plejer?
Det vil vi drøfte på mindst et af årets
arrangementer.
I første omgang skal vi besøge
Mols Bjerge som Miljøministeren har
udpeget til et af flere pilotprojekter.
Gennem projekterne skal der udar
bejdes “hvidbøger” som skal beskri
ve hvilke muligheder og evt. beg
rænsninger der bør gælde, samt hvil
ke konsekvenser det vil få for berørte
parter. Regeringen forudsætter at

( ARRANGEMENTER

Dato

Titel

Form

17. august 2003
24. august 2003
30. august 2003
6. september 2003
september/oktober 2003
4. november 2003
5. december 2003

Eremitageslottet og parforcejagt
Romsø - En dyrehave midt i Storebælt
Bag pigtråd! - Natur mellem krudt og kugler
Hvad skal vi med naturparker?
Før alle andre! - Økolariet i Vejle
Træ til 300 mio. kunder - IKEA
Et kig ind i fremtiden - Ny dansk møbeldesign

Ekskursion
Familieekskursion
Ekskursion
Årsmøde ekskursion
Familieekskursion
Foredrag
Spisearrangement

Alle er velkomne! - Men ved overtegning prioriteres medlemmer af Forstkandidatforen ingen

lodsejere, erhverv, interessegrupper
og borgere tager aktivt del i debat
ten.
Men vil en status som national
park forbedre naturens betingelser i
området? Hvilke virkemidler vil man
bruge, og hvad vil det betyde for
lodsejerne? På årsmødets ekskursion
til Mols Bjerge har vi inviteret borg
mestre, interessegrupper, embedsmænd, ejere mv. med til en snak om
områdets fremtid.

Et kig ind i fremtiden
Der er tegn på at dansk møbeldesign
er på vej tilbage i verdenseliten. De
nye møbeldesignere har det som de
gamle mestre - de elsker at arbejde
med træ. Men hvad ved de unge
møbeldesignere om de muligheder
der gemmer sig i træ, har de ønsker
til os, der producerer det - og kan de
bruge andet end hvidt træ?
Julemødet i december afholdes på
Danmarks Designskole med stude
rende og lærere fra skolens møbelli
nie.

Før alle andre!
Det er altid spændende at komme
ind og se noget før andre. Vi arbejder
i øjeblikket på et familiearrangement
til det Økolarie som Vejle kommune
indvier til oktober. Om det kan lade
sig gøre vides endnu ikke.

Tilmelding
Alle er velkomne til Forstkandidatfor
eningens arrangementer. Vi forbehol
der os dog ret til at prioritere fore
ningens medlemmer, når der er et
begrænset deltagerantal.
Tilmelding sker via forbundets
hjemmeside på http://www.jordbrugsakademikerne.dk. Gå ind under
Fordele - Arrangementer og møder og skriv dit navn. Her kan du samti
dig se hvem der også har tilmeldt sig,
og du kan måske finde en at køre
sammen med. Har du ikke adgang til
internet kan du tilmelde dig på tlf. 33
21 28 00.

Afmelding!
Og så til sidst en bøn! Vi har oplevet
en stigende tendens til, at nogle af
dem der har tilmeldt sig blot bliver
væk. Det er ærgerligt!
Vi må nemlig tit afvise andre på

grund af at det maksimale deltager
antal er nået. Så hvis du alligevel ikke
kan deltage, så gør andre glade ved
at gå ind på hjemmesiden og slet din
tilmelding! ■

NOTOMN
- 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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Arets Træven
arbejder med skolebørn
Malene Bendix modtog et
rejselegat på 30.000 kr. for
et projekt der kan løse nog
le af de problemer, som
børn og unge slås med.
Ganske enkelt ved at sende
dem ud i skoven og ud på
trævirksomheder.

Hydro Texaco uddelte for 12. gang
hædersprisen ’’Årets Træven” i form
af et rejselegat på 30.000 kr. Det skete
12. maj, og valget faldt på Malene
Bendix, som er projektkoordinator
for Skoven i Skolen.
Adm. dir. Karsten M. Olesen,
Hydro Texaco, begrundede valget af
Malene Bendix:
-1 dansk industri ser vi med
bekymring, at de unges kvalifikatio
ner inden for naturvidenskab og tek
nik er faldende. En ny undersøgelse
viser, at folkeskolens ældste klasser
synes, at natur- og teknikfag er kede
lige og uden relevans for deres frem
tid.
- Derfor er det yderst positivt, at
et projekt som Skoven i Skolen direk
te tager hånd om dette problem, som
ikke bare er industriens, men også de
unges og i sidste ende samfundets.
Via sit aktivitetsbaserede undervis
ningsmateriale, der distribueres gra
tis via www.skoven-i-skolen.dk, rus
tes lærere fra alle fag til at bruge sko
ven som pædagogisk rum.
- For tiden er der stort mediefokus
på danske børn og unges dårlige
sundhed. På ukoncentrerede og ufo
kuserede børn, på børn med dårlig
kondition og motorik, på stressede
og asociale børn, på tv-børn og com
puter-børn.
- Og her er det, at Skoven i Skolen
peger på løsninger. For alle under
søgelser viser, at børn, der undervi
ses ude i skoven, ikke alene lærer
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Priskomiteen bag ’’Årets Træven” med prismodtageren, Malene Bendix, i mid
ten.

"Årets Træven"
er indstiftet i 1992 af Hydro Texa
co A/S i form af et rejselegat på
30.000 kr. Prisen gives til en per
son, der er meget bevidst om vig
tigheden af trædriften i Danmark,
eller som yder en særlig indsats til
gavn for træplantningen i landet.
Tidligere modtagere: Skovrider
Hermuth Barner, forfatter Helge V.
Qvistorff, skovbørnehaveleder Kir
sten Schou, arboretforstander
Søren Ødum, lederen af arboretet
på Færøerne Trondur G. Levisson,
direktør Aase Gylling, parkchef
Jon Pape, direktør Jørgen Pallisgaard, direktør, professor Niels
Elers Koch, ingeniør Johnny Hal
sted Hansen og statsskovrider
Niels Juhl Bundgaard Jensen.
Komiteen bag prisen består af
Hans Henrik Christensen, direktør
i Skov- og Naturstyrelsen, Stats
skovrider Klaus Waage Sørensen
og Jens Thomsen, direktør for Stif
telsen Sorø Akademi.

mere rent fagligt, men også lærer at
vise hensyn, at samarbejde og hitte
på. Børn, der ofte undervises ude, er
oven i købet mindre syge, mindre
stressede og i bedre form. Kort sagt
er der mange gode grunde til at
hædre og bakke op om Skoven i Sko
len, sagde Karsten M. Olesen.
Skoven i Skolen har siden starten i
1999 haft Malene Bendix, der er bio
log, journalist og lærebogsforfatter,
som koordinator. Hendes alsidighed,
engagement og visionære brug af
Internettet har været afgørende for
projektets succes.
- Det har været oplagt at udnævne
en formidler af et projekt, hvis er
klærede mål er ‘at gennemføre en
langsigtet opbygning af viden om
skov og træ i den danske befolkning
via undervisning i folke- og friskoler’
til “Årets Træven”.
- Det er vores håb, at prisen kan
bidrage til at sætte fokus på et pro
jekt, der er kommet fornemt ud af
opbygningsfasen, og som fortjener al
mulig succes i den kommende udvi
delsesfase, slutter Karsten M. Ole
sen.

( PERSONALIA

Malene Bendix

Skoven i Skolen

er cand. scient, i biologi fra Århus
Universitet (1993). Hun har des
uden taget Tillægsuddannelsen på
Danmarks Journalisthøjskole
(1994) og en intern uddannelse i
montageproduktion i Danmarks
Radio (1994).
Fra 1994-98 arbejdede hun bl.a.
som producent på Danmarks
Radio PI og Montagegruppen. I
1998 blev hun mor til tvillinger.
Siden december 1999 har hun
været projektkoordinator på
Skoven i Skolen. Her står hun sam
men med det øvrige team for
opbygning af projektet, hjemme
side, materialer, kurser, markeds
føring, internationalt samarbejde
og meget andet.
Malene Bendix arbejder som
redaktør, medforfatter eller forfat
ter på alle projektets materialer.
Sideløbende har hun skrevet og
udgivet 15 fagbøger for børn på
Dansklærerforeningens Forlag om
forunderlige ting i naturen, skov
og træ samt insekter, samt to lære
bøger om radioproduktion for
Dansklærerforeningens Forlag og
Danmarks Radios Forlag.

er et projekt, der skal fremme undervisningen om skove og skovbrug, træ
og træindustri i danske folke- og friskoler.
Projektet er et samarbejde mellem Dansk Skovforening, Friluftsrådet,
Miljø- og Energiministeriet (Skov- og Naturstyrelsen), Træ er Miljø
(træbranchen) og Undervisningsministeriet. Desuden er en bred kreds af
organisationer, virksomheder og faggrupper inddraget i udviklingen af
undervisningstilbud om skove, skovbrug og træ.
Projektets arbejde varetages af et sekretariat i Dansk Skovforening be
stående af:
• Martin Einfeldt, informationschef, projektleder (1/3 tid)
• Janne Bavnhøj, webmaster (1/3 tid)
• Eva Skytte, naturvejleder (1/3 tid)
• Malene Bendix, projektkoordinator (fuld tid)

Tak
Efter at have modtaget prisen holdt
Malene Bendix en kort takketale,
hvor hun bl.a. nævnte de mange som
er med til at gennemføre projektet.
Der var tak til sekretariatet, til styre
gruppen for projektet, til skribenter,
lærere, skovfolk, tegnere mv. som har
været med til at udvikle projektet,
samt til sponsorerne.
- Og sidst, men ikke mindst, tak til
de det egentlig drejer sig om - alle de
lærere og elever der flytter undervis
ningen ud i det grønne klasseværel
se. Vi håber de vil blive flere og flere,
sagde Malene Bendix.
Hun tilføjede at rejselegatet vil bli
ve brugt til at sekretariatet på 4 per
soner rejser til Norge for at se på
hvordan de arbejder med ’’Udeskole”
- det er en arbejdsmåde hvor man
flytter dele af skolehverdagen ud i
nærmiljøet så man lærer om fx natu
ren i naturen.

Lær med skoven
- Med projektet Skoven i Skolen har
mange gode kræfter sluttet sig sam
men om at give børnene mulighed

Skoven i Skolen hviler på følgende forudsætninger:
• Eleverne skal lære gennem aktiviteter og oplevelser i skovene og i
træbranchen
• Der skal være undervisningsforløb for alle fag og alle klassetrin, fx
dansk, matematik, natur/teknik, fysik/kemi, samfundsfag, biologi, geogra
fi, historie, sløjd, billedkunst og idræt - ja sågar fransk, tysk, engelsk og
musik
• Projektets undervisningsmaterialer skal fortrinsvis være internetbaserede
• Lærerene skal - ved hjælp af projektets materialer og kontaktnet - sættes
i stand til selv at planlægge og gennemføre undervisningen.
Siden starten i december 1999 har Skoven i Skolen produceret højt kvalifi
ceret og lødigt undervisningsmateriale til samtlige skoletrin. Materiale der
vel at mærke er skovpolitisk upartisk, og som ofte belyser flere sider af
samme sag.
Projektets hjemmeside - www.skoven-i-skolen.dk - har ca. 320 besøg om
dagen. Til sommer, når opbygningsfasen er overstået, går Skoven i Skolen
ind i sin anden fase, nemlig udvidelsesfasen. Da projektet ikke tjener penge
på sine undervisningsmaterialer, er udvidelsen dog afhængig af finansiering
fra fonde mv.
Skoven i Skolen er finansieret af Tipsmidlerne til Friluftslivet, Aage V.
Jensens Fonde, Skov- og Naturstyrelsen, Produktudviklingsordningen for
Skovbruget og Træindustrien, Træ Er Miljø og Undervisningsministeriet.
For yderligere information, kontakt Skoven i Skolens sekretariat på 3324
4266 eller info@skoven-i-skolen.dk, og se www.skolen-i-skoven.dk.

for at lære med skoven og træet, fort
satte Malene Bendix.
-1 skoven er der plads nok til alle.
Her er der mulighed for at lære skole
fagene med mange forskellige intelli
genser - og som sidegevinst bruge
kroppen, udforske naturen, arbejde
med ild og skarpt værktøj, arbejde
sammen - og lære at overleve som
menneske i naturen.
- Vi tror på at skolearbejdet
udendørs kan være med til at komme
nogle af de mange børneproblemer vi
ser i dag i møde.

Andersen der meget præcist beskri
ver hvorfor det er så vigtigt at passe
på de der børn:
Jag Stryker mitt barn på kinnet
og gennom det lyse hår.
Det er som at strekke hånden
fram gennom tusen år.
Det er som at ta i gresset,
se hvor det drysser av frø,
vite at dette er livet,
livet som aldrig skal dø. Tak. ■

Digt
- Jeg vil gerne slutte med et digt af
den norske digter Gunnar Reiss-

Kilde:

Pressemeddelelser fra Hydro Texaco.
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Heden høstes
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Hedehøsteren fjerner alt grønt materiale og samler det op i vognen, så det kan køres væk fra arealet. Det støver mere end
normalt, her sidst i april, fordi det er meget tørt.

