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Nordmannsgran
Ambrolauri
Planter i topkvalitet 

til storproduktionspriser:
75 34 16 12
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W opdrætter for øvrigt også 
Skotsk Højlandskvæg.

• Ud over dette speciale dyrkes også 
traditionelle forstplanter i planteskolen.

• Registreret frøhandler.
• Egen import fra Ambrolauri.
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GENERALFORSAMLING
318 Adgangsreglerne skal

hpi/a kd c
320 Efter stormfaldet
322 Danske Skoves 

Handelskontor A/S
323 Skovpris til Pro Silva
324 Debat med 

miljøministeren 
Reportage fra Dansk Skovfore
nings generalforsamling den 8. 
juni. Debat om adgangsregler 
samt foreningens argumenter. Pro
cessen om stormfaldsforliget og 
frivillige stormforsikringer. Produk
tionsafgifter på pyntegrønt. Han
delskontoret bliver et A/S. Skovpri
sen tildelt Pro Silva Danmark. Mil
jøminister Svend Aukens indlæg 
på generalforsamlingen. (Billeder
ne viser den nyvalgte formand, 
Lars Wilhjelm, samt modtagerne 
af Skovprisen, den nuværende og 
tidligere formand for Pro Silva).

326 Aktivitetskasse
Skovforeningen har lavet 5 kasser 
der kan bruges når man skal for
midle budskaber om skovbrug til 
skoler mv. (Billedet viser en ved
prøve fra en af kasserne, den ene 
side er ru og den anden er 
høvlet).

328 Søges skovarealer til 
skoler

329 Praktiske råd om 
skoleskove
Folkeskolerne lægger mere under
visning ud i skoven. Eleverne kan 
bl.a. lære om skovbrugserhvervet. 
Skovene opfordres til at stille små 
skove til rådighed, og der gives 
praktiske råd.

331 Kort nyt
Vildt dræbes af biler, tysk certifice
ring godkendt.

'tfvPs

ADGANGSREGLER
332 Konference om a.
333 Den demokratiske ret
334 Skovbrugets syn
336 Debat på konferencen
340 Hvad mener folk

Reportage fra konference den 13. 
juni om reglerne for offentlighe
dens adgang i naturen. Artikler 
om indlæg fra miljøministeren, fra 
Skovforeningens formand, samt 
fra de øvrige deltagere. Til sidst 
meningsmålinger der giver indtryk 
af den menige danskers syn.

342 Træbroer over Skjernå
Der laves to nye broer over 
Skjernå af træ Den største bro på 
62 m længde kræver 380 m3 træ.

344 Tryner baner vejen 
for bøge
Frijsenborg har udsat vildsvin 
under hegn. Vildsvinene skal hjæl
pe på foryngelsen af bøg og 
forøge skovens naturværdier.

346 Kulturkommission
Center for Skov, Landskab og Plan
lægning har nedsat en kulturkom
mission som skal anvise metoder til 
at reducere kulturomkostningerne. 
Skoven har interviewet kommissio
nens formand. (Billedet viser ind
læggelse af spor i en ældre 
selvforyngelse. Tanken er at al 
transport fremover skal ske på spo
ret så man undgår strukturskader 
på jorden i hele bevoksningen).

350 Skovdyrkning i 
Litauen
Et samarbejdsprojekt om mil
jøværdier i skovbruget i Litauen. 
Landets skove er blandinger med 
især skovfyr og rødgran.

354 Kort nyt
Skovareal vokser, finerfabrik i Ore- 
hoved lukket, skarvbestand stabil.

355 Kulturmetoder
Et projekt om alternativer til pesti
cidsprøjtning i skovrejsning og 
juletrækultur. Der er fundet store 
mængder af glyphosat i 30 cm 
dybde. Udvaskning af nitrat er 
større ved mekanisk renholdelse 
end ved sprøjtning. Flora og fauna 
påvirkes af behandlingerne.

360 Månedens profil
Cementeret sandjord. Desuden 
diskussion af reolpløjning

362 Genkultivering af 
stormfald
Overvejelser om ny skov på 
stormfaldsarealer. Det er dyrt at 
anlægge kulturer, og det diskute
res hvornår en naturlig tilgroning 
er økonomisk bedre end en kun
stig kultur.

366 Skovsundhed 1999
Skovenes sundhed blev forbedret i 
1999, dog ikke for eg og sitka. 
Nåletræerne har fået det bedre 
siden 1995. Kort omtale af situatio
nen i Europa og skader fra stormen.

369 Klimastatistik
Maj, juni og juli.

370 Debat
Om drift af statsskovene, skatte
regler og naturværdier/adgangs
regler.
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Skovforeningen
Efter generalforsamlingen den 8. juni 
har bestyrelsen konstitueret sig og be
står nu af følgende:
Forstkandidat Lars Wilhjelm (formand) 
Skovrider Lars Møller Nielsen (næstfor
mand)
Godsejer Henrik Ahlefeldt-Laurvig
Godsejer Kim Berner
Godsejer Frants Bernstorff
Godsejer Peter Bernstorff
Skovrider Jimmi Enevoldsen
Skovrider Niels Bjerg
Skovrider Niels Peter Dalsgaard Jensen
Professor Bo Larsen
Advokat Peter de Neergaard
Skovejer Kim Thisted

Forretningsudvalget udgøres af de 
tre førstnævnte sammen med direktør 
Jan Søndergaard.

Hedeselskabet
Skovfogedassistent Tine Eggertsen er 
pr 1.7.2000 udnævnt til skovfoged på 
Varde Skovdistrikt under Skovregion 
Syd. Hun efterfølger Skovfoged Søren 
Løth, der har valgt at søge nye udfor
dringer fra 1.8.2000. Tine Eggertsen har 
fungeret som assistent i den vestlige 
del af Ribe amt siden efteråret 1999.

Skovfogedassistent Martin Sejers- 
gaard-Jacobsen er pr 1.7.2000 
udnævnt til skovfoged ved Maskinstati
on Syd. Martin Sejersgaard kom til 
Hedeselskabet ved årsskiftet som assi
stent i forbindelse med oprydningen 
efter orkanen.

Som ny skovfogedassistent i det 
vestlige Sydjylland er pr 1.8.2000 ansat 
Martin Singers Sørensen. Martin Sin
gers hovedopgave bliver at lave planer 
for gentilplantning af de stormfældede 
skove i området.

Skovrider
Ole Pedersen A/S
Et nyt rådgivnings- og handelsfirma er 
grundlagt. Selskabet er 100% familie- 
ejet, men har fået en professionel besty
relse med skovrider Esben Møller Mad
sen, Sverige, som formand samt stats
skovrider Tom Nielsen som bestyrelses
medlem.

Ole Pedersen fører tilsyn med skove 
(salg, køb og administrativt arbejde) 
samt ad hoc rådgivning med specielt 
sigte på overbliksrådgivning omkring 
indtægtsmuligheder og praktisk gen
nemførelse af nye indtægtskilder. Der 
udføres desuden uvildig rådgivning 
omkring skovrejsning og juletræsdyrk
ning.

I mindre omfang udfører selskabet 
handel, særligt med skovplanter og frø. 
På ejendomme hvor der udføres rådgiv
ning handler selskabet ikke i eget regi. 
Ole Pedersen kan træffes på Lange- 
sømessen stand 23. Telefonnumre fin
des i annonce i Skoven-Nyt.

Lindenborg Skovselskab
Skovfoged Frank Jensen, Lindenborg 
Skovselskab A/S, afgik ved døden 9. 
juni efter et halvt års svær sygdom.

Skovselskabet ansatte 1. marts Mor
ten Kappel Jensen som skovfoged og 
som medhjælp for Frank Jensen, især til 
løsning af skovselskabets eksterne 
opgaver, men også ved driften af sel
skabets egne skove. De eksterne opga
ver omfatter traditionelt skovbrug og 
juletræproduktion, specielle træryd
ningsopgaver, håndtering af biobrænd
sel, anlægsgartneropgaver mv.

Morten Kappel Jensen kommer fra et 
job som skovfoged på Bregentved 
skovdistrikt. Han kan træffes på telefon 
20 60 86 71 eller på selskabets kontor.

Skovdyrkerforeningen
Skovdyrkerforeningen Vestjylland har 
skiftet adresse til Viborgvej 67, boks 
1385, 7500 Holstebro. Telefon 96 10 10 
96, telefax 96 10 10 99, e-mail svj@sko- 
vdyrkerforeningen.dk

Foreningen har lejet sig ind hos RAR 
Regnskabscenter - som i forvejen er 
foreningens revisor - og som er en 
medlemsejet rådgivningsvirksomhed. 
Skovdyrkerforeningens organisation er 
uændret, og det samme gælder de 
enkelte medarbejderes mobiltelefon og 
e-mail adresser.

Af hensyn til pladskrævende aktivite
ter bevares tilknytningen til den gamle 
adresse, Engholmvej 1, som fortsat vil 
fungere som samle- og læsseplads for 
pyntegrønt.

Nye numre
For en ordens skyld gentager vi nye 
telefon numre til to af skovbrugets orga
nisationer:

Hedeselskabet
Kontoret i Viborg har nu telefon 87 28 
10 00, fax 87 28 10 01.

Dansk Juletræsdyrkerforening 
Kontoret i Skovenes Hus på Frederiks
berg har nu telefon 33 24 24 55, fax 33 
26 01 96.

Foreningen har også ændret edb- 
system. E-mail adresser og direkte ind
valg til de enkelte medarbejdere er nu: 
Kaj Østergård kaj@ps-xmastree.dk 
33 26 01 90
Henrik Mainz hm@ps-xmastree.dk 
33 26 01 91
Bent Christensen bc@ps-xmastree.dk 
33 26 01 92
Lisbeth Kruse lk@ps-xmastree.dk 
33 26 0193 
Anne-Grethe Vejers 
agv@ps-xmastree.dk 33 26 01 94 
Jan Jurgensen telefon 86 48 88 87, 
fax 86 48 95 45.

Personalia - se også side 
353-354 og 371.
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ADGANG TIL NATUREN:
HVOR LANGT

RÆKKER FRIVILLIGHEDEN?

I den verserende debat om danskernes adgang til naturen blev første runde overstået 
med en konference den 13. juni - se nærmere i artiklen side 332.

Konferencens konkrete resultater var som følger:
• Myndighederne vil gøre en indsats for at informere befolkningen om adgangsreglerne 

og om mulighederne indenfor reglerne.
• Myndighederne vil gøre en indsats for at håndhæve færdselsreglerne i naturen - både 

når det gælder gæster (fx ulovligt affald) og lodsejere (fx ulovlige skilte),
• Der nedsættes et udvalg til at hjælpe myndighederne med disse opgaver - samt at 

diskutere adgangsreglerne. Sagens relevante parter vil være repræsenteret.
• Det burde nu anses for politisk umuligt at ændre adgangsreglerne uden nærmere 

undersøgelser af konsekvenserne for naturen.

Hvordan står argumenterne så efter denne første runde ?
Om det centrale spørgsmål - frivillighed eller tvang - er der to forhold at bemærke:
For det første at der er bred enighed blandt de mange involverede organisationer om at 

frivillighed og et godt samarbejde mellem lodsejere og naturgæster giver de bedste 
løsninger for friluftslivet.

For det andet at nogle personer - Friluftsrådets og Naturfredningsforeningens formænd 
- ikke mener at frivillighed rækker langt nok.

Det bliver hér lodsejernes sag skal stå sin prøve. Lodsejerne skal - i egen interesse - 
bevise i praksis at omverdenens behov for naturoplevelser kan tilgodeses gennem frivilli
ge løsninger.

Hvad er så omverdenens behov for naturoplevelser i skovene?
Interessant nok kunne ingen på konferencen pege på behov for generelle ændringer i 

adgangsreglerne. Der var ganske vist krav om regelændringer fra Friluftsrådet, men ingen 
argumenter for behovet.

Til gengæld blev der fra flere sider peget på børns og unges særlige behov for oplevel
ser i skovene udenfor vej og sti.

Dette behov anerkender vi - og vi er ikke i tvivl om at det bedst imødekommes gennem 
frivillige løsninger.

Hvor skal skovejerne så begynde ?
I dette nummer af Skoven (side 328) opfordrer vi Danmarks skovejere til at etablere 

miindre arealer - skoleskove - hvor skoler, ungdomsorganisationer o.I. kan gennemføre 
undervisning efter nærmere aftale med ejeren.

Etablering af skoleskove vil ikke blot gavne skolerne - men også skovejerne som der
med har leveret bevis på at frivillighed rækker langt nok til at dække omverdenens velbe
grundede behov for naturoplevelser i skovene.

Endelig skal vi have ryddet op i skilteskoven. I debatten forekommer påstande om ulov
lig skiltning - fx skilte fra før lovændringen i 1992 - der misinformerer om offentlighedens 
ret til adgang i skovene.

Hvis der skulle stå et ulovligt skilt opfordrer vi til at det bliver taget ned med det samme. 
Ulovlig skiltning skader skovbrugets omdømme og svækker vores muligheder for fortsat 
indflydelse.

Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard
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SKOVFORENINGENS GENERALFORSAMLING

ADGANGSREGLERNE 
SKAL BEVARES

Af informationschef Martin 
Einfeldt, Dansk Skovforening

Skovforeningens gene
ralforsamling den 8. juni 
viste bred enighed om 
strategien i adgangsde
batten:

Adgangsreglerne skal 
ikke ændres. Friluftsli
vets konkrete behov i 
de private skove skal 
løses gennem samarbej
de mellem skovene og 
friluftslivet.

Debatten om befolkningens adgang til 

naturen satte et kraftigt præg på Skov
foreningens generalforsamling. Den 
afgående formand Gustav Berner frem- 
lagde Skovforeningens vigtigste argu
menter i adgangsdebatten - se boksen 
- og sagde at Skovforeningen søger at 
få både befolkningens behov og konse
kvenserne af eventuelle lovændringer 
ind i diskussionen.

- Vi vil gøre vort yderste for at tale til 
fornuften hos modparten og undgå 
mudderkastning i medierne. Vi er ikke i 
tvivl om at skovbruget kommer længst 
hvis debatten kan holdes på et sagligt 
plan hvor det er argumenterne der tæl
ler. Derfor begynder vi først at råbe højt 
hvis debatten og politikerne forlader det 
saglige plan.

- Skovbruget kommer længst hvis 
debatten kan holdes på et sagligt plan 
hvor det er argumenterne der tæller 
Derfor begynder vi først at råbe højt 
hvis debatten og politikerne forlader det 
saglige plan. Det sagde Skovforenin
gens formand, Gustav Berner på fore
ningens generalforsamling den 8. juni i 
Middelfart.

Skovbruget skal ind i 
servicesamfundet
- Omverdenen skal sikres mulighed for 
at få gode naturoplevelser også i de pri
vate skove. Jeg taler ikke om udvidet 
adgangsret - men om at gæsterne får 
den bedst mulige kvalitet i deres ople
velser ved at udnytte de gældende 
adgangsregler.

- Gode oplevelser er nøglen til at få 
omverdenen til at interessere sig for 
skovbrugets vilkår og argumenter.
Kun hvis de enkelte private skove 
giver de fleste danskere hvad de gerne 
vil have i skovene - fx stilhed, skønhed 
og dyreliv - og er imødekommende 
overfor henvendelser fx om særlige 
tilladelser, kan skovbruget undgå 
urimelig kritik i medierne og politiske

beslutninger hen over hovedet på 
erhvervet.

- Skovbruget skal finde sin plads i 
servicesamfundet. Skovbrugets tjene
steydelser kommer til at spille en stadigt 
større rolle i forhold til træproduktionen: 
Indtægterne fra træproduktionen svin
der langsomt ind, og omverdenens 
interesser og indblanding i skovene 
vokser konstant.

- Brugerbetaling som udvider 
gæsternes adgangsmuligheder kan - 
brugt med omtanke - være et redskab 
til at fremme skovbrugets indtræden i 
servicesamfundet. Men det er ikke et 
redskab der kan stå alene som skov
brugets svar på omverdenens behov for 
udvidede adgangsmuligheder.

De enkelte 
skoves medvirken
- Derfor er det vigtigt at erhvervet delta
ger i Skovens Dag (der var 13 private 
skove med i år, og tak til dem) samt i 
Spor i Landskabet (tak til de skove der 
er med her). De private skoves delta
gelse i disse projekter kan og bør blive 
større, og Skovforeningen vil gå på prik- 
kerunde blandt skovejerne for fremme 
deltagelsen.

- Et nyt og lovende projekt som også 
behøver de private skoves deltagelse er 
Skoven i Skolen. Her får skovbruget en 
enestående chance for at fremlægge 
sin sag og vinde omverdenens forståel
se for skovbrug som erhverv og for træ 
som råstof. Mange skoler vil være inter
esserede i at have adgang til det sam
me skovareal over flere år - såkaldte 
skoleskove.

- Vi opfordrer derfor de private skove 
til at udvikle samarbejdet med de lokale 
skoler ved at stille sådanne arealer til 
rådighed (se også artiklen side 328 i 
dette nummer af Skoven, red.).

- Guidede ture er et andet stærkt 
redskab til at fremme skovbrugets sag i 
omverdenen. Med skovejerne selv, 
deres personale eller naturvejledere 
udefra som guider kan man muliggøre 
en samtidig beskyttelse og benyttelse 
af sårbare naturværdier.

Debat i salen
Under den efterfølgende debat var der 
bred opbakning til Skovforeningens linie
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Ved generalforsamlingen trådte Gustav 
Berner ud af foreningens bestyrelse 
efter 31 års virke, heraf de sidste 8 år 
som formand. På bestyrelsens vegne 
rettede næstformanden, Lars Møller 
Nielsen, en varm tak til Gustav Berner 
for en stor indsats for dansk skovbrug. 
Som et synligt bevis fik Gustav Berner 
overrakt den stol som han her sidder i.

i adgangsdebatten. Men der var kritik af 
de private skoves indsats på Skovens 
Dag - og af Skovforeningens beskedne 
mobilisering af skovejere til arrange
mentet:

- Jeg har selv har deltaget som 
arrangør 4 gange på Skovens Dag, og 
det er alle tiders chance for at præsen
tere skoven. Det er billigt, nemt og sjovt, 
sagde Geert H. de Lichtenberg, Bid
strup Skovdistrikt og formand for Jyske 
Skovejere.

- Men det er et flop når kun 13 priva
te distrikter melder sig. Skovforeningen 
har ikke klart nok beskrevet hvad ejerne 
kan bruge Skovens Dag til. Der er brug 
for at Skovforeningen inden næste 
Skovens Dag går på prikkerunde blandt 
de private skovejere.

Gustav Berner var enig.

BLOKBÅNDSAVE
Vertikale-Horisontale 
Stationær - Mobile

SAVVÆRKSMASKINER ApS 
TLF. 58 52 96 98 • FAX 58 52 96 94

SKOVFORENINGENS ARGUMENTER 
I ADGANGSDEBATTEN

Skovforeningens overordnede synspunkt er at gode naturoplevelser er vigtige 
for befolkningen. Ikke mindst i skovene skal danskerne have gode naturoplevel
ser - det er til gavn for hele samfundet og for skovbruget selv.

Gennem et samarbejde med skovejerne får danskerne de bedste oplevelser. 
Samarbejde giver mulighed for lokale aftaler der kan løse de konkrete behov og 
konflikter. Derfor bør alle gode kræfter sættes ind på at udvikle det gode forhold 
mellem de lokale brugere og skovejerne.

Derimod vil udvidet adgangsret gennem lovgivning trække den forkerte vej. 
Skovforeningens vigtigste argumenter imod at udvide adgangsretten til private 
skove er:

Intet behov hos gæsterne
Der er intet behov for at udvide adgangsretten til de private skove. Langt de fle
ste skovgæsters behov opfyldes af de gældende regler. Aktiviteter som ikke 
umiddelbart er tilladt, kan man med fornuftige begrundelser få skovejernes tilla
delse til.

Det fremføres undertiden at gæsterne har brug for enklere regler. Men i prak
sis fungerer reglerne så godt at gevinsten ved en forenkling - gennem at udvide 
adgangsretten i private skove - ikke kan opveje de problemer som udvidet 
adgangsret også vil medføre.

Forholdet mellem ejere og gæster
Udvidet adgangsret vil afføde en reaktion hos de skovejere hvis ejendomsret bliver 
krænket. Det vil mindske skovejernes imødekommenhed overfor gæsterne - og det 
vil især ramme de organiserede brugergrupper der fortsat er afhængige af skov
ejernes tilladelser til særlige aktiviteter. Det er den psykologiske realitet i sagen.

Forholdet imellem de forskellige gæster
Udvidet adgangsret vil øge riskoen for at de forskellige brugergrupper generer 
hinanden.

Allerede nu er der mange eksempler på konflikter mellem brugerne, især i 
bynære skove. Udvidet adgangsret vil forringe skovejernes mulighed for at løse 
disse konflikter til alles bedste - og vil derfor medføre dårligere naturoplevelser 
for gæsterne.

Naturen
Ukontrolleret og øget færdsel udenfor vej og sti vil medføre øget slid på planter 
og øget stress for dyr. Dyr og planter har brug for områder hvor de kan være i 
fred. I øjeblikket er de private skove udenfor vej og sti måske den mindst menne
skepåvirkede naturtype i Danmark. Det bør ikke sættes over styr.

Skovejernes økonomi
Udvidet adgangsret vil ramme skovejernes økonomi på flere måder:

Indtægter fra fx jagtleje, husleje m.v. vil falde på grund af det ringere produkt 
der tilbydes, Fremtidige indtægter fra andre friluftsaktiviteter vil blive indskræn
ket i takt med at aktiviteterne bliver umiddelbart tilladte. Og endelig vil ejendom
mens salgsværdi falde på grund af det - af køberne opfattede - ringere produkt 
der tilbydes.

Gode alternativer til at udvide adgangsretten
De bedste naturoplevelser kan ikke sikres gennem lovgivning, men gennem 
skovejeres og -gæsters indbyrdes aftaler. På landsplan arbejder Skovforeningen 
sammen med skovejerne for at give danskerne gode oplevelser gennem fx 
Skovens Dag, Spor i Landskabet og Skoven i Skolen.

Skovejernes ejendomsret
Udvidet adgangsret vil krænke skovejernes ejendomsret. Ikke alle bekymrer sig 
lige meget om dette argument, men vi fornemmer at befolkningens - det vil sige 
vælgernes - ønske om at beskytte ejendomsretten er langt mere udtalt nu end 
for fx 10 eller 20 år siden.

Sammen med landbrugets organisationer har Skovforeningen skrevet et større 
dokument om lodsejernes syn på adgangsretten. Det hedder "Danskernes 
adgang til naturen - synspunkter og argumenter" og kan hentes på 
www. skovforeningen, dk/adgang.
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EFTER STORMFALDET 
GODE ARGUMENTER 

OG DIALOG
Af informationschef Martin 
Einfeldt, Dansk Skovforening

Den politiske proces 
efter stormfaldet gav 
Skovforeningen anled
ning til at overveje sin 
generelle strategi i det 
politiske arbejde.

Dialog og saglige argu 
menter er fortsat fore
ningens stærkeste red
skab. Også selv om det
te redskab i en over
gang i stormfaldssagen 
ikke så ud til at virke.

Skovforeningen har i Skoven 5/00 gen
givet sin oplevelse af den politiske pro
ces efter stormfaldet - og M Ijø- og 
Energiministeren har givet sin kommen
tar i Skoven 6-7/00.

På Skovforeningens generalforsam
ling sagde den afgående formand 
Gustav Berner blandt andet:

- Skovforeningen har altid arbejdet 
ved at føre en tæt dialog med myndig
hederne, specielt Skov- og Naturstyrel
sen - også i sager hvor vi er lodret ueni
ge. Og tilsvarende har vi normalt en tæt 
dialog med fx Christiansborgs politikere 
og andre interesseorganisationer - 
både når vi er enige og når vi er uenige.

- Dialogens store fordel er at den alt 
andet lige medfører at de bedste argu
menter vinder - og ikke fx de højeste hyl 
eller de mest letkøbte politiske påstan
de i medierne.

- I stormfaldssagen var den mang
lende dialog og forhandling med rege
ring og myndigheder højst usædvanlig - 
og skræmmende. For hvis regeringen 
var sluppet godt af sted med sin lukke
de strategi, er der grund til at tro at det 
kunne ske igen. For eksempel i debat
ten om adgangsretten.

- Også derfor priser vi os lykkelige
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- I stormfaldssagen var den manglende dialog og forhandling med Regering og 
myndigheder højst usædvanlig - og skræmmende. For hvis Regeringen var sluppet 
godt af sted med sin lukkede strategi, er der grund til at tro at det kunne ske igen. 
For eksempel i debatten om adgangsretten, sagde Skovforeningens formand, 
Gustav Berner på foreningens generalforsamling. (Arkivfoto fra Sydjylland).

FRIVILLIGE STORMFORSIKRINGER

Det mest kontroversielle spørgsmål i stormfaldspakken var Regeringens ønske 
om en tvungen stormforsikring på alle fredsskove.

Ønsket kom ikke igennem, men endte som et forsikringskrav for de skove der 
ønsker at modtage hektarbetaling for etablering af robuste skove.

I denne forsikring er en række vilkår - fx fredskovspligt, præmie og udbetaling 
- ikke forhandlet af skovejeren selv. Det er en forsikring som skovejeren typisk vil 
påtage sig fordi den er billetten til stormfaldsordningen - ikke fordi forsikringen i 
sig selv nødvendigvis er økonomisk fornuftig for skovejeren.

Derfor vil Skovforeningen nu undersøge hvordan en stormforsikring skal skru
es sammen så den er attraktiv både for forsikringstager og forsikringsselskab - 
ligesom alle andre forsikringer der tegnes på frivillig basis.

På Skovforeningens generalforsamling sagde den afgående formand Gustav 
Berner:

- Vi vil undersøge modeller for stormforsikringer uden fredskovskrav, med 
opsigelighed for skovejeren, med klare betingelser for hvornår forsikringen giver 
udbetaling efter stormskader - og uden betingelser for hvad en eventuel udbeta
ling skal bruges til. I andre lande findes sådanne frivillige stormforsikringer for 
skov. Måske kan det også lade sig gøre i Danmark.
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Produktionsafgifter bør fortsætte
Den nuværende ordning om produktionsafgifter for juletræer og pyntegrønt 
udløber efter 2001.

På generalforsamlingen den 24. maj i Dansk Juletræsdyrkerforening blev det 
anbefalet - på vegne af juletræserhvervet - at ordningen fortsætter efter 2001.

Skovforeningens bestyrelse mener også at ordningen bør fortsætte, og inden 
generalforsamlingen i Juletræsdyrkerforeningen den 24. maj blev Skovforenin
gens medlemmer orienteret om bestyrelsens indstilling.

Erhvervets anbefaling om at fortsætte ordningen hviler på den forudsætning 
at 50/50-finansieringen af ordningen også fortsættes - det vil sige at erhvervets 
indbetalinger af afgifter dobles op af offentlige midler.

Skovforeningen vurderer at juletræ- og pyntegrønterhvervet har store opgaver 
at løse. Produktionsafgiftsordningen giver reelt erhvervet et statsligt tilskud til at 
løse disse opgaver - et tilskud i et omfang det ville være umuligt at opnå under 
andre statslige tilskudsordninger.

Kilde:Mundtlig beretning fra Gustav Berner

over at sagen endte så godt som den 
gjorde.

- Vi har ikke opgivet troen på saglige 
argumenter som Skovforeningens stær
keste redskab i sit arbejde. Vi vil fortsat 
søge kontakt med politikerne - i tillid til 
at vi kan få en dialog.

- Derfor er jeg særlig glad for at Mil
jø- og Energiministeren kommer her i 
eftermiddag for at møde de private sko
vejere (se artiklen side 324)

Samarbejde med WWF 
og Nepenthes
- Den gode landing af stormfaldssagen 
blev udløst af et usædvanligt samarbej
de mellem Skovforeningen og to mil
jøorganisationer - Verdensnaturfonden 
og Nepenthes. Vi udsendte en fælles 
pressemeddelelse som fjernede ven
strefløjens støtte til Regeringens lovfor
slag og derved tvang Regeringen til for
handlingsbordet - inden Folketingets 2. 
behandling af loven.

-1 denne sag havde vi - heldigvis - 
sammenfaldende interesser, og vi var i 
stand til at skabe resultater til fælles 
bedste. Det lod sig gøre netop på

grund af den tætte dialog vi har ført 
gennem mange år med de to orga
nisationer - på trods af vores uenig
heder.

Skov & Landskab er et center for forskning, undervisning, formidling og rådgivning vedr. Skov, Landskab og Planlægning. Centret er et for
pligtende samarbejde mellem tre selvstændige institutioner: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), samt Forskningscentret for Skov 
& Landskab (FSL) og Skovskolen under miljø- og energiministe-riet.

Skov & Landskab

Dansk - Sydsvensk Workshop
Hvor skal skovbrugets driftstekniske forskning styre hen?

Den 3. oktober afholder Skov & Landskab (FSL) en workshop på Skovskolen i Nødebo hvor det danske og sydsvenske skovbrugs aktører og inter
essenter får lejlighed til at udtrykke deres mening om, hvilke behov der er for driftsteknisk forskning og udvikling de næ-ste fem år.

Baggrunden for denne workshop er, at Skov & Landskab (FSL) for at styrke driftsteknikken i dansk skovbrug, har oprettet et forskningsprofes
sorat i driftsteknik, og at Skog. D. Tomas NordfjelI fra Umeå Sverige er blevet ansat til at varetage dette arbejde. For at styrke samarbejdet med 
andre svenske institutioner er professor Rolf Bjorheden, Våxjo, Docent Bo Dahlin, Uppsala og Dr, scient. Dag Fjeld, Umeå, tillige tilknyttet stillin
gen i kortere perioder.

Disse fire forskere har brug for at komme i dialog med danske skovfolk for at få klarlagt hvilke driftstekniske problemer, der trænger sig på, og 
som gerne skal løses inden for de næste fem år.

På workshoppen vil forskerne først gøre rede for deres opfattelse af driftsteknikken i svensk og dansk skovbrug, efterfølgende vil de øvrige delta
gere få lejlighed til at komme med deres opfattelse af, hvad der er brug for omkring driftsteknikken, både med hensyn til tekniske, organisatori
ske, økonomiske og arbejdsmiljømæssige problemstillinger.

De fire forskere vil på baggrund af de indkomne forslag udarbejde en prioriteret liste over de problemer der trænger sig på, og efterfølgende 
søge at skaffe mulighed for, at forsknings- og udviklingsprojekter sættes i gang.

Workshoppen foregår på Skovskolen i Nødebo, Nødebovej 77A, den 3. oktober kl. 10:00 og forventes at slutte kl. ca. 16:00, med frokost fra kl. 
ca. 12:30 til kl. ca. 13:30.

Et mere fyldigt program udsendes senere.

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af frokost m. m. Tilmelding skal ske senest den 25. september til Hanne 
Bredahl, Forskningscentret for Skov & Landskab, Kvak Møllevej 31, 7100 Vejle, på fax 7588 2085 eller e-post til hbr@fsl.dk.

Prisen er 200 kr. ekskl. moms pr. deltager, 300 kr. ekskl. moms for ikke-abonnenter på Skov & Landskabs videntjeneste
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DANSKE SKOVES 
HANDELSKONTOR A/S

Af informationschef Martin 
Einfeldt, Dansk Skovforening

Generalforsamlingen 
vedtog at udskille Dan
ske Skoves Handelskon
tor i et aktieselskab.

Skovforeningen kom
mer til at eje selskabet 
og vil således fortsat 
handle med træ og 
præge træhandelens 
udvikling.

Danske Skoves Handelskontor har hidtil 
været en afdeling under Dansk Skovfor
ening.

Handelskontorets hovedopgave er at 
købe dansk træ til eksport for dermed 
at sikre dansk skovbrug den bedst muli
ge markedsadgang.

Handelskontoret er vigtigt for Skov
foreningen. Dels ved at give den mar
kedsindsigt der er nødvendig for fore
ningens markedspolitiske arbejde, dels 
ved at tjene penge der kommer Skov
foreningens øvrige aktiviteter til gode.

Til generalforsamlingen den 8. juni 
indstillede Skovforeningens bestyrelse 
at Handelskontoret blev en selvstændig 
juridisk enhed i form af et aktieselskab 
ejet af Skovforeningen. Det overordne
de mål for udskillelsen er at skabe rum 
for fortsat udvikling af Handelskontorets 
aktiviteter.

På generalforsamlingen anførte for
manden, Gustav Berner, disse konkrete 
argumenter for udskillelsen:
• I et aktieselskab er handelsaktivite

terne skilt klart ud fra Skovforenin
gens organisatoriske arbejde. Det 
har betydning i forhold til konkurren
celovens begrænsninger af kommer
cielt samarbejde mellem producen
ter der har organiseret sig i en fore
ning.

• I et aktieselskab er Handelskontorets 
forretningsmæssige risiko isoleret fra 
resten af Skovforeningen. Skovfore
ningen vil dog aldrig lade sine med
lemmer der leverer træ til selskabet i 
stikken.

• Med et aktieselskab undgås habili-

■

Danske Skoves Handelskontor har haft et travlt forår med at afsætte det stormfæl
dede træ. Korttømmer og cellulosetræ er i stort omfang eksporteret til især nabolan
de omkring Østersøen, her ses læsning i Kolding Havn medio juni.

tetsproblemer i bestyrelsen der nu 
rummer to medlemmer med interes
ser i konkurrerende firmaer.
Navnet på selskabet blev foreslået til 

“Danske Skoves Handelskontor A/S” 
med formålet “at handle med træ og 
træprodukter, udstyr til skovbrug m. v. 
samt deltage i produktudvikling af 
træprodukter og opdyrke nye markeder 
for træprodukter og lignende".

