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Skovbrugets Indkøbsguide 2002
Nøglen til skovbrugets leverandører

Skovbrugets Indkøbsguide er landets eneste 
leverandørregister inden tor skovbruget. Indkøbs
guiden udkommer i A5-format med oplysninger 
om virksomheder, leverandører og organisation
er til hele skovbruget. Indkøbsguiden er en 
uundværlig opslagsbog, når skovbrugets prak
tikere skal tinde leverandører. Skovbrugets 
Indkøbsguide 2002 er den 3. udgave og 
udsendes sammen med SKOVEN 11/01.
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Skovbrugets Indkøbsguide 2002 vil som i sidste udgave indeholde:

♦ En produktoversigt mec\ omkring 75 produkter. Under hvert produkt oplyses 
firmanavn, adresse, telefon og fax. Optagelse i op til 3 produkter er gratis 
med disse oplysninger. Yderligere oplysninger f.eks. e-mail, hjemmeside, 
mobiltelefon o.s.v. kan købes for 25 kr. pr. spaltemillimeter.

♦ En leverandøroversigt med hvert firmas navn og de produkter firmaet er 
optaget under i produktoversigten. Optagelse er gratis.

SKOVENTREPRENØR/MASKINSTATION
- HVEM LAVER HVAD ? Indkøbsguiden 2002 vil som 

sidste år indeholde et skema 
over skoventreprenører/ma
skinstationer - "hvem laver 
hvad”. Optagelse i dette 
skema er gratis. 
Indkøbsguiden udsendes 
gratis sammen med 
SKOVEN til alle abonnenter 
- ca. 5000.

Vi har sendt brev og tilmelding ud til mange firmaer, men har Deres firma ikke 
modtaget dette - så ring, skriv, fax eller e-mail til SKOVENs redaktion, tlf. 3324 
5152/232 - fax 3324 0242 - e-mail: LL@skovforeningen.dk.
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GENERALFORSAMLING
310 Adgangsdebatten
312 Certificering
313 Naturskovs

registrering
314 Skovrådets rolle 

Reportage fra generalforsamlin
gen i Dansk Skovforening den 12. 
juni. Der var især debat om forsla
gene til ændring af adgangsreg
lerne i de private skove, men også 
om certificering af råtræ, registre
ring af naturskove og Skovrådets 
begrænsede rolle.

315 Certificering - nyt
Status for PEFC og certificering 
generelt, dansk savværk med 
FSC, forslag om FSC certificering 
af statsskovene.

316 Tips & Tricks
Ny bog giver råd om formidling af 
skovbrug, landbrug og jagt 
hvordan laver man gode arrange
menter.

318 Ny hjemmeside
Skovforeningen har fået ny hjem
meside med nyt layout. Medlem
merne har deres egen afdeling 
med oplysninger om bl.a. mar
kedsforhold, og der laves et elek
tronisk månedsbrev.

W-
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NATURNÆR SKOVDRIFT
320 Nøglen til

bæredygtighed?
326 Vi har været der før
331 Livlig debat 

Foredrag af Bo Larsen og Per 
Holten-Andersen efter generalfor
samlingen. Naturnær skovdrift er 
en værktøjskasse hvor man tager 
de dele som passer til driftsformå
let. Det er ikke en ny driftsform, 
det er snarere renafdriften der er 
en relativt ny måde at drive skov 
på. Mulighed for besparelser på 
kulturanlæg.

332 Store fugle i 
privatskove
Undersøgelse fra DOF viser at 
mange store fugle - ørne, glenter, 
fiskehejrer, storke - næsten ude
lukkende yngler i private skove.
De har svært ved at finde fred i 
offentlige skove. DOF opfordrer til 
nærmere undersøgelser inden 
adgangsreglerne ændres.

334 Private skovejere i 
Sverige
En undersøgelse af de svenske 
privatskovejeres syn på skovdrif
ten. Om deres overtagelse af 
ejendommen, beskæftigelse osv. 
De er ikke særlig positive over for 
at tage skov ud af drift af hensyn 
til naturen - det hjælper dog hvis 
de får kompensation.

li \ .

$
lit

RAM

ELMIA WOOD
338 Verdens største 

skovmesse 
340 Kombimaskinen 
344 Nye kulturredskaber

Elmia Wood ved Jonkbping i star
ten af juli havde 54.000 besøgen
de. Der blev vist flere kombimaski-

ner som kan lave både skovning 
og udkørsel; det giver mulighed 
for rationalisering af skovarbejdet. 
En række nye kulturredskaber til 
jordbearbejdning, plantning og 
udrensning blev vist.

339 Bøger til salg

348 Kåring til værn- og 
læformål
Der kåres træer og buske med 
stor robusthed og klimatolerance. 
Fremover skal man være opmærk
som på formålet med planter når 
de bestilles.

351 Bedre sitkatømmer
Snoet vækst er arvelig, og ved 
forædling kan kvaliteten af tømmer 
af sitkagran forbedres. Samtidig 
forbedres retheden Ny frøplanta
ge giver bedre frø.

354 Skovsundhed 2000
De danske skoves sundhed i 2000 
var meget tilfredsstillende. I de 
sidste 5 år har tendensen været 
positiv.

356 Motorvejsbro af træ
Den første bro over en motorvej 
lavet af træ opføres ved Ikast. 
Næsten alt træ er dansk - men på 
sigt kan danske skove kun dække 
halvdelen af forbruget i en sådan 
bro.

358 Godskningsforsog
Oversigt over danske forsøg med 
gødskning. Der er store variatio
ner fra forsøg til forsøg. Der er 
ikke nogen sikker mertilvækst ved 
gødning med kvælstof pga. luftfor
urening.

361 Klimastatistik
Maj og juni 2001.

362 DST om dyrkning 
af ær
DST 1/01 bliver et stort nummer 
om dyrkning af ær i Danmark.

363 Nye skovdæk
Nye dæk udviklet specielt til svær 
jord. Dækkene er brede og står 
godt fast.
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Eksempel på
naturnært
skovbrug
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Giudsted
Plantage.
Se også artikel 
side 320.
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1/7 1999 - 30/6 2000: 4868.
Medlem af Dansk Fagpresse.

Tryk: Litotryk, Svendborg.

Skovforeningen
Ved Skovforeningens generalforsamling 
den 12. juni var fire medlemmer af 
bestyrelsen på valg. Alle blev genvalgt 
uden modkandidater.

Der er sket en enkelt ændring, idet 
Skovdyrkerforeningerne har udpeget 
den nyvalgte formand, Mogens Brandt, 
som nyt medlem af bestyrelsen der her
efter ser således ud:

Lars Wilhjelm (formand), ejer af Ore- 
næs skovdistrikt, Orehoved *)

Lars Møller Nielsen (næstformand), 
skovrider i Aage V. Jensens Fonde *)

Henrik Ahlefeldt-Laurvig, ejer af 
Stensballegård Gods, Horsens *)

Kim Berner, ejer af Clausholm Gods, 
Hadsten, formand for Juletræsdyrker
foreningen

Frants Bernstorff-Gyldensteen, ejer 
af Gyldensteen Gods, Bogense

Niels Bjerg, skovrider i PEN-SAM, 
Rønnede

Mogens Brandt, ejer af Svollibjerg 
skovbrug, formand for Skovdyrkerfore
ningerne

Jimmi Enevoldsen, skovrider på Frij
senborg & Wedellsborg skovdistrikter, 
Hammel

Niels P. Dalsgård Jensen, skovrider 
på Salten Langsø Skovdistrikt, Ry, for
mand for Handelsudvalget

Bo Larsen, professor, Sektion for 
Skovbrug, Den Kgl.Veterinær- og Land
bohøjskole. Repræsentant for forskning 
og undervisning

Peter de Neergaard, advokat, ejer af 
Lorup Skov, Sorø

Kim Thisted, ejer af Viskum-Thors- 
ager Skovdistrikt

*) Medlem af forretningsudvalget

Skovdyrkerforeningerne
Sammenlægning 
De tre skovdyrkerforeninger for Vend
syssel, Himmerland og Thy samt Århus 
Amt Nord er sammenlagt pr. 3. juli 
2001.

Den nye forening hedder nu Skov- 
dyrkerforeningeri Nord-Østjylland.

Adressen er Marsvej 1, 8900 Ran
ders. Tlf: 86 44 73 17, fax: 86 44 81 87. 
E-mail: sno@skovdyrkerforeningen.dk

Overvejelser om fusion 
Skovdyrkerforeningen Bornholm søger 
nu samarbejde eller fusion med en 
søsterforening på Sjælland og Lolland- 
Falster. Foreningen har 250 medlemmer 
med 2500 ha skov på øen, og der er 
ansat 2 '/z medarbejder. Baggrunden 
for ændringerne er vanskelige vilkår for 
afsætning af træ og deraf følgende 
lavere indtjening.

Bestyrelsen og den daglige leder, 
skovrider Torsten Hansen, har vurderet 
at der ikke kunne sikres en rimelig servi
ce over for medlemmerne med en 
reduktion af den faglige stab. Det har

heller ikke været muligt at etablere et 
samarbejde med de kommunale skove.

Man har ikke ønsket at basere sig på 
de mange rådgivningsopgaver som for
eningen har haft i de baltiske lande i de 
senere år. Derfor har Torsten Hansen - 
efter aftale med bestyrelsen - sagt sin 
stilling op. Han vil kunne fratræde til 
efteråret hvis forhandlingerne ender 
med fusion: i så fald vil der næppe 
være brug for to skovridere.

Foreningens formand, Bent Frigård, 
skriver i et brev til mediemimerne, at til
tagene kan virke drastiske. Men at 
bestyrelsen og den daglige ledelse har 
ønsket at være på forkant med udviklin
gen.

Kilde:Bornholms Tidende 13.6.01

Løvenholm Fonden
Søren Thrane Bruun er den 1. august til
trådt en stilling som forstassistent ved 
Løvenholm Fonden. Søren Thrane Bru
un er 32 år og uddannet skov- og land
skabsingeniør i 2000. Han kommer fra 
en stilling som skovfoged ved Skovdyr
kerforeningen Nord-Østjylland.