To nyudviklede maskiner til
hedepleje:
* Hedehøsteren slår lyng
af og fjerner det fra heden.
* Blåtopfræseren river
tuerne op så de går ud.
I den kommende tid skal
virkningen bedømmes.
Der høstes store mængder
lyng, som man skal søge
anvendelse for.
Forsøg med udsåning af
lyng på brakmark.
Traktoren bevæger sig langsomt hen
over heden. Den slæber en stor
maskine der kunne minde om en
grønthøster. Den fjerner da også alle
grønne planter - bortset fra at heden
på dette tidspunkt, sidst i april, er
mere brun end grøn.
Maskinen kaldes for Hedehøste
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ren, og den efterlader kun små stum
per af lyngplanter. Det støver temme
lig meget - dels fordi det er meget
tørt, dels fordi maskinen får fat i tørvelaget under planterne.
Lidt efter bliver Hedehøsteren
koblet fra, og en fræser sættes på.
Den er mindre, og den støjer ikke
nær så meget.
Den kører over et areal med blå
top. Tuerne kastes op i luften og lan
der lidt bag maskinen.
Der er omkring tyve tilskuere til
fremvisningen. Den finder sted på en
erfa-dag 25. april, arrangeret af
Naturgruppen i Ringkøbing Amt, og
deltagerne er især fra statsskovdi
strikterne i Vestjylland.

Lyngheden skal genskabes
De to maskiner er udviklet af Natur
gruppen i Ringkjøbing Amt i samar
bejde med entreprenør Erik Nielsen.
Det er anden sæson de er i brug, og
håbet er at de kan lave en hedepleje,

som er både billig, effektiv og enklere
at gennemføre end normalt.
Amtet har ansvaret for at pleje
heden på privatejede arealer - samt
amtets egne arealer som disse
omkring Præstbjerg Naturcenter syd
for Holstebro.
Og det er nødvendigt at pleje
hederne - hvis man vil bevare et tæt
dække af hedelyng. Med mellemrum
må man lave slåning, afbrænding,
græsning eller lignende, så lyngen
skyder unge friske skud.
Lyngen hører hjemme på mager,
næringsfattig jord, og jorden må ikke
tilføres næring hvis lyngen skal tri
ves. Da heden får tilført næringsstof
fer fra atmosfæren må man fjerne det
afslåede materiale - ellers får man en
gødningsvirkning til gavn for andre
arter, bl.a. blåtop.
1 de sidste par år er lyngen mange
steder svækket eller gået ud efter
angreb af lyngens bladbille. I Ring
kjøbing Amt har man været bagud
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Hedehøsteren (til venstre) går længere ned end en traditionel slåmaskine (til
højre).

med hedeplejen fordi bevillingerne
har været små, og lyngplanterne er
blevet gamle og sårbare over for
bladbillen.
Den særlige situation har dog gjort
at der er bevilget 1,7 mio. kr i hvert
af årene 2002-2005. Men da lyngen
skal behandles inden den går ud er
det nødvendigt at finde metoder til
at behandle store arealer på kort tid.

Udvikling af Hedehøsteren
- Jeg har lavet maskinen i løbet af to
måneder sammen med den lokale

opsamler som transporterer det
afskrællede materiale op i en stan
dardvogn der kan rumme 12 m3. Når
vognen er fuld kører jeg ud til en vej
og læsser af.
- Maskinens præstation afhænger
af hvor langt der skal køres med vog
nen, fortsætter Erik Nielsen. Hvis
afstanden er under 1 km kan jeg
høste 2-4 ha/dag.
- Det er bedst at høste i tørt vejr det behøver dog ikke være så tørt
som i dag - og barfrost er også godt.
Lyngen må ikke være våd, så hvis det
har regnet skal der være et par dages
tørvejr før jeg kan køre, slutter Erik
Nielsen.

smed. Det er sket ved en del tilpas
ninger af eksisterende maskiner, for
tæller Erik Nielsen.
- Det første led i maskinen er en
brakmarksknuser som også bruges
til afpudsning af brakmarker. Den
består af en stor tromle med knive
på - og her er der sat nye bøsninger
på knivene for at de kunne holde til
belastningen. Dertil kommer ekstra
skærme foran og bagved, samt slæ
der på siderne for at holde på materi
alet.
- Efter knuseren kommer en

Udviklingen af maskinen er finansie
ret ligeligt af amtet og Erik Nielsen.
- Vi har haft behov for en metode
til at pleje store arealer på kort tid
uden at det blev for dyrt, fortæller
skov- og landskabsingeniør Poul Gre
gersen fra Ringkjøbing Amt.
- Hvis lyngen skal forynges skal
der ske en grundig rydning og blotlæggelse af jorden. Det afskrællede
materiale - og dermed næringsstof
ferne - skal også fjernes så vi får en
udpining af jorden. Og afbrænding af
heden er ikke altid den bedste
løsning.
- Hvad er problemet med at lave
afbrænding?
- Der er mange betingelser som
skal opfyldes. Lyngen må ikke være
for våd og heller ikke for tør, vinden
må ikke være for kraftig, og det skal
være mellem 1. september og 1. april
af hensyn til dyrelivet.
- Der kræves en ret stor organisati
on fordi der skal være mange perso
ner til at styre afbrændingen. En del
steder kan vi ikke afbrænde fordi
røgen generer, eller fordi der er huse,
plantager eller større veje i nærhe
den. Endelig er det en ulempe at vi
efterlader en del næringsstoffer på
arealet.
- Hedehøsteren er meget fleksibel,
fordi den kan bruges over en længere
periode, og den stiller ikke så store
krav til klimaet. Den betjenes af kun
én person, den kan bruges på alle
typer af arealer, og vi kan fjerne alle
næringsstoffer.
- Under optimale forhold koster
det omkring 2000 kr/ha. Hvis der er
lang køreafstand (op til 800 m), kupe
ret areal og mange kulturspor ender
vi omkring 4000 kr/ha. Jeg tror et gen
nemsnit vil være 3000 kr/ha. Vi be
gyndte at bruge den i efteråret, og nu
venter vi spændt på at se resultatet.
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5/f/s/' i april ser man tydeligt hvordan den lysebrune blåtop breder sig fra lavningerne og op langs siderne af bakken og
udkonkurrerer hedelyngen. Udsigt fra toppen af Trehøje.

- Museumsfolk er også glade for
den, fordi den ødelægger ikke gamle
kulturspor på området.
- Den kan ikke bruges i klitheder
fordi den har ikke godt af at gå ned i
sand. Og så har vi også et lille pro
blem der skal findes en løsning på hvor skal vi gøre af alt det afskrælle
de materiale. Vi har lavet nogle for
søg, men vi tager gerne imod gode
ideer til anvendelser, slutter Poul
Gregersen. (Se også boksen for yder
ligere omtale).
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Blåtopfræseren
Den anden maskine er særligt udvik
let til at bekæmpe blåtop.
Blåtop er en græsart som findes
naturligt i de fugtige, næringsrige
dele af heden. I de senere år er den
blevet stadig mere udbredt, forment
lig fordi der tilføres kvælstof fra
atmosfæren. Det stammer fra fra
udbringning af gylle, fra industri,
kraftværker og biler, og i Ringkøbing
Amt er nedfaldet i snit omkring 20
kg/ha/år.
En anden årsag kan være manglen
de hedepleje som har gjort at jorden
ikke er blevet udpint for næringsstof
fer.
Blåtop breder sig nu på bekost
ning af lyng. På billedet fra Trehøje
kan man se hvordan den breder sig
fra sit naturlige levested i lavninger
ne og kryber op ad siderne.
Den kan ikke bekæmpes ved
slåning eller afgræsning - det er en
græsart så den skyder blot igen. Én
gang afbrænding hjælper ikke, fordi
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Blåtopfræseren løsner tuerne og kaster dem op i luften så de udtørres og ikke
kan slå rod igen.
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Blåtopfræseren har udover de normale knive et antal vinkelformede speci
alskær.
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Foto /. Frø& afslået lyngmateriale.

Anvendelse af den høstede lyng
Hedehøsteren knuser lyng mv. ned til stykker på 10-20 cm længde. Se foto 1.
Maskinen når ikke ned til mineraljorden, og derfor er der ikke sand og
jord med. Der er en del gødningsværdi i materialet, men næringen frigives
langsomt.
Det er store mængder der produceres, men med variationer. Et eksem
pel: En hede med tætvokset lyng og revling på 50-65 cm højde gav 40 tons
eller 170 m3 pr ha.
Det afskrællede materiale må ikke blive liggende på arealet, fordi det vil
virke som gødning til gavn for blåtop og til skade for foryngelsen af lyngen.
I efteråret høstede man 1000 m3 som blev brugt til ridestier i klitplanta
ger på Oksbøl distrikt. Her er lyngen med til at holde på sandet så man
undgår sandflugt. Se foto 2.
Der er også lavet forsøg med anvendelse til ridebaner og afdækning i
landskabsplantning. Se foto 3.
Under erfa-dagen kom mange forslag til anvendelser - afdækning i haver
og parker, faldunderlag på legepladser, eller brændsel i varmeværker hvis
anlægget kan håndtere materialet. Strøelse til husdyr er sikkert også godt men mange landmænd har rigeligt fra egne marker.
Indtil videre tager amtet ikke penge for lyngen, og den tilbydes gratis
mod afhentning. Oksbøl distrikt havde betalt 15 kr/m3 i transport fra Præst
bjerg.
&
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Foto 2. Anvendelse på ridesti på Oksbøl distrikt.

det frigiver blot næringsstoffer. En
almindelig fræser er heller ikke egnet
- tuerne vendes rundt, og de slår rod
igen og fortsætter væksten.
- Derfor har jeg udviklet en ny
maskine ud fra en tandfræser, fortæl
ler Erik Nielsen. Den har en række
skær vinkelret på akslen, og jeg har
så tilføjet et antal specialskær formet
som en ret vinkel - så mange som der
var plads til. De går ned i jorden,
løsner tuerne og smider dem op i luf
ten.
- Nogle af tuerne kan overleve den
behandling. Derfor skal der køres 2
eller 3 gange med måske 14 dage
imellem hvis det er tørt i vejret. Jeg
gætter på at en behandling vil koste i
alt 3-4000 kr/ha.

Foto 3. Anvendelse til afdækning i plantebede.

Mosaikagtig pleje
Ekskursionen startede på Trehøje et markant punkt i landskabet vest
for Herning. Bakken er 102 m og er
omgivet af privatejede lyngarealer,
som sikkert aldrig har været dyrket jorden har været for dårlig.
- Når man står her på toppen af Tre
høje og kigger ud over det store
hedeområde, så ser det noget afpillet
ud - hvorfor det?
-1 de sidste to-tre år har vi be
handlet næsten hele området med
slåning eller afbrænding, siger Poul
Gregersen, så i den kommende tid ser
det ikke ud som vi gerne vil have det.
Men det skyldes at vi har været bag
ud med plejen, og at lyngbladbillen
pludselig dræbte meget af den gamle

lyng. Hvis ikke vi havde gjort noget
var det hele blevet til en græsmark.
- Det ideelle er at lyngen bliver
slået eller afbrændt med 10-15 års
mellemrum så den holdes ung og
frisk. Derfor vil vi på dette areal gå
ind om en halv snes år og lave
afbrænding eller slåning i mindre
pletter. Det vil med tiden skabe en
mosaik af nye og gamle arealer.
- En del steder kan vi måske også
pleje med afgræsning, så lyngplanter
ne hele tiden holdes unge.

Hårdhændet indgreb
Flere af deltagerne var overraskede
over de kraftige indgreb - en mente
at i Ribe Amt ville man i hvert fald
ikke få lov til så meget.
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Såning af lyng
For et par år siden havde Ringkjøbing Amt lejet en hollandsk maskine, som afskrællede hedetørven, helt ned til
mineraljorden. Denne behandling var uhyre effektiv til genskabelse af lynghede, men restproduktet var fuld af sand
og svært at afsætte.
En anden løsning kunne være at så lyngplanter. Derfor var der i udkanten af Trehøje området lavet et lille forsøg
hvor den private ejer ville genskabe heden på et stykke ned mod sit hus.
Marken havde ligget brak i en årrække, og derved var en del næringsstofferne udvasket. Jorden blev reolpløjet i
en dybde af 50 cm for at få mager sandjord op til overfladen og få den næringsrige agerjord ned.
Derefter var der kørt et lag hedeafskræl på 5-8 cm ud
over hele området. Allerede efter 7 måneder kom de første
spirer af hedelyng - et år før forventet - og nu to år efter
var der en del små planter.
W.
Man ser også blåtop (som fandtes på det areal hvor
/=i
hedeafskrællet kom fra) - brandbæger (som er almindelig
*045
på nøgen jord) - pileurt (en almindelig ukrudtsplante) V
samt pillestar og kongepen (som er almindelige på sand
jord). Så nu er der blot at vente og se hvem der får
overtaget.
Steffen Jørgensen, Randbøl, havde erfaring for at det
kunne tage 5-6 år før lyngen har etableret sig.
Et generelt problem ved at retablere hede er at efter
mange års gødskning og kalkning har agerjorden for høj pH
til hedeplanter. Den kan sænkes ved at braklægning - som
eksempel blev nævnt at tyve års braklægning havde sæn
ket pH fra 6,5 til 5,5. Man kan også tilføre svovl, men det
tager mange år at gøre jorden sur efter årtiers landbrugs
drift.