Debat på
generalforsamlingen
Thomas Harttung, Barritskov, spurgte 
om man havde analyseret muligheden 
for et andelsselskab i stedet for et aktie
selskab.

Skovforeningens direktør Jan Søn- 
dergaardsvarede at det havde man. 
Modellen med et aktieselskab var valgt 
ud fra den enkle struktur med Skovfore
ningen som ejer af selskabet samt på 
baggrund af analyser af skatteforholde
ne ud fra enkeltår.

Poul Mikkelsen, Rangle Mølle, støtte
de forslaget og anførte at der kun bør 
være kommercielle hensyn bag driften 
af selskabet. Med hensyn til selskabs
formen giver aktieselskabsløsningen fri

hed til selv at vælge samarbejdspartne
re og udvikle firmaets volumen.

Henrik Thorlacius-Ussing, Linden- 
borg Gods A/S, spurgte til selskabets 
formål om at “deltage i produktudvikling 
af træprodukter”. Hvor vidt skal dette 
tolkes?

Skovforeningens formand Gustav 
Berner svarede at alt afhænger af den 
kommende bestyrelses beslutninger. 
Man ønskede at Handelskontoret fortsat 
havde mulighed for at finansiere tiltag 
der gennemføres i Skovforeningens 
regi.

Ingen bad om afstemning, og forsla
get blev vedtaget.

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

Skov-, læ og hækplanter
Rekvirer katalog eller De er velkommen 
til at aflægge Planteskolen et besøg. 
Tilbud afgives gerne.
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SKOVPRIS TIL 
PRO SILVA DANMARK
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Den seneste ekskursion i Pro Silva Danmark gik til Barritskov - der i øvrigt ejes af 
formanden, Thomas Harttung. De 110 deltagere kunne her se hvordan opvækst af 
især ask og bøg vælter op efter at råvildtbestanden blev reduceret kraftigt for to år 
siden. Der er nu gode muligheder for at drive et naturnært, vedvarende skovbrug af 
løvtræ på stedet.

Skovforeningen uddeler 
hvert år en skovpris på 
sin generalforsamling. I 
år gik den til Pro Silva 
Danmark ■ foreningen til 
fremme af naturnær 
skovdrift.

Dansk Skovforenings Skovpris blev i år 
uddelt for tredje gang. De tidligere pris
modtagere har været familien Mourier- 
Petersen, Rugård, og skovrider Helmuth 
Barner. I år gik prisen til Pro Silva Dan
mark, og priskomiteen havde motiveret 
valget således:

Naturnær skovdrift
"ProStlva’s helt overordnede mål er at 
udbrede kendskabet til den naturnære 
skovdrift. En skovdriftsform som tager 
udgangspunkt i økonomien. Det histori
ske udgangspunkt for den naturnære 
skovdrift er mellemkrigstiden og efter
krigstiden i Tyskland, skovene var i en 
dårlig forfatning og økonomien var ræd
selsfuld.

Uden i øvrigt at drage sammenlig
ning ligner det på mange måder situati
onen i dansk skovbrug. Svigtende sta
bilitet i skovene og dårlig økonomi i 
skovdriften, et stormfald som har bom
bet flere 1000 ha tilbage til tiden før Dal
gas og fået priser på træ til at falde 
yderligere.

ProSilva er en græsrodsbevægelse. 
Nærmest en moderniseret udgave af 
“Forstlig Diskussionsklub". Diskussio
nerne er renset for politiske markeringer 
og holder sig altid til en faglig og saglig 
diskussion. Det er måske netop en af 
grundene til, at ProSilvas arrangemen
ter samler mange deltagere, ofte over 
100, og vel at mærke en blanding af 
ejere og brugere, fagfolk og lægfolk, 
borgere og myndigheder, forskere og 
praktikere.

Efter orkanen er der brug for at tæn
ke anderledes. Den naturnære skovdrift 
er i høj grad en mulighed, netop fordi 
den tager sit udgangspunkt i økonomi
en. De grønne organisationer er også 
begejstrede, fordi driftsformen øger 
diversiteten i skoven.

Kan vi på én gang forbedre økono
mien og øge diversiteten i vores skove 
er det jo en såkaldt win-win situation.
Og hvem kan ikke tilslutte sig en lang 
række af de nøglebegreber, der knytter 
sig til den naturnære skovdrift:

- Fastholdelse af lokalitetens produk
tivitet

- vedvarende skovdække
- naturlig foryngelse
- minimering af kulturudgifterne
- udnytte de naturlige processer i 

skoven
- variation og risikospredning
- lokalitetstilpasset træartsvalg
- bevoksningspleje og hugstkriterier 

på enkelttræsniveau
- produktion af kvalitetstræ
- minimal produktion af småt dimen

sioneret træ
- sundhed og stabilitet.
Bo Larsen og Thomas Harttung er 

eksponenter for foreningen ProSilva og 
lever i høj grad op til formålet med Pro 
Silva: At udbrede kendskabet til den 
naturnære skovdrift.

Ihærdigt og utrætteligt har de to ind
draget det i undervisningen, arrangeret

kurser, ekskursioner og udlandsture og i 
enhver forsamling søgt at åbne skov
folks øjne for mulighederne i den natur
nære skovdrift.”

Tak
Derefter blev prisen - 8.000 kr til det 
fortsatte arbejde i Pro Silva Danmark - 
overrakt til den nuværende og den tidli
gere formand, henholdsvis skovejer 
Thomas Harttung og professor Bo Lar
sen.

Thomas Harttung takkede på Pro 
Silva Danmarks vegne:

- Tusind tak. Bo og jeg har haft 15 
sekunder til at aftale vores svar så det 
bliver ikke langt:

- Vi er lige kommet hjem fra 6 dages 
Pro Silva kongres i Tyskland hvor 23 
andre lande deltog. Optimismen er 
betydelig i de forskellige europæiske 
lande. Naturnær skovdrift vil i stigende 
grad vinde indpas også i dansk skov
praksis - og i de diskussioner der ligger 
til grund for praksis.

- At modtage Dansk Skovforenings 
skovpris er et incitament både regionalt 
og nationalt. Mange tak for den.
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DEBAT MED 
MILJØMINISTEREN

- I stormfaldspakken havde vi oprindelig lagt op til at der skulle være en tvangsfor
sikring, ligesom man kender det i mange andre erhverv. Nu bliver det altså en frivil
lig ordning, og derfor er det vigtigt at erhvervet slutter op om denne ordning, sagde 
miljøminister Svend Auken i en tale ved Skovforeningens generalforsamling.

En række medlemmer 
diskuterede med mil
jøminister Svend Auken 
om adgangsregler, 
afsætning af træ, jagt 
og stormfaldspakken.

- Jeg har indkaldt til en konference om 
reglerne for offentlighedens adgang til 
naturen den 13. juni. Jeg synes vi skal 
tage en helt åben diskussion om hvor
dan vi kan forene dels borgernes demo
kratiske ret til at færdes i ens eget lands 
natur og følge de regler der er opstillet, 
dels hensynet til lodsejerne der skal føle 
at de har rettigheder over for dem der 
ikke følger reglerne, fx ved at svine i 
naturen.

- Jeg vil gerne give det løfte i dag, at 
en ejer skal ikke føle sig retsløs på sin 
egen ejendom. Hvis der laves fx motor
løb eller natfærdsel uden tilladelse så 
skal det kunne forfølges.

Miljø- og energiminister Svend Auken 
var inviteret til Skovforeningens general
forsamling den 8. juni for at diskutere 
’’Hvordan sikres skovenes erhvervs
mæssige interesser i det kommende 
nationale skovprogram?”.

Skovprogrammet blev beskrevet af 
ministeren i en artikel i Skoven 5/00.
Men netop på det tidspunkt hvor gene
ralforsamlingen blev afholdt var der to 
emner som optog medlemmerne endnu 
mere - nemlig ministerens tanker om 
ændring af adgangsreglerne og 
udformningen af stormfaldspakken. 
Auken startede derfor sin tale med at 
diskutere disse emner.

Adgangsregler
Svend Auken medgav at befolkningen i 
almindelighed er godt tilfredse med 
adgangsreglerne, og han diskuterede 
en række emner såsom nedlæggelse af 
veje i landbrugslandskabet, øget 
adgang i de private skove og de mang
lende muligheder for færdsel langs søer 
og åer.

- Mere belastende færdsel skal fort
sat kræve ejerens forudgående tilladel
se. Brugerbetaling er en selvfølgelighed 
ved kommercielle arrangementer, men 
det må aldrig koste penge at tage fami

lien med i skoven. Og hvad angår biler i 
skov er jeg konservativ - det ønsker jeg 
ikke.

- Angående ændringer af reglerne 
lægger jeg ikke op til revolution for 
skovene. Det er faktisk andre områder 
jeg tænker på.

På konferencen fem dage senere 
pegede ministeren imidlertid på at der 
var tre områder hvor han mente der var 
behov for ændringer - de private skove, 
nedlæggelse af markveje og færdsel 
langs søer og åer. Han havde også kla
re tanker om hvilke ændringer der bur
de ske i skovene - ret til fladefærdsel 
(uden for vej og sti) samt ret til færdsel i 
alle lyse timer og ikke kun fra kl. 7.

Stormfald
Svend Auken har givet sit syn på storm
faldspakken i Skoven 6-7. Han pegede 
på at tabet for de private skove er skøn
net til 700 mio. kr, og at der nu er vedta
get en samlet støtte på 400 mio. kr, men 
med modydelser I form af kvalitetskrav 
til den fremtidige skov.

- Vi er gået meget langt ved at yde 
støtte til et erhverv som ikke har forsikret 
sig. De fleste i regeringen mente ikke at 
staten skulle hjælpe når skovbrug er en 
privat forretning.

Flere indtægter
Svend Auken kom også ind på mulighe
derne for afsætning af mere træ.

- Skovbruget skal ikke kun være et 
erhverv, men et moderne, konkurrence
dygtigt erhverv. Det er vigtigt at skaffe 
flere indtægter til erhvervet.

- Skovene skal levere et førsteklas
ses produkt, og fagfolk og befolkningen 
skal vide hvad godt træ er. Der skal 
bruges mere træ i byggeriet, og derfor 
skal vi uddanne byggeriets folk i træets 
egenskaber.

- Jeg er overrasket over hvor lidt 
diskussion der er om kvalitet når der 
sælges træ - ofte vælger man det billig
ste, Det giver dårlige løsninger, det 
giver et dårligt ry for træet, og ringe ind
tægter til skovene.

- En øget anvendelse af træ i byggeri
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og til energiformål kan sagtens forenes 
med hensynene til andre formål med 
skovdriften, fx friluftsliv og naturindhold.

Demokratisk ret
Efter ministerens indlæg var der lagt op 
til debat, og en række af Skovforenin
gens medlemmer stillede spørgsmål, 
især om adgangsret.

Kim Berner spurgte bl.a. om den 
’’demokratiske ret til at færdes i ens 
eget lands natur’’ ikke kom i konflikt 
med den private ejendomsret.

- Jeg glemmer aldrig grundloven, 
svarede Svend Auken. Jeg sagde 
demokratisk ret og ikke grundlovssikret 
ret. 80% af landets areal forvaltes af 
jordbrugserhvervet der tæller en meget 
lille del af befolkningen, og det vil være 
udemokratisk hvis man ikke kunne kom
me der.

- Jeg vil godt tilføje at de grønne 
organisationer kan også opføre sig ude
mokratisk. Ornitologer vil gerne holde 
folk væk fra mange områder med hen
visning til fuglelivet.

Færdsel langs 
søer og åer
Svend Auken mente at når man kan 
færdes på strandene burde det også 
være muligt at gå langs søer og åer.

Det afviste Sven Fenger som pegede 
på at det er nemt at færdes på stranden 
uden at gøre skade. Søbredder deri
mod består ofte af sivskove og ellesum- 
pe hvor det kan være umuligt at færdes. 
Og hvis folk fra kanoer går i land så kan 
de ødelægge ellers utilgængelige siv
skove der er fristed for mange fugle.

- Jeg er sådan set ikke uenig, svare
de Svend Auken, men jeg har svært 
ved at forstå hvorfor der ikke kan laves 
en cykelsti rundt om fx Esrum Sø. Der er 
jo totalt forskellige regler for færdsel på 
søen og langs med søbredden. En 
udvidet færdsel skal måske ikke være 
overalt, men langs større søer må det 
være muligt.

- Hvad angår kanosejlads er jeg enig 
i at det skal reguleres, både selve 
færdslen og antallet af kanoer. Måske 
skal også andre aktiviteter reguleres - 
der er gode argumenter for ikke at slip
pe folk løs alle steder.

- Jeg føler ikke den almindelige dan
skers færdsel er et problem, og vi skal 
ikke have brugerbetaling for almindeli
ge naturbesøg. Men hvis 60 ryttere øde
lægger en ridesti så skal de betale.

Jagt
Svend Auken mente at skovejerne selv 
også medvirker til forstyrrelser i skov
ene:

- Jeg har svært ved at forstå at man 
er bekymret over skovgæsters forstyr
relse af vildtet når der kan afholdes dri
vjagter søndag efter søndag, sagde 
Svend Auken.

- Hvis der foregår drivjagt mange 
gange kan det sammenlignes med

færdsel, sagde Poul Mikkelsen, men 
jægerne er meget bevidste om ikke blot 
at bruge af ressourcerne. Når der sker 
forstyrrelser skal det være en kontrolle
ret engangsforstyrrelse fremfor konstant 
uro. Vi ønsker fred, og vi vil gerne ska
be bløde værdier fremover, men forsla
get om øget adgang vil få den modsatte 
effekt.

Skovrejsning
Thomas Harttung spurgte om det er i 
pagt med tiden at staten engagerer sig 
så meget i skovrejsning.

- I disse år laver private meget mere 
skov end staten - vi har for få penge. 
Statens skov er næsten udelukkende 
bynær, og her vil private næppe plante.

sf

'3'liorihede ^planteskole Vs
v. SØREN OG THORKILD IVERSEN 
Tukærvej 12 • DK 8850 Bjerringbro

SKOVPLANTER - LÆPLANTER - LANDSKABSPLANTER

KATALOG TILSENDES GERNE!

KVALITETSPLANTER BEHANDLET AF FAGFOLK
PLANTESKOLEN ER TILSLUTTET SKOVPLANTERINGENS ANKENÆVN

p

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

MOHEDA Skovvogne

*

For kraner fra 
2 - 4,8 ton meter.

Vogne fra 8-15 ton 
med vognstyring og 
med eller uden drev.

Brugte, renoverede 
vogne & kraner.

Rowitek ApS , GI. Færgegårdsvej 23 
DK-4771 Kalvehave . Tlf. 55 38 85 55 . Fax 55 38 88 39
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UNDERVISNING

LÅN EN
AKTIVITETSKASSE

Af Eva Skytte, naturvejleder i 
Dansk Skovforening

Skal man formidle skov 
og skovbrug til fx skoler, 
institutioner og lokalbe
folkningen er det oplagt 
at inddrage forskellige 
aktiviteter. Mange akti
viteter kræver udstyr, 
som er dyrt eller som 
man kun sjældent har 
brug for.

Derfor har Skovfore
ningen lavet 5 typer af 
aktivitetskasser som 
lånes ud gratis til inter
esserede.

Det jeg hører glemmer jeg 
Det jeg ser husker jeg 
Det jeg gør forstår jeg

(et gammelt kinesisk ordsprog)

Formidler man til børn og andre udenfor 
skovbruget er det vigtigt at indlægge 
forskellige aktiviteter. Dels kan de færre
ste mennesker fordøje en masse tale, 
dels husker og forstår vi bedre hvis vi 
selv er i gang og oplever med flere san
ser.

Skovforeningen har lavet 5 typer af 
kasser:
• træartskasserne
• snittekassen
• fældekassen
• plantekassen
• papirkassen

Har en skovejer besøg af en skole
klasse, kan han selv gøre brug af kas
serne, eller opfordre læreren til at bruge 
dem før eller efter besøget.

Skovforeningen har planer om løben
de at udvide samlingen af aktivitetskas
ser. Nye kasser annonceres på hjem
mesiden www.skovforeningen.dk 

De forskellige kasser beskrives 
nedenfor.

TVæartskassen
Kassen indeholder 19 udskårne planker 
af de mest almindelige træarter inden
for skovbruget. Den ene side er høvlet 
så man kan se strukturen - den anden 
er ru.

Træprøverne giver brugeren mulig
hed for at se hvordan et træ ser ud

inden i - uden man behøver at fælde 
træet. De kan bruges i mange forskelli
ge sammenhænge, men det er oplagt i 
forbindelse med træets anvendelse og 
egenskaber.

Prøverne er mærkede, og på en 
medfølgende liste kan man se hvilket 
træ den komimer fra. De kan derfor bru
ges til at gætte og bestemme træarter 
ud fra ved og bark.

Skovforeningen har 4 kasser om 
træarter. Der var rift om dem i forbindel
se med Skovens Dag.

Snittekassen
At snitte i friskt træ er noget som de fle
ste børn synes er spændende. Det er 
en forholdsvis enkel aktivitet, som ikke 
kræver så meget forberedelse og den 
kan bruges i mange forskellige sam
menhænge.

Selve situationen omkring snittear- 
bejdet giver en god mulighed for en 
uformel diskussion. Enten om et emne 
som arrangøren ønsker at bringe op, 
eller om det som optager deltagerne.

Deltagerne kan sætte sit personlige 
præg på det de laver. Og det er altid 
godt at have noget med hjem - så har 
deltagerne noget konkret at hænge 
oplevelserne op på.

Skovforeningen har flere vejledninger 
til snittearbejder (f.eks. brummere,

1. Kassen om træarterne indeholder prøver af 19 træarter
indenfor skovbruget (måler 25X4X20 cm), en liste over de 19 2. Snittekassen består af 30 knive, 10 huljern, 3 økser, 1 stor
prøver og bogen “Træer i skoven" af Kurt Servé. og 1 lille grensaks.
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3. I fældekassen ligger 15 bøjlesave og 4. Papirkassen indholder 10 rammer til at lave papir med, bogen “Håndlavet papir”
30 sikkerhedshjelme. af Anne Vilsbøll og en liste over hvilke remedier der skal bruges.

billedrammer, knive, skeer, knapper). 
Skal man bruge ideer eller vejledninger, 
så kontakt Eva Skytte.

Fældekassen
Efter en introduktion til praktisk skov
dyrkning kan det være meget lærerigt 
selv at skulle udvise og fælde træer.
Man skal igennem overvejelser om hvil
ke træer, der har de bedste stammer og 
hvor tæt de må stå.

Efter træerne er fældet, skal de 
skæres i stykker og stables ved vejen. 
De fleste børn fra 4.-6. klasse går til det 
praktiske arbejde med stor iver.

At fælde træer giver mulighed for 
matematik i praksis. Man kan regne på 
rumindholdet i brændestakken, rumfang 
af kævler, hvad træer kan sælges for og 
hvad indtjeningen bliver, antal træer og 
vedmassen per hektar og derefter hvad 
bevoksning er værd nu og om 10 år.

Deltagere der selv har udført noget 
arbejde - her at udvise, fælde, skære 
op, stable og evt. regne - får et helt 
andet indblik i hverdagen i skoven.

Plantekassen
I kassen er der spader til at plante træer 
med. Spaderne har sidst været brugt til 
Skovens Dag, hvor alle deltagerne ved 
arrangementet på Hedeagergård kunne 
plante træer i et nyoprettet arboret.

Plantning kan være afslutningen på 
et forløb hvor man har samlet frø fra 
skovens træer. Frøene plantes og føl
ges, mens de vokser op, inden de til 
sidst plantes ud - f.eks. i den nærlig
gende skov efter aftale med ejeren, ved 
skolen, institutionen eller hjemme i 
haven.

Papirkassen
Papir er et af de mange produkter som 
skovens træer bliver til. Hvis et arrange
ment handler om skovens produkter, 
eller hvis en klasse arbejder med 
emnet, kan det at lave papir være et 
eksempel på et af produkterne.

Det er forholdsvis enkelt at lave sit

Lån af kasser
På Skovforeningens hjemmeside, 
www.skovforeningen.dk kan kasser
ne bestilles (klik ind på DS’ arbejde, 
naturvejledning og aktivitetskasser). 
Her kan man læse om de forskellige 
kasser og lånebetingelser. Kasserne 
kan også bestilles ved at kontakte 
Eva Skytte, Dansk Skovforening 
(e-mail: es@skovforeningen.dk, 
tlf. 33 24 42 66)

Alle kasser indeholder en liste 
over hvad der er i kassen og evt. en 
brugsvejledning. Desuden medsen
des en fejl- og mangelliste. Kasserne 
er lavet til en gruppestørrelse på op 
til 30 personer.

Det er gratis at låne aktivitetskas
serne, Man betaler for fragt af kas
serne (normalt 100-150 kr. pr. tur). 
Lånet gælder en uge medmindre 
andet er aftalt. Udstyret skal afleve
res i rengjort og i hel stand.

Hvis kasserne eller indholdet er 
beskadiget eller der mangler noget 
efter brug, vil låneren modtage en 
regning på det forsvundne/beskadi
gede.

eget papir men det kræver lidt forbere
delse. Man kan både lave genbrugspa
pir (af blandt andet gamle aviser, rekla
mer og pap) og almindeligt papir (af 
bark, savsmuld, grannåle og andre 
plantedele). Her er det oplagt at disku
tere fordele og ulemper ved genbrugs- 
og almindeligt papir.

Papir kan man lave med folk i alle 
aldre. Sværhedsgraden kan varieres fra 
at lave helt enkelt, ensfarvet papir til 
papir med forskellige mønstre, former, 
vandmærker eller tørrede planter.

sælges og vurderes
Til mange interesserede

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

Ring og hør uforbindende nærmere 
- se også min hjemmeside

www.pb-landejendomme.dk
Diskretion efter ønske.

Statsaut. ejendomsmægler

PEDER BONDING 
Tlf. 8667 4444

mandag - fredag kl. 9-16
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SØGES:
SKOVAREALER TIL SKOLER

Af Malene Bendix og Martin 
Einfeldt, Dansk Skovforening

Folkeskolerne lægger - 
forhåbentlig ■ mere 
undervisning ud i skove
ne i de kommende år. 
Dertil får skolerne brug 
for mindre arealer - sko
leskove - som faste hol
depunkter.

Skovforeningen opfor
drer til bred deltagelse 
fra både private og 
offentlige skove.

Projekt Skoven i Skolen er sat i gang af 
Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Træ 
Er Miljø, Skov- og Naturstyrelsen og 
Undervisningsministeriet - se Skoven 
12/99 side 526.
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Eleverne kan lære skoven og skovenes 
produkter godt at kende. Foto: Jes 
Aagaard

Eleverne husker bedre en undervisning der foregår ude i skoven. Foto: Jes Aagaard.

Det første resultat er hjemmesiden 
www.skoven-i-skolen.dk. Den vil i de 
kommende måneder og år blive udvidet 
med undervisningsmaterialer, aktivitetsi
deer og fakta om skov og træ.

Skoleskove søges
Projektets største styrke ligger dog ikke 
på Internettet, men ude i skovene:

Hvis og når skolerne komimer derud, 
kan de gennemføre en undervisning 
som eleverne husker bedre og nyder 
mere end undervisning i et klasseværel
se. Samtidig får både elever og lærere 
lært skovbruget at kende på første hånd.

I Sverige, Finland og Norge har lig
nende projekter eksisteret i henholdsvis 
27, 24 og 19 år. Erfaringerne viser at 
det mest effektive for skolerne er at 
have et fast areal - en “skoleskov” - at 
vende tilbage til måned efter måned, år 
efter år.

Med sådan et holdepunkt bliver 
lærerne motiverede til at forlade det 
trygge klasseværelse og bruge skoven 
fordi de kender stedet og dets mulighe
der. Det er undervisningen i alle fag - 
ikke blot biologi og natur/teknik - der 
kan flyttes ud i skoven for en time, en 
dag eller en uge ad gangen.

Undervisning ude i naturen har også

andre stærke fordele: Det er påvist at 
den stimulerer børns koncentrationsev
ne, kreativitet, sociale adfærd og moto
riske udvikling. Foruden at være mor
sommere end undervisning i et klasse
værelse.

I Danmark er der brug for skoleskove 
både i offentlige og private skove. Der
for søges der nu interesserede skoveje
re til formålet landet over.

Der er brug for så mange skoleskove 
som muligt. Dels for at mindske skoler
nes afstand til deres skov (og dermed 
opnå et godt lokalt tilhørsforhold), dels 
for at mindske presset på de skove der 
melder sig.

I skoleskoven er det nærmere aftalt 
med ejeren hvad skolerne må på area
let - og hvad de skal lade være med. I 
øvrigt drives arealet som resten af sko
ven.

Til Danmarks 
skovejere...
Læs artiklen med praktiske råd, og læs 
Skovforeningens opfordring til at være
med.

Tænk over sagen.
Og kontakt så den lokale skole, Sko

ven i Skolens sekretariat eller begge 
dele.
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PRAKTISKE RAD 
OM SKOLESKOVE
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Svenskerne har mange års erfaring med skoleskoven (fra en håndbog for svenske 
lærere).

Skoleskoven bør ligge 
tæt på skolen, og 3-5 ha 
er passende.

Hvad eleverne skal, 
må og ikke må i skole
skoven aftales mellem 
skovejer og skole.

Kontakt til skoler
Skovene har flere muligheder for at 
knytte kontakt til skoler:
• Kontakt den lokale skole direkte (fx 

gennem en lærer man kender) og 
diskuter mulighederne for at etablere 
en skoleskov. Hvis der kommer en 
aftale i stand - eller hvis der allerede 
er aftaler på området - vil Skoven i 
Skolen meget gerne orienteres for 
eventuelt at drage nytte af erfaringer
ne.

• Kontakt Skoven i Skolens sekretariat i 
Dansk Skovforening - telefon 33 24 
42 66, fax 33 24 02 42, mail 
mab@skoven-i-skolen.dk - og meld 
interessen i at lave en skoleskov, 
Sekretariatet vil søge at virke som 
kontaktbureau mellem skove og sko
ler, blandt andet via hjemmesiden 
www.skoven-i-skolen. dk.

• Hvis en skole skulle henvende sig til 
en skovejendom på eget initiativ - så 
tag godt imod, undersøg mulighe
derne for et samarbejde og ring 
eventuelt til Skoven i Skolen for gode 
råd.

Skoleskovens
beliggenhed
Jo tættere på skolen, jo bedre. Cykelaf
stand, det vil sige nogle kilometer, er 
perfekt.

Hvis man forholdsvis nemt kan tage 
den lokale bus til skovs, er det også fint. 
Endelig betaler nogle kommuner, typisk 
i større byer, bustransport så skolerne 
kan komme endnu længere væk.

Skoleskovens størrelse
Mellem 3 og 5 hektar er ifølge svenske 
erfaringer en passende størrelse. Jo 
mindre areal, jo mere slitage på arealet. 
Naturlige afgrænsninger som veje, stier, 
bække og marker gør skoleskoven lette
re at overskue og bruge.

Skoleskovens indhold
Variation er godt. Jo flere træarter, jo fle
re aldre og jo flere biotoper (fx lysnin
ger, bække og søer), jo bedre.

Økonomi
De færreste skoler har råd til at betale 
for at låne et skovareal - så hvis skov
ejeren ønsker penge for denne ydelse, 
kan han i de fleste tilfælde glemme ide
en igen.

Til gengæld kan skovejerens kontan
te udgifter til en skoleskov holdes på 0 
kr.

Skovejeren investerer - især i starten 
- sin arbejdstid (han bestemmer selv 
hvor meget) i en skoleskov - og udbyttet 
ligger i lokalsamfundets goodwill.

Aftale
Det anbefales at skoven og skolen ned
skriver en aftale om den nærmere brug 
af skoleskoven. Aftalen bør blandt 
andet omfatte:

Overordnet:
• Arealets størrelse og placering ind

tegnet på kort
• Den forventede besøgshyppighed 

og -varighed på arealet (kortvarige 
besøg og/eller lejrskoler over flere 
dage7)

• Forventede deltagertal
• Hvilke aktiviteter kan skolerne gen

nemføre uden at varsle skovejeren? 
Hvilke kræver varsling? Hvilke 
kræver skovejerens udtrykkelige 
godkendelse inden de sættes i 
værk?

• Hvilke aktiviteter kan skovejeren eller 
andre brugere af skoven gennemføre 
på arealet uden at varsle skolen7 
Hvilke kræver varsling?

• Erstatningsforhold (Skovforeningen

kan vejlede om de særlige forhold på 
området).

• Opsigelse af aftalen

Retningslinier for skolernes aktiviteter 
på arealet, herunder...
• Færdsel uden for vej og sti
• Plukning af blomster, bær, blade, 

frugter, svampe
• Boring, skæring og klipning i træer
• Tilplantning og tynding på arealet 

(med eller uden børnenes deltagelse)
• Bearbejdning af træ i skoven
• Sankning og brug af træ fra skov

bunden
• Bålplads og brug af åben ild
• Teltslagning
• Natophold
• Bygning af bivuakker, fugletårne, 

fodersteder, broer og andre kon
struktioner

• Afmærkning, fx af stier
• Gravede jordbundshuller (til faglige 

undersøgelser)
• Gravede toilethuller og affald 

Hvad der skal aftales på de enkelte
punkter - og hvilke punkter der skal 
tilføjes listen - er op til den konkrete 
skov og skole. Skoven i Skolen har 
udarbejdet en standard kontrakt som 
via et afkrydsningssystem kan bruges i 
de fleste tilfælde. Kontrakten er klar i 
oktober.

Skoven i Skolen er stærkt interesse
ret i at indsamle danske erfaringer om 
sådanne aftaler. Vi beder derfor både 
skove og skoler kontakte sekretariat (se 
ovenfor) hvis man har eller får erfaringer 
på området.
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SKOVFORENINGEN:
OVERVEJ

SKOLESKOVE
Skovforeningen opfordrer dansk skovbrug til at gå massivt ind i samarbejdet 
med de danske folkeskoler og andre ungdomsorganisationer. Mange skoler vil 
have stor gavn af at låne mindre arealer på nærmere bestemte vilkår - altså sko
leskove som de er beskrevet i denne artikel.

Etablering af en skoleskov vil i starten koste skovejeren noget arbejdstid - og 
vi er klar over at tiden er knap på langt de fleste skovejendomme. Men vi er ikke i 
tvivl om at investeringen kommer hjem igen i form af lokalsamfundets større for
ståelse for skovens drift og vilkår - og dermed færre tidrøvende konflikter mellem 
gæster internt og mellem gæster og skovejeren.

For skovbruget som helhed er fordelene ved et godt samarbejde med skole
sektoren åbenbar: Alle erhverv drømmer om at omverdenen lærer erhvervets vil
kår og produkter bedre at kende. Også skovbruget vil være tjent med en større 
almen forståelse for erhvervet og for dets produkter.

Skovbrugets særkende er at omverdenens interesse for skoven er overvæl
dende. Det gælder om at udnytte denne interesse konstruktivt - og samarbejdet 
med skolerne er et perfekt udgangspunkt.

Vi håber at alle danske skolebørn i løbet af nogle år har mulighed for at kom
me i skoven - ikke kun for at hygge sig, men også for at lære skoven og skovens 
produkter godt at kende.

Der kommer skoleskove i statsskovene - og der bliver også brug for skole
skove i private og kommunale skove. Mange skoler har kun private skove i 
nærheden.

Det er et område hvor vi fraråder skovene at tage brugerbetaling, fordi den 
langsigtede gevinst ved stor skoleaktivitet i skovene er langt større end den 
umiddelbare indtægt der måske kunne opnås gennem brugerbetaling.

Projekt Skoven i Skolen - der har sekretariat i Skovforeningen - er blandt andet 
til for at fremme samarbejdet mellem skove og skoler. Kontakt projektet - eller 
den lokale skole - og vis interesse i at etablere en skoleskov.

Lars Wilhjelm, formand for Dansk Skovforening

ne veje
• Udlægning af maten

1-20 cm. i profil
• Planering af eks. v

hvis overflade er grus, i profil
• Udlægning i køresporerne
• Vi lægger gerne Deres egne 

materialer ud
• Tilbud uden forbindende
• Vi kommer over hele landet
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Entreprenør

Per Larsen 
Kalundborg ApS 

Vognmand
Aut. kloakmester

Saltbækvej 114 • 4400 Kalundborg 
Tlf. 59 50 22 21 - Bil 40 59 13 21

JJ Skovservice

v/Jens Johansen • Vadet 2 • DK 4660 St. Heddinge 
tlf. +45 56 50 32 02 ■ fax +45 56 50 32 03 

mobil +45 20 45 82 02

Alle skoventreprenoropgaver udfores f.eks.:

Skovning inkl. udkørsel af løvtræ 
Topkapning af overstandere 
MERI fræsning med 2,5 meter fræser 
Flishugning med kranmadet TP 960 
Hegn- og rabatklipning

100 kr. pr. nf 
400 kr. stk. 
775 kr. i timen 
650 kr. i timen 
450 kr. i timen

Vi sælger også træklatrer-/nedfiringsudstyr samt 
underholder med skovhugger shows 

Kommer over hele Sjælland og Lolland-Falster

C°4Sf
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*
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åi
JOHANSENS PLANTESKOLE

TØMMERVEJ 15 • 7080 BØRKOP 
FAX 75 86 93 08 • TEL 75 86 62 22
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KORT NYT

30.000 rådyr 
dræbes af biler
Der bliver flere biler hvert år, der laves 
flere veje, og det går ud over vildtet. 
Vildtkonsulent Kurt Thomsen fra Falck 
skønner at trafikken hvert år dræber 
30.000 rådyr, godt 50.000 harer,
150.000 fasaner, 70.000 pindsvin og fle
re millioner padder.