Juletræsdyrker
foreningen
Foreningen afholdt generalforsamling 
den 29. maj. I bestyrelsen blev indvalgt 
Anni Skov og Lars Vittrup-Pedersen i 
stedet for Chr. Wedell-Neergaard og 
Torben Halbye, som ikke ønskede gen
valg.

ViSKon ApS
Tre medarbejdere fra konsulentfirmaet 
NEPCon har besluttet at danne et nyt 
firma, ViSKon ApS fra 1. juni.

De vil fortsat arbejde med de opga
ver de har haft i NEPCon - bæredygtig 
forvaltning af naturressourcer i Østeuro
pa, Latinamerika, Sydøstasien og Afri
ka. De har ekspertise inden for projekt
udvikling, evaluering og administration, 
jordbundskortlægning og naturregistre
ring, public awareness raising, biodiver- 
sitetsforvaltning, skovdrift, kurser, policy 
work og certificering.

Kilde: Pressemeddelelse 14.6.01
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NATIONALE
NATUROMRÅDER

I maj bragte store dele af pressen en opsigtsvækkende nyhed: Regeringen plan
lægger at etablere større sammenhængende områder i Danmark hvor der skal tages 
særlige naturhensyn. Som eksempler blev nævnt hede- og klitområder i Thy, Lille 
Vildmose-området, Mols Bjerge, Det Sydfynske Øhav, Gribskov-området og det øst
lige Møn.

Offentliggørelsen af denne ide skete ikke på Regeringens eller myndighedernes 
initiativ. Det var pressen selv der havde fulgt med på Skov- og Naturstyrelsens hjem
meside hvor man på www.sns.dk/wilhjelm kan læse referaterne fra møderne i det 
såkaldte Wilhjelm-udvalg. Dette udvalg skal udarbejde grundlaget for en national 
handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse 

Det er fornuftigt at disse referater offentliggøres hurtigt, og det er naturligt at pres
sen viderebringer spektakulære ideer som den om de nationale naturområder.

Myndighederne undlod fornuftigt nok at kommentere denne ide da aviserne skrev 
om den i maj. På det tidspunkt forelå endnu ingen konkrete planer - for eksempel var 
det på det tidspunkt umuligt at sige i hvilket omfang private ejendomme vil blive 
berørt.

Nu i august har Wilhjelmudvalget afsluttet sit arbejde, og først fra nu af kan man 
forvente et udspil fra myndigheder og politikere fx om hvilke private områder der kan 
blive berørt af planerne - og hvordan.

Allerede nu tør vi dog bringe en god nyhed for de private skovejere: Sagen har 
bevæget sig i den rigtige retning siden aviserne skrev om de nationale naturområder i 
maj.

Skovforeningen har i Wilhjelmudvalgets arbejde lagt vægt på følgende for
udsætninger for at de nationale naturområder bliver en succes for naturbeskyttelsen i 
Danmark:
• Der må tages udgangspunkt i statens egne arealer. Det er netop et hovedformål 

med statseje af skov og anden natur at der dér skal tages særlige naturhensyn.
• Hvis der lægges planer som omfatter private ejere, skal ejerne kontaktes af myn

dighederne i god tid inden pressen bliver kontaktet.
• Hvis det viser sig uundgåeligt at inddrage private arealer indenfor et område, må 

den eventuelle naturbeskyttelse ske på frivillig basis og med fuld økonomisk kom
pensation.
Disse synspunkter har udvalgets opbakning. Nu har udvalget afleveret et oplæg til 

Regeringen om nationale naturområder der både tilgodeser naturbeskyttelse i en 
større skala end hidtil set i Danmark - og tilpasser beskyttelsen til det tætbefolkede 
og intensivt udnyttede danske landskab.

Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde mellem skovejere, politikere og myndig
heder i denne sag.

Vi forventer at Regeringen følger det gode arbejde op med klare løfter til lodsejerne 
om information, dialog, frivillighed og økonomisk kompensation ved etableringen af 
nationale naturområder.

Sådan et tilsagn vil fremme det nødvendige samarbejde mellem ejere og myndig
heder hvis - eller når - der skal etableres nationale naturområder.

Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard
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DANSK SKOVFORENINGS GENERALFORSAMLING

ADGANGSDEBATTEN
FORTSÆTTER

Frivillige aftaler er vejen 
frem for at give befolk
ningen oplevelser i 
skovene.

Skovforeningen insiste
rer på ejendomsrettens 
ukrænkelighed.

Om den aktuelle adgangsdebat sagde 
Skovforeningens formand Lars Wilhjelm 
blandt andet:

- Truslerne er blandt andet flade
færdsel, fri adgang for grupper på op til 
60-70 personer og fri ret til at annoncere 
arrangementer på anden mands ejen
dom uden ejerens vidende.

- Det er aldeles uacceptabelt. Skov
foreningen insisterer på ejendomsret
tens ukrænkelighed. Og hvis denne sag 
ender med krænkelser af skovejernes 
ejendomsret, vil vi vurdere muligheden 
for et juridisk efterspil, herunder et 
erstatningskrav.

Frivillige aftaler
- Skovforeningen er ikke i tvivl om at 
danskerne får de bedste naturoplevel

ser gennem frivillige aftaler med lods
ejerne. Det giver mulighed for koordine
ring med andre aktiviteter, og det giver 
ejeren mulighed for at beskytte naturen.

- Modparten møder os undertiden 
med historier om skovejere som ikke vil 
indgå aftaler eller som opkræver bru
gerbetaling på et urimeligt niveau. Vi 
har tilbudt at gå ind i konkrete sager, 
og det har vist sig at eksemplerne på 
at frivilligheden ikke virker er forsvin
dende få.

- Vi vil fortsat søge dialog med bru
gerorganisationerne om hvad de måtte 
støde på af konkrete problemer med 
enkelte skovejere - og vi vil søge at løse 
sådanne problemer. Det er den logiske 
konsekvens af at vi peger på frivillig
heden som vejen frem.

- Forslagene om fladefærdsel, fri 
adgang for grupper op til 60-70 perso
ner og fri ret til at annoncere arrange
menter uden ejerens tilladelse er alde
les uacceptable, sagde Skovforenin
gens formand, Lars Wilhjelm, på fore
ningens generalforsamling.

m- ■
--!f Si"■i-:

- Skovforeningen er ikke i tvivl om at danskerne får de bedste naturoplevelser gen
nem frivillige aftaler med lodsejerne. Det giver mulighed for koordinering med andre 
aktiviteter, og det giver ejeren mulighed for at beskytte naturen, sagde Lars Wil
hjelm.
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DANSK SKOVFORENINGS GENERALFORSAMLING

DANSK SKOVFORENINGS 
GENERALFORSAMLING
Dansk Skovforening afholdt ordinær generalforsamling 12. juni 2001 i Middelfart.
Foreningens formand Lars Wilhjelm talte i sin beretning om:

• Adgangsdebatten.

• Udpegningen af nye EF-habitatområder - og behovet for at myndigheder ikke 
blot følger de juridiske, men også de psykologiske spilleregler i samar
bejdet med private lodsejere, (Se lederen i Skoven 5/01 og Skov- og 
Naturstyrelsens reaktion i Skoven 6-7/01).

• Den kommende registrering af naturskove.

• Nationale naturområder (se lederen i dette nummer af Skoven).

• Fløjesterets dom i mosesagen (se artikel i Skoven 5/01) - og Skov- og 
Naturstyrelsens og Naturklagenævnets tavshed om dommen. (Dommen er 
senere blevet omtalt og kommenteret af styrelsen den 2. juli i Nyt fra Natur
klagenævnet - se Skoven-Nyt 18/2001).

• Regeringens retningslinier for bæredygtig skovdrift,

• Certificering.

• Skovforeningens strategi og prioriteringer i sit arbejde.

På de følgende sider bringer vi udpluk fra formandens beretning og fra debatten 
i salen.

Den fuldstændigeoordlyd af formandens mundtlige beretning samt Skovfore
ningens skriftlige Årsberetning 2000/2001 er lagt på www.skovforeningen.dk. 
Her har Skovforeningens medlemmer - og kun dem - adgang til dokumenterne.

Martin Einfeldt, Dansk Skovforening

Der er et godt aftalemiljø
- Vi kan nu dokumentere at der allere
de findes et godt aftalemiljø. Skovejer
nes svar på Skovforeningens spørge
skema, udsendt januar 2001, viser at 
86 % af alle henvendelser fra gæster til 
skove udenfor statsskovene bliver imø
dekommet (se artikel i Skoven 6-7/01, 
red.).

- Skovejerne udtrykker en generelt 
positiv holdning ti! skovgæsters, især 
lokalbefolkningens, brug af skoven - og 
til at give befolkningen gode naturople
velser ad frivillighedens vej, også når 
oplevelserne ligger udenfor den alminde
lige adgangsret.

Gør debatten konkret
- Efter over 1 års adgangsdebat er der 
stadig ingen der har sandsyriliggjort at 
der skulle være et folkeligt behov for 
nye adgangsregler til skovene.

- Det er vigtigt at debatten kommer 
ud til den befolkning som det hele 
handler om. Vor erfaring er at hver gang 
adgangsdebatten bliver konkret mellem 
ejere og gæster, er der enighed om at 
gæsterne ikke har behov for nye regler. 
Men der er behov for at skovejeren 
koordinerer aktiviteterne i skoven så alle 
får de bedst mulige naturoplevelser.

- Hvis befolkningen ikke får diskuteret 
sine egne adgangsforhold til naturen, vil 
et forslag om regelændringer være 
grundløst - og muligvis konfliktskaben
de for det mylder af aktiviteter der i øje
blikket fungerer godt i skovene. I så fald 
vil fx et hurtigt lovforslag kun kunne ses 
som et politisk prestigeprojekt for en del 
af den politiske elite.

Salens reaktioner
Formandens synspunkter om adgangs
debatten blev fulgt op fra salen. Her er 
nogle af reaktionerne:

Leif J. Madsen, Vemmetofte:
- Det vigtige er ikke at 86% af henven
delserne til private skove fører til en af
tale. Det vigtige er de resterende 14% - 
de viser berettigelsen af de nuværende 
regler hvor der skal indhentes tilladelse 
til visse aktiviteter. Hvis alle fik tilladelse 
til alt, ville kravet om tilladelse jo være 
overflødigt,

- Når Vemmetofte Skovdistrikt afslår 
en henvendelse, skyldes det hensyn til 
andre arrangementer eller at der 
ønskes tilladelse til en aktivitet som alle 
andre kun kan være tilfredse med ikke 
bliver gennemført. Mange afslag følges 
op af tilladelser på andre tidspunkter 
eller andre steder.