Hvis man ser bort fra den særlige
situation med lyngbladbillen, er det
så ikke for store indgreb i naturen?
Ødelægger man ikke plante- og dyre
liv på heden?
Her må man gøre sig klart at lyng
heden er ikke et stabilt plantesam
fund. Lyngen vil naturligt indvandre
på en mager og sandet jord, men i
løbet af en årrække vil den blive
afløst af græsser, samt buske og
træer såsom eg, bævreasp, røn, ene,
bøg, birk og bjergfyr.
Bevarelse af heden kræver derfor
at man til stadighed ruller udviklin
gen baglæns mod den magre sand
jord. Det kræver kraftige indgreb
som udpiner jorden.
Det var netop det de gamle hede
bønder gjorde. De lavede afskrælning
af lyngtorv til brændsel, slåning af
lyng til foder, græsning med især får,
og afbrænding ofte over store area
ler. Det gav en god vækst af lyng.
Flere af disse indgreb har nok ikke
været ’’kønne” at se på - med nuti
dens øjne. Men de var effektive til at
bevare den store Alhede som fandtes
på Blichers tid. Hvis vi ønsker at
bevare en lynghede må vi acceptere
at nogle dele af heden i en begrænset
periode ikke ser ud som idealbilledet
af en hede. ■
sf
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Foryngelse af hedelyng kræver en kraftig mishandling. Til venstre er arealet
slået for ti år siden og afbrændt for tre år siden, og lyngen står tæt. Til højre er
der kun sket afbrænding for tre år siden, og her er tyttebær mest udbredt.

( DYRELIV

Alle oplysninger har interesse
Både nye og gamle observationer,
levende og dødfundne dyr har inter
esse. Kommer katten hjem med en
død birkemus, vil vi meget gerne
have musen tilsendt.
Uglegylp eller gylp fra andre
rovfugle, fx tårnfalk, kan også give os
værdifulde oplysninger. 1 gylpet fin
der man ofte rester af smågnavere,
spidsmus og - hvis man er heldig birkemus.
Oplysninger og spørgsmål om bir
kemusen modtages af specialestude
rende Julie Dahl Møller på telefon 61
33 34 77 eller e-mail:
jdmoller@zmuc.ku.dk. Man kan også
kontakte Dansk Pattedyratlas på tele
fon 70 20 78 75. ■
Kilde: Pressemeddelelse fra
Zoologisk Museum 30.5.03

Birkemusen er uhyre sjælden, og der efterlyses observationer af dyret. Foto: Julie
Dahl Møller, Zoologisk Museum, København.

Birkemus efterlyses
Zoologisk Museum, København og
Naturhistorisk Museum, Århus, efter
lyser alle observationer af birkemus.
Birkemusen er et af Danmarks
mest sjældne pattedyr, og zoologer
ne ved meget lidt om dyrets udbre
delse og biologi. Modsat de fleste
andre mus er birkemusen nemlig
meget vanskelig at fange i fælder, og
derfor har iagttagelser af dyret - nye
som gamle - stor værdi.
Findes kun få steder
Birkemusen (Sicista betulina) findes,
så vidt forskerne ved, kun i to egne af
Jylland:
1) Thy og Limfjords-området
omkring Lemvig og Struer.
2) Et bælte tværs over Jylland fra
Horsens og Haderslev i øst til Varde
og Ribe i vest.
Se efter den sorte stribe
Birkemusen er en lille, rødbrun mus.
Den kan nemt kendes på den sorte
rygstribe, der går fra pande til hale.
Striben er tydelig og klart afgrænset.
Dens hale er meget lang - lidt længe
re end kroppen.
Den lille birkemus er ikke som de
fleste andre mus. Hele vinteren ligger
den i dvale og ses ikke. Først om
foråret kommer den frem, og den er
så aktiv hele sommeren indtil okto
ber.

På kølige dage lægger den sig til at
sove. Den gemmer sig et sikkert sted
- under høballer, plader, i lyng eller
lign. - og går i en dvalelignende til
stand. Når den bliver forstyrret i sin
dagsøvn kan der gå lidt tid, inden
den helt vågner.
Det er ofte sådan at birkemusen
tidligere er blevet observeret. Så har
man nemlig god tid til at se nærmere
på dyret.

AKKERUP PLANTESKOLE
5683 HAARBY
TLF. 6473 1058 - FAX 6473 3158
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Skov-, læ og hækplanter
Rekvirer katalog eller De er velkommen
til at aflægge Planteskolen et besøg.
Tilbud afgives gerne.

■S.

Windsor er kendt for at producere savkæder
og sværd af høj kvalitet. Sværd leveres med
elektrisk hærdet sværdrille.
Windsor kæder har høj skæretand der
reducer vibrationerne i kæden, dermed saver
du hurtigere og risikoen for ukontrolleret kast
minimeres

Kontakt Ketner Outdoor A7S
for yderligere information:
Tlf.: 43 27 11 66
Fax: 43 96 10 14
E-mail: outdoor@ketner.dk
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Forsøg med
bekæmpelse af blåtop
Foreløbige resultater anty
der at der skal skrappe mid
ler til at bekæmpe blåtop.

dværgbuske. Det gælder især ind
landsheder på lidt rigere bund.
Blåtop er et generelt problem på
heder i hele Nordeuropa, og engelske
pollenanalyser viser at den har ikke
haft så stor udbredelse som nu. Som
årsager til dens fremgang nævnes
manglende pleje og øget tilførsel af
kvælstof.

Blåtop udgør et voksende problem
på mange heder hvor den breder sig
på bekostning af hedelyng og andre

Blåtop danner tætte, faste tuer.
Den kan udvikle et tykt førnelag som
ikke tillader at der kommer lys til jor
den og ikke giver plads til andre
arter. Tuernes fasthed øges af et tæt
net af seje rødder som indeholder
oplagsnæring.
Frø af blåtop kan leve i en årrække
i jorden og er i hollandske forsøg fun-
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Store dele af Randbøl Hede er som her præget af en tæt
pels af blåtop som gør det umuligt for andre plantearter at
så sig. (Ubehandlet parcel).

-■>

Afbrænding ser ikke ud til at have nogen effekt (billedet).
Afbrænding plus fræsning giver stort set samme resultat,
mens der ser ud til at være en lille effekt af afbrænding
efterfulgt af græsning med kvæg.

é
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Hedebønderne lavede med mellemrum afbrænding efter
fulgt af pløjning og udsåning af rug, og jorden blev så dyr
ket nogle år indtil den var udpint. / forsøget har det givet en
del nedgang i blåtop, og nogle steder er der lidt lyng.
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Den hollandske fræser fjerner al lyngtorv og minder derved
om hedebøndernes afskrælning. Den har givet et meget fint
resultat, men den koster 24.000-29.500 kr/ha, og det er
svært at finde anvendelse for det afskrællede materiale.
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Blåtop

Dværgbuske, bl. a. lyng
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det ned til en dybde af 7 cm. Indgreb
der giver lys til jordbunden fremmer
spiring af blåtop.
Kvæg og heste æder de friske
skud, men vrager oftest ældre plan
ter. Græsning kan ofte forhindre blå
top i at brede sig, men synes ikke
mærkbart at kunne reducere den når
den har lavet et tæt græstæppe.
Overfladisk afbrænding og slåning
ser heller ikke ud til at påvirke blå
top. Den har lavtsiddende foryngel
sesknopper og forråd af oplags
næring, så den kan tåle at man fjer
ner de overjordiske plantedele.
Konklusionen er derfor at det er
svært at retablere en hede med
dværgbuske hvis blåtop har taget
over, især på tør bund.

betragtning. De fleste metoder har
medført maskinomkostninger på mel
lem 600 og 4.000 kr/ha, bortset fra
afskrabning med gummiged eller
med en hollandsk maskine som
kostede 23.000-29.500 kr/ha. ■
sf

Kilder:

Afprøvning af metoder til reduktion af blåt
op på Randbøl Hede. Notat af R.M. Buttenschøn 19.05.03.
Pleje af blåtop-dominerede heder. Viden
blad 6.1-9, Park og Landskab. R.M. Buttenschøn og S. Jørgensen, 2000.

Forsøg på Randbøl Hede
Randbøl Hede er på 750 ha og har i
mange år været under pleje med
græsning og afbrænding. Blåtop har
imidlertid fået stadigt større udbre
delse, og derfor lavede Skov & Land
skab i 1999 et forsøg for at afprøve
forskellige metoder.
Billederne på denne side viser 4 af
de 12 parceller. Det må understreges
at det er for tidligt at drage sikre kon
klusioner af forsøget, for der sker
stadig forskydninger mellem arterne.
Omkostningerne må også tages i

HJORTHEDE
PLANTESKOLE
Tukærvej 12, Hjorthede
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Igennem de sidste halvtreds år har
plantevæksten på Randbol Hede syd
for Billund ændret karakter. Kortene
til venstre viser udbredelsen af
dværgbuske - herunder lyng - i 1954
og i 1996. Og til hojre ses udbredelsen
af blåtop i de samme årstal.
Ifølge Hans Jørgen Degn, Ringkjøbing
Amt, var der i 1954 28 ha ren blåtop
på heden. Den fandtes i de fugtige lav
ninger, svarende til den almindelige
opfattelse af dens voksesteder.
11996 var der ren blåtop på 290 ha,
og derudover var der 100-200 ha hvor
den groede sammen med dværgbuske
eller bølget bunke og udgjorde et væs
entligt islæt. Den gror nu også helt op
på toppen af de mange klitter som
især findes i den sydvestlige del af
heden.

SKOVPLANTER
a/s

LÆPLANTER
LANDSKABSPLANTER

8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 6488 - Fax 8668 6440

SKOVEN 6-7 2003

303

SKOVENS DYRELIV )

Højrisiko
i skovbunden
-V:

Tekst og fotos: Max Steinar

Den største risiko for ansat
te i skovbruget er ikke læn
gere faldende træer, men
skovflåten.
På visse lokaliteter kan
halvdelen af flåterne være
bærere af Borrelia bakteri
en, som kan give varige ska
der.
Efter hver tur i skoven bør
man undersøge sig selv. Og
gå til lægen hvis man ople
ver symptomer på angreb af
bakterien.

- Jeg gik og skrantede i flere dage. Jeg
opdagede så et rødligt udslet, hvor
der sad en skovflåt, og jeg gik selvføl
gelig til læge. Han tog en blodprøve,
som var negativ - jeg var ikke smittet
med Borrelia burgdorferi bakterier.
Men lægen vidste ikke, at der skal gå
måske 14 dage, inden smitten kan
spores i en blodprøve, fortæller
naturvejleder Jan Kjærgaard, Silke
borg Statsskovdistrikt.
- Efter et par uger blev jeg rigtig
syg, og fik nu et gigtmiddel, som ikke
hjalp. Jeg havde ondt i leddene, og
min almentilstand var dårlig. Til sidst
endte det da heldigvis med, at der
blev taget en ny blodprøve, og
mysteriet blev løst - jeg var ganske
rigtigt smittet med Borrelia bakterier.
- Jeg kunne ikke undgå også at få
lavet en rygmarvsundersøgelse, fordi
lægerne ønskede at være sikre på, at
jeg ikke var angrebet i centralnerve
systemet. Det var jeg ikke, men jeg
skal hilse og sige, at sådan en under
søgelse gør ondt, beretter Jan Kjær
gaard.
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At vandre gennem høj, tynd og tæt vegetation giver risiko for bid af skovflåt som
kan overføre borrelia bakterier. Man bør derfor altid undersøge sit tøj og sig selv
efter man har været i skoven. Som naturvejleder er Jan Kjærgaard udsat, men
han er heldigvis en af de personer, som ikke er særlig yndet af skovflåterne.

1 en uge fik den populære naturvej
leder, bl.a. kendt fra DR P4’s ’’Hallo
Derude”, penicillin indsprøjtninger to
gange dagligt, og det løste problemet.
-1 dag har jeg overhovedet ingen
gener. Jeg er tilsyneladende heller
ikke særligt udsat for flåter, for det er
kun nogle få gange i løbet af en
sæson, at jeg opdager en flåt, som
har nået at bide sig fast. Andre er
mere uheldige - de har masser af
flåter på sig hvert eneste år, siger Jan
Kjærgaard.

10-12 flåter hver dag
En af de mere uheldige er Pouli Niel
sen, skovarbejder fra Fussingø Stats
skovdistrikt. To gange er han blevet
sendt på langs af Borrelia bakterier,
overbragt af en skovflåt.
Første gang var han på seks ugers
antibiotika behandling. I to måneder
var han sygemeldt, og var ganske
kraftløs og helt energiforladt.

Næste gang var lige så slem. Pouli
Nielsen og nogle kollegaer havde
plantet i oktober 1997, som var
usædvanlig varm. Derfor arbejdede
han blot med en kortærmet bluse.
Pouli Nielsen og hans kone havde
ellers fået det faste ritual - efter det
første slemme angreb - at hun så
ham efter, når han kom hjem fra
arbejde. Han smed tøjet, og hun
undersøgte ham fra top til tå, men
den dag overså hun uheldigvis en flåt
på sin mands ryg.
Igen fik Pouli Nielsen det frygtede
symptom, der også havde optrådt
første gang, nemlig følelsen af et
spændebånd omkring brystkassen.
Lægen satte ham øjeblikkeligt på
en penicillinkur. Dette angreb var
værre. Pouli var ikke i stand til at
passe sit arbejde igen før i februar
1998.
- Jeg har nogle gode kollegaer og
en forstående skovfoged. Jeg gik på
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En arbejdsskade
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Skovarbejdere har den største risiko
for at blive angrebet af borreliose, iføl
ge en schweizisk undersøgelse. Heref
ter følger orienteringsløbere og jægere.