Han mener at antallet af trafikdræbte 
dyr vokser med 5% om året. For ti år 
siden skønnede Falck at der blev dræbt 
18.000 rådyr i trafikken.

Kristian Raunkjær, formand for Dan
marks Jægerforbund, siger at Falcks tal 
er for lave. Han skønner at bilisterne nu 
- sammen med andre dødsårsager - 
dræber lige så mange vilde dyr som 
jægerne skyder (2,5 mio. stk vildt).

Han nævner haren som et dyr hvor 
bestanden kan være truet af trafikken. 
Vildtudbyttet var omkring 1950 på godt 
400.000, og i dag nærmer det sig 
100.000 (106.000 i 1998).

Falcks skøn for trafikdræbte dyr 
baserer sig på at redderne hver dag 
samler døde dyr op fra landevejene. De 
bliver samlet i store frysere på Falck 
stationerne - og senere destrueret.

Da Kurt Thomsen kom tilbage efter to 
ugers ferie i sidste del af juli fandt han 
på den lokale Falck station i Frederiks
havn 5 rådyr, 2 grævlinge, og adskillige 
harer, ræve og mårer i fryseboksen. Det 
var "høsten" fra området omkring Fre
derikshavn.

Kurt Thomsen peger på at der er 
gjort meget for at begrænse trafikdra
bene. Der er fjernet læhegn, opsat 
vildtspejle som tilbagekaster lyset fra 
billygterne, og fældet træer mv. - men 
det giver ikke nok i forhold til den sti
gende trafik. Kun for odderen er der 
lyspunkter, fordi man nu har lavet fauna
passager hvor vandløb krydser broer, 
så dyrene kan gå langs vandløbet og 
ikke skal op på vejen.

Indtil for fem år siden blev mange 
døde rådyr foræret til plejehjem så de 
ældre kunne glæde sig over dyrekød.
Men efter kritik fra veterinærmyndigheder
ne bliver dyrene nu sendt til destruktion.

Kilde jyllandsposten 2.8.00

Tysk certificering 
godkendt
Rådet for PEFC godkendte de tyske 
regler for PEFC certificering den 31. juli. 
Det ventes at der sidst på året vil være 
3,5 mio. ha skov certificeret i Tyskland. 
De tyske privatskove er gennemgående 
meget små med i snit 3,5 ha hver.

Tidligere på året godkendte man 
PEFC systemer i Sverige, Finland og 
Norge - hvor der nu er certificeret 20 
mio. ha hos private skovejere. Det er 
omtrent det samme areal som det andet 
system på markedet, FSC.

Kilde.Pressemeddelelse fra 
PEFC 31.7.00

NORDJYLLYfåDS AMT
Natur- og Miljøkontoret

GENOPSLAG

¥ ¥
¥

AFDELINGSLEDER
NATUR- OG VANDLØBSADMINISTRATION
Ledelseserfaring, næse for hvornår en sag er politisk, interesse for forvalt
ning af naturressourcer, evne til at informere og til at være personaleleder 
for ca. 30 personer. Det er hovedkravene til jobbet som afdelingsleder for 
vores afdeling for Natur- og Vandløbsadministration. Stillingen er ledig efter 
en rokade i ledelsesgruppen og ønskes besat fra 1. december 2000 eller 
snarest derefter.

Hvad indeholder stillingen ?
Afdelingen består af to hovedgrupper:
- Naturforvaltning omfatter gennemførelse af fredninger og driftsplanlægning for 

privatejede, fredede arealer, administration af naturbeskyttelseslov, vandløbslov 
og sager om kystbeskyttelse samt natur- og kulturformidling.

- Naturgenopretning omfatter gennemførelse af natur- og miljøgenopretnings
projekter og administration af ordningerne om omlægning til miljøvenlig 
landbrugsdrift.

Grupperne arbejder selvstændigt, men i et tæt samarbejde med hinanden og med 
andre afdelinger.
Afdelingen fungerer som teknisk sekretariat for Fredningsnævnet og har en 
række udadvendte aktiviteter.
Som afdelingsleder har du ansvaret for personaleledelsen, afdelingens budget og 
resultater og for, at der er overensstemmelse mellem administrationen og amts
rådets politiske mål.
Jobbet giver desuden mulighed for mange udadvendte aktiviteter.
Du skal have sans for god kundebetjening, og kunne fremtræde offentligt både i 
forsamlinger og i medier, ligesom du kan forhandle med lodsejere og med andre 
myndigheder.

Din afdeling har tætte samarbejdsrelationer til de 6 andre afdelinger på Natur- og 
Miljøkontoret og til resten af Teknik- og Miljøområdet og du vil indgå i kontorets 
ledergruppe sammen med Natur- og Miljøchefen og de øvrige afdelingsledere.
Hvem er du ?
Vi søger en dynamisk og engageret person. Du har en uddannelsesmæssig bag
grund, der matcher en afdeling med primært akademisk uddannede medarbejde
re. Det er en forudsætning, at du har ledelsesmæssig erfaring, og det er en fordel, 
hvis du har en faglig baggrund med relevans for afdelingens opgaver. Du kommer 
måske fra en stilling i et amt, en kommune eller et rådgivende firma. Du har 
politisk flair. Din lederstil er åben og tillidsvækkende, og du har evnen til at sikre 
fleksibilitet i opgaveløsningen og til at delegere. Du kan desuden bidrage til et 
godt og konstruktivt arbejdsmiljø, der er baseret på samarbejde i opgaveløsnin
gen. Du besidder gennemslagskraft og er beslutningsdygtig.
Løn- og ansættelsesvilkår
Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst med din faglige organisation 
med forhandling om tillæg.
Er du blevet nysgerrig
... så kan du få yderligere oplysninger vedat henvende dig til Natur- og Miljøchef 
Søren Gais Kjeldsen eller på ilf 96 35 14 00, Afdelingsleder Susy Lauesen på 
tlf 96 35 14 50 eller Afdelingsleder Ole Hermatisen på tlf 96 35 14 10.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 40 og 41.
Vi skal have din ansøgning mærket “Afdelingsleder” senest den 
18. september 2000 med morgenposten på adressen:
Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontoret 
Niels Bohrsvej 30,9220 Aalborg 0.

Natur- og Miljøkontoret har ca. 165 administrative medarbejdere på Amtsgården og 
ca. 90 medarbejdere i marken. Budgettet for 2000 er knap 125 mio. kr. Vi løser 
opgaver som tilsyn med vandløb, søer, fjorde og havområder, kortlægning af grund
vand, råstoffer og forurenede grunde, tilsyn med virksomheder og renseanlæg, 
administration af miljøstøtteordninger, naturovervågning og natur- og vandløbspleje. 
Find ud af mere om os på vores hjemmeside: www.nja.dk/teknik/natur.html

Information om amtet

NORDJYLLANDS AMT - MED I DåN HVERDAG...
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ADGANGSREGLER

KONFERENCE OM 
ADGANGSREGLER

Miljøministerens konfe
rence om adgangsregler 
i naturen gav en livlig 
debat.

Der var ikke konkrete 
ønsker om nye regler - 
alligevel har ministeren 
nedsat et udvalg som 
skal se på forslag til nye 
regler.

Denne artikel giver 
oversigt over konferen
cens forløb.

Miljø- og energiminster Svend Auken 
havde indkaldt til en konference om 
adgangsregler den 13. juni på Kollekol- 
le nord for København. Titlen på konfe
rencen var: ”Er lovgivningen om offent
lighedens adgang til naturen i pagt med 
tiden?”

De i alt 180 (indbudte) deltagere 
kom fra alle de organisationer der har 
interesser i emnet - jordejerne (dvs. 
landbrug og skovbrug), friluftslivet, 
naturinteresser, amter, kommuner, for
skere, Folketingets miljø- og planlæg
ningsudvalg, samt journalister fra dags
presse og fagpresse.

Ministeren lagde selv hårdt ud med 
en tale hvor han gennemgik mange af 
de problemer han mener der er inden 
for området. Han pegede på nogle 
områder man skulle se på og havde 
nogle ret præcise bud på hvad der 
skulle ske. For de private skoves ved
kommende mente han man burde tilla
de fladefærdsel (kodeordet for færdsel 
uden for veje og stier) samt færdsel i 
alle de lyse timer (og ikke først fra kl. 7 
om morgenen som i dag).

Til sidst meddelte han at der ville bli
ve nedsat et "regeludvalg” som skulle 
se på emnet og give forslag til nye reg
ler.

Miljøminister Svend Aukens indlæg 
er refereret i den næste artikel i Skoven.

Hovedtalere
Herefter var der plads til korte indlæg 
fra fire af de vigtigste parter i sagen. 
Indlægget fra Skovforeningens for
mand, Lars Wilhjelm, er gengivet ufor

kortet i den følgende artikel. Og efter 
ham kom Landbrugsrådets formand, 
Peter Gæmelke. Begge følte at der ikke 
var behov for at ændre reglerne, og de 
lagde vægt på at behovene kan opfyl
des gennem frivillighed og samarbejde.

Derefter kom formanden for Dan
marks Naturfredningsforening, Poul 
Henrik Harritz, og formanden for Fri
luftsrådet, Jens Bilgrav Nielsen, De 
mente begge at der var behov for 
ændringer på en række områder, DN 
var positiv over for fri fladefærdsel i pri
vate skove, mens Friluftsrådet mente at 
reglerne skulle være ens i private og 
offentlige skove.

Til sidst kom direktør Niels Elers 
Koch fra Forskningscentret for Skov & 
Landskab og gav en oversigt over fri
luftslivets betydning på basis af en ræk
ke undersøgelser af emnet. Hvor meget 
vi bruger naturen, ønsker til ændringer i 
reglerne, og en længere diskussion af 
et områdes bæreevne.

Han pegede på at under halvdelen 
af danskerne ved at de må cykle på pri
vate skovveje og gå på private markve
je. Der er altså en betydelig uvidenhed 
om de nyeste regler fra 1992 (og det 
antyder at behovet for nye muligheder 
måske ikke er særlig stort).

Om fremtidens friluftsliv sagde han at 
vi vil bruge naturen for at finde ro, og 
finde noget der er stabilt i en foranderlig 
verden.

Indgående debat
Herefter blev deltagerne delt op i tre 
grupper - tre workshops - som skulle 
diskutere hhv. veje og stier i det åbne 
landskab, det åbne land, samt skove. 
Redaktionen deltog i den sidstnævnte 
gruppe.

Der var en god stemning, og det var 
nu muligt at gå mere i detaljer. De 
enkelte deltagere fra friluftslivet kunne 
fremføre deres ønsker, og fra jordbruget 
var der en positiv indstilling og forslag 
til hvordan behovene kunne opfyldes 
gennem samarbejde. Der var ingen 
konkrete ønsker om ændring af de 
nuværende regler.

Efter frokosten samledes alle delta
gere igen, og ordstyrerne gav et kort 
sammendrag af diskussionen i de tre 
grupper. Alle tre gav udtryk for at der 
generelt havde været en god stemning, 
forsamlingen var lyttende, der var ingen

konfrontationer og mange forslag om 
dialog.

Panelet fra formiddagen var ændret 
lidt - ministeren var taget hjem, og der 
var nu repræsentanter for amter og 
kommuner. En række af de deltagende 
organisationer kom også med korte ind
læg fra salen.

Debatten gav ikke meget nyt - de 
samme synspunkter blev fremført igen - 
og der var stadig ikke konkrete ønsker 
om ændringer - bortset fra de lange 
lister fra DN og Friluftsrådet. Det nær
meste man kom var ønsker om bedre 
muligheder for børn og unges aktiviteter 
og bedre adgang for handicappede. 
Jordbrugets repræsentanter var her 
meget positive over for at finde løsnin
ger gennem samarbejde.

Kun DN og Friluftsrådet holdt fast på 
behovet for betydelige ændringer, men 
DN erklærede sig villig til at undersøge 
hvad eventuelle ændringer kunne betyde.

Friluftsrådets formand syntes noget 
frustreret over at det ikke gik helt så glat 
som forventet. Han langede kraftigt ud 
efter flere af rådets medlemsorganisati
oner som ikke bakkede op om hans 
synspunkter som var baseret på Frilufts
rådets handlingsprogram fra 1997. Det 
var især jægerne han tænkte på, men 
også flere af miljøorganisationerne som 
lagde større vægt på naturen.

En længere artikel gengiver i kort 
form de synspunkter der kom frem 
under såvel formiddagens som efter
middagens debat.

Konferencen blev afrundet af direk
tøren for Skov- og Naturstyrelsen, Hans 
Henrik Christensen. Med det lille forbe
hold at han først skulle snakke med 
ministeren meddelte han at han forven
tede at der ville blive nedsat et regelud
valg til at se nærmere på området.

En beslutning som efterlod en vis 
undren. Ikke at ministeren ikke kan tage 
de initiativer som han mener er ønsk
værdige - men konferencen pegede 
ikke i retning af konkrete behov for nye 
regler. Hvad var i så fald det dybere for
mål med at indkalde konferencen?

Alle deltagere på konferencen var 
særligt indbudt som repræsentanter for 
bestemte organisationer mv. Derfor 
bringes til sidst en kort artikel der giver 
et indtryk af hvad den menige dansker 
mener om emnet.

sf
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ADGANGSREGLER

DEN DEMOKRATISKE RET 
TIL AT FÆRDES I NATUREN

!
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s.*

Svend Auken mener der bør åbnes for færdsel oqså ude for veje oq stier i de priva
te skove.

Miljøminister Svend 
Auken nedsætter et 
regeludvalg som skal 
komme med forslag til 
nye adgangsregler.

Ministerens tanker går 
i retning af færdsel i pri
vate skove uden for veje 
og stier og i alle lyse 
timer.

- Borgernes ret til fredelig færdsel i 
dansk natur og åbent land - uden at 
spørge om lov og uden at betale for det
- er en grundlæggende demokratisk 
rettighed. Ude i det åbne land er det 
efterhånden sådan at kun et par pro
cent af befolkningen ejer det hele - og 
derfor må ejerne tåle en vis færdsel.

Det var et af hovedbudskaberne i 
miljø- og energiminister Svend Aukens 
tale ved konferencen om reglerne for 
offentlighedens adgang i naturen. Mini
steren havde allerede ved Folketingets 
åbning i oktober 1999 bebudet at han 
ville indkalde til en konference (se Sko
ven 11/99, s. 512).

Som begrundelse for at indkalde 
konferencen sagde Auken:

- Naturdebatten har godt af at blive 
luftet igennem af en åbenhjertig diskus
sion. Det er altid en debat med følelser, 
for færdsel er et kontroversielt emne. 
Men nu skal vi have debatten, og så 
kan vi senere finde et kompromis,

- Det siges at en stor del af befolk
ningen er tilfredse med den nuværende 
lovgivning, men dermed være ikke sagt 
at det ikke kan gøres bedre.

Begrænsninger
Selv om ministeren lægger op til øget 
adgang, så er der også behov for regu
leringer på visse områder:

- Det skal ikke være tilladt at køre 
med biler i naturen, og vi bør begrænse 
bilkørsel på stranden som det sker i 
Vestjylland. Der er grænser for hvor tæt 
man skal kunne komme på boliger. 
Støjende sportsgrene og orienterings
løb om natten skal der være plads til, 
men de skal reguleres.

- Der skal fortsat være jagt- og for
styrrelsesfri kerneområder af hensyn til 
vildtet - og andre foranstaltninger kan 
også komme på tale i sårbare områder.

- Hunde skal generelt føres i snor,

ellers vil det få katastrofale konsekven
ser for vildtet.

- Færdsel langs levende hegn og 
bræmmer har været diskuteret en del, 
men dette spørgsmål har jeg ikke taget 
stilling til.

Svend Auken forestiller sig derfor 
heller ikke en allemandsret som i de 
andre nordiske lande hvor man kan fær
des frit stort set overalt:

- Danmark er et haveland. Vi er man
ge mennesker på et lille areal, og vi har 
ingen fjelde. Hvis vi skal beskytte natu
ren kan der ikke være allemandsret - 
men vi skal have vid adgang.

- Når der bliver øget adgang må vi 
også stille krav til borgerne. Og ejeren 
skal heller ikke føle sig retsløs. Hvis der 
sker åbenlyse krænkelser skal han have 
hjælp fra det offentlige.

Regeludvalg
Ministeren pegede på en række proble
mer med de nuværende regler, og hans 
konklusion var at nedsætte et regelud
valg. Ministeren skrev to dage senere i 
en kommentar at "udvalget skal sam
mensættes bredt med repræsentation 
af brugerinteresser, af beskyttelsesinter
esser og af ejerinteresser. Jeg ser frem 
til at få et forslag om hvordan vi som 
danskere får bedre muligheder for at 
komme ud i vores land". (Kommentar 
den 15. juni, ses på www.mem.dk).

På konferencen nævnte han en ræk
ke punkter som udvalget skulle behand
le:

* Øget adgang til de private skove, fx 
færdsel uden for veje og stier og færd

sel i alle de lyse timer og ikke som nu 
først fra kl. 7. Vigtigst er det at bilkørsel 
skal ikke være tilladt. Samtidig skal vi 
også sikre ejerens retsstilling.

* I det åbne land er der forsvundet 
mange veje og stier gennem en lang 
årrække, og det begrænser folks 
adgangsmuligheder. Der bør også blive 
flere sammenhængende stisystemer.

* Øget adgang ved åer og søer. Det 
er for mig et stort problem at man ikke 
kan færdes langs de store søer.

Øget indsats
Ændrede regler er imidlertid ikke nok. 
Der er også behov for en øget indsats 
på andre områder:

* Vi skal have mere bynær skov af 
hensyn til friluftslivet, men også beskyt
telse af grundvandet.

* Der findes mange ulovlige skilte 
som forbyder adgang hvor det er tilladt. 
Vi bør få politiet til at lave razziaer og 
nedtage ulovlige skilte. (Dette emne 
vendte ministeren tilbage til flere gange).

* Handicappede skal sikres bedre 
adgang til naturen,

* Sanktioner skal blive mere effektive. 
Hvis man bliver taget i ulovlig sejlads, 
ulovlig aflæsning af affald eller har 
opsat ulovlige skilte, så kan det tage fire 
år at tildele en bøde på 800 kr.

* Der skal laves flere stier i det åbne 
land. Vi bør gøre mere ad frivillighedens 
vej, og her har landbruget taget et godt 
initiativ med Spor i Landskabet. Der er 
dog også grænser for hvor langt man 
kan nå ad frivillighedens vej.
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ADGAUGSREGLER

SKOVBRUGETS 
SYN PÅ

ADGANGSREGLERNE

Af Lars Wilhjelm, formand for 
Dansk Skovforening

Skovbruget mener at de 
nuværende regler for 
adgang til de private 
skove er i pagt med 
tiden. Reglerne fungerer 
i almindelighed godt, og 
danskerne er tilfredse 
med reglerne.

Der lægges op til at 
udvide det lokale samar
bejde mellem skovejer
ne og friluftslivet.

Vi gengiver her skovbrugets indlæg ved 
konferencen om naturens adgangsreg
ler 13. juni 2000. Indlægget blev holdt 
af Skovforeningens nyvalgte formand, 
Lars Wilhjelm, sammen med tilsvarende 
korte indlæg fra landbruget, Friluftsrå
det og Naturfredningsforeningen.

Tak for denne lejlighed til at præsentere 
Dansk Skovforenings tanker om hvor
dan danskerne får de bedste mulighe
der for gode naturoplevelser i de priva
te skove.

Jeg kan nå vores hovedargumenter. 
Detaljerne kan I finde i det papir som vi 
har skrevet sammen med landbrugets 
organisationer *). Papiret er land- og 
skovbrugets oplæg til en konstruktiv 
debat.

*) Oplægget har titlen “Danskernes adgang 
til naturen - synspunkter og argumenter”. 
Det kan læses på skovforeningens hjem
meside www.skovforeningen.dk, se under 
Nyheder og adgangsret. Samme sted kan 
også læses denne tale samt andre debat
indlæg om samme emne.

Er reglerne
i pagt med tiden?
Det er Miljøministerens spørgsmål som 
har samlet os i dag. Svaret på spørgs
målet er oplagt:

Ja, reglerne er i pagt med tiden. For
di:
• Adgangsreglerne er vedtaget i 1992 

ved et bredt politisk kompromis, 
både i Folketinget og mellem alle de 
involverede interesseorganisationer 
(herunder Friluftsrådet). I de seneste 
8 år er der ikke sket en udvikling som 
kan begrunde ændringer af reglerne.

• Reglerne i almindelighed fungerer 
godt - “fænomonalt godt” sagde 
Svend Auken faktisk i torsdags (8. 
juni, red.) på Skovforeningens gene
ralforsamling.

• Danskerne er tilfredse med reglerne. 
Det er både skovejernes erfaring - 
og hvad Gallup har målt for Naturrå
det i 1999 (se side 340, red.).

• Vi har statsskove som tilgodeser 
særlige behov for friluftsaktiviteter. 
Reglerne har i øvrigt stadfæstet en

udvikling der har været i gang i årtier, 
nemlig en konstant udvidelse af befolk
ningens ret til at gå og cykle i skovene, 
også de private.

Der er stadig begrænsninger i 
adgangsretten, men alle behov kan 
opfyldes. Den almindelige adgang er 
lovfæstet, og særlige behov kan tilgo
deses via statsskovene eller frivillige 
aftaler med lodsejerne. For eksempel 
skal man spørge en privat skovejer om 
lov inden man går ud i hans skov for at 
se en solopgang - og han siger ja i 99 
ud af 100 tilfælde.

Derfor er der ikke behov for lovæn
dringer. Der er i stedet brug for at frem
me samarbejdet mellem skovejere, 
gæster og myndigheder.

Så spørgsmålet om adgangsreglerne 
afføder et endnu vigtigere spørgsmål:

Sikring af samarbejde
Hvordan sikrer vi det bedst mulige sam
arbejde mellem skovejerne og friluftsli
vet ?

Med et godt samarbejde mellem

ejerne, friluftslivet og de lokale myndig
heder kan alle brugere - også dem med 
særlige behov - få tilgodeset deres 
ønsker uden at komime i konflikt med 
andre brugere, med naturhensyn eller 
med ejerne.

Behovet for lokale aftaler er steget 
igennem årtier i takt med det øgede 
pres på naturen fra stadig flere bruger
grupper med hver sine behov. Disse 
behov kan ikke løses med generelle 
regler i en lov - men lokalt løses langt 
de fleste sager gennem et godt samar
bejde mellem ejerne og brugerne.

Hvad skal der så til for at udvikle 
samarbejdet?
• Gode eksempler - fx frivillige aftaler

Der komimer flere og flere gode
eksempler på hvad samarbejde kan 
medføre - og eksemplerne smitter.

Det gælder landsdækkende projek
ter som Spor i Landskabet - og det gæl
der især de mange, mange lokale 
eksempler på brugere der får bedre 
naturoplevelser fordi de har et godt 
samarbejde med ejeren. Samarbejdet 
giver ejeren miulighed både for at 
koordinere aktiviteterne med andre 
gæsters måske uforenelige aktiviteter i 
skoven - og for at tage hensyn til natur
værdierne.

Der er også mange eksempler på 
myndigheder som gennem samarbejde 
med ejeren får etableret gode stier og 
stisystemer.

Alle disse gode eksempler skal vi 
bide mærke i og lære af - for det er den 
vej vi skal.
• Erkendelse af de psykologiske reali

teter i sagen
Det gode samarbejdsklima kan sæt

tes over styr hvis man ikke erkender de 
psykologiske realiteter i sagen.

For eksempel: Hvis politikerne lovlig
gjorde uanmeldt fladefærdsel eller nat
færdsel i de private skove - hvad der 
intet behov synes at være for - ville det 
afføde to tanker hos skovejerne:

Dels at de var blevet retsløse i deres 
egen skov. Dels at de var blevet frata
get muligheder for at koordinere - og 
dermed hjælpe - friluftslivsaktiviteterne i 
skoven.
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Skovforeningens anbefaling til politikere, organisationer og lokale brugere er at 
udvikle det gode samarbejde mellem skovejere og gæster, og at oplyse mere og 
bedre om skovgæstens muligheder lokalt og nationalt. Desuden appelleres der til 
ikke at skabe konflikter landet over ved at gennemtvinge unødvendige lovændringer

Det er tanker der kan ødelægge 
ethvert samarbejde - og dermed frilufts
livets muligheder.

Det her er hverken en trussel eller et 
falsk skræmmebillede. Det er en kon
statering af de psykologiske realiteter i 
sagen. Psykologien spiller en enorm rol
le - og den skal inddrages i debatten.

Svend Auken sagde på Skovforenin
gens generalforsamling i torsdags at et 
vigtigt udgangspunkt for ham var at 
skovejeren ikke må føle sig retsløs i 
egen skov. Det tilsagn blev vi naturligvis 
glade for. Vi tror at Ministeren har set en 
vigtig psykologisk sammenhæng i 
sagen her - og at han derfor også fore
trækker at fremme det lokale samarbej
de mellem skovejere og friluftsliv frem 
for at lovgive imod skovejernes ønsker.
• En konstruktiv debat - uden falske

problemer
Debatten om danskernes adgang til 

naturen er vigtig. Debatten kan ikke fjer
ne interessemodsætningerne i sagen. 
Men den kan medvirke til at modsætnin
gerne løses bedst muligt.

Men adgangsdebatten er undertiden 
betændt af mistro, misforståelser og for
domme imellem parterne. Denne 
betændelse er afgørende vigtig at få 
fjernet. Vi skal først og fremmest aflive 
de falske problemer.

For eksempel: Brugerbetaling for 
familieskovturen er et hyppigt skræm
mebillede i debatten. Senest brugte 
Danmarks Radio 20 minutter på det i 
torsdags i tv-programmet Synspunkt.

Men indskrænkning af adgangsret
ten gennem brugerbetaling er en ide 
som ingen har foreslået, som ingen 
ønsker og som ville være både ulovlig 
og umulig at praktisere.

Brugerbetaling for familieskovturen 
kommer aldrig. Så lad os droppe den 
diskussion med det samme. Den giver 
kun støj på den konstruktive debat som 
vi burde føre.

Skovforeningens
anbefaling
Her er Skovforeningens anbefaling til 
politikere, myndigheder, organisationer 
og lokale brugere:
• Sats alt på at udvikle det gode sam

arbejde mellem skovejere og gæster. 
Det vil gavne alle parter.

• Oplys mere og bedre om skov
gæstens muligheder lokalt og natio
nalt

• Skab ikke konflikter landet over ved 
at gennemtvinge unødvendige 
lovændringer.
Vi glæder os til et konstruktivt samar

bejde.

ESM
Skovklipper 

RM 72

Til klipning af højt 
græs og krat under 
svære forhold.
Derfor særdeles 
velegnet til klipning 
af vej rabatter, brak
arealer, mellem nyplant
ninger i skov samt mel
lem nyplantninger i juletræskulturer - 
ekstrem terrængående. Afstrygersæt 
som tilbehør.
import:

SKIBHUSVEJ 51 ■ 5100 ODENSE C 
TLF. 66 11 75 32 ■ FAX 65 91 67 69
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DEBAT PA 
ADGANGS

KONFERENCEN

Denne artikel bringer 
synspunkter fra alle de 
deltagende organisatio
ner på konferencen om 
offentlighedens adgang 
i naturen.

Landbruget
Landbruget lagde meget vægt på sam
arbejde - nøgleordene var dialog, frivil
lighed og balance.

- Vejen frem er frivillige aftaler og et 
konstruktivt samarbejde med lodsejer
ne, sagde Peter Gæmelke, formand for 
Landbrugsrådet.

- Der kan være tale om stier som 
Spor i Landskabet, hvor vi gerne vil 
udvide antallet af spor. Vi er positive 
over for sammenhængende stisystemer, 
men behovet skal afdækkes først. Hvis 
der er fjernet stier, så er vi åbne over for 
at se på behovet for at anlægge nye.

Peter Gæmelke pegede på at hensy
net til beskyttelse varierer, og det er 
derfor svært at lave generelle regler.

- Der skal arbejdes for bedre leveste
der for vildtet. En øget adgang vil ikke 
motivere til øget naturpleje. Det er for
kert at straffe den landmand der lige 
har gjort en masse for at lave vildtremi
ser.

Henrik Høegh - og flere andre fra 
Landboforeningerne - fortsatte om efter
middagen med at tale om frivillige afta
ler:

- De laves efter recepten dialog - for
ståelse - accept af forskellige holdnin
ger - etablering af aftale hvor der tages 
forskellige hensyn. Regler skal laves 
lokalt - og ikke i København.

Peder Thomsen fra Familielandbru
get lagde ud med at sige de vil have 
penge for alt hvad de leverer, fx hvis 
der går jord fra til en sti. Dette blev imø
degået af flere fra Landboforeningerne, 
bl.a. Hans Bang-Hansen som mente at 
Spor i Landskabet kan laves uden kom
pensation, for landbruget får goodwill 
og accept ud af det.

Sidst på dagen rettede Peder Thom
sen sine udtalelser til at ”vi ser da helst 
at det er gratis, og næsten overalt kan 
det da laves i en positiv ånd.”

Tolvmændene
Tolvmandssektionen under De danske 
Landboforeninger havde lavet en 
undersøgelse blandt 2/3 af sektionens 
aktive medlemmer - 350 ejendomme 
med knapt 220.000 ha.

Denne "pejling" viste at 2 ud af 3 
skovejere giver folk lov til at færdes i 
deres skove, hvis blot det aftales. Mere 
end hver 4. har åbnet for mere færdsel 
langs læhegn, søer mv. end loven fore
skriver.

14% har nedlagt markveje og -stier 
inden for de seneste 20 år. Til gengæld 
har 23% oprettet nye, ligesom 28% 
giver adgang ud over loven til bl.a. hun
deluftning og ridning uden for mark og 
sti. Nye markveje anlægges bl.a. i for
bindelse med sammenlægning af min
dre marker.

Skovbruget
Lars Wilhjelms indlæg om formiddagen 
er gengivet i fuld længde i den fore
gående artikel. Senere på dagen ud
dybede han enkelte punkter:

- Jeg tror kun der er få sure ejere 
som afviser stilfærdige arrangementer. 
Det er synd hvis vi skal lovgive mod 
dem - i så fald får vi mange flere sure 
ejere.

- Man får mere glæde af skovene, 
hvis man ved hvad man må, og hvad 
der sker hvis reglerne skulle blive over
trådt. Derfor er det et kardinalpunkt at 
oplyse borgerne om de gældende reg
ler.

- Jeg mener at langt de fleste behov 
er dækket, og hvis der er udækkede 
behov er det kun hos særlige grupper.
Vi diskuterer gerne hvordan man kan 
opfylde behovene hos børn og unge, 
og vi vil gerne prøve at lave en skabel
on for lokale aftaler om fx ridning.

- Vi vil ikke forsvare ulovlige skilte, og 
retshåndhævelse på dette punkt er helt
i orden.

Jydske skovejere
Formanden for Foreningen af Jydske 
Skovejere, Geert Lichtenberg, sagde 
bl.a.

- De fleste steder er der ingen pro
blemer med 1-2 fuglekiggere, det er 
snarere hvis der kommer en lind strøm 
af mennesker. Intensiteten af forstyrrel
sen betyder meget, og det skal sættes i 
relation til områdets bæreevne.

- Jeg vil stærkt opfordre til at man 
laver frivillige aftaler. Tag kontakt med 
skovejerne - vi finder næsten altid en 
løsning.

Flere friluftsorganisationer var villige 
til at tillade lukning af visse skove når 
der var sjældne fugle der rugede.

- Hvorfor er det kun rovfugle og 
sjældne dyr der kan få beskyttelse, sag
de Gert Lichtenberg - 3 rådyr i skovbry
net har også krav på beskyttelse.

Flere organisationer sagde at det er 
besværligt at søge om tilladelse hos 
mange lodsejere. Lichtenberg foreslog 
da at lave en standardaftale som kan 
forenkle arbejdet med at søge om tilla
delser.

Statsskovrideren
Skovrider Lars Toksvig fortalte om erfa
ringer fra Grib Skov.

- Vi har hvert år en halv million 
besøgende i Grib Skov, men de er 
meget ujævnt fordelt over tid og sted. Vi 
har gode erfaringer med at kanalisere 
besøgene hen i bestemte områder bl.a. 
ved foldere og ved at anlægge forskelli
ge faciliteter til skovgæsterne.

Kommunerne
Skovrider Peter Brun Madsen fra Århus 
var repræsentant for Kommunernes 
Landsforening. Han mente generelt at 
reglerne var gode nok i dag, der er 
mange muligheder for at komme ud i 
naturen.

Han nævnte også at flere steder i 
landet har kommuner købt adgangsret i 
bestemte skove, hvor de har betalt et 
beløb svarende til hvad der tabes i jagt
leje.