Chr. Ahlefeldt, Tranekær:
- Det er nok ikke klogt at fokusere på 
ejendomsretten i adgangsdebatten - 
politikerne slår sig på lårene af grin over 
ejendomsretten. Det er naturen der er i 
politikernes fokus, så det er natur
beskyttelsen som Skovforeningen bør 
slå på.

Geert Lichtenberg, Bidstrup, og 
formand for Foreningen af Jyske 
Skovejere:
- Ejendomsretten og Grundloven er alt 
hvad vi har tilbage. Tiden er forbi for 
varm luft og venlig tale. Jydske Skov
ejere vil undersøge hvor skovejerne står 
i forhold til Grundloven.

Poul Mikkelsen, Rangle Mølle og 
Dønnerup:
- Ejendomsretten er ikke kun beskyttet 
af Grundloven, men også af EUs “Char
ter of Fundamental Rights”. Dette char

ter er endnu ikke juridisk bindende, 
men det fastslår ejendomsrettens 
ukrænkelighed og at der skal betales 
kompensation når ejendomsretten regu
leres. Derfor skal det europæiske 
aspekt også med i debatten.

Anne-Marie Bjerg, WWF 
Verdensnaturfonden:
- WWF Verdensnaturfonden er fuld
stændig enig med Skovforeningen i at 
der ikke er grund til øget adgangsret til 
skoven og det åbne land.

SKOVEN 8 2001 311



DANSK SKOVFORENINGS GENERALFORSAMLING

CERTIFICERING
tf, V'^'-

. i: Jr%■ i

! r i'

fiis ■:

f Ti

tf*;..,
.J

-4n
- Skovforeningen opfordrer skovejerne til at overveje muligheden for at blive PEFC- 
certificeret. Det kan blive et spørgsmål om adgang til fx det engelske marked for 
produkter lavet af dansk træ, sagde Lars Wilhjelm.

Et dansk PEFC system 
er klar til næste år, og 
skovejerne opfordres til 
at lade sig certificere.

Miljøorganisationerne 
opfordrer skovene til at 
tilslutte sig FSC.

Det er et par år siden certificeringsde
batten fyldte et par sider i hvert nummer 
af Skoven. Siden da har de europæiske 
skovejerorganisationer etableret et cer
tificeringssystem for skovdrift, PEFC.
Det skal ses som et alternativ til FSC- 
systemet der blev etableret et par år tid
ligere af især miljøorganisationer.

Dansk Skovforening er aktiv i udvik
lingen af et dansk PEFC-system, og til 
Skovforeningens generalforsamlingen 
12. juni var inviteret WWF Verdensnatur- 
fonden og Nepenthes som arbejder for 
at fremme FSC-systemet. Det vakte 
certificeringsdebatten til live.

Skovforeningens formand Lars Wil
hjelm sagde i sin beretning:

- Et dansk system til PEFC-certiflce- 
ring af skovdrift vil være klar i begyndel
sen af 2002. Dermed vil danske skove
jendomme - hvis de ønsker det - kunne 
levere PEFC-certificeret træ i løbet af 
2002.

- Vi vil løbende informere de danske 
skovejere om systemets muligheder og 
krav - og vi opfordrer skovejerne til at 
overveje muligheden for at blive PEFC- 
certificeret. Det kan blive et spørgsmål 
om adgang til fx det engelske marked 
for produkter lavet af dansk træ.

Gå ind i FSC
Rico Boye, næstformand i miljøorgani
sationen Nepenthes, kommenterede:

- PEFC-systemet har kun industriens 
opbakning, ikke miljøorganisationernes. 
Skovforeningen bør gå ind i det danske 
FSC-arbejde, for det er hér fremtiden 
ligger. For eksempel har Folketinget 
netop besluttet at det offentlige kun bør 
købe FSC-træ når der købes tropisk 
træ.

Dermed var kastet nogle handsker:

Har PEFC opbakning fra 
miljøorganisationerne ?
- Det er ikke rigtigt at PEFC ikke har mil
jøorganisationernes opbakning, mente 
Jan Søndergaard. direktør i Dansk 
Skovforening.

- Grundlaget for PEFC-certificering i 
Danmark er regeringens retningslinier

for bæredygtig skovdrift som bygger på 
Lissabon- og Helsinki-resolutionerne.
En PEFC-certificering er simpelthen en 
dokumentation for at skovdriften lever 
op til de retningslinier og resolutioner 
som også de grønne organisationer 
støtter.

- De operationelle retningslinier er 
lavet til brug for skovejere der vil gå fra 
den traditionelle til en mere naturnær 
skovdrift, sagde Anne Marie Bjerg,
WWF Verdensnaturfonden. Retningslini
erne er ikke egnede til certificering - 
dertil kræves indikatorer så der kan 
måles på om det man siger også er det 
man gør. Hvis PEFC laver indikatorer på 
baggrund af retningslinierne, er det ikke 
sikkert at de grønne bakker op.

- Miljøcertificering betyder at man 
gør noget ud over det sædvanlige. Det 
gør PEFC-systemet ikke de steder hvor 
det bruges i udlandet. Derfor bør man 
holde op med at kalde PEFC en mil
jøcertificering, sluttede Anne Marie 
Bjerg.

- De danske operationelle retningsli
nier går netop længere end Skovlovens 
minimumskrav, svarede Jan Sønderga
ard. Derfor er jeg overrasket over at 
WWF advarer os mod at bruge dem til 
at udvikle indikatorer som der kan certi
ficeres efter.

Vil Skovforeningen 
deltage i FSC-arbejdet ?
Jan Søndergaard sagde til Rico Boyes 
opfordring til Skovforeningen om at gå 
ind i FSC:

- Jeg er glad for invitationen til at 
være med i FSC igen. Vi var med som 
observatør indtil 1999, men så ophørte 
FSC-medlemmerne med at invitere os til 
møderne.

- Invitationen af Skovforeningen til 
FSC gjaldt et fuldt medlemskab, ikke 
blot en observatørpost, svarede Rico 
Boye.

- Jeg kan ikke se hvorfor det skulle 
gøre nogen forskel om Skovforeningen 
er medlem af FSC eller ej, sagde Jan 
Søndergaard.

- Vi har som observatør givet gode 
råd til FSC om samarbejdet med dan
ske skovejere, og det ville vi fortsat ger
ne gøre, også uden stemmeret i FSC.
På samme måde er miljøorganisationer
ne velkomne i PEFC, uanset om de vil 
deltage som observatører eller som 
medlemmer.

Se også status for certificering side 
315. Red. ann.
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NATURSKOVSREGISTRERING

Skovforeningen opfordrer 
Skov- og Naturstyrelsen 
til at ændre definitionen 
af naturskov - og til at 
opnå skovejernes tillid 
og samarbejdsvilje 
inden naturskovene 
registreres.

Nepenthes enig med 
Skovforeningen
Rico Boye, næstformand i Nepenthes, 
var enig:

- Registreringen af naturskovene er 
vores hjertebarn. De private skovejere

skal inddrages så tidligt som muligt i 
processen - det er dem der har bevaret 
de vigtigste værdier i skovene. Beskyt
telse af private naturskove bør ske ad 
frivillighedens vej da man ikke skal 
straffe dem der har gjort det godt indtil 
nu.

Der er sat penge af på Finansloven til at 
myndighederne kan registrere de danske 
naturskove (se lederen i Skoven 4/01, 
red.). Det udløste nogle kommentarer 
fra Skovforeningens formand Lars Wil- 
hjelm på generalforsamlingen 12. juni:

- For snart ti år siden lagde Skov- og 
Naturstyrelsen sig fast på en håbløs 
definition af naturskov, nemlig at det 
skulle være selvsået skov af danske 
træarter. Definitionen blev valgt af poli
tisk taktiske grunde - så Danmark med 
et pennestrøg kunne få en masse natur
skov - og på trods af at alle parter 
udenfor Skov- og Naturstyrelsen tog 
afstand fra denne alt for brede definition. 
Protesterne kom fra både forskere, 
miljøorganisationer og erhverv.

(Naturskovsbegrebet er senest ble
vet diskuteret af forskere i Skoven 6-7/01, 
side 292. Red. anm.).

- Vi opfordrer stadig Skov- og 
Naturstyrelsen til at ændre den popu
listiske og misvisende definition af 
naturskov som selvsået skov af danske 
træarter. Anledningen er der nu hvor 
naturskovene skal registreres og hvor 
naturskovsstrategien i øvrigt skal revi
deres.

Konsekvenser af 
registrering
- Inden myndighederne går i gang med 
at registre de såkaldte naturskove er 
det afgørende at politikerne og Skov- 
og Naturstyrelsen melder klart ud om 
hvad konsekvenserne af registreringen 
bliver. Ellers må man regne med at 
mange skovejere af frygt for konsekven
serne ikke vil samarbejde med myndig
hederne om registreringen.

- De steder hvor konsekvenserne for 
skovejeren bliver en eller anden form for 
rådighedsindskrænkning, må der beta
les fuld økonomisk kompensation. Et til
sagn om dette fra politikere og myndig
heder vil også fremme samarbejdet - jo 
hurtigere jo bedre.

Æ
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Hvis registreringen af naturskove medfører en eller anden form for rådighedsind
skrænkning, ma der betales fuld økonomisk kompensation, sagde Lars Wilhjelm.
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SKOVRÅDETS BEGRÆNSEDE ROLLE

Alle organisationerne i 
Skovrådet er enige om 
at Skovrådet ikke funge
rer tilfredsstillende. De 
beder om at Rådets for
mand findes udenfor 
Skov- og Naturstyrelsen.

Men miljøminister 
Svend Auken er ikke 
enig.

Med Skovloven af 1989 blev der nedsat 
et Skovråd med en central skovpolitisk 
rolle. Både erhvervs-, natur- og frilufts
interesser er repræsenteret i Rådet - og 
disse forskellige interesseorganisationer

er enige om at Rådet i øjeblikket ikke 
fungerer som detoburde.