’’skånejobs” den første tid, inden jeg
fik mine kræfter tilbage.
Den tidligere skovfoged fra skov
parten er også endt på sygehuset på
grund af en skovflåt, men ikke på
grund af borrelia; flåten havde boret
sig så langt op i huden under hans
testikler, at hans kone - uddannet
sygeplejerske - ikke kunne fjerne
den. Den måtte skæres væk.

Mere hyppig
Hvor ubehageligt, det end kan lyde,
så betyder den slags mindre operati
ve indgreb intet sammenlignet med
et Borrelia angreb. Sygdommen blev
for alvor kendt i Danmark, da CD’s
leder, Mimi Stilling Jacobsen, blev
nærmest invalideret af den. Den dag i
dag lever hun en tilbagetrukket til
værelse, helt ulig hendes tidligere liv.
Pouli Nielsen har arbejdet næsten
40 år i skovbruget, og han mener, at
problemet med skovflåterne aldrig
har været så stort som nu: - Det er
først for 13-14 år siden, at vi begynd
te at snakke om flåter, og engang
imellem pillede vi en af.
- Nu kan min kone og jeg fjerne 1012 flåter fra mig hver eneste arbejds
dag sommeren igennem. Og jeg ved,
at det er det samme hos alle mine
kollegaer.

Størst risiko
for skovarbejdere
En undersøgelse, udført af dr.med.
Norbert Satz, Zurich, viser, at skovar-

I slutningen af marts i år beslutte
de Arbejdsskadestyrelsen at aner
kende borreliose som ulykke
stilfælde og erhvervssygdom.
For at kunne anerkende infekti
onen som et ulykkestilfælde
kræves, at personen har været
udsat for et bid af en skovflåt i for
bindelse med sit arbejde, at der
har været symptomer i form af
udslæt eller infektionssymptomer
i forbindelse med bidet, eller at
der er antistoffer i blodet. Hvis det
ikke kan sandsynliggøres, at tilska
dekomne er blevet bidt af en skov
flåt i forbindelse med sit arbejde,
vil skaden blive afvist som ulyk
kestilfælde.
En politibetjent blev bidt den
10. oktober 2001 i forbindelse med
sin tjeneste, og pådrog sig borre
liose. Dette blev anerkendt som et
ulykkestilfælde. Var betjenten ble
vet bidt under en skovtur med sin
familie, var han blevet afvist.
En børnehavepædagog fik
påvist borreliose i oktober 2001.
Hun har flere gange været i skoven
med børnene fra børnehaven, men
kan ikke huske, at hun er blevet
bidt. Arbejdsskadestyrelsen afvi
ste at anerkende skaden, fordi der
ikke kunne påvises et bid, og fordi
styrelsen ikke fandt det sandsynliggjort, at der er en særlig risiko
for at blive bidt af en skovflåt som
børnehavepædagog.
En skovarbejder fik påvist bor
reliose i november 2002. Han har
gennem 15 år arbejdet i skoven.
Der var IKKE et konkret bid, han
kendte til, men alligevel anerkend
te Arbejdsskadestyrelsen infektio
nen som en erhvervssygdom, fordi
styrelsen anså det som sandsynliggjort, at skovarbejderen er blevet
bidt af en inficeret skovflåt i for
bindelse med sit arbejde.

bejdere er den gruppe som har
størst risiko for at pådrage sig en
Borrelia-infektion. Herefter kommer
orienteringsløbere og jægere.
Det vides ikke med sikkerhed
hvorfor der er blevet så mange flåter
i Danmark, men en af årsagerne kan
være de mange brakmarker.
Tidligere blev alle marker pløjet,
og dermed blev flåterne begravet og
dræbt. På brakmarkerne kan de leve
videre i nok en cyklus, til de som

Formanden for Brancheklubben for
Statsskovarbejdere, skovløber Hans
Okholm, har indskærpet overfor sine
kolleger, at de skal oplyse til Arbejds
skadestyrelsen hver gang et flåtbid får
følger, eksempelvis ved at man søger
læge. Får man senere gener i form af i
værste fald borreliose, kan hændelsen
nu anerkendes som en arbejdsskade.

fuldvoksne individer i en alder af to
tre år kan lægge 2000 æg. Afkommet
snylter først på gnavere, og i et sene
re stadie på pattedyr.
Her spiller den stigende råvildt
bestand også en stor rolle: Der er
blevet nedlagt rådyr, der har haft 4500 flåter på sig.
Indtil nu er der ikke sikre beviser
på at husdyr er blevet syge af Borrelia-bakterien. Der kendes ikke til
dødsfald blandt mennesker i Dan
mark.

Sådan undgår du Borrelia
Sagkundskaben fastslår, at Borrelia
bakterien først kan vandre over i
værtsdyret / mennesket, efter at
flåten har siddet fast i minimum 24
timer, måske 48 timer. Flåten skal
altså af så hurtigt som muligt.
Glem alle de gamle husråd om at
smøre den ind i fedt, tandpasta,
sprit, rensebenzin eller hvad man nu
hører om. Norbert Satz advarer
direkte imod at bruge nogen form for
væske for at få flåten til at slippe. Det
kan nemlig bevirke, at flåten ’’kaster
op”, og dermed overfører bakterier i
bidsåret.
- Det vigtige er, at flåten kommer af
så hurtigt som muligt, fastslår Nor
bert Satz. Kan man tage den med
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fingrene, er det fint, ellers med en
pincet eller måske med en af de spe
cielle flåttænger (der kan fås på bl.a.
apoteket, red.).
- Om der sidder lidt munddele til
bage, gør knap så meget. Eventuelle
bakterier i flåten kan ikke længere
vandre over, og det er afgørende.

Kig tøjet igennem. Hæng det even
tuelt på tørresnoren, hvis det er en
meget varm sommerdag. Du kan også
smide tøjet i tørretumbleren, hvilket
dræber lige så effektivt; flåterne tåler
ikke høj varme og lav luftfugtighed.
Derfor er miderne normalt mest akti
ve i april - maj - juni, og igen i august
- september.

Symptomerne på borreliose
Hvis du bliver bidt af en Borrelia-inficeret flåt OG hvis bakterierne over
føres, er inkubationstiden normalt en
til tre uger, men kan vare op til et år.
I nogle tilfælde vil der optræde en
rødmen i huden, der ofte udvider sig,
samtidig med at den bliver lysere i
midten. Man kan få feber, smerter i
hoved, led og muskler, og føle sig
træt. Efter nogle uger bliver man i de
fleste tilfælde rask igen uden behand
ling.
I alvorligere, men sjældnere tilfæl
de, angribes centralnervesystemet
eller hjertet. Efter nogle uger eller
måneder kan sygdomsbilledet blive
kombineret med rygsmerter eller
lammelse af en ansigtshalvdel. Har
man ikke søgt læge tidligere, skal det
nok ske nu. Sygdommen kan også på
dette stadie behandles med antibioti
ka.
Læge Marianne Mathiesen, Borrelialaboratoriet under Statens Serum
institut, oplyser, at 2-3.000 danskere
årligt pådrager sig borreliose, som
sygdommen kaldes. Heraf får et sti
gende antal patienter sygdommen i
stadie 2, hvor den kaldes neuro-borreliose, en meningitis-lignende til
stand.

Sådan undgår du flåterne
Når temperaturen er fem-seks grader,
bliver flåterne aktive. De blinde
mider kravler ud på spidserne af den
vegetation, de sidder i - græs eller
småbuske - og venter på, at et dyr, en
fugl eller et menneske skal komme
forbi.
Når man rører ved strået eller kvi
sten, ’’kaster” flåten sig ind mod det,
der bevæger sig, og den hager sig
fast. Den søger mod kroppens varme
steder: knæhaser, skridtet, armhuler
ne eller nakken, men den kan også
bide sig fast andre steder.
Man bør altså undgå at have
udækket hud, når man er på skovtur.
Men hvem bryder sig om at sidde
pakket ind i tøj på en skovtur i sol
skin og med 30 graders varme?!
Nyd skovturen i det samme tøj som
normalt, MEN undgå at stryge dig op
af vegetationen OG undersøg hinan
den grundigt, når I kommer hjem.
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Flåternes cyklus

En voksen, blodfyldt flåt er to-tre år
gammel. Hun vil nu lægge 2.000 æg,
hvorefter hun dør.

Også fugle
Hidtil har man ment at skovflåten
primært blev spredt af pattedyr.
Men en ny polsk undersøgelse
viser at fugle også bides af flåter.
Zoologisk Institut på universite
tet i Warszawa undersøgte 1624
fugle fra 45 arter, indfanget i det
nordlige Polen. Især solsort, skov
piber, jernspurv og kernebider var
udsat - mere end halvdelen af dis
se arter bar skovflåt.
En tilsvarende undersøgelse er
aldrig lavet i Danmark. Men det er
tidligere påvist at landsvalen kan
bringe et stort antal tropisk fugle
mide med sig - der kan være flere
tusinde mider i en svalerede.
Kilde:Jæger 6-7/03

Den voksne, kønsmodne flåt skal
suge blod for at kunne lægge sine ca.
2.000 æg. Efter æglægningen dør hun.
Når æggene klækkes, kommer de
bittesmå seksbenede flåter ud (de
kaldes larver i dette stadie, selv om
de ikke ligner larver). De søger en
gnaver - typisk mus - som værtsdyr.
Når larven har suget blod, falder
den af, metamorfoserer (ændrer sig)
til næste stadie, en ottebenet nymfe
på størrelse med hovedet på en
knappenål. I dette stadie kan flåten
være bærer af Borrelia. Den finder en
vært - i naturen ofte et rådyr, men
også et menneske - suger blod, fal
der af, metamorfoserer igen, og bli
ver til den voksne, kønsmodne flåt,
også med otte ben. Den er nu to-tre
år gammel.
Flåter dør ikke af selv streng kul
de; under forsøg er de frosset ned til
30 minusgrader - og har overlevet. ■

Læs mere

Der er flere muligheder for at læse mere om
skovflåten.
Zoologisk Institut på Landbohøjskolen
har udgivet en folder ”De farligste dyr i sko
ven?” som kan læses på internettet:
http://www.ecol.kvl.dk/common/publications/ixodes_ricinus/
Den kan også fås i Miljøministeriets
butik, Frontlinjen på tlf. 32 66 02 00, frontlinien@frontlinien.dk eller på apotekerne.
Se også på www.netdoktor.dk - søg på
borreliose eller skovflåt

Grenbo skovservice
ED

Knusere med hhv. 2,3 og 2,7 m.
udvendig arbejdsbredde

v/ BJARNE OLSEN
GRENKNUSNING

Marbækvej 6
4050 Skibby
Tlf. 47 59 10 50
Fax 47 59 10 49
Bil 21 46 82 59
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3.000 ha ny skov i år
Skov- og Naturstyrelsen venter at der
i år vil blive anlagt 800-900 ha ny stats
ejet skov og ca. 2.000 ha ny privatejet
skov. Det er noget under det politiske
mål på 5.000 ha skov om året - men
det er hvad der er penge til.
Der er i år afsat ca. 38 mio. kr til
statslig skovrejsning og 85 mio. kr
som støtte til privat skovrejsning. EU
bidrager med nogenlunde samme
beløb. Hertil kommer bidrag fra kom
muner og vandværker som hjælper
med at etablere nye statsskove i
nærheden af større byer, bl.a.
København, Odense, Århus og
Ålborg.
I april underskrev miljøministeren
således en aftale med Korsør kom
mune om at lave en statsskov på ca.
70 ha. Skoven skal hedde Højbjerg
Skov og vil ligge mellem Korsør by og
Svenstrup, ca. 2 km fra centrum. Kor
sør kommune har kun 3,5% skov i
dag mod 11% på landsplan.
Kommunen overdrager jorden
vederlagsfrit til staten. Miljøministe
riet venter at få omkostninger på 3,5

mio. kr til tilplantning, naturgenop
retning og friluftstiltag. ■
Kilder.Skou og Natur 9/03, og
www.sns.dk - Nyheder - 11. april.

Lavere fart i skoven
Når bilisterne kører gennem Almin
dingen på Bornholm skal de frem
over holde sig under 70 km/time.
Grænsen blev indført i april som et
forsøg på at begrænse påkørslerne af
råvildt.
Bornholms statsskovdistrikt har
et år optalt over hundrede nedkørte
stykker råvildt på de veje som fører
gennem Almindingen. Der er sikkert
påkørt dyr som distriktet ikke kender
til, så et forsigtigt gæt på det samle
de tal vil være 150. Til sammenlig
ning blev der samme år nedlagt 300
stykker råvildt i skoven.
Distriktet har gennem årene for
søgt mange forskellige metoder til at
begrænse påkørsler. At skræmme
dyrene med vildtspejle og lignende
har ikke haft nogen større effekt.
Bedst synes det at være at rydde
bevoksningerne i en afstand af 5-10

meter fra vejen - så har både bilister
og rådyr bedre muligheder for at
opdage hinanden.
Almindingen er Danmarks 3.
største skov på 2.800 ha. Det store
antal påkørte dyr skal ses i sammen
hæng med at Bornholm er det amt
som har det største antal nedlagte
rådyr i forhold til arealet. ■
Kilde: Jæger 6-7/03 og DMU

Salg af skovmaskiner
i Sverige
Timberjack og Valmet er de to
største mærker inden for skovmaski
ner i Sverige. Der findes en statistik
for udkørselsmaskiner fordi de skal
indregistreres, og sidste år blev der
solgt 102 Timberjack og 80 Valmet.
Herefter følger 37 Rottne, 19 Gremo,
12 Ponsse og 7 Caterpillar.
Skovningsmaskiner registreres
ikke, men salget plejer at ligge lige
under udkørselsmaskiner. Det bety
der at der blev solgt ca. 530 skovma
skiner i Sverige sidste år. Salget ven
tes at stige i de kommende år. ■
Kilde: Skogen 4/03

Vi ses d. 21. august på Langesø 2003
stand 20A & på EGA 2003 d. 13-16. august
på Vandel Flyveplads stand 0490

Hoffmann A/S
Volvo EC 230 B

Gravemaskine på bånd monteret med kvasrive/skovgreb.