Brun Madsen gav desuden erfarin-
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Skovejerne opfordrede stærkt til at lave frivillige aftaler - kun få vil afvise stilfærdige arrangementer. (Arkivfoto fra Skovens Dag).

ger fra Århus Kommunes Skove hvor 
der er 2 mio. skovbesøg om året på 
1000 ha skov.

- Natfærdsel kan give problemer i 
visse skove. Mange steder er dyrene 
blevet mere nataktive fordi der er meget 
færdsel. Måske burde færdsel om nat
ten begrænses til vejene af hensyn til 
vildtet.

- Vi har i Århus 700 ansøgninger om 
året om større aktiviteter. Der er gode 
muligheder for oplevelser, men især i 
bynære skove er der behov for en koor
dinering.

- I nye skove laver vi ridestier, men 
hvis skovene skal forbindes med hinan
den med stier kræver det accept fra 
lodsejere uden for skoven. Dermed kan 
det blive umuligt at etablere sammen
hængende stisystemer.

Amterne
Viceamtsborgmester Kirsten Ebbens- 
gaard kom fra Amtsrådsforeningen.
Hun mødte op i træningsdragt som 
symbol på at hun er aktiv som oriente
ringsløber og i øvrigt løber i skoven hver 
dag.

- Som politiker ønsker jeg at flest 
mulige kan få oplevelser. Det er svært 
at sige entydigt om adgangsforholdene

er gode nok i dag, men jeg føler at bor
gerne er ganske godt stillet, og langt de 
fleste ser ud til at være tilfredse. Derfor 
ser jeg ikke de store behov for ændrin
ger.

- Som politiker vil jeg prioritere man
ges adgang frem for få specialgrupper. 
Jeg vil hellere anlægge generelle stier 
frem for at særlige grupper kan komme 
ud i alle hjørner.

Friluftsrådet - og ministeren - gjorde 
meget ud af ulovlig skiltning der ses 
især i landbrugslandskabet. Det er 
amterne der skal føre tilsyn på dette 
område, og Ebbensgård sagde at det 
er et ret lavt prioriteret område. Men at 
man naturligvis forfølger sagen hvis 
man får kendskab til ulovligheder.

Vildtforvaltningsrådet
- Skovbryn, levende hegn og søbredder 
er vigtige levesteder for dyrene, men 
hvis man øger adgangen her bliver der 
også flere konflikter, sagde professor 
Per Ole Olesen, formand for Vildtforvalt
ningsrådet.

- Der er taget mange gode initiativer 
til at beskytte dyrelivet, bl.a. reservater
- men hvorfor sikre disse områder og 
så åbne for adgang i de mest følsomme 
habitater uden for reservaterne. Jeg

mener ikke der bør indføres generelle 
regler der åbner bredt.

- Omkring flere reservater har vi lavet 
brugergrupper, og de er velegnede til 
at løse konflikterne lokalt.

Friluftsrådet
Friluftsrådet er en privat organisation 
med 94 organisationer som medlem
mer. Rådet har til formål "at støtte og 
opmuntre til friluftsliv og naturforståelse 
under hensyntagen til natur og miljø. 
Friluftsrådet skal herunder over for 
offentligheden varetage såvel de tilslut
tede organisationers som den almene 
befolknings behov for og interesser i et 
aktivt friluftsliv.”

Rådet udsendte i forbindelse med 
konferencen et papir med hovedlinjerne 
i Rådets politik. Rådet finder at ’’befolk
ningens naturkontakt og naturoplevelser 
bør fremmes for at styrke den samlede 
miljøbevidsthed, sundhed og livskvali
tet”. Det skal ske ved ”at skabe en mere 
differentieret og samtidig enkel ramme 
for lovgivning og administration af 
adgang til og beskyttelse af det åbne 
land og skovene.”

Udgangspunktet er at menneskelig 
aktivitet, naturen og miljøet som hoved
regel vægtes ligeligt. Kommer det i kon-
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Man kan ikke fortælle børn at de skal holde sig på en sti. De skal føle og opleve tin
gene selv.

krete sammenhænge til et ’’definitivt 
valg har hensynet til naturen og miljøet 
højeste prioritet.”

Blandt Rådets forslag er:
* Ydmyg færdsel skal være tilladt 

langs visse ledelinjer (diger, hegn, 
vandløb, bræmmer m.m.) i det åbne 
land.

* Regler for færdsel og ophold skal 
være ens for privatejede og offentlige 
skove.

* Reglerne for organiseret færdsel i 
private skove skal lempes svarende til 
reglerne for statsskove. Reglerne bør i 
højere grad tage udgangspunkt i selve 
aktiviteten og ikke hvorvidt den foregår i 
organiseret eller uorganiseret regi.

* Der arbejdes hen mod en mere 
fleksibel naturforvaltning så visse 
beskyttelsesforanstaltninger i særlige 
områder kan iværksættes hurtigt eller 
gælde i relevante perioder (yngletid, 
træktid m.v.).

* Offentligheden sikres adgang 
omkring større søer.

* Nedlæggelse af veje og stier i det 
åbne land skal kræve forudgående 
godkendelse af myndighederne med 
offentlig annoncering og mulighed for 
anke til Naturklagenævnet.

* Offentligheden sikres adgang til 
nye skove og vådområder.

* Permanent skiltning der indskræn
ker offentlighedens færdsel kan kun ske 
efter forudgående godkendelse.

* Retten til at opkræve administrati
onsgebyr mv. for ikke-kommercielle 
aktiviteter i skove og på udyrkede area
ler ophæves.

* De gebyrer som kan opkræves for 
at udstede tilladelse til sportsarrange

menter der kræver afmærkning, 
lejrslagning m.m. skal stå i et rimeligt 
forhold til de produktionstab m.m. eje
ren påviseligt har ved den pågældende 
aktivitet.

* Mulighederne for ridning i det åbne 
land og skovene skal øges, fx på steder 
hvor cykling er tilladt.

* Hvis det fortsat skal være muligt i 
begrænset omfang at udstede ridetegn 
skal prisen stå i et rimeligt forhold til de 
produktionstab m.m. som ridning med
fører.

* Brand-, tyveri- og hærværksordnin
gen justeres løbende i lyset af ovens
tående.

Friluftsrådet medvirker gerne til en 
mere fleksibel naturforvaltning, fx 
beskyttelse af rugende havørne. Måske 
bør der for de vigtigste arter udvikles en 
naturforvaltningsplan.

Under debatten deltog rådets for
mand, Jens Bilgrav Nielsen, bl.a. med 
følgende kommentarer:

- Udgangspunktet må være at alt er 
tilladt hvis ikke det er forbudt. Det er 
uforståeligt at man ikke må gå overalt i 
private skove, langs læhegn og søer.

- Der er behov for lovændringer, men 
ikke lige nu - det afhænger af hvor 
langt vi når ved frivillighed. Vi prøver at 
lave aftaler med landbruget, men hvis 
ikke der hurtigt kommer nye tiltag, så 
bliver der større ønske om lovændrin
ger.

Naturfrednings-
foreningen
Danmarks Naturfredningsforening 
uddelte ved konferencen et papir om 
offentlighedens adgang. I princippet er

DN enig med Friluftsrådet i mange af 
forslagene, men der ønskes også nær
mere undersøgelser af konsekvenserne.

DN mener at forsigtighedsprincippet 
bør anvendes i denne sag. Det betyder 
at ”i tvivlstilfælde skal beskyttelse gå 
forud for benyttelse”. ”Der bør - ved 
mangel på faktuel viden om konsekven
serne af øget adgang - laves en faglig 
vurdering, før eksisterende regler ænd
res.”

Dernæst nævnes en række forslag:
* Der skal være obligatorisk under

visning i natur og miljø i folkeskolen.
* Der skal skabes rigere natur, stier 

skal udbygges, der skal skabes sam
menhængende naturnære cykelstier, 
primitive lejrpladser, P-pladser og 
opholdssteder ved robuste naturområ
der, vandretursfoldere skal revideres, 
der skal anlægges nye naturstier, fugle
tårne, gangbroer mv.

* Bevarelse og udbygning af eksiste
rende veje og stier i det åbne landskab, 
især veje der fører til egentlige naturom
råder og/eller i sig selv udgør sammen
hængende forløb. Der opsættes kun 
standardforbudsskilte hvis amtet forud 
har accepteret at det kan ske efter 
loven.

* Bedre adgang langs vandløb. Der 
skelnes mellem åer som er ’’uproblemati
ske” - med smalle bræmmer gennem et 
opdyrket areal - og "problematiske” - en 
å i en bred dal med rørskove, enge mv.

* Amter kan pege på steder hvor 
færdsel langs ’’robuste” vandløb kan til
lades, evt. langs den ene bred. Denne 
færdsel bør undersøges i såvel proble
matiske som uproblematiske områder 
som et forarbejde til at vurdere en 
egentlig lovændring på området.

* Der er ikke nogen ide i at tillade 
færdsel langs levende hegn og 
markskel.

* DN er positiv over for fri fladefærd
sel i private skove - men ser ingen 
grund til natfærdsel i samme skove. Et 
udgangspunkt kunne være at finde 
samarbejdsvillige skovejere og i disse 
skove undersøge konsekvenserne af fri 
fladefærdsel som et forarbejde til at vur
dere om der skal ske en egentlig 
lovændring.

* Ved tilskud til privat skovrejsning og 
etablering af våde enge bør eventuel 
øget adgang indgå ved vurdering af 
støtte til projektet.

* Den bløde, stille organiserede 
færdsel bør ligestilles med den individu
elle færdsel. Der bør ske en regelsane
ring så der bliver færre forskellige reg
ler.

* Der skal fortsat være rige oplevel
sesmuligheder for den ’’stille færdsel”. 
Altså personer der går efter oplevelser 
på naturens egne betingelser.

* Adgangen til naturen skal ikke kon
centreres i få udvalgte naturperler. Den 
danske befolkning over en bred kam 
skal have mulighed for at opleve "dag
ligdags natur” over hele landet.
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* Familen Danmark skal ikke betale 
entre for at komme i naturen, hverken 
offentlige strande eller private skove.

* Det er dog nødvendigt med restrik
tioner de steder hvor naturen er udsat. 
Eller hvor den i overdreven grad bliver 
brugt som voksen-legeplads for moun
tainbike, paintball spil, jetski og oriente
ringsløb. DN er ikke totalt imod den 
slags udfoldelser, men der er ikke tvivl 
om at disse aktiviteter i en del tilfælde 
slider på naturen og forstyrrer omgivel
serne. Derfor kan det blive nødvendigt 
med restriktioner eller brugerbetaling 
for at skabe ordnede forhold.

Under workshoppen kom et indlæg 
fra Poul Hald-Mortensen, som på nogle 
punkter erklærede sig uenig med for
manden og oplyste at han var repræs
entant for et mindretal i DN. Han følte 
ikke behov for at gå videre med flade
færdsel i private skove.

Dansk Idræts 
Forbund
Mange friluftsorganisationer kritiserede 
reglerne for hvornår der skal søges tilla
delse. Alle kommercielle arrangementer, 
herunder arrangementer der annonce
res, skal der søges tilladelse til, uanset 
hvor mange deltagere der kommer.

Skoler, højskoler og andre er fritaget 
fordi de antages at være ikke-kommer- 
cielle - selvom højskoler kan lave kom
mercielle kurser som er pålagt moms. 
Andre organisationer inden for friluftsliv 
skal derimod søge om tilladelse og 
betale gebyr.

- Vi mener ikke at arrangementer 
under idrætsforeninger som er almen
nyttige kan betegnes som kommerciel
le.

Orienteringsløbere
- Vi har en aftale med Dansk Skovfore
ning, sagde Bent Frandsen fra Dansk 
Orienterings Forbund. Vi laver gerne en 
aftale der rækker ti år frem, vi forsøger 
at tilpasse os og opføre os ordentligt.

- Hvis vi får adgang til flere skove vil 
det udjævne belastningen, og derfor 
samarbejder vi gerne med flere private 
skove. Det er især et problem på Fyn 
fordi der er meget få statsskove, og så 
skal vi køre langt.

- Vi respekterer gerne naturområder 
på visse tider af året.

- VI forstår godt de psykologiske bar
rierer hos mange lodsejere mod at åbne 
for mere færdsel. Vi går gerne ind i en 
dialog og i et tæt samarbejde, så vi kan 
komme til at dyrke vores idræt.

- Vi ønsker at der sker en koordine
ring af arrangementer på samme ejen
dom så vi ikke laver et orienteringsløb 
samtidig med at en anden gruppe 
afholder en fugletur. Det undrer mig at 
der ikke er andre som ser dette behov.

Ryttere
- Vi føler vi er prugelknabe når vi rider i 
de private skove, sagde Claus Jensen

fra Dansk Islandshesteforening. Vi er 
gode naturbrugere, men afvises ofte i 
de private skove, bl.a. efter ønske fra 
jægerne.

- 60% af vore ryttere er børn - 
det er hver 5. pige i den skolepligtige 
alder.

-1 praksis sker ridning ofte kun på 
asfaltveje, hvor vi er i evig skræk for bil
trafikken. Vi ønsker ligestilling med 
gående og cyklister. Alle gangstier bør 
have en stribe på 1 m bredde i siden til 
ryttere - vi glemmes ofte.

Vejlederkreds
- Vi er kommet langt med dialog med 
lodsejerne, sagde Svend Ulstrup fra 
Dansk Vejleder Kreds. Jeg ser en risiko 
for at der laves et stift system med fæl
les regler for alle. Vi ved ikke meget om 
hvordan god natur skabes, og hvis der 
er plads til forskellige regler får vi større 
variation i naturen.

- Der er store forskelle mellem de for
skellige privatskove, og det kan være 
udmærket hvis nogle skove beskyttes 
mod publikumsfærdsel. Disse meget 
beskyttede skove bliver måske biolo
gisk værdifulde om hundrede år.

Børneorganisationer
En række organisationer laver ture for 
børn og unge - Ungdomsringen (især 
belastede børn fra byerne), Natur og 
Ungdom, Institut for Idræt og Børne- og 
Ungdomsorganisationernes Samråd.

De pegede på at børn og unge skal 
opleve tingene selv, og derfor har de et 
stort behov for at færdes uden for veje 
og stier. Man kan ikke fortælle dem at 
de skal holde sig på en snæver sti. 
Behovet for natfærdsel er generelt lille.

De føler det er et stort arbejde når de 
skal have tilladelser fra mange forskelli
ge lodsejere. De skal ofte betale et 
gebyr, og størrelsen af gebyret føles 
helt vilkårligt fastsat og uden relation til 
størrelsen af arrangementet. Der var 
ønske om faste takster for brugerbeta
ling.

Skovbruget og landbruget blev 
opfordret til at lave fælles aftaler for 
mediemimerne, så arrangører ikke skal 
forhandle med mange lodsejere på én 
gang.

I offentligt ejede skove er der fri fla
defærdsel, men mange steder i landet 
er der langt til statsskove. Det er især et 
problem for børn der ikke kan køre hen 
til skove med udvidet adgangsret. En 
del af problemet kunne løses ved at 
reglerne for offentligt ejede skove blev 
udvidet til skove ejet af fonde, pension
skasser og aktieselskaber.

Naturvejledere
Formanden for Naturvejlederforeningen 
pegede på at der kunne komme kon
flikter hvis der var flere arrangementer 
på samme tid og sted. Han opfordrede 
til overvejelser før reglerne eventuelt 
lempes.

Vandrelaug
Dansk Vandrelaug ser gerne at bløde 
aktiviteter - såsom vandreture - kan 
gennemføres uden tilladelse også i pri
vate skove (det kan gøres uden videre i 
statsskove nu). DVL bliver ofte 
opkrævet gebyrer for færdsel, og 
størrelsen af gebyret føles ofte helt vil
kårligt.

Ornitologer
Fuglefolket ønsker både at beskytte 
fuglelivet og at opleve fuglene. Det kan 
måske løses ved ”en forsigtig fri flade
færdsel”.

- Det er vores indtryk at der er liere 
fugle i private skove end i offentlige 
skove - især rovfugle - sagde Knud 
Flensted. Jeg tror årsagerne er at natu
ren er bedre her, der er mere ro, nok 
miindre forstyrrelse. Vi ser gerne flere 
undersøgelser af dette emne.

- Skove kan lukkes af hvis der fx er 
ynglende ørne. Men så er der hørings
frister som gør det umuligt at lukke af 
med kort varsel. Derfor er vi utrygge 
hvis reglerne lempes, men med mulig
hed for at lukke skoven på visse vilkår - 
måske kan det ikke nås i tide.

- Jeg er lidt skuffet over at vi ikke 
møder større frivillighed når vi skal lave 
aftaler, kun få giver lov til mere færdsel. 
Hvis der fortsat skal være forbud mod 
fladefærdsel så bør der være større 
åbenhed. Men det er også vigtigt at der 
kan ske en koordinering af forskellige 
arrangementer.

WWF
Verdensnaturfonden var enig med orni
tologerne i at der er grænser for hvad 
naturen kan holde til, og derfor bør der 
ikke være stive regler.

- Der er forskelle på naturværdierne i 
private og offentlige skove, sagde Anne 
Marie Bjerg. I mange private skove er 
der mindre intensiv skovdrift og flere 
naturværdier. Vi vil anbefale at se nær
mere på hvad man ved om forstyrrelser. 
Det er forkert hvis det kun er den første 
skovgæst der får den store naturople
velse.

- Hvis der alligevel bliver fri adgang, 
så skal der mere information til offentlig
heden så folk ved hvordan man færdes 
ydmygt. Det er en opgave for folkesko
lerne. Men stadig - tænk jer om før I 
åbner de private skove.

- I skove med store naturværdier bør 
der måske ikke være fri adgang, eller 
den bør begrænses på visse tider af 
året. Biologien bør veje tungere end fri
luftslivet hvis der er konflikter.

- Jeg er nervøs ved en kraftigt øget 
adgang som vil påvirke dyrelivet, sagde 
Tommy Dybbro. Nogle steder er bær
evnen overskredet mange gange. I 
Nordsjælland er der ikke så meget 
dyreliv af følsomme arter - fx ørne - 
som andre steder i landet.

sf
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HVAD MENER FOLK?

Befolkningen prioriterer bedre adgangsmuligheder ret lavt. 83% er tilfredse med 
muligheden for at komme ud i landbrugslandskabet, og næsten 2/3 ønsker ikke ret 
til at færdes "langs åer og søer, i markskel og i privat skov". Det er resultatet af tre 
forskellige undersøgelser fra de senere år.

Der er intet tegn på at 
den almindelige dansker 
ønsker øget adgang til 
naturen. Tværtimod 
synes der at være 
udbredt tilfredshed med 
de nuværende regler.

På konferencen om adgangsregler del
tog en række organisationer som gav 
deres syn på de nuværende adgangs
regler. Men hvad mener egentlig den 
almindelige dansker - har fru Jensen 
brug for flere muligheder end hun har i 
dag?

Der er lavet flere undersøgelser som 
giver en ide om hvordan stemningen er 
i befolkningen. Men det må understre
ges at ingen af dem giver et klart svar 
på det stillede spørgsmål hvad angår 
skovene, og de beskæftiger sig især 
med det åbne land.

Ønske om mere 
og bedre natur
I Skoven 4/00 omtalte vi en undersøgel
se fra FSL hvor man kunne vurdere 20 
forslag til forbedringer i naturen. De 
mest populære forslag omfattede mere 
natur, bedre natur og renere natur.

Først på plads nr. 8 kom svaret "bed
re færdselsmuligheder langs vandløb”. 
Tilsvarende ønsker om bedre adgangs
muligheder fik pladser som nr. 11, 15,
17 og 19 (hhv, områder hvor løse hunde 
kan færdes, bedre færdsel langs 
hegn/skel, over græsarealer eller flere 
områder til mountainbikere).

Undersøgelsen omfattede desværre 
kun det åbne land, og der blev ikke 
spurgt om adgangsregler i skovene. 
Men undersøgelsen viser at øget 
adgang i det åbne land står et godt 
stykke nede på befolkningens ønskeli
ste.

”83% generelt tilfredse”
I samme nummer (side 186) omtalte vi 
en undersøgelse som Naturrådet havde 
fået lavet om adgang i landbrugsland
skabet. Disse tal blev nævnt flere gan
ge på konferencen, og derfor omtales 
denne undersøgelse endnu en gang 
nedenfor:

I foråret 1999 blev 709 personer over
18 år personligt interviewet og skulle 
svare på 21 spørgsmål. Et af disse lød:
”l hvilken grad er De tilfreds med Deres 
mulighed for at komme ud i landbrugs
landskabet?”

Svarene fordelte sig således:
Meget tilfreds 47%
Tilfreds 36%
Hverken tilfreds eller utilfreds 11%
Utilfreds 3%
Meget utilfreds -
Ved ikke 1%
Resultatet er offentliggjort i en rap

port fra Naturrådet i 1999 med følgende 
kommentar: "Med hensyn til adgang til 
landbrugslandskabet er 83% generelt 
tilfredse”.

Naturrådet har kommenteret under
søgelsen igen i den nye vismandsrap
port (omtalt i Skoven 6-7/00): "Til et af 
spørgsmålene udtrykker 83% tilfreds
hed med muligheden for at komme ud i 
landbrugslandskabet. Men dette 
spørgsmål er så generelt, at besvarel
sen ikke siger noget om de adspurgtes 
holdning til de konkrete adgangsforhold 
i det åbne land, og om de ønsker for
bedringer”.

Og en af vismændenes mange 
anbefalinger lyder på den baggrund: 
"Adgangsforholdene bør generelt for
bedres i det åbne land”.

En af Naturrådets vismænd, profes
sor Jørgen Primdahl, blev på konferen
cen bedt om en kommentar, og han 
sagde:

- Spørgsmålet er ikke blevet stillet ud

fra at vi blot ville følge svaret. Vi stillede 
et rundt spørgsmål, og derfor kan man 
ikke konkludere at behovene er opfyldt. 
Erfaringer viser at der er meget stor 
spredning i folks behov.

Det er overraskende at Naturrådet i 
dag lægger afstand til resultaterne - 
der blev ikke taget forbehold i 1999. 
Spørgsmålet er ganske rigtigt ret gene
relt - der tales om "landbrugslandska
bet” - men det er jo Naturrådet selv der 
har stillet spørgsmålet.

På konferencen fik tallene også en 
kommentar med fra Friluftsrådets for
mand, Jens Bilgrav Nielsen:

- Jeg er ligeglad med om 3% har 
behov for bedre adgangsforhold, for 
der er for få som udnytter mulighederne 
for friluftsliv i dag. Vi skal have flere ud 
at udnytte naturen. Skal vi ikke i stedet 
skabe et behov for friluftsoplevelser - 
ligesom fødevareindustrien skaber et 
behov for nogle af de fødevarer de 
ønsker at sælge.

Flertal mod fri adgang 
til naturen
Dette var overskriften i en artikel i Jyl
landsposten d. 14.7. I en undersøgelse 
lavet i samarbejde med Sonar den 12.7 
havde 1299 personer over 17 år fået føl
gende spørgsmål:
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LÆPLANTER?
VILDTPLANTER?
SPØRG FORSTPLANT!

Kontakt trygt:

Bent Hansen
Tlf. 87 52 20 00 • fax 87 52 20 01 
ell. mobil 40 40 98 91

Steen Hougaard
Tlf, 86 54 53 20 ■ fax 86 54 53 43 
ell. mobil 21 40 30 21

Jens Houkjær
Tlf, 76 82 90 90 fax 76 82 90 91 
ell. mobil 40 45 44 80

"De grønne vismænd har foreslået at 
borgere bør have øget adgang til at 
færdes i naturen. Mener De, at alle bør 
have ret til at færdes på privat grund, 
f.eks. langs åer og søer, i markskel og i 
privat skov?"

Hertil svarede 32% ja, 59% nej, og 
9% ved ikke. Altså et klart flertal imod 
øget adgang.

Miljøminister Svend Anken erklærer 
sig dog "godt tilfreds" med befolknin
gens holdning. "Det glæder mig at så 
mange bakker op om øgede adgangs
muligheder”, siger han til avisen.

Friluftsrådets formand var ikke meget 
for at kommentere tallene fra Naturrå
dets undersøgelse, men denne gang 
siger han til avisen: "Det er en overra
skende stor ja-procent når modstanden 
mod at øge adgangen til naturen har 
været så stor.”

Han erklærer sig "absolut opitmi- 
stisk” fordi man skal tage i betragtning 
at Friluftsrådet kun har ønsket fri 
adgang visse steder, mens han føler at 
rådets ønsker er udlagt som om det 
ønsker totalt fri adgang.

Svarene er også opdelt på politiske 
holdninger. Her viser det sig at der er 
flertal imod øget adgang blandt alle de 
politiske partier man har opgjort.

Det mindste flertal er blandt SF’s 
vælgere hvor 40% siger ja og 46% nej

(og 14% ved ikke). Blandt Socialdemo
kratiets vælgere er de tilsvarende tal 
38% ja og 54% nej, og hos de Radikale 
siger 28% ja og 66% nej.

Centrumdemokraterne ligger tæt på 
Socialdemokratiet (37% ja, 57% nej), 
mens de øvrige borgerlige vælgere er 
mere afvisende. Dansk Folkeparti 29% 
ja, 62% nej, Venstre 24% ja, 69% nej, 
og Konservative 19% ja og 71% nej.

Svarene er også opgjort geografisk. 
Der er ingen steder i landet hvor der er 
flertal for øget adgang - heller ikke i 
Hovedstadsområdet.

Det bør understreges, at spørgsmå
let er ikke særlig heldigt formuleret. For 
der er jo adgang i dag på veje og stier i 
private skove - diskussionen går på om 
der skal være adgang uden for veje og 
stier.

Det er muligt at en del personer har 
svaret ja fordi de ønsker at færdes på 
veje og stier i private skove. Hvis 
spørgsmålet derfor havde sluttet med 
",. .og uden for veje og stier i private 
skove” er det tænkeligt at andelen af ja
svar havde været lavere.

sf

Kilder:
Frank Søndergaard Jensen: Friluftsliv i det 
åbne land 1994/95. 151 sider. Rapport nr. 25

fra Forskningscentret for Skov & Landskab,
1998. Omtalt i Skoven 4/00, side 184.

Natur og landbrug. Udgivet af Naturrådet
1999. Kan fås hos Naturrådet, tlf. 33 95 57 
90 eller læses på hjemmesiden www.natur- 
raadet.dk, se under Udgivelser, Natur og 
landbrug, afsnittet Flvad mener befolknin
gen.

Flertal mod fri adgang til naturen. Jyl
landsposten 14.7 - resultat af en under
søgelse lavet i samarbejde med Sonar.
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ANVENDELSE AF TRÆ

TRÆBROER 
OVER SKJERNÅ

-

C4
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Limtræbjælkerne har en samlet højde på 1,6 m og en bredde foroven på 0,5 m. En 
bjælke i fuld længde rummer ca. 22 nf træ.

*

fj

■

Et blik vinkelret på broens længderetning viser de gennemgående huller som bru
ges når brodækket boltes hårdt sammen (se det midterste af de 5 huller på bille
det).

To nye træbroer over 
Skjernå der kan klare 
tung trafik skal vise 
træets muligheder.

Broerne laves af store 
limtræsbjælker på hver 
22 m3 træ.

I løbet af sommeren laves der to broer 
over Skjernå - broer der skal kunne kla
re tung landevejstrafik. Set på afstand 
ligner de almindelige landevejsbroer - 
men der kan være grund til at stoppe 
op og kigge på undersiden af broen.
For så ser man at de er lavet af træ og 
af ganske store dimensioner.

Broerne er et led i det store Skjernå 
projekt, hvor de nederste 20 km af åen 
føres tilbage til det åløb der var før det 
store afvandingsprojekt i 1960’erne. 
Omlægningen af åløbet påvirker de 
veje der krydser åen, og det har skabt 
behov for at lave to nye broer.

Her har Skov- og Naturstyrelsen 
benyttet chancen til at lave broerne i 
træ, fordi de er længelevende, miljøven
lige og passer ind i landskabet. Der er 
tale om et udviklingsprojekt som måske 
kan føre til at træ bliver anerkendt som 
materiale til broer på linje med beton.

Inspirationen er kommet fra bl.a. de 
øvrige nordiske lande hvor man i de 
sidste ti år har bygget over 300 træbro
er, heraf 100 til tung trafik.

Opbygning
De to broer over Skjernåen er ens i 
opbygning. De har en længde på 49 m, 
hhv. 62 m. De opføres som en 3-fags 
pladebro med 17 limtrædragere.

Det skal måske forklares lidt nærme
re for ikke-fagfolk. Der er to bropiller 
placeret i åen, og de laves i beton. Lim
træbjælkerne laves i tre dele af prakti
ske hensyn, og de enkelte dele limes 
og boltes sammen på byggepladsen.

I tværsnit er limtræet formet som et T

hvor den vandrette del af T’et - bro
dækket - er 33 cm høj. Den lodrette del 
er selve drageren som er 105 cm høj og

hviler på bropillerne og betonfunda
menter inden på bredden.

Skoven var med ved montagen af
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Fra undersiden kan man se de lange dragere og brodækket af limtræ.

den største af broerne, og det er impo
nerende at se de store limtræbjælker 
hænge i de store mobilkraner og lang
somt blive dirigeret på plads. Dragerne 
er produceret på Limtræ Danmarks 
fabrik i Bredebro og passer meget 
præcist sammen, som det fremgår af 
billederne.

Som træmand kan man ikke undgå 
at bemærke at der bruges meget store 
mængder træ til en sådan bro. Den 
største kræver 380 m3 træ, og det vil 
sige at hver af limtræbjælkerne er på 
ca, 22 m3 træ.

Klarer tung trafik
Efter oplægning af bjælkerne skal de 
spændes hårdt sammen med bolte der 
går på tværs af broen. Herved vil hele 
brodækket komme til at virke som én 
stor plade hvor belastningerne fordeles 
over hele pladen. Det er denne teknik 
der gør at træ kan anvendes i stedet for 
beton eller stål.

For broerne lever op til Vejdirektora
tets krav til broer for offentlige veje med 
almindelig trafik. De kan holde til at der 
holder to køretøjer ved siden af hinan
den med en vægt på 78, hhv. 39 tons.

Det skal hertil bemærkes at den 
størst tilladte vægt for lastbiler er 48 
tons, Grænsen er sat så broen kan klare 
et fantomkøretøj, og dermed har man 
fuld garanti for at bæreevnen er i orden.

Og skulle to Leopard kampvogne fin-

Tekniske data
Der laves to broer over Skjernå:

1. "Skjernåbro” vest for Skjern på 
vejen mellem Skjern og Lønborg. 
Den bliver 62 m lang, 9,2 m bred 
inkl. cykelsti, og der bruges 380 m3 
træ. Frihøjde over åens bundkote er 
4 m. De fleste fotos i artiklen viser 
denne bro under opførelse sidst i 
juni.

2. "Albækbro” øst for Skjern på 
vejen mellem Anum og Kodbøl. Den 
bliver 48 m lang og 8 m bred og 
kræver 280 m3 træ. Arbejdet på den
ne bro startede først, men er blevet 
forsinket fordi det viste sig at man 
skal bruge en lidt anden teknik end 
først antaget når man spænder bro
dækket sammen.

Den tredje bro over Skjernå er på 
vejen der forbinder Skjern og Tarm. 
På dette sted skal åløbet ikke 
omlægges, og denne bro bliver der
for liggende.

I bro 1 er der 17 brodragere med 
en dimension af 130 x 15 cm. Oven
på dragerne er limet brodækket som 
er 33 cm højt og ca. 50 cm bredt. 
Limtræsbjælkerne leveres i 3 dele 
som sammenlimes, og brodækket 
spændes sammen med bolte på 
tværs.

Rådgivende ingeniør er COWI i 
Ålborg.

de på at mødes midt på broen er der 
heller ingen problemer - de vejer kun 
42 tons hver.

Inddækning
Træ kan ikke tåle fugtighed i længere 
tid, og derfor skal alle vitale dele ind
dækkes. Oven på brodækket placeres 
først to lag af en særlig type tagpap og 
derefter to lag asfalt. Asfalten er vandaf
visende (og udgør i øvrigt belægning 
på vejen) - og tagpappen gør at træet i 
brodækket kan give sig uden at påvirke 
asfaltlaget.

Siden af broen bliver inddækket af

brædder af dansk thuja, der er opsat 
således at de nemt kan udskiftes hvis 
det bliver nødvendigt. Autoværnet laves 
af den tropiske træsort azobé som ken
des mange steder fra havnebyggerier.

Broerne forventes at få en levetid der 
svarer til betonbroer - nemlig 50 år.

Hver af de to broer koster ca. 7,7 
mio. kr, og det er omkring en fjerdedel 
dyrere end tilsvarende betonbroer.
Skov- og Naturstyrelsen og Vejdirekto
ratet ser træbroerne som pilotprojekter, 
dels for at få tekniske erfaringer, dels for 
at undersøge om de kan konkurrere 
prismæssigt.

4mi
J■
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T

Siderne af broen beklædes med thuja. (Billede af Al bækbroen som er lidt længere 
fremme i byggeprocessen).
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TRYNER
SKAL BANE VEJEN FOR

BØGENE
Af journalist Jan Skriver, Nibe

Frijsenborg Skovbrug 
har etableret en cirka 
140 hektar stor vildsvi- 
neskov, der er åben for 
publikum.

Vildsvinene skal bistå 
med foryngelsen af sko
ven, og samtidig forøger 
de skovens natur- og 
jagtværdier.