I sin skriftlige Årsberetning for 
2000/2001 skriver Dansk Skovforening 
blandt andet:

’’Skovrådet er et vigtigt organ der 
kan øge kvaliteten af de skovpolitiske 
beslutninger. Men i praksis bringes en 
række væsentlige skovpolitiske spørgs
mål ikke til drøftelse i Skovrådet, men 
behandles kun af embedsværket. Det 
gælder fx det nationale skovprogram, 
Wilhjelm-udvalgets arbejde og 
adgangsdebatten.

Derfor har Skovforeningen sammen 
med Skovdyrkerforeningerne, Hedesel
skabet, Danmarks Naturfredningsfore
ning og Friluftsrådet skrevet til miljø- og 
energiminister Svend Auken for at få 
styrket Skovrådets skovpolitiske rådgiv
ning.

Foreningerne foreslår herunder at 
der udpeges en formand for Skovrådet

som ikke er ansat i Miljø- og energimini
steriet.”

Det affødte denne kommentar fra 
Jens Thomsen, Stiftelsen Sorø Akademi, 
på Skovforeningens generalforsamling:

- Tiden er kommet til at Skovrådets 
rolle genetableres. Og det er vigtigt at 
formanden ikke kommer fra Skov- og 
Naturstyrelsen som i de seneste år har 
haft held med at tage kvælertag på den 
faglige debat og fjerne den fra de politi
ske initiativer. Fagligheden må tilbage i 
Skovrådet.

Skovforeningens formand var enig, 
men:

- Jeg kan oplyse at organisationerne 
har fået en blank afvisning fra Svend 
Auken på deres ønske om et ændret 
formandskab i Skovrådet. Svend Auken 
har fulgt Skov- og Naturstyrelsens argu
mentation 100%. Der skal vist en ny 
minister eller en ny regering til før der 
kan ændres i Skovrådets formandskab.

s/r,?*

AKKERUP PLANTESKOLE
5683 HAARBY
TLF. 6473 1058 - FAX 6473 31 58

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

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

MOHEDA Skovvogne

Sri-

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

Kan leveres med 
MOHEDA skovkran 
fra 2-4,8 ton meter 
eller andre 
tilsvarende kraner.

* Rowitek ApS , GI. Færgegårdsvej 23
DK-4771 Kalvehave . Tlf. 55 38 85 55 . Fax 55 38 88 39
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Status for PEFC
Der bliver stadigt mere skov certificeret 
efter PEFC ordningen (som er lavet på 
Initiativ af de europæiske skovejere). En 
opgørelse fra 2. august viser følgende:

Østrig
Tjekkiet
Finland
Frankrig
Letland
Tyskland
Norge
Sverige

0,55 mio. ha 
0

21,90 mio. ha 
0 
0

4,24 mio. ha 
8,40 mio. ha 
1,33 mio. ha

Ialt 36,42 mio. ha

(Tre lande har lige fået godkendt deres 
regler, derfor er der endnu ikke skove 
certificeret).

Der er yderligere en række lande 
hvor man har udarbejdet regler som 
afventer endelig godkendelse af PEFC 
Rådet. Det drejer sig om Belgien, 
Portugal, Spanien, Schweiz og Stor
britannien.

Kifde.www.pefc. org

Status for certificering
PEFC er nu langt den største ordning 
for certificering af træ. Hertil kommer at 
PEFC for nylig har optaget 3 medlem
mer fra Nordamerika, hvor der er certifi
ceret næsten lige så meget skov som i 
Europa. Status for juli 2001 viser følgen
de:

PEFC 36,42 mio. ha
FSC 22,38 mio. ha
SFI* * 11,36 mio. ha
ATFS* 10,53 mio. ha
CSA* 5,03 mio, ha

I alt 85,72 mio. ha

* Er for nylig indtrådt som medlemmer 
af PEFC Rådet.

Forkortelserne står for flg.:
PEFC: Pan European Forest Certifi

cation
FSC: Forest Stewardship Council 
SFI: Sustainable Forestry Initiative 

(USA)
ATFS: American Tree Farm System 

(USA)
CSI: Canadian Standards Associati

on
Det certificerede skovareal udgør nu 

2,5% af Jordens samlede skovareal. 
Omkring 95% af det certificerede skov
areal ligger i den rige del af Verden, 
mens der kun er 5% i u-landene.

Kilde: www. pefc. org

Dansk savværk 
med FSC
De Små Savværker - Barritskov ApS er 
netop blevet FSC Chain of Custody- 
certificeret med certificeringskoden SA- 
COC-1178. Virksomheden er dermed 
Danmarks første 100% FSC certificere
de savværk og trægrossist.

De Små Savværker- Barritskov bliver 
leveringsdygtig i danske løv- og nåle
træsarter fra Barritskov skovdistrikt, 
skåret efter specifikation. Savværket vil 
derudover være lagerførende i træ og 
trælast fra det øvrige Europa samt visse 
tropiske hårdttræsarter. Endelig er virk
somheden distributør af FSC-certificeret 
arkpapir.

Virksomhedens udvikling og produk
ter kan følges på www.smallmills.com.

Yderligere oplysninger: Kasper Kopp 
De små savværker Barrit Langade 182, 
DK-7150 Barrit Tel, + 45 75 69 19 57 / + 
45 20 90 63 96

Forslag om FSC 
i statsskove
SF har foreslået at de danske stats
skove skal få en FSC certificering. Iføl
ge Politiken sker det i forlængelse af en 
folketingsbeslutning for et par måneder 
siden om at "offentlige institutioner skal 
sikre at det tropiske træ de køber er 
bæredygtigt produceret efter FSC stan
darder.

SF’s miljøordfører Jørn Jespersen 
mener ikke vi kan stille høje krav til skov
driften i u-lande uden selv at opfylde de 
samme krav. Han siger at Danmark er 
førende på en række miljøområder. Et af 
de steder vi ikke er i front er på skovom
rådet, men det kan FSC rette op på.

Jørn Jespersen er parat til at inddra
ge spørgsmålet i SF’s finanslovudspil 
hvis der ikke kan skaffes politisk opbak
ning til forslaget. Han skønner at certifi
katet vil koste under 1 mio. kr for stats
skovene. Han mener samtidig der kan 
opnås en merindtægt på træsalg i takt 
med at efterspørgslen på certificeret 
træ vokser.

Peter Feilberg fra Nepcon - som kan 
foretage FSC-certificering - mener ikke 
der er større vanskeligheder med at FSC 
certificere de danske statsskove. Der er 
taget en række initativer som gør det let 
at certificere - bl.a. strategi for natursko
ve og beslutningen om at øge arealet 
med hjemmehørende træarter. Der vil 
være områder hvor indsatsen skal for
bedres, men det vil kun tage måneder 
hvis den politiske vilje er til stede.

To dage efter forslaget kom frem kom 
der positive reaktioner fra miljøordfører- 
ne i Socialdemokratiet og Radikale.

Kilde:Politiken 1.8.01 og 3.8.01

Kommentar til 
SF’s forslag
SF mener at certifikatet vil koste under 1 
mio. kr. I en samlet vurdering bør der

imidlertid også inddrages de merom
kostninger eller manglende indtægter 
som følge af omlægninger af driften.

Muligheden for at opnå merpriser for 
certificeret træ er som tidligere omtalt i 
Skoven (bl.a. Skoven 12/00) meget 
omdiskuteret og usikker.

SF’s motivation for at stille forslaget 
er ikke umiddelbart logisk. Det beslut
ningsforslag som Folketinget vedtog 
den 1. juni lyder nemlig:

"Folketinget opfordrer regeringen til:
1. At foretage de nødvendige 

ændringer i den offentlige indkøbspoli
tik, således at det sikres, at det træ fra 
tropiske skove, som offentlige og hal
voffentlige institutioner fremover køber, 
er lovligt og bæredygtigt produceret.

2. At anerkende det internationale 
miljømærke FSC (Forest Stewardship 
Council) som et eksempel på en trovær
dig garant for, at træ bærende dette mil
jømærke er lovligt og bæredygtigt pro
duceret.”

Kravet er således at træ skal være 
lovligt og bæredygtigt produceret, og 
FSC ses kun som et eksempel på en 
certificering.

SF har også været opmærksom på at 
der kan være flere muligheder. De hav
de anført følgende under bemærknin
ger til beslutningsforslaget da det blev 
fremsat den 27. april:

"FSC (Forest Stewardship Council) er 
til dato det eneste globale miljømærke, 
som på en troværdig måde garanterer 
træprodukters bæredygtighed. Hvis der 
fremkommer andre globale mærknings
ordninger for træprodukter med tilsva
rende høje standarder for økonomisk, 
miljømæssig og social bæredygtighed, 
og som bygger på uvildig tredjeparts
certificering og efterfølgende kontrol, 
kan træprodukter bærende disse mær
ker ligeledes betragtes som værende 
bæredygtigt produceret."

sf

Kilde:
www. folketinget, dk/samling/20001/beslut- 
ningsforslag_som_fremsat/B 197. htm 
www. folketinget, dk/samling/20001/beslut- 
ningsfors!ag_som_ vedtaget/B 197. htm

JJ Skovservice 1
v/'Jens Johansen ■ Vadet 2 • DK 4660 St. Heddinge 

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

Alle skoventreprenøropgaver udfores

CQ^,

Besøg os på www.jjskovservice.dk
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TIPS & TRICKS
- FORMIDLING AF LANDBRUG, SKOVBRUG OG JAGT

Af naturvejleder Eva Skytte, 
Dansk Skovforening

Fra en ny håndbog om 
formidling:

»Færre og færre dan
skere har direkte kend
skab til landbrug, skov
brug og jagt. Hvis vi 
ønsker børn og voksnes 
forståelse, må vi først 
og fremmest give dem 
oplevelser derude, hvor 
det sker.

Oplevelser er nemlig 
nøglen til viden og for
ståelse. Og oplevelser 
er forudsætningen for 
kvalificerede holdninger, 
som ikke er baseret på 
fordomme.”