TPFLISHUGGER
DANSK KVALITETSPRODUKT - DRIFTSIKKER
BETIENINGS- OG SERVICEVENLIG

TP FLISHUGGER programmet omfatter følgende:

n

Model Maks trædiameter
Have

TP100V*

Park«

TP 150 PH*

150 mm

TP 200 PH*

200 mm

TP 250 PH

250 mm

Skov

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

* kan

100 mm

TP 760 VH

180 mm

TP 270

270 mm

rp 280

280 mm

også leveres med egen motor pa trailer.
TP 270

I ældehoved med sav
Kipbar plunereskovl
Diverse graveskovle
Jordborer
Nedbrydningshammer
Med 2.8m stik (midt kurve)
Henvendelse om udlejning til
Palle Loft - mobil 21235736
eller 87474717

Edwin Rahrs Vej 38 DK-822G Brabrand
Telefon 8747 4747 Telefax 8747 4787
nord@hoffmann dk

Fa briksparken 66. DK 2600Glostrup
Telefon 4329 9000 Telefax 4343 3422
hh&ghoffmann dk

CVR nr. 63030228

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

Om skovdrift,
skovgæster og skat
Af skovejer Verner Gorridsen
Svar på debatindlæg om
fjernelse af ejendomsskat.
Dette indlæg er svar på artiklen fra
Skoven 5/03 ’’Fjernelse af ejendoms
skat på skov? Hvad får samfundet til
gengæld?” af folkeskolelærer Michael
Lønstrøm - samt lederen i samme
nummer.
Det er en kendsgerning, at skovbrug i
Danmark er urentabelt. Skov er noget
man skal have råd til at eje. Mange
gældfri skove har besvær med at
undgå røde tal på bundlinien, hvis de
skal drives forstmæssigt korrekt.
Ejerne - uanset om det er stat
eller private - skal have indtægter fra
anden side for a kunne pleje og passe
en skov efter gode forstmæssige for
skrifter og ambitioner. Ikke mindst
vurderet ud fra de lange omdrifts
aldre, som skovbrug er underlagt fra
naturens side. Med runde tal er tids
forløb for diverse trækulturer fra 70
til 170 år.

Skovens drift
Som privat skovejer kan jeg ikke gen
kende det anførte koncept, hvor pri
vat skovdrift er organiseret efter ’’Rit
ter Sport”: kvadratisk, praktisk, god.
Det kan nok genfindes i visse små
nåletræsbevoksninger til klippegrønt
og juletræsproduktion. Men det er
vel næppe disse ’’skovarealer” vi
taler om, når dansk skovbrug er
emnet. Og da slet ikke, når man sam
tidig tager ordet ’’naturnært” i sin
mund.
Det er ikke nemt at kommentere
det sagte vedr. den 20 hektar store
og 130 år gamle bøgebevoksning i
relation til vandhuller og ønsker/krav
om vandhuller.
Det er som landmandens velpleje
de hvedemark et stykke kulturland
skab. Kønt at færdes i - som en høj
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loftet sal. Men end ikke ejeren vil kal
de det natur - så lidt som landman
den vil kalde sin hvedemark natur.
Hele indlægget bærer præg af en
basal mangel på forståelse for, at
såvel bonden, fiskeren, fabrikanten
og skovejeren skal have rentabilitet
eller avance i sin ’’forretning” for at
vedligeholde og undgå forfald.

Adgangen til skovene
Såfremt vi virkelig skal tale om natur,
er der ikke tale om et ’’Walt Disney”landskab med bekvemt anbragte gril
le, P- pladser og spisesteder. Ind
lægget er et typisk udslag af, at man
ge mennesker har fjernet sig langt fra
naturbegrebet. Men lad det nu ligge,
da et indlæg ikke har chancer for
nødtørftigt at rette op på den kends
gerning.
Skovejerne har givet og giver en
del: den frie adgang til skovene med
de mange glæder det giver • At være borte fra byens og trafik
kens larm
• At høre fuglesangen og se fugles
adfærd
• At have chancen for synet af ræv,
hare og dyr
• At spise sin madpakke i disse
omgivelser
Jeg tror, at alle skovejere har man
ge gode og fornøjelige samtaler og
replikskifter med de gående turister,
som gerne lytter til svarene på de
stillede spørgsmål. Vil man have
bekvemme spisepladser med behol
dere til affald o.l. samt tromlede
skovstier uden huller eller vandpyt
ter, må man nok henvise til bynære
parker og udbyggede rastepladser,
som i øvrigt mange steder ligger
smukt med fin udsigt og let afskærm
ning fra trafikken.
Men den debat eller disse ønsker
er milevidt fra debatten om krisen
for dansk skovbrug. Der er som at
diskutere, hvad der er højest: et tor
denskrald eller Rundetårn. Det får
ingen af parterne noget ud af.
Skovejerne vil uhyre gerne have
god kontakt til befolkningen. Og det

Der er flere debatindlæg om skovbru
gets skattebetaling.

mener jeg også vi har. Men at forlan
ge mere naturbeskyttelse i en skov
samtidig med, at man ønsker bedre
fritidsfaciliteter for den brede befolk
ning kan af gode grunde ikke lade sig
gøre. Det er modsat rettede planer som der i øvrigt er megen forståelse
for - blot i dertil udpegede arealer.
Vi skal alle lære at begå os i natu
ren - både i skoven og i det åbne
land. Adgangstilladelsen er der, og
det er godt. I Holland skal man man
ge steder betale ’’entre” for at kom
me på stranden. Sådan skulle det
nødigt ende i Danmark.

Ingen subsidier
Skovejerne ønsker ingen subsidier
eller at ”få snablen i statskassen”.
Men vi vil gerne have forståelse for
ikke at blive bl.a. brandskattet i en
tid, hvor det næppe er muligt at dri
ve rentabel virksomhed i et regi, der i
den grad er relateret til almen inter
esse, nationalværdi samt forståelse
for langsigtede miljøproblemer eller
planlægninger, der kommer os alle til
gode.
Der er ingen grund til misundel
sesaffekter. Men det er desværre nok
en kendsgerning, at ændrer situatio
nen sig ikke for skovbruget herhjem
me vil skovene lide skade og trække
en del naturværdier med sig i faldet.
Det vil ingen være tjent med. Hver
ken ejerne eller folkeskolelærerne.

DEBAT - EJENDOMSSKATTER
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Giftig lokkemad
til skovbruget
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Af godsejer Rolf V. de Neergaard,
Gunderslevholm

Det er meget uklogt og
kortsigtet at give afkald på
retten til at disponere til for
del for en kortvarig skatte
lettelse.

Om forfatteren
Forfatteren har kort beskrevet sin
ejendom til redaktionen. Vi bringer
her disse oplysninger i let redigeret
form. Red.
VG er 73 år, uddannet som læge, men
er trådt af. Familien har i ca. 60 år
ejet Lindal Skov i Gjern Bakker nor
døst for Silkeborg. VG har ejet sko
ven siden oktober 1967. Fra nytår
2003 har han og hans hustru overgi
vet ejerskabet til deres børn, der har
de samme holdninger som udtrykkes
neden for.
Skoven er knapt 70 ha, heraf 10 ha
græsarealer. Der er kulturer af eg og
bøg, nåletræ på 70 år og 7 ha nobilis
på op til 20 år. De sidste 3-4 år har
der været 25-29 tons eksport af pyn
tegrønt. Der har ikke været hugst af
tømmer i flere år.
Til større forstmæssige opgaver
anvendes professionel hjælp, mindre
opgaver ordnes selv med professio
nel indseende.
Der er rimeligt mange turister
grundet nærheden til Søhøjlandets
Feriecenter. Der er letløbende kon
takt til Gjern Kommune om turistveje
og planlægning af vandreture i områ
det. På vort areal er der en P-plads
ved asfalteret kommunevej.
Vi driver selv jagt og piirschjagt.
Der er ingen problemer med turister.
Er der forkert adfærd fra disse har en
høflig og venlig tilrettevisning aldrig
givet anledning til problemer - tvært
imod. ■

Med den største bekymring læser jeg
i denne tid om forslaget fra den radi
kale miljøordfører Elsebeth Gerner
Nielsen, gående ud på at ’’hjælpe” det
betrængte private skovbrug ved - i 5
år - at fritage skovbruget for betaling
af ejendomsskatterne.
Det lyder jo besnærende at slippe
for en skat. Men da ejendomsskatter
ne på skoven er fradragsberettigede
på selvangivelsen, har dette bortfald
i mange tilfælde slet ikke den værdi,
som det umiddelbart kunne lyde!
De fleste skovejendomme er nem
lig som bekendt knyttet til anden
erhversvirksomhed - oftest landbrug
- men i høj grad også til liberale
erhverv som industri- og handels
virksomheder, læger, advokater m.m.
Derved forbindes skovejendommen
på selvangivelsen med anden ind
tægt, der giver overskud. Herved for
mindskes effekten af ejendomsskat
tens bortfald meget væsentligt i langt
de fleste tilfælde.
Uanset vægten af det ovenfor

WWW.

nævnte knytter der sig så alvorlige
betingelser for ’’hjælpen” i form af
bindinger, forbud og krav af forskel
lig art for fremtidens dyrkning af
skov med tilhørende overvågning
m.m., så det virker helt uacceptabelt,
og det står slet ikke mål med den
eventuelle skattelettelse.
Når de 5 år så er gået kommer
skatten tilbage - og selvbestemmel
sesretten er tabt for evigt!
Derudover vil denne ’’gave” have til
følge, at ejendomspriserne - alt andet
lige - vil stige yderligere til endnu
mere ugunst for fremtidens skovejere.
Formålet med denne ’’gave” skulle
ikke blot være at hjælpe den daglige
skovdrift på gled, men i endnu højere
grad fortsat at øge skovarealet i Dan
mark til det dobbelte af det nuværen
de. Det synes som om man helt har
overset, at de danske skoves areal
lige så stille er vokset med ca. 2.000
ha årligt i tiden fra 1940’erne til
1990’erne - uden større vanskelighe
der, tilskud og indblandinger.
Det påstås hele tiden, at der dag
ligt fosser 1 million kr. ud af skovbru
gets kasser - det er altså ca. 400 mill,
kr. på årsbasis - og så taler de radi
kale om at kompensere tabet med
sølle 60 mill.kr. i ejendomsskatter,
som ikke engang får fuld effekt! Og
for dette skal skovejerens naturlige
dispositionsret pantsættes.
Er det mon ikke særdeles uklogt
og meget kortsigtet - som Esau gjor
de - at give sin førstefødselsret bort
for en ret linser? ■

SKOVPLANTER
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- til juletræs- og pyntegrontkulturer, skovplantning,
læ- og landskabsplantning. Ring efter vores
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Den interne
årsrapportering
i skovbruget I
Af civiløkonom, skov- og
landskabsingeniør Anders Jensen

Artiklen beskriver hvordan
man opgør værdiforskyd
ningen i den stående ved
masse.
Det anbefales at bruge
nettorealisationsværdien
(netto på rod). Den kræver
at man kender aflægning af
effekter, salgspriser og
omkostninger til oparbejd
ning.
Denne artikel er den første af to, der
tilsammen udgør et uddrag af min
HD-afhandling. Artiklerne omtaler de
problemer, der er forbundet med
årligt at afrapportere den udvikling
der er sket i en så langsigtet produk
tion som skovbrug.
Artiklerne vil ikke omhandle det
traditionelle årsregnskab, der hoved
sagelig giver en opstilling af årets
indtægter fradraget årets udgifter.
Dette emne er grundigt behandlet af
regnskabsloven og er desuden indar
bejdet i ethvert skovdistrikts årsrap
portering.
Derimod vil opmærksomheden bli
ve rettet imod de mere ’’usikre” vær
diforskydninger, der kan forekomme i
et erhverv som skovbruget. Her tæn
kes især på :
• Værdiforskydningen i den stående
vedmasse (omtales i denne arti
kel)
• Værdiforskydningen i de ’’ikke
økonomiske” værdier (omtales i
Skoven 8/03)
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/nden /br regnskabsloven kendes fire metoder til at værdiansætte aktiver - til at
vurdere den stående vedmasse anbefales nettorealisationsværdien. Metoden bør
dog suppleres med analyser af indgreb som ikke medfører en øjeblikkelig værdi
forøgelse - fx kulturpleje eller opstamning.