Travle tryner skal arbejde i bøgesko
vens tjeneste i Frijsenborg Skovbrug 
vest for Århus, Omkring 140 hektar skov 
er blevet indhegnet som hjemsted og 
spisested for et halvt hundrede vildsvin.

Publikum har fri adgang ti! den del af 
skoven, hvor vildsvinene roder og rege
rer, og samtidig stiller dyrene spænden
de natur- og jagtoplevelser i udsigt.

- Vi synes, at der mangler en vigtig 
beboer i de danske skove, nemlig vild
svinet. Ikke alene er de vilde svin 
spændende dyr og attraktive jagtbytter, 
de er også særdeles nyttige, hvis man 
vil forynge bøgeskoven, siger Jimmi 
Enevoldsen, der er skovrider på det 
3600 hektar store Frijsenborg Skovbrug.

- Hidtil har vi selvforynget bøgene 
med mekaniske metoder i form af en 
stor gummiged med tallerkenplov og en 
grubbertand, som rækker en halv meter 
ned i jorden. For eftertiden vil vildsvine
nes roderi sørge for at blotte den mine
raljord, som bøgen kræver for at spire.

- Vildsvin giver en selektiv foryngelse 
således at der bliver mest bøg. Dyrene 
kan ikke fordrage bøgebark, mens de 
for eksempel er vilde med bark fra elm 
og eg, siger Jimmi Enevoldsen.

Varieret skov
Frijsenborgs vildsvineskov er meget 
varieret. Løvskov og gran er nogenlun
de ligeligt fordelt i det kuperede terræn, 
hvis landskabelige rygrad er en ådal 
med svuppede enge.

Vildsvinene kan færdes i fugtige 
ellemoser og partier med ask. De kan 
rode i krogede egekrat, partier med

i

S ,

Frijsenborg Skovbrug har skaffeø sig vildsvin fra Lille Vildmose i Østhimmerland, og 
fra Marselisborg Dyrehave ved Arhus. Dyrene er nært beslægtede med de vildsvin, 
som i 1600-tallet blev udryddet fra den danske natur. Foto (fra Lille Vildmose): Jan 
Skriver.

-
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Rygterne om vildsvinets farlighed er stærkt overdrevne. Det er uhyre sjældent, at de 
sky dyr er aggressive. Men naturligvis skal man vide, at et vildsvin er i stand til at 
forsvare sig, siger Frijsenborgs skytte, Niels Chr. Nielsen. Foto: Jan Skriver
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IFRITGÅENDE VILDSVIN

FÆRDSEL PA EGET ANSVAR

Fodring af vildsvinene er 
strengt forbudt9(KSA

Færiste og kællingelåger giver publikum adgang til vildsvineskoven. Dyrene er 
holdt inde af dobbelthegn, hvor det yderste er 1,35 meter højt, og det inderste er 
elektrisk. Foto: Jan Skriver.

For at forebygge sygdomme blandt 
vildsvinene er det strengt forbudt at fod
re dyrene i Frijsenborgs 140 hektar sto
re indhegning. Foto: Jan Skriver.

bregner og brændenælder, og i otte 
hektar skov, som har været urørt siden 
1930’erne. Dyrene bliver vigtige brikker 
i en mosaik af både forretning og for
nøjelse.

- Det er ikke udelukkende af drifts
mæssige årsager, at vi inviterer vildsvi
nene indenfor. Vi ønsker også at øge 
naturens mangfoldighed i det terræn, 
hvor dyrene færdes. Og vi er spændte 
på at se, hvordan vildsvinene vil påvirke 
området. Der må ikke blive så mange, 
at det hele kommer til at ligne en rode
butik eller en svinefarm på friland, siger 
Jimmi Enevoldsen.

Forsvarlig indhegning
Frijsenborg Skovbrug været undervejs 
med sit vildsvineprojekt i to år. Dyrene 
stammer fra Toft Skov i Østhimmerland 
og Marselisborg Dyrehave ved Århus.

Loven forbyder husdyrhold - vildsvin 
bliver i Danmark betragtet som husdyr - 
på jorder, hvor der er fredskovspligt.
Men Skov- og Naturstyrelsen gav Frij
senborg en dispensation på betingelse 
af, at offentligheden fik adgang ti! vild
svinenes område. Det sker gennem to 
færiste og kællingelåger.

Og så skulle vildthegnet etableres på 
en måde, så det både kan holde vildsvi
nene effektivt inde, mens ræve, harer 
og hjorte frit kan færdes ud og ind af 
den indhegnede skov. Derfor er yder
hegnet 1,35 meter højt, så hjorte let kan 
hoppe over, og det er så stormasket, at 
harer og ræve snildt kan smyge sig 
igennem.

En meter fra det yderste hegn løber 
et elektrisk hegn, så svinene vil få en 
ordentlig én på trynen, hvis de får 
udbrydertanker. En radio-alarm hos Frij
senborgs skytte vil fortælle, straks 
strømmen svigter.

Smitterisiko
Århus Amt og Veterinærdirektoratet har 
også været involveret, før vildsvinene er 
sat ud. Amtet har vurderet projektet i 
relation til Naturbeskyttelsesloven og 
sagt god for det, mens de veterinære 
myndigheder har set på risikoen for svi- 
nesygdomme og smitte.

En SPF-svineavler, der har sine stal
de 250 meter fra Frijsenborgs vildsvine- 
hegn, har været nervøs for, at de vilde 
svin kan bære smitte til hans produkti
onsdyr. Men Veterinærdirektoratet 
betegner det som højst usandsynligt, at 
vildsvinene, som er dyrlægekontrollere
de, udgør en risiko. De er 100 procent 
raske.

Fodring er strengt forbudt i vildsvine
skoven. I teorien vil en pølse med ingre
dienser fra et sygdomsinficeret indu
strisvin, for eksempel fra Tyskland, kun
ne føre smitte fra fx svinepest ud til Frij
senborgs vildsvin.

Naturlig adfærd
Det meste af dyrenes føde finder de 
selv i skoven, men de skal også have 
tilskudsfoder. Fodringen vil finde sted 
midt på dagen, når vildsvinene holder 
hvil i terrænets tykninger.

Dyrene vil ikke komme til at sætte lig

hedstegn mellem mennesker og foder. 
Frijsenborg Skovbrug ønsker ikke en 
situation med en hale af vildsvin efter 
skyttens bil - eller vildsvin, der tigger og 
opsøger folk. De vil have dyr med så 
naturlig en adfærd som muligt.

- Vi vil gøre vore skovgæster begri
beligt, at færdsel i vildsvineterrænet 
sker på eget ansvar. Og at man altid 
bør holde en vis afstand til dyrene. Gan
ske vist er rygterne om vildsvinets far
lighed stærkt overdrevne, men man skal 
naturligvis passe på ikke at komme for 
tæt på en so med grise. Hvis hun bliver 
presset, kan hun godt blive aggressiv, 
siger Niels Chr. Nielsen, der er skytte 
på Frijsenborg Skovbrug.

Skytten slår fast, at det selv i vildsvi- 
nerige terræner i Østeuropa er uhyre 
sjældent med kontroverser mellem dyr 
og skovgæster. Men et vildsvin er nu 
engang i stand til at forsvare sig, hvis 
det bliver gået for nær.

Han glæder sig også over, at vildsvi
net er tilbage i den jyske skov, hvor det 
naturligt hører hjemme. Oven i købet er 
dyrene nært beslægtede med de oprin
delige danske vildsvin, der blev udryd
det i 1600-tallet, idet de stammer fra 
Nordtyskland og Polen.

mPETER SCHJØTTS PUnUdole
Hedegårdvej 5, 7361 Ejstrupholm, tlf. 75 77 25 52, fax 75 77 31 34

Planter til: Pyntegrønt & juletræer, skov, læ & vildt
Samarbejde; at yde service og kvalitet til gengæld for 
rettidig besked om mængde, proveniens og levering.
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KULTURKOMMISSION
2000

På initiativ af Center for 
Skov, Landskab og Plan
lægning er der blevet 
nedsat en kulturkom- 
mission. SKOVEN har 
interviewet dens for
mand.

Kommissionens opga
ve er at anvise metoder 
til at reducere kulturom
kostningerne markant 
uden at det går ud over 
kvaliteten. Målet er ikke 
at lave store betænknin
ger, men at opnå prakti
ske resultater.

På initiativ af Center for Skov, Landskab 
og Planlægning er der blevet nedsat en 
kulturkommission. Som vist i boksen er 
Kommissionens opgave at "indenfor en 
5-årig periode skal skovbruget sættes i 
stand til at reducere kulturomkostnin
gerne markant, uden at det går ud over 
kvaliteten."

Kommissionens medlemmer består 
primært af praktikere; som formand er 
udpeget Esben Møller Madsen, gods
forvalter ved Trolleholm Gods i Skåne.
Vi har bedt ham uddybe kommissio
nens opgave.

Red.

Siger man kulturkommission, så tænker 
mange måske på Statsskovbrugets 
"Kulturbetænkning" fra 1967 1)og bli
ver skeptisk. Skal vi have en gentagel
se?

Nej ! For det første er er tiden løbet 
fra de charmant formulerede betænk-

1) Kommissionen havde opgave at effektivi
sere driften af statsskovene og anbefale
de en kraftig ekstensivering af nåletræs
kovbruget ud fra strengt økonomiske 
argumenter. Man anbefalede dyrkning af 
ren rødgran i stor stil, og plantetallet måt
te ikke overstige 2500 planter/ha. Red.

ninger. Resultatet af den nye kommis
sions arbejde skal derfor ikke måles i et 
større eller mindre antal sider velformu
leret snak om tingene, men i praktiske 
resultater. Nøgleordet er handling. Der 
skal med andre ord ikke produceres en 
betænkning.

Det er den ene ting. For det andet - 
og i denne sammenhæng vigtige - er 
det ikke kommissionen som sådan, der 
skal anvise de nye metoder. Det er deri
mod skovbrugets udøvere selv - i ind
byrdes samarbejde og i samarbejde 
med dets omgivelser. Kommissionen 
skal løfte problemstillingen frem, sætte 
dagsordenen og skubbe til de forslag 
og initiativer, som kommer på banen.

Men målet er naturligvis, at vi skal 
lave billigere kulturer. Det mål skal der 
ikke afviges fra.

Flere planter
I 1967 fandt man ud af at økonomien 
blev bedre ved et lavere plantetal. Er 
der virkelig brug for en ny kommission 
til at fortælle os, at vi skal reducere 
plantetallet?

Jamen, vi skal ikke reducere plante
tallet I Derimod skal vi gøre det billigere 
at få flere planter i kulturerne / foryngel- 
serne.

I den forbindelse bør vi ikke glemme, 
at når vi i dag forarges over de dyre kul
turer som var praksis ved forrige århun
dredeskifte, så er det fejlagtigt. De var 
faktisk ikke dyre, Derimod var arbejds
lønningerne extremt lave.

Derfor handler det om at udvikle 
metoder, så vi bringer os i samme posi
tion: Billige kulturer med et stort plante
tal.

Det er somi bekendt ingen kunst at 
lave billige kulturer af lav kvalitet; det 
kan enhver hundehandler gøre. Men 
den afgørende pointe er, at kulturerne 
både skal være billige og af høj kvalitet.

Dermed fraskriver man sig ikke 
muligheden for engang i fremtiden 
eventuelt at kunne score kassen. Det 
gør man derimod med stor sandsynlig
hed med dårlige kulturer. Dårlige kultu
rer giver dårlig skov, og det bliver der 
næppe nogensinde mangel på.

Praksis på banen
Men - for at vende tilbage til det første 
emne - at praksis skal på banen. Det 
du skitserer fremstår mere som en 
opgave, der bør løses af forskningen?

Nej - så enkelt er det ikke I Man kan 
ofte møde den opfattelse, at forskernes 
opgave er at finde nye veje og udvikle 
nye metoder, som stilles til rådighed for 
praksis, som så skal forvalte / admini
strere disse. Men det er skønmaleri af 
forskningens opgave. Virkeligheden 
fungerer ikke på den måde. Udviklingen 
sker - lidt populistisk formuleret - ikke i 
smagfulde møderum i København.

Skovbrug er et praktisk erhverv, og 
derfor er det i praksis, vi så at sige har 
’’fronten”. Praksis ved hvor "skoen” tryk
ker.

Desuden har praksis ofte ideer og 
tanker om, hvorledes problemerne kan 
løses. Der findes en betydelig kreativitet 
i praksis, som bør løftes frem og inddra
ges. Derimod er der i praksis ofte man
gel på tid og penge til at "vaske løsnin
gerne frem”.

Dansk skovbrug består af mange 
små enheder, der enkeltvis ikke har 
finansielle muligheder for at løfte store 
udviklingsopgaver. Her findes ingen 
store "skogsbolag” som kan rekvirere 
og finansiere forskningsprojekter. Men 
mobiliseres alle kræfterne fra praksis, 
og kobles de sammen med den instituti
onelt organiserede forskning med de 
midler og den kreativitet man her har, så 
burde man kunne nå resultater

Det forudsætter, at det praktiske 
skovbrug selv skal bruge tid og penge 
på udviklingsarbejde?

Ja, naturligvis. Det sker jo i en vis 
udstrækning allerede. Vi har alle vore 
små ’’sandkasser", hvor vi leger, og af 
og til laver vi også - omend på svagt 
grundlag og med vekslende succes - 
eksperimenter og metodeudviklinger.

Vi har brug for at samle vore anstren
gelser. Dumheder og fejlslagne eksperi
menter undgår vi aldrig, men vi kan 
undgå, at de gentages. Det er legitimt 
at have fiasko. Men det er ikke legitimt 
at gentage fiaskoen.

Derfor er det en hovedopgave for 
kommissionen at få ideerne som findes 
i praksis frem og at delagtiggøre andre i 
dem.

Desuden - som en privat sidebe
mærkning - ville jeg ønske, at skovejer
ne stillede deres funtionærer følgende 
spørgsmål: Hvilke udviklingsprojekter 
har vi i gang hos os ? Hvad skal de føre 
til ? Og med hvilke tidsrammer ?

Virksomheder, som ønsker at overle
ve, har et løbende udviklingsarbejde.
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Figur 1. En middelmådig ær er her brugt som forkultur for bøg. Kulturen har været meget billig i både anlæg og pleje, idet der 
er anvendt små planter, og der er ikke brugt midler til renholdelse.
Æren blev plantet i et stormfaldshul i 1969. Æren er underplantet i foråret 1990 med bøg 1/0, proveniens Sihlwald, og der er 
opsat hegn. Samlede anlægsomkostninger inkl. hegn er 21.000 skr/ha - i 2000 priser ca. 25.000 kr/ha. Fra Trolleholm Gods 
nord for Malmd.

Sådan bør det naturligvis også være 
indenfor skovbruget.

Dårlig økonomi
Men - skovbrugets økonomi er mildt 
sagt dårlig - er det rimeligt at forvente 
en så aktiv medvirken fra praksis?

For det første: Den dag, det prakti
ske skovbrug holder op med at eksperi
mentere og ’’lege’’, kan erhvervet lige så 
godt sætte flaget på halv stang. Og 
dertil er vi ikke nået - endnu !

Den pessimisme, mange giver udtryk 
for, er ikke dækkende for situationen. 
Granens økonomi har det ikke godt, det 
er rigtigt, men løvtræet har generelt en 
stærk økonomi. Desuden er klippegrønt 
og juletræer stadigvæk en god forret
ning for de, som griber det rigtigt an.
Lad os derfor begrænse pessimismen.

I og for sig forstår jeg meget vel, at 
man kan blive deprimeret over granen. 
Ikke mindst med de forhåbninger som 
stort set alle havde til den indtil for bare 
få år siden. Men det er at skyde sig selv 
i foden at overføre pessimismen til skov
bruget generelt.

Jo, men alligevel. Lad mig som 
djævlens advokat spørge: Hvilken 
garanti har vi for, at løvtræet ikke bliver 
lige så dårligt som gran?

Den advokat, du referer til, er ikke 
bare pessimist, men defaitist. Der kan 
siges meget om granens ulyksaligheder 
og ’’rejsen dertil”, men lad det nu ligge. 
Den eneste konklusion man med rime
lighed kan drage heraf er egentlig den 
yderst banale, at der aldrig kan gives 
garantier for, at dagens investeringer 
bliver lønsomme i fremtiden. Og det tur
de trods alt være et vel pauvert grund
lag at basere en defaitisme på ? Det 
gælder nemlig alle investeringer - inkl. 
IT-aktier.

Brug for kvalitetsskov
I dette at være skovejer ligger implicit, 
at man har fremtidstro. Ellers ejer man 
ikke skov ! Men opgaven er, på den ene 
side at være tilbageholdende i kulturin
vesteringer og ikke lade fremtidstroen 
udvikle sig til økonomisk ekstravagant 
kulturperfektionisme, og på den anden 
side ikke samtidigt at forfalde til at lave

dårlige kulturer bare fordi det er billigt.
Igen: Dårlige kulturer giver dårlig 

skov, og det vil der aldrig blive mangel 
på. Derimod bliver der sandsynligvis 
mangel på kvalitetsskov.

Ja, det vil du gerne snakke om. men 
det ved du jo ingenting om?

Nej, i og for sig. Men alligevel: Det er 
de færreste skovejendomme, som kla
rer det lange seje træk - årti efter årti, 
uafhængig af konjunkturer, politiske 
strømninger og generationernes veks
lende motivation - at passe og vedlige
holde en kvalitetsproduktion.

Kvalitetsskov - i forstlig forstand - 
bliver der næppe overskud af, snarere 
tværtimod - d.v.s. en mangel. Om det 
så vil vise sig lønsomt ? Tja - hvem ved. 
Får vi kulturomkostningerne bragt ned 
på et tåleligt niveau, kan det vel være 
en satsning værd?

Men behøver vi kvalitetsskov sådan 
som du taler om ? Forstlig dårlig skov er 
ud fra et jagt-, rekrations- eller natur- 
synspunkt udmærket. Og det er måske 
her fremtidens indtægter ligger for 
skovejerne?
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Det er ikke et enten-eller. Forstlig 
kvalitet står ikke i modsætning til de 
øvrige interesser. Småkrybet trives lige
så godt på en finerkævle som på en C- 
kævle.

Det sagen handler om er, at beholde 
sine frihedsgrader. Det gør vi ved at 
lave kvalitetsskov med lave kulturom
kostninger. I en usikker fremtid er det 
ikke dårligt at have den ekstra mulig
hed, at det træ vi har stående i skoven 
faktisk også er velbetalt.

Lavere omkostninger
Mener du dermed at det er muligt at 
reducere kulturomkostningerne uden at 
sætte kvaliteten over styr?

Svaret turde være enkelt: Ja.
Du har flere gange Inden for de 

seneste år ved flere lejligheder gjort dig 
til talsmand for større brug af såning - 
er det, hvad det går ud på nu?

Det gør det også. Men såning er i 
sagens natur ikke alle problemers 
løsning. Hele feltet skal afsøges.

I den ene ende af spektret har vi 
naturlig tilgroning / spontan foryngelse, 
og i den anden intensiv jordbearbejd
ning med efterfølgende plantning. 
Opgaven er ikke kun at tilfredsstille 
eventuelt velformulerede modestrøm
ninger, men alle grupperinger indenfor 
skovbruget. Der bør ikke findes hellige 
køer eller kæpheste.
• Man bør se på planteproduktionen. 

Dagens plantepriser er alt for høje og 
bør kunne reduceres betragteligt. 
Man bør se på hele processen fra 
priklebed til planten i marken. Nye 
redskaber med forbedret ergonomi 
vil give højere produktion og sikrere 
kulturer.

• Forkultur 2) er en gammel velprøvet 
metode som næsten er gået i glem
mebogen. Formentlig kan man redu
cere renholdelsen i den senere kul
tur, når man har en forkultur. Måske 
kan man bruge miindre planter under 
en forkultur o.s.v., o.s.v.

• Men når du nævner såning, så lokker 
det naturligvis. Her er der mulighed 
for radikalt at reducere omkostnin
gerne samtidig med at plantetallet 
øges kraftigt. Med en sikker sånings
metode vil man virkeligt kunne sætte 
multiplikationsfaktor på besparelser
ne.

• I forlængelse heraf er der hele 
spørgsmålet om indsamling og 
opbevaring af eget frø. Kundskaber
ne findes, men er begrænset til et 
fåtal personer.
Vi kan fortsætte listen over mulighe

der, men iøvrigt synes jeg ikke vi skal 
foregribe arbejdet. Vi er 7 personer og

2) Forkultur er træer som skal beskytte 
hovedtræarten mod frost og ukrudt. For
kulturen anlægges nogle år før hoved
træarten indbringes (modsat ammetræer 
hvor hele arealet tilplantes på én gang).

en faglig sekretær som skal snakke om 
hvorledes tingene skal gribes an. Og i 
den sidste ende handler det om, hvilke 
ideer og forslag der findes ude på lini
en.

Naturnært skovbrug
Når du udtrykker skepsis over for 
modestrømninger, skal det så opfattes 
som en undsigelse af det naturnære 
skovbrug?

K

3

Figur 2. Eksempel på en billig egekultur anlagt på skovjord ved hjælp af såning.
For at undgå at de udsåede agern blev taget af mus er der først foretaget intensiv 
jordbearbejdning med dozer for at fjerne en g ræs pel s hvor musene ville trives. Her- 
efter er der sået agern manuelt og opsat hegn i foråret 1993. I kulturen findes des
uden selvsået bøg (fra den gamle bevoksning) samt en del selvsået løvtræop
vækst, især birk. Kulturen har til nu kostet 18.000 skr/ha inkl. hegn. Fra Knutstorp 
Gods nord for Malmo.

Figur 3. Meget tæt bøgeforyngelse, anlagt efteråret 1992. Græspelsen er først fjer
net med dozer, og bogene er nedmuldet med Lindenborg spadeharve. Til vinter 
planlægges kørsel med grenknuser, idet der indlægges 3 m brede kørespor, og vin
kelret herpå 1 m brede spor; grenknusningen foretages på et tidspunkt hvor plan
terne kan tåle overkørsel med traktor. Senere foretages så manuel udrensning. Fra 
Knutstorp Gods nord for Malmo.
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KULTURANLÆG

KULTURKOMMISSION 2000
KULTURKOMMISSION 2000 har til opgave at sætte kulturudgifterne på skovbru
gets dagsorden. Indenfor en 5-årig periode skal skovbruget sættes i stand til at 
reducere kulturomkostningerne markant uden at det går ud over kvaliteten.

KULTURKOMMISSION 2000 skal dels skabe debat, deis opfordre til private 
initiativer samt selv tage initiativer, der kan fremme formålet. Kommissionen etab
leres af Center for Skov, Landskab og Planlægning (Skov & Landskab), det nye 
centersamarbejde mellem Landbohøjskolen, Skovskolen og FSL.

En vigtig del af kommissionens arbejde bliver at styre Centrets forsknings-, 
udviklings- og formidlingsaktiviteter vedrørende kulturbesparelser i de 5 år, pro
grammet løber.

KULTURKOMMISSION 2000 består af
Esben Møller Madsen, godsforvalter Trolleholm Gods AB, formand 
Poul Norup, skovfoged Skjoldenæsholm (PenSam)
Johannes Skov, statsskovrider, Skov- og Naturstyrelsen
Finn A. Jensen, skovrider, Hedeselskabet
Poul Arne Madsen, skovfoged, St. Hjøllund
Jens Peter Skovsgaard, forskningschef, Skov & Landskab (FSL)
Karsten Raulund Rasmussen, forskningschef, Skov & Landskab (FSL)

Palle Madsen, seniorforsker, er Skov & Landskab (FSL)'s programleder 
og dermed faglig sekretær for kommissionen.

KULTURKOMMISSION 2000’s grundlæggende aktiviteter finansieres af Skov & 
Landskab (FSL). Det er håbet at inspirere praksis til på egen hånd at gå i gang 
med udviklingsaktiviteter og eksperimenter. Det er desuden ambitionen at skaffe 
finansiering til en bred vifte af projekter og forsøg indenfor programmet.

Nu er skovbrug i min begrebsverden 
i almindelighed naturnært, men jeg er 
fuldt ud opmærksom på, at så vide ram
mer vil støde rettroende. I og for sig er 
der meget fornuftigt tankegods i det 
såkaldt naturnære skovbrug, men som 
udgangspunkt at fastlåse sig i en 
bestemt ideologisk position, mener jeg 
ikke er ønskeligt. Det er vigtigt at stå frit

og uhildet. Der skal være plads til alle.
Men hvis jeg absolut skal sætte en 

etiket på ideerne, kan det - med inspira
tion fra filmverdenen - være "Dogme
skovbrug”, for så vidt det handler om at 
nå den høje kvalitet med de enkle mid
ler. Men du får mig ikke til at garantere, 
at det fører til de Gyldne Palmer.

sf

Lad os 
jævne vejen 

for Dem

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

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

Hyllede
Vognmandsforretning

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

FENDT
skaber
tilfredse

forbrugere!
□o

FENDT SKANDINAVIA A/S
Smedebakken 9 • Starup • 7200 Grindsted

Tlf. 75 33 74 44
DISTRIKTSCHEFER:

Bil 304614 44 
Privat 86 93 77 79

Sydjylland & Fyn: Sjælland & Øerne:
Bif 30 71 19 60 Bil 30 55 04 44

Privat 75 53 23 60 Privat 57 83 40 19
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SKOVDYRKNINGENS 
KUNST MESTRES

I LITAUEN
Af Tarp, R, Brukas, V., Helles, 
R, Meilby, H., Strange, N. & 
Thorsen, J.T. *

Et samarbejdsprojekt 
mellem Danmark og Li
tauen om miljøværdier i 
litauisk skovbrug har 
afdækket mulige områ
der for samarbejde.

Litauens skove er 
mest blandingsskove 
med skovfyr og rødgran 
som dominerende træ
arter. Visse blandinger 
menes at give større 
vækst og bedre sundhed.

* Henholdsvis lektor, ph.d.-studerende, 
professor, adjunkt, ph.d.-studerende og 
forskningsadjunkt.

Denne artikel blev indleveret i decem
ber 1999, men har været udskudt på 
grund af de mange artikler om storm
fald.

Red.
Miljøstyrelsens organisation for miljøbi
stand til Østeuropa (DANCEE), har til 
formål at bidrage til de østeuropæiske 
landes miljøindsats. Herunder hører at 
opfylde miljøforpligtelserne i internatio
nal sammenhæng.

Samarbejdsprojektet “Integrering af 
miljøværdier i litauisk skovbrug” finansi
eres af DANCEE i overensstemmelse 
med formålet. Projektet blev påbegyndt 
i 1997 og er nu i den sidste fase, med 
forventet afslutning ultimo 2000. Her 
præsenteres nogle hovedpunkter fra 
projektet, især indtryk fra en konference 
på Litauens Landbrugsuniversitet i 
Kaunas.

Integrering af miljøvær
dier i litauisk skovbrug
Projektets formål er især at yde støtte 
fra Danmark til Litauen med hovedvægt 
på skovøkonomi, -planlægning og -poli

tik, og med særlig fokus på inddragelse 
af miljøværdier. Hensigten er at bidrage 
med viden i skovsektoren til den 
vanskelige overgang fra planøkonomi 
til markedsøkonomii.

Projektet har omfattet dataindsamling 
og -analyse, metodeudvikling og økono
misk evaluering. Hovedelementet i pro
jektet er et ph.d.-projekt på KVL ved 
forstkandidat Vilis Brukas.

Projektet er grundlæggende knyttet 
til økonomisk teori og metoder som fx 
udarbejdelse og anvendelse af investe
rings- og finansieringsanalyser for skov
drift. Denne del omfatter bl.a. estimering 
af sortimentspriser, -omkostninger, -forde
linger, netto-på-rod priser, omsætnings
balancer og venteværdier. Desuden 
indgår analyser af valg af kalkulations
rentefod.

I forlængelse af den økonomiske teori 
inddrages planlægningsteori og -meto
der til forvaltning af skov- og naturres
sourcer, Det omfatter blandt andet ope
rationsanalyse i forbindelse med flersidig 
skovdrift, herunder brug af flerkriterie- 
metoder, der kombineres med geografi
ske informationssystemer. Erfaringer fra

Udsigt over opstemningen af Neumunas øst for Kaunas. (Foto: Danish Forestry 
Extension).

Foryngelse af skovfyr nær Kaunas. 
(Foto: Danish Forestry Extension).
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Figur 1. Gennemsnitlig indblandingsvolumen i bevoksninger med forskellige 
hovedtræarter i litauisk skovbrug. Forkortelserne dækker over: SKF - skovfyr,
RGR - rødgran, ANÅ - andet nal, ALØ-H - andet løv, hårde arter, BIR - birk, ALØ-B 
- andet løv, bløde arter. Kilde: Skovinventerings- og Planlægningsinstituttet 1998.

fyr, asp og el. Andet nål domineres af 
skovfyr.

Løvskovsarealet opdeles i såkaldte 
hårde og bløde arter.

- De hårde løvtræarter omfatter ker
netræarterne eg og ask samt ær, løn og 
andre arter. Dette areal domineres af 
eg, med indblanding af især rødgran, 
birk og asp. I bevoksninger af ask findes 
navnlig indblanding af asp, birk, 
rødgran og el. I bevoksninger domineret 
af ær og løn er indblandingen navnlig 
eg, el, asp og birk.

- De bløde løvtræarter er birk, el, asp 
og andre arter. Birkebevoksninger har 
betydelig indblanding af rødgran, el og 
asp. Bevoksninger domineret af el er 
oftest blandet med birk, rødgran og 
asp. Aspebevoksninger har væsentlig 
indblanding af birk, rødgran og el.
Andre bløde løvtræarter har især ind
blanding af eg, birk, el, asp og rødgran.

Vedmasse
Den stående vedmasse domineres af

skovfyr (130 mill, kbm, 37 %), 
rødgran (83 mill, kbm, 24 %), 
birk (64 mill, kbm, 19 %), 
el (34 mill, kbm, 10 %), og 
asp (19 mill, kbm, 5 %).

Denne fordeling giver en forestilling om 
udnyttelsespotentialet inden for træin
dustrien, eller mulighederne for eksport 
af råtræ.

Træartsblandinger 
Den skovdyrkningsmæssige interesse 
knytter sig til de fremherskende træarts
blandinger. For det første er blandinger 
mest udbredt i den vestlige del af Litau
en, hvor jorden er mest næringsrig. For 
det andet er rødgran den dominerende 
træart i denne del af landet.

I den østlige og mere næringsfattige 
del domineres skovene af skovfyr i 
monokultur, men med en væsentlig ind
blanding af rødgran, især på jorder 
med bedre næringsstofforsyning. Det er 
muligt, at den danske pendant til de 
litauiske systemer især skal baseres på 
blandingsskove af bøg med indblanding 
af ær, avnbøg, eg, ædelgran, rødgran, 
og lærk, samt blandingsskove af 
rødgran med indblanding af ædelgran, 
douglasgran, lærk og sitkagran?

Danske skovbrugere kan og bør ikke 
kopiere litauiske træartsblandinger. Men 
den viden der findes i skovbruget i Lit
auen kan bidrage til at udvikle dansk 
skovbrug i en økologisk og skovdyrk
ningsmæssig bæredygtig retning.

Litauisk skovplanlægning er bl.a. 
karakteriseret ved en dataindsamling 
og -analyse, som er betydeligt mere 
omfattende end i Danmark. Denne 
tradition omfatter et komplekst system 
af jordtyper, skovtyper og behandlings
modeller.

Skønsmæssigt er 3/4 af det 
nuværende skovareal fremkommet ved 
naturlig foryngelse. I dag bruges plant

et tidligere projekt i Polen har vist at en 
sådan kombination er særdeles god.

Projektets skovpolitiske del består i 
analyse af ressourcerne og deres 
udnyttelse. Herunder inddrages metoder 
til samfundsøkonomisk projektvurdering 
og udpegning af centrale politiske mål. 
Projektet sigter mod en langsigtet effekt 
i Litauen i tilknytning til nuværende og 
fremtidige samarbejdsprojekter i skov
sektoren.

Det primære udbytte ved projektet er 
udvikling af markedsøkonomien. Der 
forventes en lang proces med omstilling 
af lovgivning, handel, produktion, kapital
marked - herunder realkreditområdet - 
rådgivning, undervisning, forskning, for
valtning, administration og organisation 
(institutionelle rammer).

Denne proces er knyttet ti! danske 
pendanter såsom Skov- og Naturstyrel
sen, Dansk Skovforening, Skovdyrker- 
foreningerne, Hedeselskabet, træindu
strien og interesseorganisationer. En 
særlig opgave er den planlagte privati
sering af ca. 650.000 ha skov (artikel i 
Skoven 6-7, s. 305).

Der er store udfordringer i litauisk 
skovbrug, men også store muligheder. 
Udfordringerne er især at udvikle skov
bruget frem mod markedsøkonomi, som 
beskrevet i forrige artikel.

Der er i litauisk skovbrug en betydelig 
viden og erfaringer om skovdyrkning, 
som kan udnyttes ved udvikling af 
dansk skovbrug i en mere bæredygtig 
retning - biologisk og økologisk. 
Nedenfor omtales nogle skovbrugsfagli
ge forhold, som deltagere i projektet 
oplevede på en konference på Litauens 
Landbrugsuniversitet i Kaunas for nylig. 
Konferencen havde titlen: Integrering af 
miljøværdier i litauisk skovbrug.

Skovdyrkning i Litauen
Litauisk skovbrug er baseret på en tra
dition, som er tæt knyttet til traditionelle 
tyske skovdriftsidealer - dvs. intensive 
kulturmodeller, svag hugststyrke og 
høje omdriftsaldre.