Citatet oven for kan man læse i forordet 
til en ny håndbog, "Tips & tricks - for
midling af landbrug, skovbrug og jagt". 
Bogen giver inspiration og gode råd til 
skovfolk, jægere og landmænd, der vil 
formidle deres erhverv. Men andre der 
laver arrangementer i naturen kan også 
have glæde af bogen.

Bogen er primært skrevet til de som 
ikke har lavet arrangementer før, men 
som gerne vil i gang. Men også vi, der 
har lavet arrangementer før, kan have 
glæde af den.

Bogen beskriver hvad man skal tænke 
på før, under og efter et arrangement. 
Med den i hånden er man godt hjulpet, 
hvis man gerne vil i gang med at lave 
arrangementer i skoven.

Bogen er krydret med mange prak
tiske eksempler. Den er bygget op 
omkring en række spørgsmål som sam
tidig danner bogens kapitler. I boksen 
er nogle uddrag fra bogens kapitler.

BOGENS KAPITLER
Hvad har du på hjertet?
"Vores holdninger er altså et stort puslespil skabt af vores viden og tidligere 
oplevelser (herunder vores traditioner, erfaringer og nuværende situation). Ved 
at give folk oplevelser kan du måske ændre holdninger. Folk vil normalt ikke gå 
hjem med nye holdninger efter ét arrangement, men dit arrangement kan være 
den første brik til ændrede eller mere nuancerede holdninger”, kan man læse. 
Men hvordan får jeg budskabet igennem? Det kan man blandt andet læse i 
dette kapitel, som giver forslag til hvordan du udvælger og planlægger ind
holdet af et arrangement.

Hvem er din målgruppen?
Hvis du kender din målgruppe, kan du udforme dit arrangement, så bud
skabet slår igennem.
I bogen er der forslag til hvordan du kan lære din målgruppe at kende og en 
kort beskrivelse af udvalgte målgrupper - børn, unge, voksne, familier med 
børn, andre kulturer og handicappede.
F.eks. "I alderen fra ca. 12 til 18 år begynder de unge for alvor at kunne reflek
tere og tage stilling.......... Du kan for eksempel lave et arrangement, hvor de
unge skal fælde mindre træer i et område, der skal tyndes, save dem op i 2- 
meter stykker, beregne rumfang og salgspris. Bagefter kan du lade dem opleve, 
hvordan et stort træ bliver fældet og sammenligne prisen pr. rummeter på de 
to træprodukter".

Hvordan vil du gøre det?
Kapitlet handler om hvilke metoder og virkemidler du kan bruge i formidlingen. 
Et eksempel: "Der er stor forskel på, om deltagerne selv får lov til at mærke 
varmen fra lungerne på en nyskudt hare, eller om de kun får lov til at se dam
pen. Hvis de kommer tættere på tingene, bruger flere sanser (lugte, føle, se, 
smage, lytte) og ikke skal nøjes med at få det fortalt, så får de en oplevelse, 
der sætter sig dybt. Og som vil blive husket."

Hvordan får du folk til at komme?
Der er mange muligheder for at markedsføre arrangementer. Aviser, radio, tv, 
plakater, foldere og Internettet er nogle af dem. Bogen giver anvisninger på 
hvordan og hvornår de kontaktes. Der er også eksempler på hvordan en presse
meddelelse, artikel, annonce eller plakat kan udformes.
Hvilken type arrangement?
Her beskrives 3 typer af arrangementer og deres fordele og ulemper.

Hvad skal du huske før, under og efter?
"Sæt plads af i programmet til, at gæsterne kan opleve og suge indtryk til sig. 
Det kan ikke nytte noget, at du taler hele tiden. De skal have tid til at fordøje 
det, de oplever".
Det er et af de mange tips, du kan finde i denne del af bogen. Du kan desuden 
læse om betaling, materialer, love og regler, forsikringer, evaluering og meget 
mere.

Hvordan kan du gøre?
Her finder du tre forslag ti! hvordan man kan bygge et arrangement op om 
henholdsvis skovbrug, jagt eller landbrug. Arrangementet kan kopieres direkte 
- der er huskelister, forslag til pressemeddelelser og tekster til posterne på en 
jagtsti.
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Hurtigt resume
Essensen af kapitlerne er trukket ud i 
små tips & tricks-bokse. Boksene 
kan med fordel bruges som hurtig 
indføring eller repetition af bogen. 
Denne boks stammer fra kapitlet 
"Hvad har du på hjertet?".

T I P S  &  T R I C K S
BUDSKAB OG FORMÅL:
• vid hvad du vil
• vælg et klart budskab
• formuler dit 

budskab i en sætning
• vælg fa emner 

- hojst fem, der 
underbygger budskabet

• underbyg budskabet 
pa flere mader

• afpas indholdet 
til målgruppen

Åben skov
TAG PÅTUR i DEN SMUKKE ÉFTERÅRSSKOV lørdag d. 7. oktober mellom kl. 13-16

rv flmte enittrr urigmi «i loklcr
Li ofUfi m-ikIo ud Hl

40

"Tips & tricks - formidling af land
brug, skovbrug og jagt" er et samarbejde 
mellem Dansk Skovforening, Danmarks 
Jægerforbund og Landbrugsraadet. 
Skovbruger, jæger og landmand er ofte 
én og samme person. Og jagten, skov
bruget og landbruget påvirker hinan
den. Derfor har det været naturligt at 
samarbejde om udgivelsen af bogen.

Hjemmeside
Til bogen er knyttet en hjemmeside, 
www.land-skov-jagt.dk

Her kan du bl.a. finde forslag til ture 
og aktiviteter og henvisninger til litteratur 
og link. Fra hjemmesiden har du også 
mulighed for at udskrive bogen.

Hjælp med 
arrangementer
Vil du lave et arrangement i skoven, kan 
du altid kontakte Eva Skytte, naturvejle
der i Dansk Skovforening. Hun hjælper 
gerne med ideer og inspiration. Natur
vejlederen kan også inddrages i selve 
arrangementet. Eva Skytte kan kontak
tes på tlf. 33 24 42 66 eller e-mail 
es@skovforeningen.dk

Medlemmer af de tre organisationer 
kan bestille bogen hos deres organisa
tion. Andre kan købe bogen for 100 kr. i 
Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 
København V tlf. 33 14 56 72.

På disse sider vises nogle eksempler 
på sider i bogen.

T I P S  &  T R I C K S
formidling af landbrug, skovbrug og jagt

Hvad skal du huske ...før?
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SKOVFORENINGEN 
HAR FÅET NY HJEMMESIDE

Af webredaktør Janne 
Bavnhøj, Dansk Skovforening

Ved generalforsamlin
gen den 12. juni præsen
terede Skovforeningen 
en ny hjemmeside.

www.skovforeningen. 
dk har fået nyt udseen
de og revideret sit ind
hold. Først og fremmest 
har medlemmerne fået 
sin egen afdeling.

Med fornyelsen udnyt
ter Skovforeningen nog
le af fordelene ved elek
tronisk kommunikation: 
hurtighed, let tilgænge
lighed og billig distribu
tion.

Medlemsafdelingen
Hjemmesiden har fået en afdeling kun 
for medlemmer af Skovforeningen. 
Siderne i medlemsafdelingen er beskyt
tet af et kodeord, som udleveres til hvert 
enkelt skovejende medlem.

Skovforeningen har forsøgt at samle 
de informationer der har betydning for 
medlemmerne. Det betyder bl.a. at nye 
markedsinformationer ligger i medlem
safdelingen. Markedsinformationerne 
har været på hjemmesiden siden marts 
2000 og er nu en vigtig del af den infor
mation Skovforeningen tilbyder med
lemmerne.

Hidtil har alle markedsinformationer 
været offentlig tilgængelige. Offentlighe
den har stadig adgang til listen over 
godkendte maskinopmålere, og efter tre 
måneder kan alle se analysen af mar
kedssituationen til prisstatistikken - 
under knappen markedsinfo.

Derimod er den nyeste analyse af 
markedssituationen og den nyeste pris
statistik kun tilgængelig i medlemsafde
lingen. Det samme gælder konjunktur

barometeret, markedsindikatorer og 
prisudvikling.

Udover markedsinformationer har 
man i medlemsafdelingen adgang til 
indkaldelser til skovkredsmøder. Man 
kan downloade standardkontrakter, 
Skovforeningens årsberetninger og det 
seneste regnskab.

Som noget helt nyt har Skovforenin
gen oprettet funktionen: Orientering til 
medlemmer. På siden orienterer Skov
foreningen mere detaljeret om sit arbej
de og om sager der har særlig interes
se for medlemmer.

Elektronisk månedsbrev 
Desuden udsender Skovforeningen nu 
et månedsbrev via e-post så medlem
merne får endnu bedre muligheder for 
at følge foreningens aktiviteter.

Månedsbrevet er en særlig oriente
ring til medlemmer og en orientering om 
hvad der er tilføjet og ændret på hjem
mesiden den forløbne måned. Er man 
ikke fast bruger af hjemmesiden, kan 
man altså med månedsbrevet skabe sig 
et overblik over aktiviteterne.

Vi holder naturligvis ikke op med at 
skrive papirbreve til medlemmerne.
Men da distributionen af information på 
e-post og internet er billig vil vi benytte 
elektronikkens muligheder for at kunne 
tilbyde medlemmerne en langt hyppige
re og hurtigere orientering end der er 
råd til pr. brev.

I det seneste halve år har vi arbejdet 
på at indsamle medlemmernes e-post 
adresser. Pr. 1. august havde 200 med
lemmer tilmeldt sig medlemsafdelingen, 
og stadig flere kommer til. Er man end
nu ikke tilmeldt kan det gøres via hjem
mesiden.

I medlemsafdelingen er en formular 
som medlemmer der mangler bruger
navn og kodeord kan udfylde, så kvitte
res der med brugernavn og kodeord.

Ændret udseende
Sidens udseende er ændret, så der nu 
er væsentlig mere farve. Det betyder 
ikke at den bliver langsommere - tvært
imod. Vi har prioriteret at siderne skal 
åbnes så hurtigt som muligt, og at der 
kun bruges grafik, hvor det er nødven
digt. Grafik er typisk det der giver lange 
downloadtider.