Værdiansættelse af den
stående vedmasse

beregne værdiforskydningen i den
stående vedmasse og sammenligne
denne med det opnåede resultat.
For at finde den mest velegnede
metode til at beregne værdiforskyd
ningen i den stående vedmasse vil
jeg tage udgangspunkt i de metoder,
der traditionelt anvendes indenfor
regnskaber.
Indenfor regnskabsloven arbejdes
der med fire forskellige metoder til
værdiansættelse af aktiver
• Kostprisværdien
• Genanskaffelsesværdien
• Nytteværdien/Nutidsværdien
• Nettorealisationsværdien/NettoPå-Rod-værdien

Da der er meget tæt sammenhæng
mellem årets kasseoverskud og den
vedmasse der er udtaget af skoven i
løbet af året, virker det logisk at

Kostprisværdien
går ud på at værdiansætte vedmas
sen til de omkostninger, der er

For at kunne sammenligne forskel
lige metoder til værdiansættelse er
det nødvendigt at opstille en række
egenskaber, som de enkelte metoder
bør opfylde for at kunne anvendes.
Der er i forbindelse med afhandlin
gen opstillet følgende måle-parame
tre :
• Relevans for ejeren
• Objektivitet og målesikkerhed
• Mulighed for sammenligning af
resultater
• Omkostningsniveau for værdi
ansættelsen

( SKOVØKONOMI

anvendt for at frembringe vedmas
sen (plantning, ukrudtsbekæmpelse,
hegning m.m.)
Metoden kan dog hurtigt forka
stes, da denne ikke er velegnet ved
lange produktionstider. Dette skyldes
at de enkelte bevoksninger altid vil
stige i værdi med de driftsomkostnin
ger der er afholdt i årets løb. Først
når bevoksningen afdrives vil der
kunne beregnes et resultat af driften.
Genanskaffelsesværdien
går ud på at værdiansætte vedmas
sen til den pris som det vil koste at
genanskaffe den tilsvarende vedmas
se, såfremt bevoksningen gik til grun
de.
Denne metode kan også forkastes,
da det vil være meget abstrakt at
forestille sig genanskaffelse af en ny
bevoksning.
Nytteværdien
(Nutidsværdien) beskriver den værdi
en række fremtidige indtægter og
udgifter har i dag, når de tilbagedis
konteres med en given rente. Meto
den er velkendt i skovbruget og
anvendes bl.a. til beregning af jord
værdi.
Metoden giver et godt sammenlig
ningsgrundlag mellem forskellige
alternativer. Metoden har dog en
række svagheder i forbindelse med
en årlig værdiansættelse, der skal
benyttes til at beregne årets værdi
forskydning i den stående vedmasse:
- Metoden bygger på forudsætnin
ger, der ligger meget langt ude i frem
tiden, og som vil være meget svære
om ikke umulige at forudsige. Her
tænkes især på renteudviklingen,
sortimentsudfald og prisudvikling.
Dette har en meget negativ indvirk
ning på målesikkerheden.
- Metoden bygger på en række
subjektive vurderinger foretaget af
driftsledelsen på distriktet, som
f.eks. besparelsen i efterbedring ved
at foretage græsbekæmpelse. Disse
vurderinger er nødvendige for at
kunne sammenligne dette års udgif
ter med de forventede fremtidige
indtægter/besparelser. Dette har en
negativ indvirkning på metodens
objektivitet.
- Metoden vil være meget omkost
ningskrævende da der i princippet
skal laves en dyrkningsplan for hver
bevoksning, og derefter skal der
beregnes en nutidsværdi på grundlag
af disse dyrkningsplaner. I praksis vil
man naturligvis lave en række stan
dardmodeller, men det er nødvendigt
at regulere værdien af de bevoksnin

ger, der afviger fra disse standarder,
da det ellers er umuligt at se hvordan
værdien påvirkes af særlige indgreb.
Det må derfor konkluderes at nyt
teværdimetoden er brugbar til at
sammenligne forskellige alternativer,
men ikke kan anvendes til at måle
den årlige værdiforskydning i den
stående vedmasse.
Nettorealisationsværdien, NRV
(Netto-på-rodværdien) beskriver den
værdi en given bevoksning kan reali
seres til - dvs. salgsprisen af de effek
ter som kan udtages af bevoksningen
minus de omkostninger der er for
bundet med oparbejdningen.
Værdiforskydningen beregnet
efter NRV-metoden vil give et resul
tat, der ikke helt har den samme vær
di for skovejeren som værdiforskyd
ningen beregnet efter nytteværdime
toden. Denne mangel vil dog med
henblik på en årlig afrapportering
opvejes af en række fordele ved NRVmetoden.
Værdiansættelsen vil i høj grad
bestå af dokumenterbare forudsæt
ninger som sortimentsudfald, salgs
priser og oparbejdningsomkostnin
ger der alle kan relateres til hvad der
er opnået igennem året.
Der er ikke usikkerhed i forbindel
se med den lange tidshorisont, sådan
som det er tilfældet med nytteværdi
beregningen.
Omkostningerne til en værdiansæt
telse efter NRV-metoden vil være
lavere end efter nytteværdimetoden,
da værdien kan ansættes ud fra kend
te værdier som vedmasse, højde og
diameter af de enkelte bevoksninger.
Det er naturligt at troværdigheden af
resultatet afhænger af kvaliteten af
bevoksningsdata, hvorfor der må
påregnes udgifter til vedligeholdelse
og verificering af disse.
Den største svaghed ved NRVmetoden er klart den manglende stil
lingtagen til driftsindgreb, der ikke
giver en øjeblikkelig værdiforøgelse.
Her tænkes især på kulturpleje og
kvalitetsmæssige indgreb som
opstamning. Det er derfor nødven
digt at foretage en sideløbende ana
lyse af disse indgreb for at kunne
sammenholde årets udgifter med det
opnåede resultat. Dette problem vil
blive behandlet i den følgende artikel
omkring styring ved hjælp af nøgle
tal.
Ud fra ovenstående må det anbefa
les at anvende NRV-metoden til at
måle værdiforskydningen i den
stående vedmasse. Denne anbefaling
understøttes desuden af den interna

tionale regnskabsvejledning E65, der
foreslår at alle biologiske aktiver skal
opgøres til dagsværdien, hvorved
der forstås den højst opnåelige pris
med fradrag af omkostninger på
ethvert tilgængeligt marked.

Indførelse af nettorealisalionsværdien:
For at kunne indføre NRV-metoden er
der en række forhold, der skal tages
stilling til:
Nettorealisationsværdien bereg
nes på grundlag af bevoksningslisten
ud fra tre elementer :
• Aflægningsdirektiver
• Salgspriser
• Oparbejdningspriser
Aflægningsdirektiver anvendes til
at beregne udfaldet af de enkelte
effekter i en skovning ud fra data i
bevoksningslisten. Aflægningsdirekti
verne beskriver de enkelte effekter
med henblik på længde, min/max-diameter, træart m.m.
Aflægningsdirektiverne kan opbyg
ges efter forskellige afsætningsni
veauer. Et højt niveau kunne være at
medtage lokale specialprodukter, der
kan afsættes til en højere pris, men
kun i begrænsede perioder og/eller
omfang. Omvendt kunne et lavt
niveau være kun at medtage effekter,
der over hele landet altid vil kunne
afsættes i ubegrænsede mængder.
Det må anbefales at der lægges et
standardniveau med de effekter, som
opfylder følgende krav :
• Effektet skal kunne afsættes i
sådan en mængde at distriktet
ikke kan mætte markedet blot ved
at hæve sin hugst.
• Effektet skal kunne afsættes over
en flerårig periode.
• Effektet må ikke være mere lokalt,
end det kan afsættes fra hele
distriktet.
Aflægningsdirektiverne kan ligele
des opbygges forskelligt, alt efter om
der er tale om afdrifter eller udtyn
dinger, da der kan være tale om effek
ter, der kun er fysisk mulige eller
økonomiske rentable at lave ved
afdrifter.
Værdiforskydningen i den stående
vedmasse skal anvendes til at vurde
re årets drift af skoven. Det vil derfor
være fejlagtigt at sammenligne resul
tatet af en udtynding med en værdi
ansættelse der bygger på effektudta
get fra en afdrift. Derfor må det anbe
fales at de aflægningsdirektiver, der
anvendes til værdiansættelse af
bevoksninger i ’’udtyndingsalderen”
opbygges med de effekter, som kan
forventes ved udtynding.
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værdi og den tidligere beregnede
temporære ultimoværdi kan henføres
til afsætningsmæssige forhold.
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A(Ir man har beregnet værdiforskydningen af den stående vedmasse anbefales
det bl.a. at lave en analyse hvor årets værdiforskydning opdeles på hhv. mæng
deforhold og afsætningsforhold.

Salgspriserne for de enkelte effek
ter kunne tidligere findes i de vejle
dende priser, men da dette ikke læn
gere er muligt, kan årets opnåede pri
ser anvendes. Det mest objektive bil
lede fås såfremt der anvendes bereg
nede gennemsnitspriser fra centralt
hold.
Omkostningerne til oparbejdning
er ligeledes nødvendige at beregne
på grundlag af årets omkostninger,
men af hensyn til objektiviteten ville
et centralt prisindeks give et bedre
resultat.

Analyse af årets
værdiforskydning
Når værdiforskydningen af den
stående vedmasse er beregnet, kan
denne analyseres og sammenholdes
med årets resultat. I den forbindelse
må det anbefales at lave følgende
analyser :
1. En sammenligning af årets
driftsresultat med værdiforskydnin
gen i værdiansættelsen.
2. En opdeling af årets værdifor
skydning på hhv. mængdeforhold og
afsætningsforhold.
3. En redegørelse for om driftsle
delsen har realiseret den udtagne
vedmasse til en højere værdi end den
beregnede nettorealisationsværdi.
Ad.l. Da værdiforskydningen er
beregnet på grundlag af nettorealisationsværdien, må det anbefales at
sammenligningen sker mellem værdi
forskydningen og resultatet af den
primære drift. Det skyldes at der kun
kan foretages en sammenligning mel
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lem årets salgsindtægter minus årets
oparbejdningsomkostninger og vær
diforskydningen i nettorealisationsværdien.
Ad.2. Opdelingen af årets værdifor
skydning kan ske ved at opdele
beregningen af ultimoværdien i to
tempi.
Først beregnes ultimoværdien
uden ændringer i aflægningsdirekti
ver, priser og omkostninger, hvilket
vil sige at hele værdiforskydningen
skyldes ændringer i bevoksningsda
ta. Differencen mellem primoværdien
og denne temporære ultimoværdi
kan henføres til mængdemæssige for
hold og viser om der er udtaget
større værdier end årets tilvækst.
Dernæst beregnes ultimoværdien
inch ændringer i aflægningsdirekti
ver, priser og omkostninger. Differen
cen mellem denne endelige ultimo

Ad.3. Endelig kan der laves en rede
gørelse for om driftsledelsen har for
mået at realisere årets hugst bedre
end den opstillede standard (aflæg
ningsdirektiv, priser og omkostnin
ger), der anvendes til beregning af
nettorealisationsværdien.
Dette gøres ved at beregne ultimo
værdien af den stående vedmasse på
bevoksningslisten uden at denne er
korrigeret for hugst. Fra denne værdi
trækkes ultimoværdien af den ståen
de vedmasse beregnet på bevoks
ningslisten, korrigeret for hugst.
Herved får man det forventede
dækningsbidrag af årets hugst, som
kan sammenlignes med det realisere
de dækningsbidrag af den primære
drift.
Det skal bemærkes at der anven
des samme aflægningsdirektiv, priser
og omkostninger ved begge bereg
ninger. Der bør benyttes forhold,
som var kendte på tidspunktet for
planlægningen af årets hugster, hvil
ket i praksis vil betyde primo-for
hold.
Det vil ved anvendelse af oven
stående metode være muligt at
aflægge en årsrapportering, der
beskriver hvilken betydning årets
drift har haft for værdien af den
stående vedmasse. Metoden giver
desuden skovejeren en bedre mulig
hed for at vurdere årets resultat af
den primære drift.
Metoden giver derimod ikke mulig
hed for at vurdere årets udgifter til
de mere langsigtede tiltag, ligesom
der ikke tages hensyn til de ”ikkeøkonomiske” værdier. Derfor vil der i
Skoven 8/03 blive opstillet en metode
som kan anvendes til at synliggøre
udviklingen i disse aktiver. ■

Planter til: Pyntegrønt & juletræer, skov, læ & vildt.
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Peter Schjøtt’s Planteskole
7361 Ejstrupholm
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E-mail: p.s@planteskole.dk

Se fremtidens fordele på www.planteskole.dk

SELVKØRENDE BOMLIFTE
SL185/SL240 vil
komme over,
rundt om,

SL 185

igennem...

■ 18,5 meter op
10 meter ud

stort set alle

Firehjulstræk

forhindringer.