Det dominerende er blandingsbe
voksninger, især i den vestlige del af 
landet. Træarternes blandingsforhold er 
baseret på et detaljeret skovdyrknings-/ 
skovøkologisk system, hvor lokalitets
kortlægning spiller en vigtig rolle. 
Træartssammensætningen i blandings
bevoksninger varierer alt efter nærings
forhold/jordbund, vandforsyning, klima 
m.v.

Skovtyper
De gennemsnitlige blandingsforhold for 
forskellige skovtyper er illustreret i figur 1.

Inden for nåletræerne er skovfyr den 
dominerende træart, men disse skov
arealer har en væsentlig andel af 
rødgran og birk.

Rødgran dominerer på det næsts
tørste areal, men bevoksningerne har 
en væsentlig indblanding af birk, skov-
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ning på ca. 3/4 af det årlige foryngel
sesareal, især ved etablering af skovfyr 
og rødgran.

Ekskursion
Mange spændende aspekter af skov
dyrkningspraksis blev belyst på en eks
kursion under konferencen ledet af pro
fessor Algimantas Gradeckas, Litauens 
Skovforskningsinstitut.

Den mest almindelige blandingsskov 
består af skovfyr og rødgran. Fordelene 
ved blandingen er, at de to træarter 
udnytter rodrummet bedre i forening 
end hver for sig (dvs. der er synergi). 
Herved bliver bevoksningen mere stabil 
end monokulturer.

De planlægningsmæssige fordele er 
muligheden for at anvende omdriftsaldre, 
som er op til dobbelt så høje som dem, 
der er mulige i rødgran-monokulturer. 
Der kan ophobes større vedmasse end i 
monokulturer, og herved opbygges 
kapital - dvs. skov med en højere realise
ringsværdi.

Problematikken vedrørende under
plantning af eg blev også belyst, fx ved 
succesfuld anvendelse af lind.

Blanding af skovfyr og birk kan være 
problematisk p.g.a. birkens udprægede 
pioneregenskaber. Blanding af eg og 
skovfyr er en vanskelig balance, hvor 
eg risikerer at blive domineret, med 
uoprettelige skader til følge.

Etablering af blandingsbevoksninger 
ved underplantning af nåletræ med 
løvtræ, eller ved samtidig plantning af 
løvtræ, som kun kan opnå en relativt 
ringe højde (fx hassel eller hæg), fore
tages i Litauen og andre østeuropæiske 
lande. Umiddelbart er sådanne tiltag 
sandsynligvis ikke rentable, men pro
fessor Gradeckas gjorde rede for, hvor
for tiltag til forbedring af den økologiske 
stabilitet kan være økonomisk hensigts
mæssige:

I fx skovfyr-bevoksninger på meget 
næringsfattig og mere eller mindre 
vandlidende bund er omsætningen af 
nåle meget langsom, og der ophobes 
store mængder uomsat organisk materi
ale i løbet af en omdrift. I dette førnlag 
trives visse svampe (bl.a. nævnes rod
fordærver), som kan angribe skovfyrrens 
ved og medføre store økonomiske tab.

Erfaringen viser, at skovfyrs sundhed 
på visse problematiske fyrrelokaliteter 
kan forbedres ved underplantning med 
hassel eller hæg. Virkningen skyldes, at 
hassel er en antagonist i forhold til rod
fordærver (hæmmer udviklingen af r.). 
Desuden vil omsætningen øges af løvet 
fra hassel, samt større lystilgang på 
skovbunden.

Derfor er underplantning måske 
særlig hensigtsmæssig ved skovrejs
ning på tidligere agerjord, hvor rodfor
dærver kan true den nye kultur. Det er 
muligt, at underplantningen konkurrerer 
med overetagen, men det anses for 
bedre at opnå en mindre volumenpro

duktion af god kvalitet i overetagen, end 
en stor produktion med en lav værdi. 
Endvidere menes der at ske en kraftige
re dimensionsudvikling med under
plantning end uden.

Disse betragtninger kommer også til 
udtryk ved skovdyrkningssystemer 
baseret på andre blandskovsformer. 
Eksemplet skal blot tjene til inspiration 
og udbredelse af viden om det skov
dyrkningsmæssige potentiale, som fin
des i bl.a. de baltiske lande.

Der er gode muligheder for, at dansk 
ekspertise inden for skovøkonomi, - 
planlægning og -politik kan bidrage til 
Litauens omstilling fra planøkonomi til 
markedsøkonomi - ved at inddrage miljø
værdierne i litauisk skovbrug inden for 
de samfundsøkonomiske rammer. Denne 
proces vil formodentlig forløbe over 
mindst en generation.

Den mest konstruktive tilgang til et 
fremtidigt samarbejde med fx Litauen 
kan være at drage fordel af den omfat

tende skovøkologiske og skovdyrk
ningsmæssige viden i landet, på en 
sådan måde at der slås to fluer med et 
smæk: Litauisk skovbrug udvikles i en 
mere bæredygtig retning økonomisk 
set, og dansk skovbrug gøres mere 
bæredygtigt i biologisk og økologisk 
henseende.

Kilder:
Skovinventerings- og Planlægningsinstituttet 

1998. Lithuanian Forest Statistics. Depart
ment of Forests and Protected Areas, 
Ministry of Environment, Forest Inventory 
and Management Institute, Kaunas, 71 s. 
(På litauisk og engelsk).

Thorsen, B.J., Brukas, V., Helles, F, Meilby, 
H., Strange, N. og Tarp, P. 2000. Østeuro
pæisk skovbrug. Store udfordringer store 
muligheder. Skoven 4/00.

juletræs - 
skov - 
læ - planter • sunde og velsorterede

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

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

Brdr. Svanebjerg
*f«EM *

Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter 
Renholdelse og stahklipning af juletræer

'T b
s

Desuden udfører vi juletræsnetning, rabat-klipning m.m. 
Leestrup • 4733 Tappernøje • tlf. 36 72 33 77 ■ fax 56 72 57 02 

Forhandling af anlægsrør til overkørsler
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Forstplant ApS
Forstplant ApS i Knebel har fra 1. juli 
optaget skovfoged Steen Hougaard 
Jensen som 50% medindehaver. Steen 
Hougaard Jensen - der er uddannet 
skov- og landskabsingeniør fra Skov
skolen - har siden 1997 arbejdet med 
afsætning af skovplanter i Forstplant 
ApS.

Firmaet vil fortsat i Danmark og ti 
eksport afsætte skov-, hæk- og læplan
ter, planter til juletræer og pyntegrønt 
samt juletræer og entreprenør- og 
rådgivningsopgaver.

Silvatec
Silvatec deltog sammen med de andre 
store mærker inden for skovmaskin- 
branchen på den store franske udstil
ling Forexpo i Frankrig i juni. Silvatec 
vandt her en sikker sejr for bedste 
længde- og diametermåling samt 
afkvistningskval itet.

Det kan bemærkes at netop i det 
sydvestlige Frankrig findes store arealer 
med fyr, og det betyder at der stilles 
store krav i de nævnte discipliner.

Plantedirektoratet
Plantedirektoratet har fået nye telefon
numre, e-mail adresser mv. De er nu: 

Telefon 45 26 36 00 
Telefax 45 26 36 10 
e-mail pdir@pdir.dk 
hjemmeside www.pdir.dk 
Plantedirektoratet står bl.a. for Her

komstkontrollen med Skovfrø og -plan-

Studenteroptag
Optagelsen til de videregående uddan
nelser er i år forløbet væsentligt ander
ledes end tidligere år. På et stort antal 
studier er alle ansøgere optaget, og der 
er derfor mange steder hvor der ikke 
stilles krav om en bestemt kvotient på 
eksamensbeviset.

Til studiet som forstkandidat på 
Landbohøjskolen var der i år 87 ansøg
ninger, heraf 58 som 1. prioritet. Der 
blev optaget 56, og der er stadig (pr. 
28.7.) ledige pladser. Antallet af ansøg
ninger er lavere end årene før, idet det 
var 105 i 1999 og 135 i 1998.

På studiet til skov- og landskabsin
geniør på Skovskolen er der optaget 43 
(plus 4 som standby). Der var i alt 105 
ansøgere, heraf 67 som 1. prioritet. Der 
er også her færre ansøgninger, idet der 
var 137 ansøgere i 1999 og 150 i 1998.

Optaget fordeler sig på 28 + 4 
standby efter ordningen hvor man skal 
bestå et adgangskursus. Der var efter 
denne ordning 82 ansøgere, heraf 48 
som 1. prioritet. Den adgangsgivende 
kvotient var i år 8,2 (mod 9,0 året før). 
Denne ordning bruges typisk af 
ansøgere med studentereksamen el. 
lign.

Har du sikret dig tilstrækkelige mængder af løvtræ 
i gode provenienser til den kommende sæson?

Udsnit af beholdningsliste sæson 2000 - Løvtræer
Art Herkomst Størrelse
Quercus robur Haderslev 30-50
Quercus robur Havreballe 30-50
Quercus robur NLS Helvoirt 03 30-50
Quercus robur Vestfolden, Norge 50-80
Quercus robur NL 2-3 30-50
Quercus petraea Agder 30-50
Fagus silvatica Steensgaard 30-50
Fagus silvatica Haderslev, Midtskov 30-50
Fagus silvatica Holstenshuus 40-60
Fagus silvatica Sorø Grydebjerg 30-50

Specialplanteskole for: Vi tilbyder:
Cryptomeria 
Gul og blå Cypres 
Blød Ene
Nordmannsgran, Ambrolauri 
Nobilis, Overgaard, C.E. Flensburg

Kvalitetsplanter 
Bredt proveniensudvalg 
Kundevenlige priser 
Personlig og faglig 
kundebetjening

Bols Forstplanteskole
Løvetvej 30 ■ 8740 Brædstrup 
Tlf. 75 76 00 43 ■ Fax 75 76 02 04 
e-mail: bolsfrst@post10.tele.dk - Hjemmeside: www.bolsforst.dk

Med venlig hilsen Marianne og Lars H. Bols

tt Tf
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Skov & Landskab
Skovskolen

PRAKTIKPLADSER
Praktikvirksomheder søges til 2. dels 
praktikuddannelsen på Skov- og Landskabs
ingeniøruddannelsen for året 2001.

TILBYDES
Motiverede studerende
• mellem 20-30 år
• med fagligt adgangskursus eller EUD baggrund.
• gennemgået 1. semesters basisuddannelse.
• med mulighed for fleksibel tilpasning af opgaver og praktisk arbejde.
• lønniveau i 7 mdr. (pt. min. kr. 62,40 pr. arbejdstime).

ØNSKES
Mulighed for
• deltagelse i virksomhedens praktiske aktiviteter.
• indøvelse af rutine i og forståelse for virksomhedens opgaver.
• praktisk indsigt i arbejdslederens hverdag.
• faglig vejledning og opgavesupervision.

SU finansiering i 5 mdr. Periode primo februar - 24 dec. 2001

Kontakt Arvid Sloth, Uddannelseskontoret, Skovskolen,
Nødebovej 77 A, 3480 Fredensborg, Tlf. 48401000, Email: ats@sks.dk

Skovskolen er et landsdækkende uddannelsescenter under Miljø- og Energiministeriet, Skov- og 
Naturstyrelsen. Skovskolen indgår i Skov og Landskab der er et center for forskning, undervis
ning, formidling og rådgivning vedr. Skov, Landskab og Planlægning. Centret er et forpligtende 
samarbejde mellem tre selvstændige institutioner: KVL, FSL og Skovskolen.
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De resterende 15 blev optaget uden 
adgangskursus. Der var her 23 ansøge
re, heraf 19 som 1. prioritet. Denne ord
ning bruges typisk af ansøgere der har 
arbejdet i skoven som EUD-elev.

For begge studier gælder at antallet 
af studerende er øget kraftigt inden for 
de senere år. Når der samtidig bliver 
mindre årgange fører det til ledige plad
ser/lavere kvotienter.

Energipriser
Ved den nyligt afholdte konference for 
bioenergi i Sevilla blev der uddelt 8 
hæderspriser, heraf to til danske projek
ter.

Den ene gik til dk-teknik for "Biofuels 
in the Industry. Results of an Information 
Campaign”. Projektets mål har været at 
få industrien til at skifte fra fx olie til 
træpiller eller træflis. Træfyringen koster 
kun det halve, og investeringen i 
fyringsanlægget er ofte betalt tilbage i 
løbet af et par år. Projektet er udført af 
dk-teknik sammen med kommunikati
onsbureauet OutCom A/S og med finan
siering fra Energistyrelsen.

Den anden pris gik til Risøs forsk
ningsgruppe for genanvendelse af bio
masse. der har udviklet en ny metode til 
at fremstille etanol fra halm og anden 
biomasse. Etanol kan bruges i stedet 
for MTBE til at forhøje oktantallet i ben
zin, og projektet viser at vådoxideret 
halm ikke indeholder hæmmende bipro
dukter og er derfor velegnet til at produ
cere etanol i Danmark.

Se evt. nærmere på hjemmesiderne 
www.dk-teknik.dk og www.risoe.dk.

Skovareal vokser
Arealet med skov i den rige del af ver
den vokser med 1,95 mio. ha om året - 
det svarer til 4 gange Danmarks skov
areal.

Det viser en rapport som lige er of
fentliggjort af Timber Committee under 
FN’s Økonomiske Kommission for Euro
pa. Rapporten har undersøgt Europa, 
landene i det tidligere Sovjetunion, 
Nordamerika, Australien, Japan og New 
Zealand. Rapporten betegnes som den 
hidtil mest omfattende og mest pålideli
ge opgørelse af skovressourcer i de 55 
lande.

Kilde: Pressemeddelelse fra 
EF I 19.5.00

Finérfabrik lukket
Danmarks sidste finérfabrik i Orehoved 
på Falster lukkede den 30. juni. Der 
føres fortsat forhandlinger om salg af 
maskiner og bygninger på det 31.000 
m2 store fabriksområde. Indtil videre vil 
Junckers i Nørre Alslev fortsat have en 
gulvafdeling i en del af det tidligere 
finerværk.

Med lukningen har Nørre Alslev Kom
mune mistet sin næststørste arbejds
plads, og Danmark sin sidste finerfabrik. 
Langt de fleste af de 70 medarbejdere 
har fået ny beskæftigelse.

Højdepunktet for fabrikken i Orehoved 
var i 1960’erne hvor der arbejdede godt 
500 mennesker på stedet. Fabrikken fik 
store økonomiske problemer i 1970’erne, 
og det endte med at Sparekassen SDS 
overtog fabrikken. Dele af fabrikken blev 
solgt fra, og resten blev i 1982 overtaget 
af Junckers Savværk i Køge.

Finerproduktionen blev imidlertid 
aldrig et givtigt område for Junckers, og 
da området ikke havde tilknytning til 
Junckers øvrige aktiviteter besluttede 
man i november 1999 at sælge fabrik
ken. Det var ikke muligt at finde købere, 
og derfor endte det med en egentlig 
lukning. Året før lukkede Junckers 
fabrikken i Lauterbach i Tyskland, og 
Junckers har dermed ikke nogen finer
produktion mere.
Kilde:Medarbejderen fra Junckers 2/2000.

Skarvbestand stabil
Bestanden af skarver i Danmark ser ud 
til at have stabiliseret sig på 40.000 
ynglende par. Årsagen er at siden 1994 
har lodsejerne haft lov til at skræmme 
skarverne væk hvis de forsøger at lave 
nye kolonier. Det kan ske ved skræm
meskud eller ved at slå på træerne. 
Skarverne er derfor henvist til de eksi
sterende kolonier hvor der ikke kan 
skaffes føde til flere unger.

Skarven har været meget omdiskute
ret fordi bundgarnsfiskere mener den 
tager spisefisk, og fordi det kan gå hårdt 
ud over de træer som den bygger rede i.

Kilde: DMUNyt juni 2000.
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EKSTRAUDSTYR:
45 cm. tragt med konsol 
Netkurv
Gribeklo til små træer 
Værktøjskasse 
Tælleur, Anhængertræk

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

Lyn-Netmaskine type 2 T
Lyn- Netmaskinen er en dansk fremstillet maskine, til netning af juletræer.
Maskinen er hydraulisk drevet fra traktor, med elstyret betjening, der sikrer en hurtig arbejdsgang.
Maskinen er en kombineret lift- og trailermodel, den er udstyret som standard med 25 og 34 cm. 
svingbare nettragte af plast.

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

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

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

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

ssssi

m

LYN-Gombi-Grab

Lyn-Combi-Grab er velegnet 
til mange formål.

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

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

Vi har også overtaget rettighederne til fabrikation og salg af følgende 
maskiner fra Poul Luhning Skovmaskiner A/S

P. Luhnings Skovmaskiner A/S
ESSSl

Plovfabrikken BOVLUND A/S
Bovlundbjergvej 20-22, DK-6535 Branderup J 
Telefon: +45 74 83 52 33, Fax +45 74 83 53 95
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ALTERNATIVER TIL 
PESTICIDSPRØJTNING 

I SKOVKULTURER

Foto 1. Skovrejsningslokaliteten på Nørager. Forsøget består af tre gentagelser af 
hvert behandlingsled: (1) mekanisk renholdelse, (2) pesticidsprøjtning, (3) kontrol 
(ubehandlet) og (4) reolpløjning. De omkringliggende arealer er ligeledes reolpløje
de (6). På fotoet ses også de overjordiske dele af feltudstyret til måling af stofkreds
løb, herunder solpanel og nedbørstragte samt klimaloggere (5). På hele forsøgslo
kaliteten er der nedgravet jordsonder, som indsuger vand kontinuert fra jorden.
Ved den mekaniske behandling dominerer hvidmelet gåsefod. Reolpløjningen 
præges tydeligt af den vindspredte mælkebøtte. Ved pesticidbehandlingen bredte 
hvidkløver sig meget kraftigt - en udvikling, som først senere er slået igennem i kon
trolbehandlingen.

Af Lars Bo Pedersen,
Torben Riis-Nielsen, Hans 
Peter Ravn, Thomas Dreyer, 
Mads Krag, Allan Overgaard 
Nielsen, Andrzej Matkowski & 
Pernille Bødtker Sunde, Skov 
& Landskab(FSL)

Foreløbige resultater fra 
forsøg med anlæg og 
pleje af kultur, dels 
skovrejsning på mager 
jord, dels juletræer på 
god skovjord.

Der er fundet store 
koncentrationer af gly- 
phosat i 30 cm dybde. 
Måske nedbrydes gly- 
phosat langsommere i 
skovjord end på ager
jord.

Udvaskningen af nitrat 
er større ved mekanisk 
renholdelse end ved 
sprøjtning.

Flora og fauna påvir
kes af behandlingerne.

I 1998 startede Forskningscentret for 
Skov & Landskab projektet "Naturind
hold og udvaskning i juletræ- og løvtræ
kulturer ved traditionel pesticidbehand
ling og alternative behandlingsstrategi
er". Projektet er finansieret af Skov- og 
Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen i fæl
lesskab.

Projektets overordnede formål var at 
forbedre beslutningsgrundlaget for valg 
af pesticidstrategi og metode til 
ukrudtsbekæmpelse. Projektet er nu 
inde i sin afsluttende fase og har allere
de givet en række resultater, som i frem
tiden forventes at få stor betydning 
både for skovrejsning og juletræspro
duktion.

Det er et politisk ønske at nedsætte for
bruget af pesticider i skovbruget. Det 
skyldes skovenes betydning for beskyt
telse af grundvandet og en bekymring 
for pesticidernes påvirkning af den 
naturlige mangfoldighed i skovene. 
Pesticider anvendes især på juletræsa
realer og i kulturfasen ved skovrejsning.

Det traditionelle alternativ til pestici
dbehandling er en intensiv mekanisk 
ukrudtsbekæmpelse. Ukrudtets konkur

rence med træerne kan også delvist 
accepteres ved blot at slå arealet med 
le. Ved skovrejsning er dybdepløjning 
hyppigt anvendt til at nedsætte ukrudt
strykket.

Spørgsmålet er, hvordan man kan 
sikre kulturernes vækst med så små 
konsekvenser for miljøet som muligt. En 
sammenlignende miljøvurdering må 
tage højde ikke blot for nedsivningen af 
pesticider, men også for andre miljøef
fekter som udvaskning af nitrat og 
andre næringssalte til grundvandet, 
samt påvirkningen af plante- og dyreliv. 
Desuden må følgerne for kulturens 
overlevelse og vækst tages i betragt
ning.

Lokaliteterne og 
behandlingerne
Kernen i forsøget er to særlig intensivt 
undersøgte lokaliteter, dels en skovrejs-
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Foto 2. Den mekaniske behandling (fræsning) på forsøgslokaliteten i Kirke Flvalsø.

ning ved Nørager 1 Himmerland, dels en 
kultur af nordmannsgran på skovjord 
ved Kirke Hvalsø på Midtsjælland.

De to intensive lokaliteter er supple
ret med ekstensivt undersøgte lokalite
ter, så der i alt er 6 forskellige lokaliteter 
med enten juletræer (4 lokaliteter) eller 
skovrejsning (2). Det er resultaterne fra 
de 2 intensive lokaliteter denne artikel 
især handler om.

Forsøgene blev igangsat i efteråret 
1998, men nogle af de ekstensive lokali
teter nåede først at blive anlagt i 1999. 
På alle lokaliteter undersøges træernes 
vækst foruden urtefloraen og udvalgte 
insektgrupper. Lus og andre skadedyr 
følges også. På de intensive lokaliteter 
undersøges desuden udvaskning af 
pesticider samt nitrat og andre 
næringssalte.

Renholdelsesmetoderne er valgt, så 
den gennemgående alternative 
behandling er en mekanisk fræsning 
eller harvning i række eller på kryds. 
Denne sammenlignes med en pestici
dbehandling tilpasset distriktets norma
le strategi. Som kontrol anvendes ube
handlede parceller.

På de to intensivt undersøgte lokali
teter er forsøget udvidet med den stra
tegi, der anvendes på distrikterne. Såle
des indgår dybdepløjning ved skovrejs
ningen, mens slåning med le indgår 
ved juletræerne. Der anvendes konse
kvent tre gentagelser af alle behandlin
ger.

Skovrejsning i Nørager 
Dette forsøg er på et tidligere land
brugsareal i omdrift som blev pløjet og 
tilplantet i foråret 1999 med 50% eg, 
25% bøg og 25% lind (foto 1). Der er tre 
forskellige behandlinger udover de ube
handlede parceller (kontrolparceller):

- En mekanisk renholdelse (jævnlig 
krydsrensning).

- Pesticidsprøjtning, som startede 
med en forbehandling i efteråret 1998. 
Arealet blev i 1999 sprøjtet 3 gange 
med 1,5-2,0 l/ha glyphosat (Round-up) 
med en afskærmet sprøjte.

- Reolpløjning til 50-60 cm dybde.
Arealet er ikke blevet gødsket siden

ophør af landbrugsdriften.

Juletræer i Kirke Hvalsø 
Dette forsøg blev anlagt på en gammel 
skovjord i en juletræskultur plantet 
1993 (foto 2). Kulturen er tredje genera
tion nordmannsgran efter nål.

Udover en ubehandlet kontrol er der 
tre behandlinger:

- En fræsning til 20 cm dybde som 
mekanisk behandling.

- Pesticidsprøjtningen foregår med 
glyphosat (2,0 l/ha), men er mindre 
intensiv, idet arealet kun er behandlet i 
efteråret 1998 og 1999.

- Distriktets normale slåning med le.
Samtlige felter er blevet gødsket

med 43 kg/ha klorfri NPK (22-3-7).
I årene forud for undersøgelserne er 

der på begge lokaliteter anvendt gly

phosat i den almindelige praksis. I Kirke 
Hvalsø dog kun i form af en pletvis 
sprøjtning af ørnebregner.

Pesticider i jord
Sprøjtede parceller 
Glyphosat nedbrydes forholdsvis hurtigt 
i jorden ved en simpel kemisk eller bio
logisk hydrolyse til aminomethylfosfon- 
syre (AMPA). Den videre nedbrydning 
regnes for at være biologisk.

Glyphosat bindes stærkt til jordens 
mineraler og angives derfor som væren
de immobil i jord. I forsøget er der dog 
ved pesticidbehandling i enkelte tilfæl
de fundet glyphosat i lave koncentratio
ner (under 0,04 pmg/l) i 90 cm dybde. 
Grænseværdien for glyphosat i drikke
vand er 0,1 (jrmg/l.

I 30 cm dybde er der fundet højere 
koncentrationer på 0,3 - 1,0 pmg/l gly
phosat. I 1999 måltes ens koncentratio
ner på begge lokaliteter (0,35 pmg/l på 
Nørager og 0,34 pmg/l i Kirke Hvalsø).

Derimod er der en betydelig forskel 
mellem koncentrationerne af AMPA. På 
Nørager er der kun 0,30 pmg/l. I Kirke 
Hvalsø er der mere end 6 gange så 
meget (1,9 pmg/l) selvom behandlings
intensiteten her kun er den halve.

Kontrolparceller
Nøjagtig samme billede, men med lave
re værdier, fås ved at sammenligne kon
trolfelterne på de to lokaliteter. Begge 
steder er der meget lidt glyphosat til 
stede (0,0 pmg/l på Nørager og 
0,01 pjmg/l i Kirke Hvalsø).

Restmængden af AMPA er på Nøra
ger faldet til 0,06 prmg/l, mens den i Kir
ke Hvalsø er ca. 6 gange så høj (0,34 
urrg/l). I Kirke Hvalsø er koncentratio
nen af AMPA efter et år helt uden 
behandling lige så stor som ved pestici
dbehandling på Nørager, der er 
behandlet 4 gange i mellemtiden.

Konklusion
Resultaterne antyder, at den mikrobiolo
giske nedbrydning i Kirke Hvalsø fore
går langsomimere end på Nørager. En 
forklaring kan være, at skovjorde har en 
lavere pH-værdi end kalkede landbrug
sjorde, og at jordens sure reaktion 
hæmmer effektive nedbrydere (f.eks. 
bakteriegruppen Pseudomonas sp.).

En langsommere nedbrydning i 
skovjorde har måske ikke så stor betyd
ning for det relativt immobile og ugiftige 
glyphosat, men kan have større betyd
ning ved mere mobile pesticider som 
f.eks. terbuthylazin (Gardoprim).

Resultaterne viser, at man ikke ukritisk 
kan overføre viden om pesticider fra land
brugs- til skovforhold. Desværre findes 
kun sporadisk viden om nedbrydning og 
udvaskning af pesticider i skovjorde.

Nitrat og andre 
næringsstoffer
Nitrat - Nørager
På Nørager var der i vinteren 1998/99
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Figur 1. Koncentrationer af nitrat- 
kvælstof i jordvandet under rodzonen. 
Øverst i juletræsbevoksning med nord
mannsgran på Kirke Hvalsø, nederst i 
en skovrejsning i Nørager Skov. Der 
indgår fire forskellige behandlinger.

inden tilplantningen en koncentration af 
nitrat-N i jordvandet i 90 cm dybde på 
ca. 15 mg/l (figur 1). Det svarer til en 
udvaskning på ca. 60-80 kg N/ha/år.

Koncentrationen af nitrat-N faldt hen 
igennem nedsivningssæsonen som føl
ge af en fremadskridende udvaskning. 
Koncentrationen af nitrat-N holdt sig på 
10 mg/l det meste af sommeren, hvor 
der ikke skete nogen nedsivning af 
betydning.

I anden vækstsæson (1999/2000) 
kom en tydelig forskel mellem flere af 
behandlingerne. Ved pesticidbehand
ling og ubehandlet ændrede udvasknin
gen sig ikke markant. Men ved reol
pløjning og mekanisk behandling steg 
koncentrationen derimod brat i løbet af 
sommeren og holdt sig på et højt niveau 
hele efteråret og det meste af vinteren.

Ved den mekaniske behandling nåe
de udvaskningen et maksimum på helt 
op til 60 mg/l. Det er over fem gange 
den højest tilladte koncentration for 
nitrat-N i drikkevand. Nedsivningen 
startede i oktober/november, men først i 
februar og marts blev nedbøren til
strækkelig stor til at få jordvandskon
centrationerne til at falde.

Et overslag viser, at udvaskningen 
steg markant til 90-130 kg N/ha pr. år 
som følge af reolpløjningen og til 190- 
250 kg N/ha pr. år som følge af den 
mekaniske behandling. Til sammenlig
ning ligger den gennemsnitlige årlige 
udvaskning fra landbrugsarealer på 80
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Figur 2. Løvbiomasse pr træ på Nørager efter første vækstsæson (august 1999) 
fordelt til behandling og træart. Træerne er plantet forår 1998.

kg N/ha pr, år (35-135 kg N/ha/år) 
(Danmarks Statistik, Miljøstyrelsen & 
Skov- og Naturstyrelsen, 1994).

Spørgsmålet er nu, hvor længe de 
forhøjede koncentrationer af nitrat vil 
holde sig. og til hvilket niveau de efter
hånden vil falde. En lignende under
søgelse med reolpløjning i Nordjylland 
(Drastrup) har vist de samme tendenser 
med forhøjet udvaskning af nitrat.

I Vestskoven ved København varierer 
udvaskningen fra egebevoksningerne 
rejst på landbrugsjord meget. Der er set 
eksempler på at jordvandskoncentratio- 
nen af nitrat-N i en næsten 30 år gam
mel bevoksning stadig er så høj som 9 
mg/l (Per Gundersen, pers. medd.), 
hvilket kun er lige under grænseværdi
en for nitrat i drikkevand. Det er uvist, 
hvornår den betydelige udvaskning vil 
klinge af.

Tilskudsreglerne for skovrejsning er 
udformet således at skovrejsningen 
fremmes, hvor der findes vigtige grund
vandsmagasiner. Det er nødvendigt at 
få fastlagt den tidsmæssige udvikling i 
nitratudvaskningen, hvis man skal 
bedømme risikoen for en forurening af 
grundvandet med nitrat.

Nitrat - Kirke IH val sø 
I Kirke Hvalsø ses de samme tendenser 
for udvaskningen fra rodzonen som i 
Nørager, men koncentrationerne er 
mere moderate (figur 1).

Den mekaniske behandling frembrin
ger nitrat-N koncentrationer over 20 
mg/l, eller op mod dobbelt så stor som 
den højest tilladte værdi for drikkevand. 
Udvaskningen er her på ca. 50 kg 
N/ha/år,

Ved alle de øvrige behandlinger er 
koncentrationerne under grænseværdi
en for drikkevand. Ved pesticidbehand
ling har nitratudvaskningen været øget 
moderat til 20 kg N/ha/år som følge af 
den effektive sprøjtning af bølget bun
ke. I de ubehandlede parceller og hvor 
arealet blot slås med le en gang om 
året, er der kun en ringe udvaskning på 
10-15 kg N/ha/år.

Andre næringsstoffer 
Udvaskningen af nitrat følges begge 
steder af en øget udvaskning af andre 
næringsstoffer, især Ca2t, K+ og Mg2+. 
Tilførslen af disse næringsstoffer gen
nem den atmosfæriske deposition er 
ikke stor nok til at kompensere for dette 
tab, så der er et nettotab af nærings
stoffer fra jordens pulje.

Afhængig af hvorledes udvasknin
gen forløber de kommende år, kan 
dyrkningsgrundlaget måske på længere 
sigt blive foringet.

Træernes vækst 
og kvalitet
Reolpløjning betyder normalt en mar
kant øget overlevelse af de nyplantede 
træer. På skovrejsningen i Nørager ses 
denne virkning ikke. Det skyldes sikkert 
den megen nedbør i vækstsæsonen 
1999, som har givet planterne ideelle 
startbetingelser, så effekten af reol
pløjningen ikke kan måles.

Træernes vækst er her bl.a. målt ved 
at bestemme den totale bladbiomasse. 
Træerne har uanset art (eg, lind og bøg) 
vokset bedst ved den mekaniske 
behandling (figur 2), hvor konkurrencen 
mellem træer og ukrudt om nærings-
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Træhøjde (cm)

• ----------Le • ----------Kontrol
• ----------Mekanisk • ----------Pesticid

Figur 3. Sammenhæng mellem højde og topskudslængde i juletræsforsøget I Kirke 
Hvalsø. De mange malinger er sammenfattet i tendenslinjer for de forskellige 
behandlinger - og linierne falder i tre signifikant forskellige grupper.

domineres derfor af planter, der evner 
at sprede sig langt omkring i landska
bet. På nuværende tidspunkt har de 
undersøgte skovrejsningsområder ikke 
nogen større betydning for biodiversite- 
ten på regional skala end en hvilken 
som helst brakmark.

Kirke Hvalsø er helt anderledes, idet 
der stort set kun er planter med en vis 
skovtilknytning. Skovarter som skovs
tjerne, majblomst, bølget bunke og stor
blomstret fladstjerne er hyppige og 
blander sig med arter fra skovrydninger 
(gederams, hindbær og korbær) samt 
overdrevsarter som f.eks. hedelyng. 
Uden juletræsarealerne ville en art som 
hedelyng sikkert være langt mindre 
hyppig i Kirke Hvalsø Kommune.

På baggrund af kvælstofmængden i 
nedsivningsvandet kan man forvente en 
forskydning af floraen i retning af mere 
kvælstofkrævende plantearter ved især 
den mekaniske behandling, men også 
efter behandling med glyphosat. En 
sådan tendens ses allerede efter det 
første år i Hvalsø, og for Nørager er for
skellen mellem de ubehandlede og de 
mekanisk behandlede parceller tydelig. 
Ukrudtsbekæmpelse medfører således 
en næringsberigelse af vegetationen, 
og problemerne er størst ved mekanisk 
behandling.