Det ændrede udseende betyder 
også at nyhederne er blevet mere synli
ge. Således kan man nu se et lille resu
me af de 3 seneste nyheder på forsi
den. Hovedmenuen er flyttet til toppen 
af siden, så pladsen udnyttes bedre.

Overblik og søgning 
For at give overblik over hjemmesiden 
er der oprettet en Indholds-knap - det 
der ofte kaldes: sitemap. På Indhold fin
des alle hoved- og undermenupunkter, 
så man kan danne sig et indtryk af 
strukturen på hjemmesiden.

I løbet af efteråret oprettes en søge
funktion så man let kan finde frem til 
relevant information.

Nye knapper
Der er lavet to nye knapper i hovedme
nuen: “Brænde” og “Aktiviteter i sko
ven”.

Brænde
Informationer om brænde har været 
meget populære. Det ses dels ved 
antallet af besøg på brændesiderne, 
dels på antallet af andre hjemmesider 
der opretter link til dette afsnit.

Den enkeltside som var mest besøgt 
på den gamle hjemmeside, var listen 
over de af Skovforeningens medlemmer 
der sælger brænde. Der er også mange 
som har set informationerne om håndte
ring, tørring og opmåling af brænde, og 
det er typisk disse afsnit som andre 
hjemmesider opretter link til. Fx. er der 
oprettet link fra DR’s forbrugerprogram 
"Rene ord for pengene” og hjemmesi
den www.stihl.dk.

Konsekvensen af brændesidernes 
popularitet er at brændeinformationer 
prioriteres højt i den nye struktur. På for
siden er der nu oprettet en knap til 
brænde så vi endnu bedre kan formidle 
kontakten mellem brændesælger og 
brændekøber. Medlemmer af Skovfore
ningen som endnu ikke er på listen af 
brændesælgere kan melde sig til via 
hjemmesiden.

Aktiviteter i skoven 
Under denne knap har vi samlet infor
mationer der er rettet mod skovgæsten. 
Det gælder både den der vil gå en tur, 
den der vil låne en aktivitetskasse, den
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Dansk Skovforening
Lavere satser for basisforsikrinq gennem
Dansk Skovforening
Skovforeningen kan reducere præmierne i 
forhold til de oprindelige udmeldinger, fordi 
Sk ovdyrk erfør« runge n har udbyder egen 
forsikring.

Login
Har du glemt kodeowlgt

Viden om skov 
pé nettetMarkedstndikatorerne er opdateret °t>

Læs orri prismdex, valutakurser, prisudvikling 
pi råtræ, prisudvikling pS skåren vare m.m. Har du været en tur i 

skovbiblioteket?
Se det pA
www .skoveniskgjen .dk

Forsikrinqsnvt
Alle dokumenter orn forsikring er samlet 
undet ét tema. Det drejer sig om nyheder, 
begæringer, forsikringsbetingelser og et 
program til beregning af præmie og 
erstatning for tabsforsikring.

Hvor lang tid holder 
bøg som udvendig 
beklædning?
Find svaret i leksikonet 

vfww.1rae.net - Trie 
FrM.ljo

Dansk Skovforening, Amalievej 20 , 18 75 Frederiksberg C 
tif. 5324 4266 fax 3324 0242 

epost: info ‘^skovforeningen .dk

Figur 1. Den ny forside på Skovforeningens hjemmeside.
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Figur 2. Antallet af besøg de seneste 10 måneder på www.skovforeningen.dk

der vil oprette en skoleskov og den 
gæst der vil på jagt eller se listen over 
godkendte hagl.

Andre hjemmesider 
om skov
Hidtil har listen med link til andre hjem
mesider, været splittet op i danske og 
udenlandske. Nu er listen samlet under 
ét, sorteret i 11 forskellige kategorier.

Listen er fokuseret på hjemmesider 
der har relevans for folk som arbejder 
med skovbrug. Det betyder bl.a. at 
kategorien "Opslagsværker på nettet” 
henviser til hjemmesider med on-line 
flora, skov- og træleksikon, on-line pato
logi database osv.

Der kommer hele tiden nye link til, og
brugere er altid velkomne til at opfordre 
til at der føjes nye link til listen.

Besøgstal
I 2001 har hjemmesiden haft besøg ca. 
100 gange om dagen. Det er især 
brænde- og markedsinformationer der 
er efterspørges.

Som det ses af figur 2 er antallet af 
besøg stigende.

Reaktioner
Vi håber at den nye hjemmeside vil 
opleves som en forbedring for de man
ge besøgende. Man er selvfølgelig altid 
velkommen til at give sin mening til ken
de - skriv til info@skovforenmgen.dk 
eller brug knappen kontakt.

»fissil §
KVALITETSPLANTER TIL

m

Vi?

m

I
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_____________

PETER SCHJØTTS Plantedele
Hedegårdvej 5, 7361 Ejstrupholm, tit. 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.

jtå
JOHANSENS PLANTESKOLE

DAMHUSVEJ 10?,, BRØNDSTED • 7080 BØRKOP 
FAX 75 8b 0? 08 • TE1, 75 86 62 22
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NATURNÆR SKOVDRIFT
- NØGLEN TIL BÆREDYGTIGHED

I SKOVBRUGET?
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Foto 1. Kultur med sitkagran og japansk lærk efter renafdrift, St. Hjøllund. Ved renaf
drift skabes der ikke blot problemer for biodiversiteten, men vigtigst af alt øde
lægges skovklimaet, og den biologiske kontrol på arealet mistes. Herved opstår der 
en række problemer for genvæksten såsom græs, frost, mus, snudebiller mv., der i 
det klassiske skovbrug imødegås med intensive og ofte dyre kulturtekniske tiltag 
(mekanisk renholdelse, pesticidbehandling mv.).
Det naturnære skovbrugs afkald på brugen af renafdrift har sin baggrund i at sikre 
skovklimaet, bevare den dyrkningsmæssige kontrol og bygge på spontan foryngelse. 
Foto: S. Fodgård.

Af professor J. Bo Larsen, 
Sektion for Skovbrug, KVL

Den naturnære drift 
søger at løse en række 
af de problemer der 
opstår ved renafdrifter.

Naturnær drift er ikke 
et fast system, men en 
værktøjskasse hvor man 
tager de dele som frem
mer driftsformålet. 
Artiklen diskuterer de 
værktøjer man kan 
anvende - bl.a. naturlig 
foryngelse, vedvarende 
skovdække, måldiame- 
terhugst og blandskov.

Naturnær drift anven
des kun lidt i dag, fordi 
man lagde vægt på ved
produktion efter skove
nes ødelæggelse i 1700- 
tallet.

Naturnær drift bør 
først bruges når det er 
økonomisk fordelagtigt.

De nye retningslinier for bæredygtig 
skovdrift tager udgangspunkt i princip
perne for naturnær skovdrift (se Bjerg et 
al. 2001).

Det primære mål er at sikre en bære
dygtig vedproduktion gennem valg af 
lokalitetstilpassede træarter og gennem 
driftsformer, der sikrer skovklimaet, for
bedrer jordbundstilstanden og udnytter 
skovenes naturlige processer såsom 
selvforyngelse og naturlig udskillelse. 
Herved vedligeholdes og forbedres 
skovens produktionsevne, det naturlige 
foryngelsespotentiale og biodiversiteten. 
En skov i naturnær drift vil typisk bestå 
af en blanding af flere træarter i forskel
lige aldre.

Retningslinierne er opdelt i 13 
hovedpunkter. De første 10 beskriver 
principperne for en økonomisk-produk- 
tionsorienteret naturnær drift, mens de 
sidste 3 beskriver særlige tiltag til speciel 
fremme af biodiversitet (nr. 11), friluftsliv 
(nr. 12) og særligt intensive produktions
former (nr. 13).

Omlægning af skovdriften til naturnær 
dyrkning skal ikke ses som et radikalt 
brud med den hidtidige drift. Det er en 
logisk og nødvendig udvikling dels for 
at kunne sikre naturværdierne i skoven, 
dels som en nødvendig tilpasning af 
skovdriften for at forbedre stabiliteten. 
Dette gælder ikke mindst under truslen 
om klimaændringer og i en situation

med vedvarende lave produktpriser og 
høje produktionsomkostninger.

Retningslinierne er blevet til i en 
arbejdsgruppe med repræsentanter for 
alle skovbrugets interessenter. De er 
udviklet i dialog mellem interessenterne 
og repræsenterer således kompromisset, 
der bedst sikrer de mange og oftest 
modstridende interesser, som knytter 
sig til skovene.

Hvorfor naturnær drift?
Det klassiske skovbrug skaber en række 
problemer i forhold til skovens natur
værdier, fordi det bygger på driftsmeto
der, der ofte modarbejder skovens 
naturlige processer. Det klassiske flade-
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Dyrkningsmæssigt Klassisk Naturnær
“værktøj” drift drift

Renafdrift +++ (+)
Kontinuert skovdække + +++
Ens aldre + + + (+)
Uens alder + ++
Monokultur +++ (+)
Blandskov + ++ +
Udenslandske arter ++ +
Hjemmehørende arter ++ +++
Fladedrift + + + (+)
Enkelttræ drift + ++
Kunstig kultur +++ +
Naturlig foryngelse + +++
Pesticider og gødskning + (+)
Jordbearbejdning ++ +

+++ bruges i udpræget grad, ++ bruges ofte, + bruges sjældent; (+) bruges und
tagelsesvist

Tabel: Skovdyrkning ved hhv. klassisk og naturnær drift. Det mest markante skift fra 
klassisk til naturnær drift er nok overgangen fra renafdriftssystemet til kontinuert 
dyrkning: men dækskovsprincippet er jo heller ikke ukendt i "klassisk" dyrkning. 
Tilsvarende vil overgangen fra den ensaldrende monokultur til mere arts- og alders
varierede bevoksninger betyde nye udfordringer, som dog ikke er os helt fremmede. 
Overgangen til naturnær drift vil betyde en opprioritering af de hjemmehørende 
arter, men det betyder ikke samtidig, at de gode erfaringer med en række indførte 
træarter ikke fortsat kan og bør udnyttes. Og enkelttrædrift (måldiameterhugst) er 
ikke et ukendt begreb i det aldersklassevise skovbrug.
Vi skal afgjort samle mere erfaring omkring brugen af naturlig foryngelse, men de 
sidste ti ar har allerede givet os mange. Endelig betyder omlægning til naturnær 
drift, at vi må give afkald på henholdsvis nedprioritere brugen af hjælpestoffer og 
jordbearbejdning, men dette vil ikke være et problem, når den naturnære dyrknings 
skovstrukturer først er opnået.

skovbrug, hvor diskontinuert drift (ren
afdrift) er almindelig, modvirker således 
den naturlige variation samt de strukturer 
og processer, der bidrager til at sikre 
biodiversiteten (Rune, 2001).