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

Vedskov - Træsalg
Maskinskovning og køb af nåletræ
Entreprenørarbejde tilbydes:
Maskinskovning:
Udkørsel:
Kvas rydning:
Oprilning til plantning:
Rod- og grenknusning el.
kriusriing af juletræer:
Plantning:
Sprøjtning:
Flishugger:
Reparation af vej:

5 stk. Timberjack i alle størrelser
3 stk. Silvatec - Timberjack
Gummiged med kvasgrab
Gummiged med opriller
Ahwi 580 med 300 hk traktor
Maskinelt eller manuelt
Tågesprøjtning
Selvkørende
Gravemaskine

Penduloph. hju
Hydr. støtteben

Køb og salg af nåletræ:

2 speed kørsel
■ Kurvrotation
■

4.365 kg

&
Besøg os på
Langesø messen
d. 21. august 2003,
stand 24

Langtømmer
Korttømmer
Emballagetræ
Kassetræ
Brænde også af løvtræ
Cellolusetræ

Special effekter:

Flagstænger
Pæle og rafter
Lærk og douglas
Troldhede træ

Skovfoged-rådgivning kan tilbydes
Høje priser gives - Kvalitet i højsædet

Vedskov - Træsalg og skovservice
DANILIFT
SØN DE SVANG 5 ■ 9640 FARSØ ■ 9863 1599

v/Peter Laursen
Vedskovvej 6, 8883 Gjern, Tlf. 8687 5126 - 2323 1098

Brdr. Svanebjerg
Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter
Renholdelse og stabklipning af juletræer
3

r
JJ Skovservice

i

1

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
c°4s?

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

S** sx'A5

Forhandling af anlægsrør til overkørsler

Besøg os på www.jjskovservice.dk
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Videreudvikling af
skovbrugsuddannelserne
r-

Af Jens Dragsted, Søren Fløe
Jensen, Niels Elers Koch og
Henrik Vejre, Centerledelsen for
Skov & Landskab

Det nye Skov & Landskab
sigter på at styrke alle
uddannelserne inden for
skovbrug og landskab.
Tak til Karsten Raae og Per Hilbert
(KR & PH) for deres artikel i Skoven
5/03 (s. 256). De konkluderer her, at
der er behov for en enhedsuddannel
se for de højere skovbrugsuddannel
ser i Danmark, og at fremtidens skov
brugere skal kombinere håndværket
med nye fagområder og kompeten
cer, først og fremmest inden for de
sociale, ledelsesmæssige og konsu
lentmæssige områder.
Artiklen rummer mange gode
synspunkter og inspiration for os,
der har ansvaret for at levere fremti
dens skovbrugsuddannelser.

Nyt center
Det nye Skov & Landskab er under
etablering ved en fusion af KVL’s akti
viteter på skov- og landskabsområ
det med Forskningscentret for Skov
& Landskab samt Skovskolen til et
selvstændigt center under KVL (se
Skoven 5/03, s. 212). Med dette cen
ter har vi en særlig forpligtelse til og nye muligheder for - at leve op til
de forventninger, som KR og PH giver
udtryk for.
Skov (S Landskab’s overordnede
vision er at skabe den bedst mulige
sammenhæng mellem uddannelse,
forskning og formidling inden for fag
områderne skov, landskab og plan
lægning.
Ét af vores mål med fusionen er at
skabe sammenhæng i uddannelserne
fra EUD til ph.d.
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/ det nye center Skov & Landskab sig
ter man bl.a. på at bevare den stærke
erhvervstilknytning, som skov- og land
skabsingeniør-uddannelsen har, fors
tærke forstkandidatuddannelsens til
knytning til den nyeste forskning samt
give mulighed for at specialisere sig i
forskellige retninger på et solidt fagligt
grundlag. (Foto fra Skovskolen).

Udvikling af uddannelser
Når vi videreudvikler skovbrugsud
dannelserne, skal vi - udover de tan
ker, som KR & PH har gjort sig - også
tænke på bl.a. følgende:
• Den stærke erhvervstilknytning,
som skov- og landskabsingeniør
uddannelsen har, skal bibeholdes.
• Forstkandidatuddannelsens til
knytning til den nyeste forskning
skal forstærkes.
• Der skal være mulighed for at spe

cialisere sig i forskellige retninger
på et solidt generelt fagligt grund
lag, f.eks. inden for skovbrug,
parkforvaltning, landskabsforvalt
ning, miljø- og naturressourceøko
nomi, naturressourceforvaltning i
u-lande og planlægning.
• Vores uddannelser skal samtæn
kes og koordineres med KVL’s
andre uddannelser og med andre
institutioners uddannelser i både
ind- og udland.
• Hvorledes opnår vi synergi med
skov- og landskabsuddannelserne
i Sydsverige ?
• Hvad er vores internationale styr
kepositioner, der gør, at vi kan til
trække studerende fra udlandet, og
for hvilke fagområder skal vi sende
vores studerende til udlandet ?
Disse og flere andre spørgsmål er
vi begyndt at diskutere - også med
omverdenen, bl.a. på et møde i vores
Rådgivende Udvalg for Skov og Skov
produkter den 7/5.
Vi har nedsat et udvalg på tværs af
de tre oprindelige institutioner og på
tværs af de forskellige skov- og land
skabsuddannelser, der skal komme
med et debatoplæg til vores fremtidi
ge uddannelsesstrategi inden udgan
gen af 2003.
Når det debatoplæg foreligger, vil
vi invitere til en grundig debat i fag
pressen samt i vores Rådgivende
Udvalg for Uddannelser og de tre
andre fagspecifikke Rådgivende
Udvalg.
Tak til KR & PH for at have givet
bolden til debatten op. Flere syns
punkter og indlæg er meget velkom
ne, både direkte til os og/eller i fag
pressen. ■

Udstyr til skov, natur og fritid - Ilf. 57 83 01 10

Dansk Skovkontor A/S
Se www.dansk-skovkontor.dk

(KORT NYT

Ny stubfræser
fra Rayco

NHS Flishuggere

lnterforst som forhandler den ameri
kanske stubfræser Rayco forhandler
nu en ny model, RG 66. Den ligger
mellem Raycos mest udbredte
model, RG 50, og den største, RG 85.
- Fordelene ved stubfræsning er
mange. Ud over at skåne omgivelser
ne, fordi der ikke skal graves, undgår
man også at skade eventuelle jord
ledninger til telefon og el. Man und
går en dyr deponering af opgravede
stubbe med rester af jord. Desuden
får man ved stubfræsning et restma
teriale, der kan bruges til jord
dækning i stil med flis - eller man
kan aflevere det på lossepladsen til
en lav deponeringsafgift svarende til
jordaffald, siger direktør Lau
Toxværd, lnterforst.
Rayco RG 66 har ret små dimensi
oner, så den kan komme ind på områ
der, hvor der ellers ikke er særlig god
adgang.
Rayco RG 66 er let at manøvrere
også i besværligt terræn, fordi den
har 4WD og hydraulisk fremdrift.
Vægten er knap 1.500 kg, og motoren
er en Deutz dieselmotor. Den er
udstyret med beskyttelsesskærm,
der slås ud, når maskinen er i brug,
og yder dermed en god sikkerhed.
Fræsehovedet er knap 60 centime
ter i diameter og kan køres fra side til
side med et samlet udsving på to
meter. De store dimensioner giver en
voldsom inerti, så de 24 fræsetænder
kan arbejde med konstante omdrej
ninger på hjulet. Og man kan fræse
endog meget store stubbe uden at
skulle flytte maskinen.
Rayco RG 66 har et dozerblad, så
den kan udjævne restmaterialet efter
fræsningen og gøre arbejdet helt fær
digt i én arbejdsgang. ■
Pressemeddelelse 14.04.2003

i

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

Her er vist NHS 7201DR4

❖

Flislængde fra 5 -15 mm afhængig af maskintype.

❖

Alle maskintyper overholder sikkerhedskravene i maskindirektivet.

❖

360° drejelig afgangsrør.

NHS Maskinfabrik A/S, Silkeborg TIf. 86810922
www.nhs-maskinfabrik.dk

- Totalrydning af større eller mindre arealer
- Oprydning i juletræsplantager
- Omlægning af juletræsplantager til ager jord
- Fælder og knuser træer op til

30

cm

- Redskabet kan arbejde 5*8 cm under jorden

KONTAKT TLF.
www.stuboggren.dk post« stub
frjf

-Ær

—

Specialist i vedligehol
af grønne områder

3

y?
U:
V

Vedligehold af
hække og hegn
Helt rent snit
fra 0-150 mm 0.

LRS 2001
Grensav
www.spearhead.dk

Spearhead »>
-A- \/pQtpr Nphpl ■Vester
DK-fifUnNebel
Føtvprl■ DK-6040 Egtved

TIf. 7555 3644 ■ Fax 7555 4243

Et meget enkelt grenføresystem,
efterlader et perfekt snit op til 150 mm 0.
Meget høj kapacitet
- fremkørselshastighed op til 6 km/t.
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Er skovbrugs
uddannelserne
kørt af sporet?
Af Leif Lyngsø,
formand for Danske Skov- og
Landskabsingeniører

ømm; Oill;
1

Under overskriften "Dansk
uddannede skovbrugere giver det mening ?" gav
Karsten Raae og Per Hilbert
i SKOVEN (5/03) deres syn
på den fremtidige uddan
nelse. Svaret er:" Nej, helt
bogstaveligt giver det ikke
nogen mening"!
Men det er faktisk en tem
melig gammel nyhed, som
nogen har taget bestik af i
tide - andre ikke!

wm
m

!?: . ...

Erhvervsrettet udvikling
Uddannelsen til skov- og landskabs
ingeniør har været under kontinuer
lig udvikling fra et ensidigt fokus på
skovbrug til i dag at omfatte skov og
landskab i bred forstand. Eller popu
lært sagt: fra skovfoged til landskabs
forvalter (den operationelle grønne
driftsleder).
En udvikling, der i klar konsekvens
af landskabsområdets fremmarch
sidst i firserne blev iværksat på
Skovskolen, og som den dag i dag
sikrer god beskæftigelse i hele den
grønne sektor - og i stor udstrækning
uden for skovgærdet.
Uddannelsens kerne er i dag drift
og forvaltning af naturområder, med
ligelig kompetencevægt på
økologi/biologi, teknik/planlægning,
jura, økonomi og ledelse. Da en stor
del af læserne nok ikke er bekendt
med de seneste uddannelsesændrin
ger henvises til boks 1 for et mere
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Skov- og landskabsingeniørerne har mange arbejdsområder - udover det traditi
onelle skovbrug.

( UDDANNELSER - DEBAT

detaljeret indblik i hvad uddannelsen
rummer idag.
Skov- og landskabsingeniørens
kompetencemix afviger væsentligt
fra de tilsvarende akademiske uddan
nelser på KVL. Den afviger for så vidt
også fra de klassiske ingeniøruddan
nelser, der alle har en mere grundvi
denskabelig indgang, hvor det direk
te anvendelsesperspektiv ikke er så
fremherskende, og hvor ledelse/orga
nisation ofte er helt fraværende.

Er der satset rigtigt ?
Ja - det tyder det på! Målt på de fak
tuelle og i uddannelsesverdenen vig
tige nøgletal, er der for skov- og land
skabsingeniør-uddannelsen ikke
noget der tyder på, at der er valgt
forkert.
Der er god søgning til uddannel
sen - op til dobbelt så mange som
der der plads til - høj gennemførel
sesprocent og lille arbejdsløshed på
2-3 %. Langt størstedelen får job
inden for uddannelsens kerneområ
der.
Årsagen skal først og fremmest fin
des i det faktum, at udviklingen er
sket i direkte og nær kontakt med
erhvervet, der fra første færd har
været med til at stikke retningslinier
ne ud.
Trods krisen i skovbrugserhvervet
sidder der i dag skov- og landskabs
ingeniører på en stor del af de stadig
eksisterende administrative stillin
ger. Og på det grønne område uden
for skovgærdet har kommuner,
amter, entreprenører og anlægsgart
nere fået øjnene op for skov- og land
skabsingeniøren som operationel
leder eller som sagsbehandler. Der
synes at være stort behov for folk,
der evner at koble teori med den
praktiske virkelighed.
Der er således ikke noget der
tyder på, at der fremtidigt vil være et
betydeligt mindre behov for skov- og
landskabsingeniører end de ca. 3540, der i dag dimitterer hvert år. Men
ansættelsesområderne er selvfølgelig
under stadige ændringer - heller
intet nyt i det!

Boks 1. Det faglige indhold i uddannelsen til skov- og
landskabsingeniør
Økologi/Biologi

Jura

• Landskabsdannelse, kulturland
skabet
• Jordbundslære
• Plantelære, plantevalg til
skov/landskab
• Skovdyrkning, pyntegrønt/
juletræer
• Biologiske sammenhænge i
skov/landskab
• Pleje og anlæg i skov og landskab
• Landskabsanalyse, naturkvali
tetsvurdering
• International naturforvaltning

• Myndighedsstrukturen i
DK og EU
• Offentlig forvaltning
• Sagsbehandling i praksis
• Planlovgivning
• Hegn og skel. Hævd. Mark- og
vej fred
• Skov-, Vej-, Råstof- og Natur
beskyttelseslov
• Dele af Miljøbeskyttelsesloven
og Vandløbsloven
• Offentlighedens adgang i det
åbne land
• Formue- og erstatningsret
• Aftaler
• Køb af løsøre og fast ejendom

Driftsøkonomi/
Samfundsøkonomi
• Driftsøkonomi for privat og
offentlig virksomhed
• Prisdannelse, markedsføring og
international handel
• Budgetter og kalkuler
• Regnskabsteori, bogføring og
regnskabsanalyse
• Budget og regnskabspraksis i
amter og kommuner
• Grønt regnskab og miljøøkonomi
• Finansiering og investering
• Jordbrugsøkonomi
• Nationaløkonomi og statistik

Teknik/Planlægning
• Maskinlære, redskaber/maskiner
til skov og landskab
• Arbejds-, logistik- og operations
planlægning
• Licitation
• Kort, GIS, GPS, registrering i
skov- og naturforvaltning
• Arbejdsmiljø
• Miljøteknik og anlæg: vand, vej,
jord, affald og energi
• Naturformidling, friluftsfaciliteter
• Markedsføring
• Vildtforvaltning, parkforvaltning

Ledelse/Organisation/
Rådgivning
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psykologi
Organisationsteori
Beslutningsprocesser
Strategi og strategiske processer
Personaleudvikling (inkl.
rekruttering)
Ledelsesbegrebet, roller og
adfærd
Konflikter og konfliktløsning
Projektledelse
Ledelses- og resultatvurdering

Trainéeplaceringer
Adgangspraktik:
(før det 4 årige studieforløb)
7 mdr. i virksomheden, praktisk
opgaveindgang
3 mdr. på skole
Virksomhedspraktik
(efter 2 års studier)
1 års praktik i virksomhed
Træning i drifts- og ledelsesansvar
Virksomhedsprojekt
Yderligere oplysninger om
uddannelsen: www.skovskolen.dk
eller tlf. til Skovskolen 48 40 10 00.