Trods en stor nedsivning fra de reol
pløjede arealer på Nørager afspejler 
floraen ved denne behandling et lavt 
kvælstofniveau. Her sker nedsivningen 
fra pløjelaget, som nu ligger i dybden. 
Planterne har her skullet etablere sig i 
det kvælstoffattige gule sand, der er 
bragt til overfladen.

Dyreliv
Ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse og 
ingen behandling er der i de fleste 
tilfælde den højeste fangst af løbe- og 
rovbiller (figur 5), men der er også en 
tæt sammenhæng mellem plantedæk
ket og fangsten af biller.

Dette illustreres særligt tydeligt ved 
de meget lave fangster i Kirke Hvalsø. 
Hér er vegetationsdækket meget tæt, 
og det er derfor vanskeligt for billerne at 
færdes på jordoverfladen. Bille-arternes 
fordeling viser forskelle i forekomst, der 
svarer godt til lokaliteternes "skovpræg” 
og ’’agerpræg", som det er tilfældet for 
floraen.

Der er et dramatisk fald i antallet af 
jordlevende springhaler ved den meka
niske behandling (figur 5). (Springhaler 
er primitive, vingeløse insekter beslæg
tet med sølvkræ, red.). En sådan påvirk
ning af den jordboende fauna kan have 
betydning for dyrkningsgrundlaget, for
di disse dyr har betydning for jordstruk
turen og stofomsætningen i de øverste 
jordlag.

Konklusion
Undersøgelsen har kun løbet i ca. 154 år, 
men den har allerede affødt tankevæk
kende resultater.

Pesticidet glyphosat og dets ned
brydningsprodukt AMPA kan findes i 
betydelige koncentrationer i 30 cm dyb
de. Undersøgelsen antyder at nedbryd
ningen af pesticider i en skovjord kan 
være langsommere end på landbrugs
jord. Man må derfor være særlig på 
vagt overfor anvendelsen af pesticider i 
skovbruget.

stoffer og vand har været minimal. Her 
har koncentrationen af næringsstoffer i 
jordvandet også været højest, og træer
ne har udviklet en dobbelt så stor blad
biomasse.

Ved de øvrige behandlinger er der 
ingen forskel i væksten. Eneste mar
kante afvigelse fra dette billede er eg, 
som også ved reolbehandlingen har 
haft en stor tilvækst. Man må regne 
med, at den bedre vækst også afspejler 
sig i rodudviklingen. Den mekaniske 
behandling vil således betyde, at den 
følsomme kulturfase forkortes betyde
ligt.

I juletræsforsøget i Kirke Hvalsø 
påvirkede behandlingerne allerede efter 
en enkelt sæson højdetilvæksten. 
Resultatet er vist som en sammenhæng 
mellem højde og højdetilvækst for de 
enkelte behandlinger (figur 3).

Pesticidbehandlingen øgede træets 
højdetilvækst samtidig med, at nålene 
fik en væsentlig bedre farve end kon
trollen (figur 4). Træerne på de ube
handlede parceller og arealerne slået 
med le viste moderat højdetilvækst og 
en ringere farve.

Fræsningen derimod førte til en sik
ker reduktion i træernes højdetilvækst 
samtidig med, at nålefarven blev mere 
grøn. For træer over 80 cm vil fræsnin
gen givetvis være af stor økonomisk 
betydning, fordi der vil være langt færre 
deklasserende skud over 40 cm. Der 
ligger på lang sigt et potentiale i at 
udvikle denne metode til topskuds- og 
farveregulering. Når træerne er små er 
denne væksthæmning naturligvis uøn
sket.

Ingen af lokaliteterne har været udsat 
for nævneværdige angreb af skadedyr, 
så behandlingernes påvirkning af disse 
angreb har ikke kunnet følges.

Naturindhold
Plantevækst
Ved bedømmelsen af naturindholdet er 
der lagt vægt på at bedømme vegetati
onens skovpræg. Skovrejsningsområ
derne karakteriseres ved lave skovin
deks, d.v.s. at de kun har få plantearter, 
som senere vil kunne indgå i den kom
mende skov. Indvandring af en sko
vbundsflora vil derfor hovedsageligt 
skulle ske fra omgivelserne.

Der er en meget lille variation mellem 
behandlingerne, og uanset behandling 
er der tale om almindelige arter, som 
findes på dyrket agerjord og brakmar
ker. Reolpløjningen på Nørager skiller 
sig ud ved, at der det første år slet ikke 
forekommer plantearter med tilknytning 
til skov. Holder denne tendens sig i åre
ne fremover, vil reolpløjning medføre en 
forsinket udvikling af skovbundsfloraen.

De plantearter, der forekommer ved 
reolpløjning, er også markant anderle
des i deres økologiske tilpasning, idet 
der er flere vindspredte arter (foto 1).

Denne forskydning skyldes, at frøpul
jen er blevet begravet, og vegetationen
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Løbe- og rovbiller
Nørager

Kontrol Pesticid Mekanisk Reol

Løbe- og rovbiller12-
10- Kirke Hvalsø

Kontrol Pesticid Mekanisk

Kontrol Pesticid Mekanisk Le 

Behandling

inghaler
160

Nørager

Pesticid Mekanisk 
Behandling

Figur 4. Farvescore for juletræerne i Kir
ke Hvalsø på en skala fra 0 til 7. Jo 
højere score, jo mere mørkegrønne er 
nålene.

Et af undersøgelsens vigtigste resul
tater er, at udvaskning af nitrat ved 
mekanisk behandling er større end ved 
pesticidbehandling. Især ved skovrejs
ning på tidligere landbrugsjord kan 
nitratudvaskningen give miljøproblemer, 
da den det første år overstiger udvask
ningen under almindelig landbrugsdrift 
med en faktor 2-3.

Ved skovrejsning giver den mekani
ske behandling træerne en bedre start. 
Højdetilvæksten er større og løvbiomas
sen er dobbelt så stor. Tilvæksten i 
juletræsforsøget peger på, at der ved 
dyrkning af juletræer muligvis kan 
udvikles en rodbeskæringsmetode, der 
reducerer topskudsvækst, og som sam
tidig giver bedre nålefarve.

Naturindholdet afspejler generelt 
jordvandets kvælstofniveau. Eutrofie
ringseffekten af den mekaniske 
behandling afspejles i fremkomsten af 
mere kvælstofkrævende plantesam
fund. Ved skovrejsning fører reolpløjning 
umiddelbart til, at de få plantearter, der 
er tilpasset skov, forsvinder. Herved 
starter naturen fra et endnu lavere 
udgangspunkt end ellers.

Selv ved en årlig efterårssprøjtning 
med glyphosat er der baggrund for en 
mere specialiseret flora med større 
naturkvalitet og større skovtilknytning på 
juletræsarealer end på ager- og brak
marker. Også efter tredje generation af 
juletræer har vegetationen et stærkt 
skovpræg. Faunaens sammensætning 
støtter disse konklusioner.

Undersøgelserne har vist, at hvis 
man erstatter pesticider med en intensiv 
mekanisk ukrudtsbekæmpelse kan kon

sekvensen være en risiko for grund
vandsforurening med nitrat og en 
næringsberigning af floraen. Ved skov
rejsning kan det have en positiv virkning 
på produktionen, mens virkningen ved 
juletræsdyrkning er mere blandet.

Undersøgelserne er ikke dækkende. 
Blandt andet skal der tages hensyn til 
de klimatiske udsving fra år til år. Den 
tidsmæssige udvikling af udvaskningen 
af næringssalte samt flora- og faunaind
vandring ved skovrejsning og juletræs
dyrkning foregår desværre også alt for 
langsomt til at kunne beskrives med en 
tidshorisont på under 2 år, som er pro- 
jektets tidsmæssige ramme.

På det foreliggende grundlag vil det 
derfor være vanskeligt at foretage den 
samlede miljøvurdering, som skal sætte 
problemerne i de rette proprotioner og 
danne basis for en strategi, som tager 
hensyn til såvel produktion som natur 
og miljø.

Kilder
Danmarks Statistik, Miljøstyrelsen & Skov- og 

Naturstyrelsen, 1994. Tal om Natur og Mil
jø.

Gundersen m.fl., 1999. Skovrejsning og ved
varende græsarealer - Drastrup projektet, 
Forskningscentret for Skov & Landskab, 
Hørsholm.

Figur 5. De to øverste figurer viser fang
ster af løbe- og rovbiller i fa Id fæ Ider i 
juletræsbevoksningen på Kirke Hvalsø 
og på skovrejsningslokaliteten ved 
Nørager. Nederst antallet af springhaler 
(indfanget med insektsuger) ved Nøra
ger. Antallet af dyr er fordelt på de for
skellige behandlingsled.
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MANEDENS PROFIL

MÅNEDENS PROFIL 
CEMENTERET SANDJORD

Ver

30

50

70

90

110

Foto 1. Jordbundsprofil med cementeret 
al-lag fra skovrejsningsområdet ved Nr. 
Nebel, Oxbøl Statsskovdistrikt.

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

Denne måneds jord
bundsprofil er dannet i 
såkaldt dæksand. Den 
indeholder et cemente
ret og kompakt al-lag, 
hvor røddernes udbre
delsesmuligheder be
grænses væsentligt.

Reolpløjning frarådes 
da risikoen for sandflugt 
og sandpisk er meget 
stor.

Geologi
Dæksand er flyvesandsaflejringer, der 
er afsat under istiden eller ved afslutnin
gen af sidste istid, da landskabet var 
næsten uden vegetation.

Dæksand karakteriseres som yderst 
velsorteret sand med en gennemsnitlig 
kornstørrelse på 200-250 mm. Det viser 
ingen klittopografi, som det yngre flyve
sand vi kender fra vestkysten, men det 
lejrer sig som svagt hvælvede “puder" i 
landskabet.

Dæksandet overlejrer i dette eksem
pel smeltevandssand der findes fra 110 
cm’s dybde.

Jordbund
Jordbundsprofilet er en karakteristisk 
cementeret podsol. Der er udfældnings
lag, som farves af humus (Bh- over Bhs- 
horisont, 30-40 cm) og jernforbindelser 
(Bs-horisont, 40-70 cm). Bs-horisonten 
er kompakt og kraftigt cementeret, og 
rødder henvises til eventuelle sprækker.

Udvaskningslaget (E-horisont) er 
pløjet op og sammenblandet i pløjela- 
get (Ap-horisont, 0-30 cm). Det geologi
ske udgangsmateriale (C-horisont, 70- 
110 cm) består af lige dele fint og groft 
mellemsand (125-250 mm og 250-500 
mm). Derunder findes smeltevandsaflej
ringer (2C-horisont fra 110 cm).

Podsol er et gammelt russisk udtryk, 
der betyder "askejord”, da man den

gang troede, at blegsandet var et resul
tat af steppebrande.

I dag ved man, at podsoller dannes 
under et morlag. Fra morlaget siver der 
organiske syrer, som er opløselige i 
vand og derfor transporteres nedad 
med det nedsivende vand. Jern og alu
minium bliver fravristet de uorganiske 
jordbestanddele af de organiske syrer, 
når disse siver igennem, og tilknyttes 
herefter med svage kemiske bindinger.

Efterhånden som syreforbindelserne 
optager mere og mere jern og/eller alu
minium neutraliseres de og opløselighe
den aftager, og dette fører til udfæld
ning.

Podsoller er den mest udbredte jord
type på hedesletterne og bakkeøerne. 
Dette jordbundsprofil er gravet på 
Ølgod Bakkeø.

Træartsvalg
Jordtypen er næringsfattig. Rodzoneka
paciteten er meget lille på grund af den 
rodstandsende al 40 cm under terræn.

Lokaliteten egner sig derfor kun til 
yderst nøjsomme træarter såsom eg, 
birk og skovfyr.

Brydes al-laget ved f.eks. grubning 
eller dybdepløjning vil flere træarter 
kunne opnå acceptabel vækst. Ædel
gran og douglasgran vil derefter være 
aktuelle. I skovrejsningsområder dog 
kun som anden generations træarter, 
når skovklimaet har indfundet sig.

Reolpløjning
For mange af skovbrugets praktikere er 
reolpløjning en nærliggende mulighed 
for at bedre vækstvilkårene og udvide 
mulighederne på jorder med cemente
ret al-lag. Ved reolpløjning pløjes de 
humusholdige overfladelag (pløjelag, 
morlag eller muldlag) ned under et 
dæklag af underjord.

Der er imidlertid stor risiko for sand
flugt og sandpisk - og deraf ødelagte 
nykulturer - når underjord af velsorteret 
mellemsand (dæksand, flyvesand eller 
smeltevandssand) eksponeres på over
fladen. At undlade en dækafgrøde på 
sådanne aflejringer er ren hasard! Hur
tig etablering af en dækafgrøde er ikke 
altid nok, da udsæden i uheldige tilfæl
de blæser væk, inden den har slået rod.

Et andet problem ved dybdepiøjning 
er en stærkt forøget risiko for jorderosi
on og flere vildtskader, da dyrene ikke 
har andet end de nye planter at gnave i. 
Desuden kan der ske ødelæggelse af
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Foto 2. Rødderne ligger som en tæt måtte ovenpå det cemen
terede al-lag. Grove sænkere findes i blegsandet. Stormfæl
det rødgran fra Stursbøl Hegn, Haderslev Statsskovdistrikt.

Foto 3. Selv ved meget små hældninger er dybdepløjede are
aler udsat for erosion. Skovrejsningsområdet ved Nr. Nebel, 
Oxbøl Statsskovdistrikt.

fortidsminder, og derfor bør man altid 
kontakte det lokale museum før en dyb- 
depløjning igangsættes.

Endelig bør man holde sig for øje, at 
dybdepløjning har voldsomme konse
kvenser for jordstruktur samt bundflora 
og -fauna. Alt bortset fra de plantede 
træer starter på et ørkenstadie! Fra for
søgsparceller ved man, at udviklingen 
af bundvegetationen sker så langsomt, 
at der 10 til 12 år efter pløjningen stadig 
kunne ses partier med vegetationsløst 
sand.

Fordelene ved reolpløjning er en 
meget stor overlevelsesgrad blandt de 
nye planter samt sparede udgifter til 
efterfølgende mekanisk og kemisk ren
holdelse, Den positive effekt skyldes 
dels en overlegen vandhusholdning, 
når bundfloraen reduceres kraftigt, dels 
at det nye overfladelag udgør en for
dampningshæmmende overflade, såle
des at jorden stiller en større mængde 
vand til rådighed for træerne. Desuden 
vil de dybtliggende humusholdige lag 
fremme en dyb rodudvikling.

Kilde
Henrik J, Granat: Jordbunden i Landskabet, 

Fra jordprofilbeskrivelse til træartsvalg. 
Det er en internetbog med adressen 
http://www.sns.dk/netpub/jordbund/index. 
htmmed

Andre kilder:
Jørgen Neckelmann: Sikker kulturetablering 

på agermark. Skoven 5/93
Jørgen Neckelmann: Foryngelse af rødgran 

på heden II, Jordbearbejdning og hjæl
petræer på renafdrift. DST 1/98.

Foto 4. Reolpløjede dæksandsaflejringer hvor nykulturen ikke er beskyttet af en 
dækafgrøde. Skovrejsningsområdet ved Nr. Nebel, Oxbøl Statsskovdistrikt.

Foto 5. Det heldige tilfælde hvor dækaf
grøden lykkedes og kulturstarten er sik
ret. Nees skovrejsningsområde, Kloster
heden Statsskovdistrikt.
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STORMFALDET 3.12.99

HVORDAN SKAL 
STORMFALDSAREALER 

GENKULTIVERES?
Økonomiske/strategiske overvejelser II

Tabel 1. Tab ved 20-årig udskydelse af omdriftens nettoindtægter. Bøg og rødgran 
(CMM, bonitet ll): kr/ha

Rentefod 1,50% 2% 2,50%

Bøg mellemudbytter 10.723 9.593 8.219
normal slutudnyttelse 10.002 7.043 4.668
Samlet tab 1 20.725 16.636 12.887

forringet slutudnyttelse 17.326 10.724 6.524
Samlet tab II 28.049 20.316 14.743

Rødgran mellemudbytter 2.865 2.873 2.710
normal slutudnyttelse 6.446 6.095 5.417
Samlet tab 1 9.311 8.968 8.126

forringet slutudnyttelse 11.423 9.455 7.689
Samlet tab II 14.288 12.328 10.398

Evt. tillæg for tab af nettoudbytter efter omdriften: 0 4.000 kr/ha

Af Søren Fløe Jensen, Skov & 
Landskab(FSL)

Tålmodighed er en dyd, 
men oftest også økono
misk fordelagtig for en 
skovdyrker. Der ér dog 
undtagelser. Fremfor alt 
skal man tro på den 
valgte driftsforms evne 
til at sikre skovens vær
di - og på, at det grund
læggende kvalitetsni
veau ikke sættes over 
styr.

Artiklen diskuterer 
hvornår man skal anven
de en naturlig tilgroning 
- af rimelig kvalitet - 
sammenlignet med en 
kunstig kultur. Der ind
går at naturforyngelsen 
kan medføre forsinket 
produktion, ringere kva
litet og ringere genetisk 
værdi.

Hvordan sikrer man sig den størst muli
ge værdi af sin skovejendom, når der 
genkultiveres efter stormfald? Det 
spørgsmål blev rejst i sidste nummer af 
Skoven (side 275), og en del af det for
eløbige svar blev, at man bør spare på 
kulturomkostningen, samtidig med at

1) Tilskudsordningen for stormfaldsarealer 
inddrages ikke nærmere, da dens endeli
ge udformning ikke kendes i skrivende 
stund. Skovlovens grænser for at lade 
stormfældede arealer henligge til naturlig 
tilgroning tages heller ikke op i denne 
sammenhæng. De ér der naturligvis.

fremtidige muligheder for selvforyngel
se sikres.

Det allerbilligste og bedste er, hvis 
skoven indfinder sig af sig selv på en 
måde og med en artssammensætning, 
som kan styres i flere mulige retninger 
med enkle og billige midler. Hvor og når 
denne mulighed foreligger, bør den 
udnyttes. Sådan var budskabet. Men 
det er næsten for enkelt og kan næppe 
være svaret for alle i enhver situation,

I denne artikel afsøges grænserne 
for det glade budskabs sandhedsværdi 
ved hjælp af udvalgte regneeksempler. 
Overvejelserne gælder kun arealer, hvor 
der med tålmodighed kan ventes en 
brugelig, naturlig tilgroning (hvilket 
næppe er tilfældet overalt).

Forudsætningerne for regneeksem
plerne kan ses i boksen. Eksemplerne 
kan forhåbentlig tjene som inspiration til 
at lave egne, tilsvarende regnestykker 
med andre forudsætninger 1).

Det skal straks siges, at regnestyk
kerne alene omfatter vedprodukti
onskulturer og den værdiskabelse, som 
vedproduktionen giver. Som nævnt i 
den foregående artikel rummer værdi

skabelsen for skovejeren mange andre 
elementer. Mange af disse bliver næp
pe højere ved intensive kulturanlæg - 
måske endda tværtimod. F.eks. bliver 
den jagtmæssige værdi ringere ved 
hegning af kulturer.

Omvendt kan et konsekvent højt kva
litetsniveau have selvstændig værdi - 
f.eks. imagemæssigt - for nogle ejere, 
uanset hvad marginale kalkuler tilsiger.

Forlænget kulturfase
Den første indvending, som instinktivt 
melder sig er: Jamen det tager jo tid at 
lade naturen gøre en del af arbejdet. 
Selv hvis det kan lade sig gøre at få en 
brugelig foryngelse - evt. en gratis for
kultur - så tager det lang tid, og man 
mister produktionen på arealet imens. 
Hvad koster det?

Man kan eksempelvis regne på, 
hvad en 20 årig forsinkelse af alle frem
tidige nettoindtægter vil koste. Som reg
neeksempler betragtes henholdsvis en 
bøgeomdrift og en rødgranomdrift. 
Resultatet ses i tabel 1 (se linjen med 
Samlet tab I).

Til beregningen er anvendt standard
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I et regneeksempel er der set på en naturforyngelse som medfører en forlængelse af kulturfasen med 20 år - og dermed en 
mistet træproduktion. Naturforyngelsen er økonomisk fordelagtig i forhold til en plantet kultur hvis den kan etableres inden for 
20 år med en besparelse på mindst 17.000 kr/ha. Hvis den forsinkede produktion medfører en kvalitetsforringelse i slutbestan- 
den - fx mere rødmarv - så skal naturforyngelsen være mindst 20.000 kr/ha billigere.
Tilsvarende regnestykker for rødgran viser at naturforyngelsen skal være 9.000 kr/ha billigere end den kunstige kultur Hvis den 
længere produktion medfører større andel af råd i slutbestanden skal den være 12.000 kr/ha billigere.

produktionsmodeller (begge Carl Mar: 
Møller, bonitet II). Indtægter og omkost
ninger er niveau 1999, idet aktuelle 
sortimentsforhold er skønnet.

For enkelhedens skyld er set bort fra 
fremtidige indtægter og omkostninger, 
som tidsmæssigt ligger efter 1. om
driftsperiode. Det er uden større betyd
ning for bøg p.g.a. den lange omdrift, 
mens der evt. kan lægges et beløb 
oveni produktionstabet for rødgran (hvis 
man har nogen optimisme i behold på 
træartens vegne).

Der er anvendt en kalkulationsrente
fod på 2% 2). For at belyse virkningen 
af kalkulationsrenten er resultatet også 
vist for renter på 1.5% og 2.5%.

Det ses, at en mistet træproduktion 
p.g.a, en 20-årig forlængelse af kultur
fasen koster ca. 17.000 kr/ha for bøg og

2) Det er udtryk for et langsigtet, forventet 
realrenteniveau efter skat på 2 % p.a. - 
under den forudsætning at nettopriserne 
på træ følger med den almindelige pris
udvikling i samfundet (det har nåletræpri
serne ikke formået de sidste ca. 30 år. 
Hvordan bliver det fremover?).

ca. 9.000 kr/ha for rødgran (plus evt. 
optimistiske 4.000 kr/ha for udskydelsen 
af senere rødgrangenerationer).

Det betyder, at naturforyngelse er 
fordelagtig, hvis den kan etableres 
indenfor en 20-årig periode med en 
besparelse, der er mindst 17.000 kr/ha 
(bøg) henholdsvis 9.000 kr/ha (rødgran 
- evt. 13.000 kr/ha) i forhold til en hurtigt 
startende, kunstig kultur. Plantede kultu
rer, som vi kender dem, er noget dyrere, 
så omkostningsmæssigt er der ganske 
god plads til naturforyngelsen, også til 
en del udrensningsomkostninger og 
evt. lidt supplerende plantning.

Hvad så, hvis den forsinkede pro
duktion ledsages af en kvalitetsforrin
gelse? Det kunne f.eks. ytre sig ved, at 
den udskudte afslutning på omdriften 
giver ekstra rødmarv i slutbestanden af 
bøge, henholdsvis større rådprocent i 
slutbestanden af rødgran (nok mindre 
sandsynligt). Det er ligeledes illustreret i 
tabel 1 (Samlet tab II).

Det er for bøg forudsat at 50% af alle 
A og B kævler i slutbevoksningen må 
nedklassificeres 1 kvalitetsklasse. For 
rødgran er forudsat, at tømmerprocen

ten i slutbevoksningen forringes fra 60 
til 45%.

Under disse, skærpede forudsætnin
ger koster produktionstabet p.g.a. for
længelse af kulturfasen henholdsvis 
20.000 kr/ha og 12.000 kr/ha (evt.
16.000 kr/ha inkl. fremtidige rødgran
generationer). Der er stadig en margin 
op til prisen for en traditionel, plantet 
kultur - hvis der ikke påregnes voldsom
me udrensningsomkostninger i den 
naturlige foryngelse. For bøgen (løvtræ) 
er resultatet noget afhængigt af kalkula
tionsrentefoden.

Forkultur
Kan den naturlige foryngelse på stedet 
kun bruges som forkultur, må det i dag 
betragtes som et ret åbent spørgsmål, 
om en kunstig kultur (her bøg) under 
forkulturen kan etableres så meget billi
gere, at det opvejer forsinkelsen.

Som det fremgår ovenfor, koster det 
17.000 kr/ha i tabt produktion, at forkul
turen optager arealet i 20 år. Hertil skal 
lægges evt. omkostning eller gevinst 
ved afvikling af forkulturen (diskonteret 
til i dag).

SKOVEN 8 2000 363



STORMFALDET 3.12.99

Kulturen under forkultur er under alle 
omstændigheder en del billigere end 
på åbent areal (lavere plantetal, mindre 
pleje), hvortil kommer, at rentebelastnin
gen spares så længe (svarende til 1/3 
af kulturudgiften, hvis den udskydes 20 
år med 2% realrente).

Størst chance for økonomisk fordel
agtighed af forkulturmodellen er der, 
hvis man i mellemtiden får udviklet en 
pålidelig teknik til direkte såning under 
forkultur, hvilket forekommer realistisk.

Kvalitets- og 
produktionsforøgelse 
ved plantning?
Ved plantning (eller evt. kunstig såning) 
har man i modsætning til naturlig foryn
gelse mulighed for at indføre planter 
med genetiske anlæg for bedre kvalitet 
og højere produktion - evt. højt forædlet 
plantemateriale. Denne gevinstmulig
hed afskriver man sig, hvis man alene 
bygger på eksisterende frøkilder.

Et nærliggende eksempel kunne 
være ær, der mange steder tilbyder sig, 
men som oftest genetisk stammer fra et 
enkelt eller nogle få, oprindeligt ind
blandede individer. Her er det muligt, at 
man ved kontrollerede provenienser kan 
opnå både en kvalitetsmæssig og pro
duktionsmæssig gevinst.

Det er sandsynligt at der kan hentes 
en kvalitetsgevinst ved kunstig kultur
større eller mindre, afhængigt af det 
lokale alternativ. Der er ikke umiddel
bart kvalitetsdata for ær at regne på.
Ved virkelig dårlig, lokal ’’race” kan 
gevinsten nok være betydeligt større, 
end de ca. 7.000 kr/ha, som kvalitets
regnestykket nedenfor (for eg) resulte
rer i.

Forestiller man sig, at der kan opnås 
en produktionsgevinst svarende til én 
bonitetsgrad, giver det en økonomisk 
gevinst svarende til forskellen i jordvær
di mellem bonitetsgraderne.

Ved en kalkulationsrente på 2% lig
ger forskellen i jordværdi mellem boni
tetsgraderne groft taget på 15 - 20.000 
kr/ha for løvtræarterne (bøg og eg - 
ingen tal for ær) - hvilket ikke i sig selv 
kan betale en normal, kunstig kultur.
Der skal således være betydelige for
ventninger om forøgelse af både kvalitet 
og produktion for at begrunde en plan
tet ærkultur, hvis en naturlig foryngelse 
tilbyder sig.

Supplering med bedre genetisk 
materiale i den naturlige foryngelse kan 
være en spændende mellemvej - også 
økonomisk.

Træartsskifte 
og kulturintensitet
I en del tilfælde ønsker man et egentligt 
træartsskifte i forhold til, hvad der evt. 
tilbyder sig ved naturlig tilgroning på 
arealet. Det kan eksempelvis være et 
træartsskifte fra nåletræ til eg. Her kan 
det være relevant at regne lidt på, hvor

Tabel 2. Gevinst ved opklassificering af mellem- og slutudbytter af eg. (CMM, boni
tet II), kr/ha. Diskonteret værdi.

Alder Nettoforskel Rentefod
år kr/ha 1,5% 2,0% 2,5%

75 800 131 91 63
85 4.410 1.117 736 485
95 6.840 1.517 951 598
105 6.200 1.236 738 441
115 10.300 1.823 1.036 590

Mellemudbytter i alt 28.550 5.823 3.551 2.178

140 55.650 6.922 3.479 1.754

Slutudbytte i alt 84.200 12.745 7.030 3.932

intensiv en kulturindsats, det svarer sig 
at ofre på en kultur med træartsskifte. 
Hvor stor en indsats kan en forbedret 
kvalitet betale for?

Som udgangspunkt er det vel rime
ligt at forestille sig, at med egnet gene
tisk materiale kan tilnærmelsesvis sam
me slutresultat i form af en afdriftsmo
den bevoksning opnås både med en 
ekstensiv og en mere intensiv kultur
etablering.

De første udhugninger giver navnlig 
brænde. Nettoudbyttet herfra vil være 
ret ens i de to tilfælde, fordi det ikke 
afhænger ret meget af en evt. træarts
indblanding i egene (f.eks. selvsået 
birk, pil eller lærk i en ekstensiv kultur).

Fordelen ved en mere intensiv kultur 
vil især ytre sig i mellemudbytterne og 
måske lidt i slutbestanden. Dermed kan 
et regnestykke som i tabel 2 opstilles. 
Der er igen brugt en standardproduk
tionsmodel fra Skovøkonomiske Tabeller 
1995 og priser og omkostninger fra 
1999.

Der regnes her kun på forskellen 
mellem de to kvalitetsudfald. Det ses, at 
nuværdien af forskellen er i størrelsesor
denen 7.000 kr/ha ved en kalkulations
rente på 2%.

Det er altså overgrænsen for, hvad 
der med fordel kan ofres udover det 
nødvendige minimum for at opnå de 
anførte merudbytter. Det kan f.eks. 
være udgifter til ekstra plantetal, amme
træer, efterbedring, vildtbeskyttelse, 
kulturrenholdelse eller udrensning.

Det er ikke noget stort spillerum. 
F.eks. vil det næppe kunne betale et 
kulturhegn, hvis kulturen har mulighed 
for at komme igennem (før eller senere) 
uden hegn.

Umiddelbart giver denne regneøvel
se ikke blod på tanden med hensyn til 
meget intensive kulturanlæg. (Resultatet 
er dog temmelig afhængigt af kalkulati
onsrenten - og forventningen til fremti
dens nettopriser på (kvalitets-)træ).

Hvad kan vi lære?
Man skal huske, at regneøvelserne kun 
drejer sig om vedproduktionsaspektet,

at de selvfølgelig er grove forenklinger, 
og at de forudsætter at nettopriserne på 
træ følger den almindelige prisudvikling 
i samfundet - hvilket ikke er nogen selv
følge.

Beregningerne afkræfter ikke den 
grundlæggende tese fra Skoven 6/7:
Det er sund produktionsøkonomi at 
nedbringe kulturomkostningen - både 
nu og i fremtiden - hvis en rimelig kvali
tet opretholdes,
• Hvis man har mulighed for at bruge 

naturlig foryngelse af såvel løvtræ 
som nåletræ, så er det fordelagtigt, 
selv ved en betydelig forlængelse af 
kulturfasen, og selv ved en vis forrin
gelse af vedkvaliteten.

• En gratis forkultur giver en likviditets
mæssig lettelse og mulighed for en 
aldersmæssig udjævning efter 
stormfald. Den er muligvis også øko
nomisk fordelagtig på længere sigt, 
men det er ganske usikkert.

• Der skal store forventninger både om 
kvalitets- og produktionsgevinst til, 
før en kunstig kultur er økonomisk 
velbegrundet, hvis samme træart til
byder sig naturligt.

• Hvis der ønskes et træartsskifte på et 
areal, kan det lønne sig at lave rela
tivt billige kulturanlæg - f.eks. ved at 
acceptere en del selvsået opvækst 
som udfyldning. Det er dog en forud
sætning, at kvalitetsniveauet af slut- 
bevoksningen sikres rimeligt. Det vil 
bl.a. sige, at plantematerialet gene
tisk skal være i orden.

Driftsformens krav og 
konsekvenser
Det er fælles for de konklusioner, der 
her er draget til fordel for træartsblan
dede, helt eller delvist naturlige foryn
gelsen at de forudsætter, at man ikke 
kommer i en uoverskuelig og uhåndter
lig situation, når sådanne foryngelser 
skal plejes og styres træartsmæssigt 
(blandingsforhold) med udrensninger.

Selvom der er betydelige, sparede 
kulturudgifter at betale udrensning med, 
så skal arealernes drift selvfølgelig kun
ne håndteres både administrativt og
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BOKS: Forudsætninger for beregningerne i artiklen.

BØG:
Produktionstal: Bøg CMM, bon. II (fra Skovøkonomiske tabeller 1995). 
Priser: Vejledende priser 1999 + skønnede finertillæg: 1000 kr/kbm. 
Sortimentsomkostninger: Opgjort af Dansk Skovforening 1999, ti 
revision af Skovøkonomiske tabeller.
Sortimentsforhold: Skønnet med støtte i forarbejder til revision af 
Skovøkonomiske tabeller.

MODEL alder hugstdiam, hugstmasse NPR Nettoindtægt
år cm kbm/ha kr/kbm kr

RØDGRAN:
Produktionstal: RGR CMM, bon. II (fra Skovøkonomiske tabeller 1995). 
Priser: Vejledende priser 1999, Uafk. Tøm. 14A/14B, Vest for Storebælt. 
Sortimentsomkostninger: Opgjort af Dansk Skovforening 1999, ti 
revision af Skovøkonomiske tabeller.
Sortimentsforhold: Skønnet fordeling til uafkortet (afdrift), korttøm
mer (tynding), emballagetræ, lameltræ, og 3-meter.