Tilsvarende viser det klassiske skov
brug i stigende grad problemer med 
stabiliteten (stormfald, udtørring, mang
lende klimatilpasning). Det skyldes pri
mært den udbredte brug af ikke- 
hjemmehørende træarter - herunder 
især nåletræer - i ensaldrende renbe
stande. Sådanne bestande forventes 
tilsvarende at få problemer med at 
tilpasse sig mulige klimaændringer.

Renafdriftssystemet medfører store 
udgifter til nykultur samt ingen eller kun 
yderst ringe indtægter i første halvdel af 
omdriften. Herved båndlægges store 
investeringer over lange tidsrum med 
begrænset udsigt til en acceptabel for
rentning.

Løsningen ligger ikke i fortsatte juste
ringer af det bestående driftssystem, 
men i at tage fat i systemet i sin helhed. 
Dette sætter fokus på et skovdriftskon

cept, der i højere grad tager udgangs
punkt i de naturlige successions- og 
procesforløb med inspiration fra den 
urørte skov (Larsen 1997, Larsen et al. 
2001) .

Skovbruget er derfor i fuld gang med 
at udvikle nye driftsformer - henholds
vis genopdage gamle dyrkningssyste
mer - som i højere grad inddrager de 
forskellige økologiske, miljømæssige 
og sociale hensyn i skovdriften under 
sikring af skovbrugets økonomiske ind
tjeningsevne. Disse nyere tendenser 
kan sammenfattes under betegnelsen 
naturnær skovdyrkning.

Hvad er naturnær drift?
Det primære mål med den naturnære 
skovdrift er at optimere vedproduktio
nen økonomisk. Det sker ved valg af 
lokalitetstilpassede - herunder især 
hjemmehørende - træarter, enkelt
trædrift blandt de større træer (måldia
meterhugst) og ved at undgå indgreb 
som skader skovens klima, jordbund og 
biodiversitet - f.eks. renafdrifter og brug

af pesticider (Larsen og Madsen, 2001). 
Herved fremmes skovens produktions
evne, stabilitet og muligheder for for
yngelse.

Et centralt element i den naturnære 
drift er biologisk rationalisering ved at 
udnytte skovens naturlige processer 
som f.eks. naturlig foryngelse og natur
lig uddifferentiering i driften. Herved 
opnås i højere grad (i modsætning til de 
p.t. fremherskende monokulturer) alders
varierede bevoksninger med forskellige 
træarter i blanding.

Disse skove vil være mere stabile 
overfor f.eks. storm og en række arts
specifikke skadevoldere. De vil bedre 
kunne tilpasse sig klimaændringer, og 
de vil være mere fleksible og robuste i 
det lange løb overfor skiftende brug og 
varierende plejeintensitet fra menne
skets side.

Naturnær dyrkning vil i væsentlig 
grad bidrage til sikring af biodiversiteten 
i produktionsskovene. Dels fordi skov
økosystemet i sin arts- og aldersstruktur 
får større lighed med det økosystem, 
som skovens biodiversitet naturligt er 
tilpasset, dels fordi der sker en øget 
brug af hjemmehørende træarter, der er 
større kontinuitet i skovdække og skov
udvikling, ringe brug af jordbearbejd
ning ved foryngelse samt ingen brug af 
pesticider.

En justering af 
’’værktøjskassen”
Det er vigtigt at pointere, at naturnær 
drift ikke er et fastdefineret dyrknings
system, men en værktøjskasse, skov
dyrkeren kan gribe ned i og tage netop 
det værktøj, der i den aktuelle skov
situation og under de givne økonomiske 
forudsætninger er velegnede til fremme 
af ejerens hhv. samfundets specifikke 
driftsformål.

I tabellen er de vigtigste "værktøjer” 
listet med angivelse af deres respektive 
betydning i klassisk hhv. naturnær dyrk
ning. Det fremgår heraf tydeligt, at de 
nye retningslinier for bæredygtig skov
drift ikke et nyt dyrkningsparadigme, 
men en justering af den "værktøjskasse”, 
vi fremover skal bruge til at styre skov
udviklingen.

I det følgende vil jeg vurdere 
de i tabellen opstillede værktøjer set 
ud fra en økonomisk-driftsmæssig 
synsvinkel.

Renafdrift vs. kontinuert 
(vedvarende) skovdække 
Renafdriftssystemet har mange fordele. 
Det sikrer en høj produktion, giver plan
lægningsmæssigt overskuelige skove 
og skaber grundlag for en driftsteknisk 
rationalisering. Renafdriften skaber 
udgangspunkt for et rationelt kulturan
læg, men forårsager samtidig en række 
problemer, især fordi skovklimaet går 
tabt.

Renafdriften medfører store udgifter 
til kulturanlæg og er samtidig udgangs
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punktet for en række kulturproblemer 
(frost, græs, mus, snudebiller mv) Disse 
problemer indskrænker den dyrknings
mæssige handlefrihed (fx træartsvalget) 
samt skaber behov for udgiftskrævende 
og miljøbelastende indgreb såsom jord
bearbejdning oq anvendelse af pestici
der (Foto 1).

Ved at undgå renafdrifter - hvilket er 
et centralt princip i naturnær drift - vil 
skovklimaet generelt forbedres med 
bedre produktion og foryngelsesbetin
gelser til følge. De forbedrede foryngel
sesbetingelser vil bidrage til at sænke 
kulturudgifterne gennem brug af natur
lig foryngelse samt reduktion i kultur
plejen, Desuden vil brugen af miljøbela
stende teknikker kunne reduceres hen
holdsvis helt undgås.

Ensaldrende vs. aldersvarierede 
bevoksninger
Det aldersklassevise skovbrug med de 
ensartede og ensaldrende bevoksninger 
skaber store muligheder for teknisk 
rationalisering, giver en høj produktion 
og er planlægningsmæssigt overskue
ligt. Samtidig er det dog også disse 
ensartede bevoksninger, der bliver 
udsatte for de store katastrofer som fx 
stormfald.

Ikke at uensartede og uensaldrende 
bevoksninger bliver forskånet for storm
fald og andre katastrofer; men i mod
sætning til de ensaldrende renbestande 
bliver de sjældent genstand for et total 
sammenbrud med tab af skovklima og 
produktion til følge. Der vil som oftest 
være arter og/eller aldre, der ikke ram
mes af katastrofen, således at der er 
skovstrukturer at bygge videre på.

Monokultur vs. blandskov 
De førnævnte betragtninger vedrørende 
ensaldrende og uensaldrende bevoks
ninger kan tilsvarende bruges ved 
sammenligningen mellem monokulturer 
og artsblandede bevoksninger.

Der er dog en række yderligere for
hold, der ud fra et driftsøkonomisk syns
punkt taler for en mere udbredt brug af 
artsblandinger; den vigtigste er truslen 
om mulige klimaændringer. Selv om 
meget tyder på at klimaet generelt bli
ver varmere, er der dog også mulighed 
for at Nordvesteuropa kommer til at 
opleve et koldere klima, hvis Golfstrøm
men svækkes; tilsvarende hersker der 
stor usikkerhed om udviklingen i nedbør 
og stormfrekvens.

Den bedste måde at imødegå denne 
usikkerhed i skovdyrkningen er at 
udnytte den risikospredning, der ligger i 
blandskoven.

Et eksempel: Selv den mest økologisk 
primitive blanding af rødgran og 
sitkagran kan tage højde for forskellige 
klimaudviklinger: Skulle det i løbet af de 
næste 20 til 30 år blive varmere (især 
med milde vintre) vil sitkagranen komme 
i optimum og rødgranen sygne hen. 
Omvendt skulle Golfstrømmen bøje af,

vil Danmark komme til at ligge inden for 
rødgranens "naturlige" udbredelses
område og sitka komme i problemer. 
Blandingsbevoksningen kan således 
udskyde træartsvalget til vi ved noget 
mere om klimaudviklingen.

Blandskoven er således et centralt 
element i den naturnære drift ved at 
skabe risikospredning, fremme foryn
gelsespotentialet samt at sikre stabilite
ten og naturindholdet i skoven. Arts
blandinger ses ofte i naturen (den urør
te skov), og her viser de en stor grad af 
selvregulering.

I den forstlige praksis oplever vi hyp
pigt det modsatte; blandingsbevoksnin
ger er svære at styre, idet arterne som 
oftest ikke harmonerer vækstmæssigt. 
Blandskoven er dog her blevet presset 
ind i det ensaldrende skovbrugs spæn
detrøje. Brugen af artsblandinger i det 
naturnære skovbrug skal derfor ses i 
snæver sammenhæng med behovet for 
aldersvarierede bevoksninger. Blandin
ger skal således mere tænkes ind i 
langsigtede successionsforløb fra pioner- 
til klimakssamfund samt som mikrosuc- 
cession i klimaksskoven (foto 2).

Brug derfor arter, der kan forynge sig 
og udnyt disse i relation til deres økologi: 
dvs. succession fra pionerer (fyr, eg, 
birk, lærk) til klimaksarter (bøg, lind, 
ædelgran, grandis, sitka, rødgran). Og 
udnyt mikrosuccession blandt klimaks
arter - dvs. arter der veksler inden for 
samme skovtype såsom bøg, lind, 
ædelgran, grandis, sitka, rødgran - og 
gapspecialister - dvs. arter der kan 
udnytte huller i den lukkede skov såsom 
ask, ær, douglas.

Udenlandske vs. hjemmehørende 
træarter
Brugen af udenlandske træarter i skov
bruget går helt tilbage til midten af 
1700-tallet, En række udenlandske 
træarter - især rødgran, sitkagran, 
douglas, lærk samt pyntegrøntarterne 
nordmannsgran og nobilis - har vist et 
højt produktionspotentiale under danske 
forhold. De har op gennem det sidste 
århundrede i væsentlig grad bidraget til 
skovbrugets økonomi, og det er svært 
at forestille sig et produktionsskovbrug 
uden brug af disse arter.