Enhedsuddannelse ?
Alarmklokkerne ringer, skovbruget er
i krise, de akademiske uddannelser
melder om problemer med ’’nøgletal
lene”, herunder tomme studieplad
ser. Ikke sjældent fører disse meldin
ger til den opfattelse, at ’’alle” proble
mer ville være løst, hvis der blev
lavet en enhedsuddannelse.
Men enhed af hvad og med hvem?
Synspunktet lider ved nærmere kend-

skab af mangel på indsigt, først og
fremmest i ”skovbrugs”uddannelsernes fundamentale forskellige mål og
opbygning.
De akademiske uddannelser inden
for det grønne område bygger lig
andre biologisk funderede universi
tetsuddannelser på en stor naturvi
denskabelig grundsubstans i bache
lordelen (3 år), før der for alvor ind-

går egentlig retningsfaglighed i kandi
datoverbygningens 2 år.
Opbygningens logik er at sikre de
studerendes fælles ballast, uanset
hvilken overbygning der vælges, en
grundide den kommende universi
tetslov ikke piller ret meget ved. For
en forsknings- og forvaltningsrettet
akademisk uddannelse er det et hen
sigtsmæssigt koncept.
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Skov- og landskabsingeniør-uddan
nelsen har derimod valgt et helt
andet spor. Her bygges de erhvervs
rettede elementer på lige fra starten.
Efter min vurdering er det umuligt at
forestille sig det muligt at opnå til
nærmelsesvis samme erhvervsrette
de kompetenceniveau med eventuelt
1 års overbygning på et eventuelt
fælles akademisk præget bachelor
forløb. Eller for så vidt bibeholde
ingeniøruddannelsens element af
traineeforløb, der i meget stor
udstrækning sikrer, at det teoretiske
indhold får et praktisk anvendelse
sperspektiv.

Skov & Landskab's
uddannelsesprofil
”Fra EUD til ph.d.” har i fusionspro
cessen været et adelsmærke. Det
passer som fod i hose til de uddan
nelsespolitiske udmeldinger - og
frem for alt giver det de studerende
muligheder - og ikke blindgyder.
Men det er ikke enhedsuddannel
se, men et læringsforløb med på- og
afstigningsmuligheder efter den
enkeltes valg, evner og muligheder.
For den samme person vil det være
noget af en mundfuld både at tilegne
sig de håndværksmæssige færdighe
der, den naturvidenskabelige teori,
de erhvervsrettede kompetencer og
de akademiske forskningsmetodik
ker. Helt bortset fra, at forløbet jo vil
tage mindst 10-12 års studietid efter
studentereksamen.
Ærlig talt - det er lidt svært at se
enheden, men derimod ikke at få øje
på læringsforløbet fra EUD til ph.d.,
hvor nye kompetencer kan påbygges.
Jeg kan se store muligheder i cen
terdannelsen for udvikling af uddan
nelserne, herunder den tydelige synergieffekt, der vil være uddannelser
ne imellem. Men det er altafgørende,
at de respektive uddannelser har en
stærk og selvstændig profil, både for
at kunne tiltrække studerende, men
også for at de studerende har et klart
og realistisk billede af deres er
hvervsmuligheder/funktionsområ
der. Jo klarere profil desto bedre men på et troværdigt grundlag.
Der er for mig at se ingen tvivl om,
at taksameterspekulation uden sam
menhæng med de faktuelle
erhvervsmuligheder vil være et
uddannelsesmæssigt fatalt selvmål.

Hvad skal man kunne ?
Skov & Landskab’s satsning på ’Park
and Urban Foresty’ (’’park- og bynært
skovbrug”) såvel forskningsmæssigt
som uddannelsesmæssigt er et
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Boks 2. Master og kandi
datforløb inden for natur
forvaltning
KVL
Bachelor- og kandidatuddannel
ser (3+2 år)

Landskabsarkitekt, design, plan
lægning og planter
Forstkandidat, skov, økologi og
økonomi
Jordbrugsøkonom, økonomi,
jura og politik
Kandidatuddannelser (2 år)

Agricultural Development, men
nesker, natur og udvikling i ulande
Landskabsforvaltning, landska
ber i forandring
Miljøkemi, miljøets udvikling i
jord, vand og luft, kemi
Miljø- og naturressourceøkono
mi, økonomi, miljø og naturres
sourcer
Master (efteruddannelse)

Landdistriktudvikling og land
skabsforvaltning, helhedssyn, mil
jø, økonomi og sociale aspekter

Aarhus Universitet
Master (efteruddannelse)

Kulturmiljø, landskabsanalyse,
naturværdier, natursyn, land
skabsopfattelse og kulturmiljø
Landskabsøkologi, landskabets
opståen, udseende og processer

Københavns Universitet
Master (efteruddannelse)

Integreret planlægning, forvalt
ning, fysisk og sociale miljø, natur
og samfundsvidenskab

lovende indsatsområde. Først og
fremmest fordi branchen er stor i for
hold til skovbrugserhvervet, men
især fordi der er efterspørgsel efter
kompetencerne.
For skov- og landskabsingeniører
ne er fremtidsperspektivet p.t. at
kunne levere de nødvendige faglige
kompetencer for en operationel
driftsleder indenfor parkdrift, enten
via en diplomuddannelse eller gen
nem grunduddannelsen. Skovskolen
har netop på baggrund af en behovs
analyse fået udviklingspenge af
Undervisningsministeriet til i første
omgang en diplomuddannelse i park
forvaltning. Dertil kommer tilsvaren

de planer om kandidat/master over
bygninger på KVL.
Så vidt jeg kan se, er man på KVL
allerede langt fremme med en udvik
ling der i korte træk flytter fokus;
• Fra skoven og til naturforvaltning i
bred forstand
• Fra det nationale til det internatio
nale sigte.
• Fra drift til forvaltning
Et kursskifte, der passer meget
godt med de fremtidsperspektiver,
som skitseres af Karsten Raae og Per
Hilbert. Som det fremgår af boks 2 er
der ud over de klassiske kandidat
overbygninger kommet rigtig mange
nye muligheder. Måske for mange,
for der er benhård konkurrence om
de studerende, og udskilningsløbet
er i gang,
Faktuelt ser det ud til, at mange af
de kompetencer, der efterlyses alle
rede eksisterer på de forskellige
uddannelser. Måske er løsningen
færre overbygninger med mulighed
for i større udstrækning at vælge
individuelle forløb.
Det er afgørende for disse uddan
nelsesretningers overlevelse, at der
er tilstrækkelig god rekruttering bl.a.
ved merit fra de mellemlange videre
gående uddannelser (professions
bachelor), som f.eks. ingeniøruddan
nelsen. Allerede i dag zapper de stu
derende imellem uddannelserne.
For skov- og landskabsingeniører
er der gennem en forsøgsordning
åbnet mulighed for at tage en kandi
datoverbygning på KVL - eller at forststuderende skifter til ingeniørstudi
et, oftest tidligt i studieforløbet.
Men i bund og grund er det de stu
derende og arbejdsmarkedet der
bestemmer - begge udgør centrale
omdrejningspunkter i en uddannelses
politik. Derfor er det også glædeligt, at
der med inspiration fra Uddannelses
udvalg for skov- og landskabsingen
iøruddannelse er lagt op til et tæt for
løb med erhvervet, når der fremtidigt i
centersammenhæng skal drøftes
uddannelseskoncept, i et rådgivende
udvalg for alle centeruddannelser.
DSL ser her frem til et konstruktivt
arbejde med at sikre et samlet alsi
digt uddannelsesudbud i Skov &
Landskab med størst mulig synergieffekt. Men vi vil også sikre, at der
ikke sker en skadelig udvanding af
uddannelserne, herunder skov og
landskabsingeniør-uddannelsens
nuværende selvstændige, erhvervs
rettede uddannelsesprofil, som vi
mener i dag leverer den rette ’’vare”
til arbejdsgiverne i skov- og land
skabssektoren. ■

( KLIMASTATISTIK

April 2003
April gav en nedbør 1/3 over normalen.
Frem til d. 25. var der kun kommet 12 mm
på landsplan - og der kom derfor 46 mm
sidst på måneden. Mest i Nordjylland,
mindst i det sydøstlige Danmark.
April som helhed blev ret lun med 1,4
gr. over normalen, men det var først fra
uge 16 og frem det blev varmere end det
plejer. 1 uge 17 blev det mange steder
over 20 gr. Der var meget nattefrost i star
ten af måneden - i uge 14 og 15 ned til 3-7
gr. frost overalt i landet. 1 uge 16 og 17 er
der kun enkelte steder målt frost - men
halvdelen af stationerne har målt under 2
gr. og dermed med risiko for frost på
udsatte steder. 1 uge 18 kom ingen statio
ner under 3 gr.
Maj blev særdeles våd med 74 mm
mod normalt 48 mm. Kun uge 22 var tør.
Mest kom i Jylland og Nordøstsjælland.
Den megen nedbør fra sidst i april til
sidst i maj har givet planterne en særde
les god start på væksten.
Temperaturen blev 0,6 gr. over norma
len - kun uge 20 var koldere end normalt.
Der var kolde nætter - i uge 19 og 20 mål
te halvdelen af stationerne under 2 gr., og
3 målte frost.

Nedbør,mm
Amt
Nordjyllands
Viborg
Århus
Vejle
Ringkøbing
Ribe
Sønderjyllands
Fyns
Vestsjællands
Nordøstsjælland
Storstrøms
Bornholms
Landsgennemsnit

April
Målt

Marts
Temperatur°C
Middel
Absolut min.
Absolut max.
Antal frostdøgn
Antal graddage

Målt
7,1
-4,8
19,2
6,4
297

30x30x4 T-Stål i Igd. å ca. 2.35 meter
med 3 huller.

Ring og få et tilbud.

Bram Jern & Stål A/S
Din alternative stålleverandør
Værkstedsvej 5 • 4720 Præstø
Telt. +45 55 94 19 20 • Fax +45 55 94 19 21
E-mail: bjs@bjs.as • www.bjs.as

Verninge
Skovservice *0lh>

Maj

Normal
38
40
38
45
43
45
45
38
36
39
39
37
41

81
63
63
52
63
55
54
51
55
55
33
39
58

Hegnspæle sælges

Målt
77
81
66
71
80
87
81
57
61
83
61
31
74

April

Normal
5,7
6,6
311

Målt

www.skovservice.dk

Vi tilbyder:

□

Maskinskovning og udkørsel i hele landet

Vi efterspørger:

□
□
□
□

Flistræ til egen produktion
Langtømmer i rødgran
Korttømmer
Nåletræ på rod

Kontakt:
Hans Jensen, tlf. 64 75 14 65, mobil 40 16 91 27
eller skovfoged Karin Jensen, mobil 21 49 02 05

e-mail: vs@skovservice.dk

11,4
2,0
21,3
0,1
175

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

Vindstyrke hyppighed, %, større
end eller lig
Målt

Normal

Målt

Styrke 6
(hård vind)

7

8

3

Styrke 8
(hård kuling)

0

1

0

Styrke 10
(storm)

0

0

0

0,NØ

v,ø

sv.v

Hyppigste
vindretninger

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

Gravning af nye
grotter
Gravning til vandror
Nedlægning af ror
i overkorsler
Rensning af grøfter
Gravning til dræn
Planering af mindre
veje samt spor

HØJ KVALITET
FAST METERPRIS

ENTREPRENØR

JOHAN PEDERSEN

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

SKOVEN 6-7 2003

319

Postbesørget blad (0900 KHC)

enø
I
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1 3 . - 1 6 .

a u g u s t

Flyvestation Vandel
t <w
*

Åbningstider
Ons 13. august kl. 09.00-17.00 • Tors 14. august kl. 09.00-17.00
Fre 15. august kl. 09.00-17.00 • Lør 16. august kl. 09.00-16.00

Arrangør:
Samarbejdspartner:
MESSECENTERHERNING M f

www.ega.dk

MASKINLE VERAN DØRERNE

>\

Tag familien med - lørdag den 16. august har
vi en bus, der kører i pendulfart til LEGOLAND®
Prisen er kun 120,- pr. person inkl. entré

LEGOLAND

B I L L U tV P>