MODEL alder hugstdiam. hugstmasse NPR Nettoindtægt
år cm kbm/ha kr/kbm kr

30 9 77 130 10010
50 17,5 121 150 18150
70 26,5 125 190 23750
90 35 128 250 32000
110 44 130 390 50700

15 7 39 0 0
25 10 81 00
35 15 119 20 2380
45 21 133 70 9310
55 27 132 85 11220

mellemudbytter i alt 581 134610 mellemudbytter i alt 504 22910

normalt slutudbytte
120 55 368 630 231840

normalt slutudbytte
60 34 364 168 61152

alternativt slutudbytte (50% af A og B en klasse ned)
120 55 368 470 172960

alternativt slutudbytte (tømmerpct fra 60 til 45)
60 34 364 123 44772

EG:
Produktionstal: EG CMM, bon. II (fra Skovøkonomiske tabeller 1995).
Priser: Vejledende priser 1999.
Sortimentsomkostninger: Opgjort af Dansk Skovforening 1999, til revision af Skovøkonomiske tabeller. 
Sortimentsforhold: Skønnet med støtte i forarbejder til revision af Skovøkonomiske tabeller.
Beregningsprincip: Økonomisk betydning af opklassificering af mellem- og slutudbytter p.g.a. intensivere kultur. 
Opklassificering af: Mellemudbytter: 50% af C-kævler, junckertræ og andet gavntræ, slutudnyttelse: 50% af C-kævler,

DIFFERENSMODEL
alder hugstdiam, hugstmasse opklas

sificering
oprykn. til Ny NPR GI. NPR Nettoforskel

år cm kbm/ha % kbm/ha klasse kr/kbm kr/kbm kr/kbm kr/ha

75 28,2 34 23% 8 B 20/29 220 120 100 800
85 32,3 37 25% 9 B 30/34 640 150 490 4410
95 36,6 42 29% 12 AB 30/34 740 170 570 6840

105 41,0 43 24% 10 A 35/39 830 210 620 6200
115 45,6 44 23% 10 A 40/49 1320 290 1030 10300

mellemudbytter i alt 200 49 28550

slutudbytte:
140 59,7 281 19% 53 A 40/59 1710 660 1050 55650

mandskabsmæssigt - og helst uden at 
sætte størstedelen af besparelsen til 
igen!

Det skal også betones, at begiver 
man sig for alvor ud i en udstrakt brug 
af skovens potentiale for naturlig gene
tablering, så er det et fuldt skridt ind i 
en anden driftsform end den traditionel
le. Skridtet tages fuldt, fordi det hurtigt 
bliver et valg for hele skovens foryngel
sesform og drift.

Mest tydeligt ses det når f.eks. birk 
indbringes som pionértræ i plantager, 
hvor den ikke tidligere har været 
udbredt. Én gang indbragt, vil birken

etablere sig på blottede kulturflader, og 
den kan ikke uden betydelige ekstraom
kostninger vælges fra igen. Det er ikke 
noget, man skal bevæge sig ind i, hvis 
man tror det er en kortvarig modedille.

Personligt er jeg ikke så nervøs for 
disse aspekter. De traditionelle kultur
metoder med tilhørende omkostningsni
veau er under alle omstændigheder 
umulige at opretholde - en blindgyde 
som dansk skovbrug er nødt til at forla
de. Det er ikke omkostningseffektive 
metoder til at sikre ejendommenes vær
di i dagens og morgendagens skov
brugsmæssige situation.

Også den traditionelle holdning til 
udrensning vil formentlig blive forladt. 
Dels udvikles ny viden og dyrkningsfilo
sofi, som minimerer og målretter 
omkostningskrævende indgreb i sko
vens egen dynamik. Dels kommer der 
nye teknologiske muligheder (bl.a. elek
tronisk styringsteknologi) for at håndtere 
komplicerede indgreb både maskin- 
mæssigt og administrativt.

Tilsammen vil de to udviklinger 
mindske problemerne med at hånd
tere selvgroede skovbevoksninger. 
Tænk langsigtet - og tålmodigt. Det 
lønner sig.
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DE DANSKE SKOVES 
SUNDHED I 1999

Af Mads Dalsgaard 1),
Karin Hansen 1) og Flemming 
Nielsen 2)

Sundhedstilstanden i de 
danske skove blev gene
relt forbedret i forhold 
til 1998. Kun eg, 
sitkagran, poppel og pil 
har vist svaghedstegn.

Siden 1995 har nåle
træerne fået det stadig 
bedre, og den positive 
udvikling fortsatte i 
1999.

Løvtræarterne, undta
gen eg, fik det markant 
bedre i 1999.

1) Skov & Landskab(FSL)
2) Skov- og Naturstyrelsen

Den atmosfæriske 
deposition af N og S er 
større i nåletræer end i 
løvtræer. Mængden af 
nedbør, der når skovbun
den, er til gengæld min
dre i nåletræer.

Den årlige overvågning af de danske 
skoves sundhedstilstand gennemføres 
på to niveauer.

- Level I er en ekstensiv overvågning, 
hvor tabet af nåle eller blade bestem
mes på de samme træer på et stort 
antal punkter hvert år.

- Level II er et udvidet overvågnings
program, hvor der gennemføres intensi
ve og kontinuerte målinger af stofkon
centrationer i jordvæsken, tilvækst, 
nåle-/bladkemi, klima og luftforurening 
på fire lokaliteter i Danmark.

Overvågningen suppleres hvert år 
med indberetninger fra statsskovdistrik
terne om sundhedstilstanden på de 
pågældende distrikter og i tilsynskred
sen som helhed.

I 1999 indgik der 51 punkter med i 
alt 1224 træer i den danske level I over
vågning, 23 af disse punkter indgår i 
det internationale samarbejde om over
vågning af skovenes tilstand i Europa. 
De resterende 28 punkter udgør et sup
plerende nationalt overvågningsnet, 
som Danmark har oprettet for at få en 
mere sikker vurdering af sundhedstil
standen på nationalt niveau. Der blev 
overvåget 16 træarter, heraf 38 % 
rødgran, 23 % bøg, 9 % eg, 7 % skovfyr 
og 6 % sitkagran.

Overvågningen i 1999
Dette afsnit omfatter både resultaterne 
af level I undersøgelserne og statsskov
distrikternes indberetninger. Level I 
overvågningen blev gennemført fra den 
26. juli til den 23. august. Tal i parentes 
er fra 1998.

Figur 1. Nåle-Zbladtab fordelt på træarter ifølge overvågningen i 1999. Figuren viser 
eg, bøg, anden løv, rødgran og anden nål. Træer med over 25% nåle-Zbladtab (for
reste søjler) betegnes som skadede.

Metode til overvåg
ning på level I
For hvert træ foretages en visuel 
bedømmelse af tabet af nåle eller 
blade. Nåle-/bladtabet angives i trin 
på 5 % fra 0 til 100 %, hvor 100 % 
svarer til, at træet er dødt. Metoden 
bygger på antagelsen om, at skove
nes sundhedstilstand afspejles i 
træernes tab af nåle eller blade. Det 
er så vidt muligt de samme træer, 
der indgår i overvågningen fra år til 
år.

Et træ med nåle-/bladtab på 
under 25 % betragtes som "ikke ska
det”. Nåle-/bladtab på 10-25 % 
betragtes dog som et advarselssig
nal om begyndende skade. Et træ 
med nåle-/bladtab på over 25 % vur
deres at være "skadet”.
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Nåletræer
I 1999 havde 90 % (i 1998 80 %) af de 
overvågede rødgraner mindre end 25 
% nåletab. For de øvrige nåletræer var 
de tilsvarende tal i 1999 91% (i 1998 
88%). Disse træer betragtes derfor som 
“ikke skadede” (figur 1).

1,6 % (1,4 %) af nåletræerne var 
døde. Der blev ikke konstateret tilfælde 
af fænomenet “røde rødgraner" ved 
dette års overvågning. Derimod melder 
statsskovdistrikterne om et stigende 
antal angreb af jættebarkbillen i sitka- 
bevoksninger. Bortset fra det er der sket 
en forbedring af sundhedstilstanden for 
nåletræer i forhold til 1998.

Løvtræer
I 1999 havde 60 % (i 1998 61 %) af de 
overvågede ege, 84 % (66 %) af bøge
ne og 98 % (93 %) af de øvrige løv
træarter mindre end 25 % bladtab (figur 
1). Ligesom i 1998 var der i år ingen 
døde løvtræer.

Distrikternes vurderinger stemmer

godt overens med ovenstående resulta
ter. Der opregnes en lang række skader 
på egene, herunder tottet udseende, 
mangelfuldt udspring, afløvning af in
sekter, egemeldug og svampeangreb 
på grene. Situationen er dog ikke 
væsentlig forskellig fra 1998-bi I ledet.

I bøgebevoksninger meldes der lige
som sidste år om toptørhed og tynd- 
løvethed i mellemaldrende og gamle 
bevoksninger. Problemet var dog afta
gende i forhold til 1998.

Distrikterne rapporterer desuden, at 
poppel og pilearter, som ikke er med i 
level I overvågningen, har været præget 
af mangelfuld beløvning og mange 
døde træer. Årsagen til fænomenet er 
muligvis poppelkræft og rust (Hansen et 
al., 2000),

Overvågningen 
fra 1989 til 1999
Level I punkterne har været overvåget 
hvert år siden 1989, og derfor er det 
muligt at følge udviklingen i sundhed for

hver af træarterne. Figur 2 viser det 
gennemsnitlige nåle-/bladtab for 
rødgran, bøg og eg i denne periode.

Rødgran
I 1989 havde rødgran et gennemsnitligt 
nåletab på 9 %, og det var konstant sti
gende frem til 1994, hvor det var 24 %.
I de følgende år er der sket et næsten 
konstant fald, og i 1999 var det gen
nemsnitlige nåletab på 13 %, hvilket 
svarer til niveauet for 1990.

Siden 1995 er der således sket en 
klar forbedring af rødgranens sund
hedstilstand. Udviklingen tilskrives i høj 
grad gode vækstår med rigelig nedbør.

Bøg
Bladtabet for bøg blev reduceret fra 24 
% til 19 % i perioden 1989-1994. I 1995 
steg bladtabet til 27 % pga. kraftig 
oldensætning og tørke. I perioden 
1996-1998 har bladtabet ligget på 20- 
23 %.

I 1999 er der dog sket et markant

Figur 2. Udviklingen i gennemsnitligt nåie-/biadtab (%) i årene 
1989-1999 for træarterne rødgran, bøg og eg i de overvåge
de bevoksninger i Danmark.

Figur 3. Den atmosfæriske tilførsel af kvælstof i form NFi4 
(øverst), kvælstof i form af A/CL (i midten), og svovl i form af 
SCL (kg/ha/år) i 1989-1997 i rødgran-, sitkagran-, douglas- 
gran-, bøge- og egebevoksningerne på Lindet statsskov
distrikt.ksnmger i Danmark.
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fald til 16 %. Rigelig nedbør i vækst
sæsonen er sandsynligvis en vigtig 
årsag til denne forbedring.

Eg
Egens bladtab har været svingende på 
et højt niveau i alle årene. Egen var ramt 
af frostskader i kambiet og efterfølgen
de angreb af honningsvamp i 1990- 
1991, problemer med mangelfuldt 
udspring i 1993-1994, og kraftige afløv- 
niger af frostmålere og egeviklere i 
1996-1997. ! forhold til disse år har 
bladtabet været lavere i 1989, 1992, 
1995 og 1998.

I 1996 og 1997 var bladtabet helt 
oppe på 34 %. I 1998 faldt det til 28 %, 
og i 1999 var det 29 %.

Årsagerne til det relativt høje niveau i 
1998 og 1999 var mangelfuldt udspring, 
afløvning af insekter og muligvis efter
virkninger af tidligere års afløvninger og 
grentab.

Skovenes tilstand 
i Europa
Resultaterne af den fælles europæiske 
overvågning rapporteres med et års for
sinkelse i forhold til de danske resulta
ter. Derfor er de nyeste samlede tal for 
Europa fra 1998.

I 1998 blev der undersøgt 370.000 
træer fordelt på 17.900 punkter. Der 
blev overvåget 110 træarter, heraf 22 % 
rødgran, 9 % bøg, 13 % eg og 27 % 
skovfyr.

I nedenstående tekst er tilsvarende 
danske tal angivet i parentes. Forskel
len på europæiske og danske tal skal 
dog tages med forbehold, idet vurde
ringsniveauerne ikke er identiske i de 
forskellige lande.

Nåletræer
I 1998 havde 68 % (i Danmark 80 %) af 
de overvågede rødgraner og ca. 80 % 
(88 %) af de øvrige nåletræarter 3) min
dre end 25 % nåletab, og betragtes 
derfor som "ikke skadede”.

Det tilsvarende tal for nåletræer som 
helhed var 76 % (82 %), og 85 % hvis 
man kun ser på resultaterne for EU-lan- 
dene.

Resultaterne for de øst- og central
europæiske lande har en væsentlig 
negativ effekt på det samlede billede.

I modsætning til Danmark har der 
været en stadig forringelse af sund
hedstilstanden for rødgran på euro
pæisk niveau i perioden 1992-1998.

Sundhedstilstanden for skovfyr, som 
er en af de vigtigste træarter i Europa er 
forbedret i perioden 1995-1998. Lige
som i Danmark har sundheden for 
sitkagran været svingende som følge af 
angreb af sitkalus i perioden 1992-1998.

3) Gennemsnit af nåletabet for skovfyr og 
sitkagran som udgør den største del af 
øvrige nåletræarter i den danske under
søgelse.
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Figur 4. Mængden af gennemdryp (mm/år) i gennemsnit i perioden 1994-1997 i 
bevoksningerne af rødgran, sitkagran, douglasgran, bøg og eg på Lindet, Ulborg 
og Frederiksborg statsskovdistrikter Mængden af regn på åben mark (mm/år) er 
vist i de bagerste søjler (ingen data for Lindet).

Løvtræer
78 % (66 %) af de overvågede bøge og 
57 % (61 %) af egene havde mindre 
end 25 % bladtab i 1998. Det tilsvaren
de tal for løvtræer somi helhed var 75 %, 
og 78 % hvis man kun ser på resultater
ne for EU-landene.

I perioden 1992-1998 er der sket en 
konstant forringelse af egens generelle 
sundhed i Europa. Dette er i modsæt
ning til situationen i Danmark, hvor 
sundhedstilstanden har været mere 
svingende. Ligesom i Danmark har 
sundhedstilstanden for bøg været let 
svingende i perioden 1992-1998.

Level II overvågningen
Ved level II overvågningen følges der 
udover nåle-/bladtab også en lang ræk
ke andre faktorer, der kan have relation 
til træernes sundhed. Disse faktorer 
omfatter såvel stress-indikatorer som 
sundheds-indikatorer.

Stress-indikatorerne giver f.eks. et 
mål for tilgængeligheden af vand og 
næringsstoffer i jordbunden, klima
påvirkninger og omfanget af den atmos
færiske deposition. Sundheds-indikato
rerne omfatter udover nåle-/bladtabet 
også indikatorer for træernes tilvækst, 
løvets kemiske sammensætning etc.

Level II overvågningen gennemføres 
på 4 lokaliteter (Klosterheden, Ulborg, 
Lindet og Frederiksborg statsskovdi- 
strikter). Klosterheden har kun en

prøveflade (rødgran), mens de øvrige 
distrikter hver har 5 med forskellige 
træarter (rødgran, sitkagran, douglas
gran, bøg og eg). Prøvefladerne på 
Ulborg, Lindet og Frederiksborg distrik
ter ligger samlet, og bevoksningerne 
har samme alder, idet der er tale om 
træartsforsøg plantet i 1964-1965.

Atmosfærisk deposition 
ved forskellige træarter
På grundlag af level II overvågningen er 
det muligt at skønne forskellige træar
ters evne til at opfange stoffer fra atmo
sfæren.

Figur 3 viser depositionen af kvælstof 
og svovl for de 5 forskellige træarter på 
prøvefladerne i Lindet i perioden 1989- 
1997. Øverst ses kvælstofmængden der 
tilføres som ammonium, i midten kvæl
stofmængden der tilføres som nitrat og 
nederst svovl som tilføres i form af sul
fat,

Sitkagranbevoksningen opfangede 
mere af alle tre stoffer end nogen af de 
andre træarter. Depositionen i rødgran 
var næststørst, og derefter fulgte doug
lasgran, bøg og eg. Tendensen var den 
samme på de øvrige level II lokaliteter.

Det er tydeligt, at nåletræer opfanger 
større stofmængder end løvtræer. Det 
skyldes deis, at nåletræernes nåle har 
større filtrerende effekt end løvtræernes 
løv, dels at nåletræerne også står med 
nåle i vinterperioden, hvor forurenings-
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niveauet er højest (Rasmussen, 1988; Pedersen, 1993; Hov
mand et al., 1994).

I skov bliver en stor del af nedbøren fanget i træernes kro
ner (interception). En del af regnvandet drypper videre ned 
på skovbunden eller løber ned langs stammerne. Resten for
damper direkte fra trækronerne.

Figur 4 viser, hvor store mængder nedbør der når skovbun
den for 5 forskellige træarter på 3 forskellige level II lokaliteter. 
Nedbøren, som den ville være på en mark uden vegetation, 
er vist bagerst i figuren.

Det fremgår, at bøg og eg lader den største andel af den 
totale nedbør slippe igennem til skovbunden, mens rødgran, 
sitkagran og især douglasgran har en noget mindre andel af 
gennemdryp. Dette har naturligvis betydning for hvor meget 
grundvand der dannes, men det kan også påvirke stofkon
centrationerne i det nedsivende vand.

Stormen den 3. december
Erfaringsmæssiget betyder stormfald en forøget risiko for in
sektskader, idet der er rigeligt med ynglemateriale for f.eks. 
barkbiiler. Ligeledes må der forventes svækkelser i hullede 
eller blottede bevoksninger, fordi træer, som før var beskyttet 
af andre træer, nu står eksponeret direkte for vind og vejr.

Stormen medførte omfattende stormfald på Lindet stats
skovdistrikt. Den intensive overvågning på denne lokalitet vil 
derfor blive revurderet. Skov- og Naturstyrelsen og FSL over
vejer i øjeblikket den overordnede strategi for level II overvåg
ning i fremtiden.

En foreløbig opgørelse viser, at 5 ud af de 51 level I punk
ter er alvorligt skadede. Skov- og Naturstyrelsen og FSL over
vejer, om der skal udvælges nye punkter til erstatning for de 
ødelagte, og hvordan det i givet fald skal ske.

Den øvrige overvågning af skovene
Den pan-europæiske ministerkonference om skovenes 
beskyttelse i Europa vedtog i juni 1998 6 kriterier og 24 kvan
titative indikatorer for bæredygtigt skovbrug. Danmark og de 
øvrige deltagende lande forpligtigede sig til at benytte disse 
kriterier og indikatorer som grundlag for international rappor
tering og for udvikling af nationale indikatorer.

Kriterierne dækker udover den vedproducerende funktion 
også skovenes biologiske, miljøbeskyttende, socio-kulturelle 
og socio-økonomiske funktioner. Skovdriftens påvirkning af 
jordbunden er ligeledes omfattet af kriterierne.

Den nuværende skovstatistik og de øvrige overvågnings
programmer for skov omfatter især den vedproducerende 
funktion og skovenes sundhedstilstand. Derfor er der behov 
for udvikling af indikatorer, som kan måle skovenes tilstand 
indenfor de andre områder. Ligeledes er der behov for udvik
ling af metoder til opgørelse af indikatorernes værdi.

På denne baggrund er FSL i gang med at udvikle et pro
gram for en ny stikprøvebaseret skovstatistik (se Skoven 2/00 
side 86). Derudover er FSL partner i et fælleseuropæisk 
projekt, der har til formål at udvikle overvågningsprogrammer 
for bæredygtig skovdrift (omtales i et senere nummer af 
Skoven).

Litteratur
Flovmand M.F., Andersen H.V., Bille-Hansen J. & Ro-Poulsen H. 

(1994). Atmosfærens stoftilførsel til danske skovøkosystemer. Mil
jøministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra 
DMU, nr. 98, 59 sider.

Pedersen L.B. (1993). Stofkredsløb i sitkagran, rødgran og bøgebe
voksninger i Danmark. Forskningsserien, 1, 252 sider,

Rasmussen L, (1988). Svovl- og nitrogenforbindelser fra luftforurening 
(belastning, transport og effekt i jord). I A. Helweg (1988); Kemi
ske stoffer i landjordsmiljøer, Teknisk Forlag, side 111-130.

Hansen K. & Dalsgaard M. (2000). De danske skoves sundhedstil
stand - Resultater af overvågningen i 1999. Miljø- og Energimini
steriet, ISBN 87-7279-224-8, 62 sider.

MAJ OG JUNI 2000
Maj gav en nedbør på 51 mm, svarende til normalen. Jylland fik mest, 
og af de 51 mm kom 37 mm i uge 21.

Temperaturen blev som helhed 1,7 gr. over middel. De første 16 
dage var usædvanligt varme og solrige med et gennemsnit på 13,9 
gr., og den 16. blev det 25-28 gr. de fleste steder. Resten af måneden 
blev derimod våd og kølig.

De laveste temperaturer kom ned på 3-5 gr. de fleste steder. På 
udsatte steder blev det omkring 2 gr. i uge 18, 19 og 20 - i Kølkær 
(Midtjylland) dog 0 og -0,5 gr. i uge 19, hhv. 20.

Juni gav 53 mm, svarende til normalen. Der kom mest i Nordjyl
land og på Bornholm. Knapt halvdelen (21 mm) faldt i uge 25.

Temperaturen som helhed blev 0,6 gr. under normalen. Men i 
nogle få dage omkring den 20. var det usædvanlig varmt med døgn
middel på op til 26 gr. De højeste temperaturer kom næsten alle 
steder op omkring 29 gr. den 20., og på det sydlige Sjælland og 
Lolland blev det flere steder næsten 33 gr.

De laveste temperaturer blev 2-3 gr. mange steder i uge 22 - 
Skrydstrup dog 1,0 gr. I uge 23 blev det 5-6 gr. - enkelte steder ned til 
4 gr. I uge 24 blev det et sted 2,0 gr. (Åholm i Nordjylland), ellers 4-6 
gr. på udsatte steder. Resten af måneden var minimum på 5-10 gr.

Juli har været meget udskældt af feriefolket, men nedbøren blev 
faktisk en del under normalen - kun 41 mm mod normalt 66 mm. Uge 
30 var helt uden nedbør. Der kom mindst i det sydøstlige Danmark.

Temperaturen blev i middel 15,0 gr., og det er 0,6 gr. under 
normalen. Det var køligt gennem hele måneden. De laveste tempera
turer kom ikke under 6-8 gr. på noget tidspunkt. De højeste tempera
turer blev 23-25 gr. flere gange i løbet af juli. Antallet af soltimer blev 
186 i perioden 3.-31. juli, mod normalt 228 for hele måneden.

Nedbør, mm Maj Juni 1/7-31/7

Amt Målt Normal Målt Normal Målt
Nordjyllands 58 49 75 54 49
Viborg 68 49 54 56 44
Århus 58 46 61 50 50
Vejle 49 53 50 60 42
Ringkøbing 67 51 53 58 51
Ribe 59 50 43 62 41
Sønderjyllands 55 52 53 62 40
Fyns 31 46 44 53 28
Vestsjællands 30 43 44 49 26
Nordøstsjælland 29 42 58 52 43
Storstrøms 40 43 46 49 27
Bornholms 34 37 74 42 33
Landsgennemsnit 51 48 53 55 41

Temperatur°C Målt

Maj

Normal Målt

Juni

Normal

3/7-31/7

Målt
Middel 12,5 10,8 13,7 14,3 15,0
Absolut min. 3,3 5,1 8,4
Absolut max. 26,1 29,1 23,3
Antal soltimer 320 240 231 249 186
Antal frostdøgn 0,0 0,7 0,0 0 0
Antal graddage 142 187 113 99 58

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

Målt Normal Målt Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 6 5 8 5 9
Styrke 8 
(hård kuling) 0 0 0 0 0,5
Styrke 10 
(storm) 0 0 0 0 0
Hyppigste
vindretninger V,0 V,0 V V V
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Den hollandske naturfredningsforening ejer en nationalpark, Veluwezoom, i det 
centrale Holland, nær Arnhem. Her ledes folk rundt på stier, og det er ikke tilladt at 
færdes uden for stierne - af hensyn til naturen. Denne gangbro fører hen til en 
platform, hvorfra man kan betragte dyrelivet på en stor skoveng. (Arkivfoto april 
2000, SF).

Af skovejer Erik Wramberg 
Pedersen, Silkeborg

Om drift af statsskove
ne, tilpasning af skatte
regler og sikring af 
naturværdier ved offent
lig færdsel.

Naturen, og de store oplevelser som 
den kan give os mennesker, kommer 
mere og mere i fokus. Senest har mil
jøorganisationen Nepenthes fremsat et 
forslag i Berlingske Tidende om at 1/3 
af statsskovene udlægges som vild 
skovnatur, og at resten af den statseje
de og statsstøttede produktionsskov 
privatiseres. Indtægterne fra salget 
skulle så gives tilbage til naturen i form 
af støtte til naturnær drift.

Jeg finder dette forslag meget inter
essant og hilser en nytænkning i stats
skovbruget velkommen.

Som privat naturforvalter er det fru
strerende at modtage den ene opfor
dring efter den anden til at drive natur
venlig skovdrift, når så den skattekrone
finansierede skovdrift halter bagefter. 
Statsskovene bruger stadig store 
mængder pesticider (1,4 tons - ufortyn- 
det) og kunstgødning (80 tons i 1998), 
selvom vi er mange private naturforval
tere. som i lang tid har undgået dette 
massive forbrug.

Måske tanken om en central styret 
skovdrift med ensretning tilfølge skal 
opgives, netop som Nepenthes foreslår. 
Med naturen som vinderen.

Miljø og skat 
harmoniseres
Naturen ville også vinde såfremt mil
jøministerens og skatteministerens mål
sætninger harmonerede. Jeg har gen
tagne gange oplevet kollegaer, som 
måtte stoppe tiltag til gavn for naturen, 
fordi ”her og nu” investeringerne i natur
området medførte underskud på driften, 
der efterfølgende fik skattevæsenet til at 
betragte driftsvirksomheden som en 
hobby.

Jeg finder det meget betænkeligt, at 
der ikke er en bedre samkøring imellem 
miljøministerens målsætning med natur
nær, langsigtet og stabil skov- og land

brugsdrift og så skatteministerens mål
sætning for virksomhedsdriften. Skatte
ministeren skal være mere opmærksom 
på, at der er opstået nye former for 
skov- og landbrugsdrift - de meget 
naturnære - og ikke kun de kortsigtede 
driftsformer. Dette vil gavne det danske 
samfund som helhed.

Adgangsregler
Umiddelbart kunne en total åbning af 
de nuværende private naturområder for 
offentlig adgang udenfor stier og veje 
synes som en gevinst for samfundet. 
Men vi skylder vores fremtidige genera
tioner at sikre vores naturværdier, hvil
ket bedst gøres med kontrolleret og 
skånsom adgang for offentligheden.

Jeg hilser besøgende velkommen i 
mine naturområder, men det skal foregå 
med gensidig respekt for det, som jeg 
holder meget af, nemlig naturen. Mine 
erfaring siger mig, at denne gensidige 
respekt kan opnås gennem dialog imel
lem brugere og forvaltere. Naturen og 
vores næste generationers naturople
velser skal ikke tages som gidsler i et

spil om kortsigtede løsninger og politi
ske stemmer.

Dyrelivet vænner sig hurtigt til 
færdslen i området, sålænge det foregår 
samme sted hver gang, f.eks. på stien. 
Færdslen skal kanaliseres rigtigt rundt i 
naturen, så vi også om 20 år kan opleve 
den natur, vi nu ønsker at besøge.

Jeg betvivler, at regler om at særligt 
følsomme naturområder kan lukkes for 
offentligheden er tilstrækkelige. Denne 
opfattelse deles af den hollandske 
naturfredningsforening "Natuur Monu- 
menten”, med folkelig opbakning af 
knap 1 million medlemmer. De ejer og 
forvalter bl.a. nationalparken Veluwe
zoom, som ligger i et 100.000 hektar 
stort sammenhængende naturområde. 
Her bliver folk ledt rundt på stier og 
med forbud om færdsel udenfor disse, 
til glæde for naturen.

Lad os således starte en dialog om 
hvordan vi giver folk en bedre og større 
naturoplevelse i vores natur uden risiko 
for at formindske vores muligheder for 
gode naturoplevelser i fremtiden - fordi 
naturen nedslides.
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Årets Træven
Hydro Texaco uddelte den 9. juni for 9. 
gang hædersprisen Årets Træven, den
ne gang til direktør Niels Elers Koch fra 
Forskningscentret for Skov & Landskab 
(FSL).

Niels Elers Koch er forstkandidat fra 
1975 og har skrevet doktorafhandling 
om skovenes betydning for friluftslivet. 
Prisen tildeles for hans store indsats for 
flersidig skov- og landskabsforvaltning 
og for at fremme og koordinere skov- og 
landskabsforskningen, både nationalt 
og internationalt.

- Jeg opfatter også prisen som en 
påskønnelse af det store og gode arbej
de der udføres ved FSL, sagde Niels 
Elers Koch ved prisoverrækkelsen. Der
for er jeg glad for at kunne bruge prisen 
til en fest for alle medarbejdere som vi 
tilfældigvis netop har planlagt til i aften.

Det gode holdarbejde der udføres 
ved FSL har for Hydro Texaco været en 
væsentlig årsag til at give prisen til 
Niels Elers Koch. Direktør Karsten M. 
Olesen fra Hydro Texaco gav her to 
eksempler:

* Skovene blev ramt af en orkan fre
dag den 3.12.99, og allerede samme 
weekend sammenstillede FSL hvad 
man havde af aktuel viden om emnet.
To dage efter orkanen blev den første 
informationspakke sendt ud til alle lan
dets skovbrugere. Siden da har FSL - 
sammen med Landbohøjskolen og 
Skovskolen - fortsat arbejdet med at 
vejlede skovbruget om oprydning efter 
orkanen og om etablering af robust og 
flersidig skov.

* FSL har i de sidste 5 år arbejdet for 
at skaffe ny viden om etablering og ple
je af by- og vejtræer. Efter elmesygens 
hærgen er mange by- og vejtræer for
svundet, men kommunerne har nu fået 
et bedre grundlag for at gøre byer og 
veje lidt grønnere.
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Det Grønne Element ® er her rejst langs med Isterødvejen ved Hørsholm Golf A/S. 
Der er opstillet 150 m støjskærm og 186 m enkeltstående hegn. Billedet er taget pri
mo juni 2000, 2 måneder efter etablering. Skærmen indgår nu som et diskret ele
ment i det grønne landskab.

Designpris 2000
Den Danske Designpris 2000 inden for 
kategorien ’’Produktdesign - det offentli
ge rum” er blevet tildelt PileByg ApS i 
Tårs ved Hjørring. Det kun to år gamle 
firma præmieres for den levende støj
skærm - Det Grønne Element ®.

Støjskærmen er opbygget som et 
levende pilehegn med en kerne af 
vandsugende RockDelta ® stenuld.
Kun to måneder efter opstilling ligner 
den et levende pilehegn. Skærmen kan 
også opstilles enkeltstående til miljøfor
bedring, læ og indhegning ved bebyg
gelse. Skærmen er i øvrigt præsenteret i 
Skoven 6-7/99, s. 310.

- Støjskærme og hegn griber ofte ind

i folks udsigt, og derfor ser vi det som 
en særlig stor ære at modtage Den 
Danske Designpris i kategorien Det 
offentlige Rum, siger direktør Johannes 
Falk. Samtidig har alle i virksomheden 
oplevet det som en flot anerkendelse af 
en nystartet virksomhed, hvor vi arbej
der med et anderledes design end det 
gængse inden for støjskærme og hegn
sproduktion.

PileByg ApS er udsprunget af virk
somheden Hvidsted Energiskov der har 
arbejdet med pil siden 1988. Firmaet 
arbejder med at genopdyrke en ny brug 
af piletræet med inspiration i historien, 
og de har over 80 forskellige sorter til 
opformering.

GRØFTER!
40 41 62 44
Den direkte forbindelse 
til perfekt grøftearbejde.
Lille effektiv maskine. - Skovl med anlæg 
til almindelige grøfter. - Rabatskovl til 
dybe grøfter samt grøfter i blødt terræn.
- Desuden skovle på 300, 360, 500 og 
1600 mm. - Til dræn, vand og planering!

ENTREPRENØR

JOHAfTPEDERSEN

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

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

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

SKOVEN 8 2000 371
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Vester Nebel • 6040 Egtved • Tlf. 7555 3644 Fax 7555 4243

Køb af træ på roden

• Maskinskovning

Udkørsel af træ

• Maskinplantning

Pløjning/grubning

. BRDR.
Jhøirup a/s

Skoventreprenører
Skovgade 20 
7300 Jelling 

Biltel. 20 73 71 73 
30 80 01 73 

Fax 76 80 14 00

ADDING VALUE TO GPS

alliance 
du ikke i tvivl...

stærkNy
sa er

Trimble

aplnfo

Vælg System34 
eller Kp2000 i 

marken
- også på dGPS. 

Se www.trimble.dk

LE34 TELE A/S 
Trimble Center Danmark 

Fuglebækvej 3D 
2770 Kastrup

Tlf.: 7733 2233 
Fax: 3252 7722 

www.trimble.dk 
trimble@le34.dk
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