Det naturnære skovbrugs fremme af 
hjemmehørende træarter skal primært 
ses i relation til ønsket om større natur
indhold og bedre stabilitet i skovbruget. 
Rationalet bag dette er, at hjemme
hørende arter og lokale provenienser 
har tilpasset sig de herskende dyrk
ningsbetingelser, herunder klima
ekstremer.

Når Danmark fra naturens hånd er 
fattig på nåletræer har dette givetvis sin 
begrundelse af vindklimaet, med kon
stant udtørrende vinde og hyppige 
storme i vinterhalvåret. De store storm
faldskatastrofer i det forgangne århun
dredes sidste halvdel er således en 
direkte følge af de sidste hundrede års

massive nåletræsekspansion. En større 
satsning på hjemmehørende løvtræarter 
vil derfor bl.a. mindske risikoen for 
stormfald.

Det er dog vigtigt at fremhæve, at 
også ikke-hjemmehørende arter har 
deres plads i den naturnære drift, hvis 
de viser evne til selvforyngelse og ikke 
optræder invasive, dvs. fortrænger 
anden flora og fauna.

Truslen om klimaforandringer under
streger yderligere behovet for skov
brugets "gæstearbejdere", idet disse 
skaber en bredere genetisk basis for 
dyrkningsmæssig tilpasning. Især er 
der en række nordvestamerikanske 
arter - herunder douglas, grandis og 
sitka - med deres store genetiske varia
tion og tilpasningsevne som udgør en 
særlig betydningsfuld ressource.

Fladedrift vs. enkelttrædrift 
Det klassiske skovbrugs udprægede 
brug af fladedriften er en logisk konse
kvens af renafdriftsprincippet, der 
løbende nulstiller skovstrukturen. 
Arbejdsteknisk og planlægningsmæs
sigt har fladedriften store fordele, men 
ved at arbejde over hele fladen bliver 
indgrebene ofte mere omfattende og 
omkostningstunge frem for mere 
punktvise indgreb, dér hvor ønsket 
henholdsvis behovet opstår.

Det naturnære skovbrugs fokusering 
på enkelttræet frem for fladedriften har 
derfor tilsvarende udgangspunkt i øko
nomiske overvejelser. Det bedste økono
miske udbytte af skovdriften opnås, når 
det enkelte træ fældes på det tidspunkt 
som er det rette ud fra træets dimension 
og markedsforholdene (måldiameter- 
hugst, se fx Heding, 2000 og foto 4).

I modsætning hertil er målet for 
renafdriftsskovbruget, at alle træer i en 
slutbevoksriing når deres optimale 
omdriftsalder samtidig (dimensions- og 
kvalitetsmæssigt). Dette er imidlertid 
aldrig muligt, og derfor vil de fleste 
træer ved slutafvirkningen enten have 
overskredet eller endnu ikke nået deres 
økonomisk optimale hugsttidspunkt.
Den naturnære drift optimerer derimod 
enkeltræets økonomi, men dette mod
virkes af de som oftest højere omkost
ninger forbundet med enkelttrædriften.

Enkelttrædriftens "plukhugstlignende" 
indgreb bliver desuden "motoren” for 
den strukturudvikling, som på længere 
sigt giver de ønskede stabilitets- og 
naturgevinster.

Kunstig kultur vs. naturlig 
foryngelse
Et af de vigtigste økonomiske argumen
ter for den naturnære drift er de mulige 
besparelser, der ligger i brugen af 
naturlig foryngelse i kulturetableringen. 
Kulturomkostninger udgør som oftest 
den største enkelte udgiftsfaktor i det 
klassiske fladeskovbrug, og de falder i 
forhold til produktionen på et særdeles 
ugunstigt tidspunkt.
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Foto 2. Naturnær drift på Forstamt Schweinsberg. Blanding af 
eg, skovfyr, rødgran og bøg i et naturnært dyrkningssystem. I 
denne uensaldrende og til dels gruppevise blanding ses en 
succession fra lystræer (skovfyr, eg) til mere skyggeprægede 
arter (bøg, rødgran).
Sådanne blandinger udviser en stor grad af økologisk stabili
tet og økonomisk risikospredning. Da de i princippet bygger 
på naturlige struktur- og successionsforløb, indeholder de en 
udpræget grad af naturautomation med deraf følgende mulig
heder for biologisk rationalisering. Den store nichevariation i 
kombination med den kontinuerte drifts relativt stabile proces
forløb giver gode muligheder for at beskytte den biologiske 
mangfoldighed og levere naturoplevelser for skovgæsten. 
Foto: J.B. Larsen.
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Foto 4. Bøgedyrkning i Als Nørreskov. Et af de få eksempler 
på konsekvent anvendelse af naturnær dyrkning i Danmark. 
Skovdyrkningen gennemføres her alene ved hugst af enkelt
træer når de er salgsklare eller har en dårlig kvalitet (måldia- 
meterhugst). Derved opstår vertikale skovstrukturer og et vel
udviklet skovklima med varierende lysforhold i skovbunden, 
som giver fremragende betingelser for foryngelse. Denne 
fremkommer spontant i grupper når et eller flere store træer 
fældes.
Driftsformen efterligner den strukturdynamik vi finder i den 
urørte skov. Dette vil i kombination med fravalg af pesticider 
og jordbearbejdning give gode muligheder for at udvikle bio- 
diversiteten. Foto: J. Bo Larsen.

Set ud fra et investeringsmæssigt 
synspunkt er udgifter af størrelses
ordenen 20.000 til 60.000 kr/ha i starten 
af produktionsprocessen den største 
hindring for at opnå en acceptabel for
rentning af den investerede kapital.
Især fordi investeringen er båndlagt 
over halve og hele århundreder og 
forventningerne om eksorbitante pro
duktpriser til sin tid er små.

Erfaringerne fra statsskovbruget i 
Niedersachsen (Nordtyskland), der for 
10 år siden omlagde driften efter natur
nære principper viser store besparel
ser på kulturbudgettet, primært fordi et 
stop for renafdrifter har minimeret 
behovet for dyre og arbejdsintensive 
kulturanlæg.

Hermed være ikke sagt at ethvert 
kulturanlæg gennem plantning skal (og 
kan) undgås i den naturnære drift - og 
slet ikke i omlægningsfasen. Der hvor

den naturlige foryngelse ikke indfinder 
sig inden for rimelig tid, eller hvor der 
mangler vigtige arter, vil det være nød
vendigt at foretage en suppleringsplant
ning hhv. et egentligt kulturanlæg.

Omvendt vil en målrettet brug af 
spontan foryngelse kunne medvirke til 
at sænke etableringsomkostningerne.
En kombination af naturlig foryngelse 
og suppleringsplantning vil bidrage til 
den ønskede udvikling af arts- og alder
svarierede skove (foto 3, 4 og 5).

Pesticider, gødskning og 
jordbearbejdning 
Brugen af pesticider og andre 
"hjælpestoffer” samt jordbearbejdning 
i skovbruget er udover de dermed for
bundne udgifter primært et problem for 
biodiversiteten og til dels for grundvan
det.

Ser vi bort fra den intensive pynte

grøntproduktion, der i retningslinierne 
har fået en særlig "dispensation", er 
brugen af pesticider og den intensive 
jordbearbejdning i det klassiske skov
brug primært knyttet til kulturetablering 
efter renafdrift. Det er her, der er brug 
for herbicider (græs), rodenticider 
(mus) og insekticider (snudebiller mv.).

Ved overgang til naturnær drift vil 
behovet for brugen af disse dyrknings
mæssige "krykker” blive mindre for helt 
at kunne undværes, når skovklimaet og 
foryngelsesevnen er blevet genskabt. 
Den nuværende brug af herbicider og 
omfattende jordbearbejdning ved 
skærmfladeforyngelser af bøg vil tilsva
rende kunne undværes når bøgehøj
skovens dårlige jordbundstilstand og 
ugunstige foryngelsesbetingelser for
bedres gennem mere vertikale struk
turer, herunder opretholdelse af en 
underetage.
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Foto 3. Spontan foryngelse efter stormfældet gran i Trend Skov. På meget nærings
fattige og dermed lavproduktive lokaliteter vil den største driftsøkonomiske fordel 
ved naturnær dyrkning ligge i muligheden for at spare kulturudgifter. Her ses en 19 
årig bevoksning af birk med indblandet røn og eg fremkommet ved spontan foryn
gelse, suppleret med en ekstensiv såning af birk efter stormfældet rødgran 1981 i 
Trend Skov.
Ved gennem såning aktivt at fremme den naturlige gen vækst efter en stormfalds
katastrofe - "forceret succession" - opnås med en yderst ringe indsats hurtigt 
naturværdier samt et skovklima, der skaber stor dyrkningsmæssig handlefrihed. 
Herunder hører muligheder for billigt at introducere klimaksarter som bøg, ædel
gran og andre. Foto: Maren Madsen.

Naturnær drift - hvorfor 
er man ikke kommet på 
det noget tidligere?
Når den naturnære drift nu synes at 
have så mange dyrkningsmæssige for
dele, hvorfor har principperne så ikke 
for længst fundet udbredt anvendelse i 
skovbruget? Der er ikke nogen enkel 
forklaring på dette, men jeg vil i det 
følgende prøve at skitsere nogle af de 
vigtigste årsager.

Ved grundlæggelsen af det såkaldte 
’’ordnede” skovbrug for ca. 250 år siden 
var skovene reduceret til få procent af 
landets areal. På grund af århundreders 
stærke flersidige overudnyttelse var 
ikke blot skovenes areal stærkt reduce
ret, men de få eksisterende skove var 
yderligere forhuggede og lysåbne med 
deraf følgende tab af skovklima.

Mulighederne for at udnytte natur
foryngelsen i produktionsprocessen var 
således yderst begrænsede. Det var 
derfor nødvendigt i vid udstrækning at 
satse på den plantede kultur og de deraf 
affødte homogene produktionsenheder.

Dette blev stærkt understøttet af 
behovet for at skabe kontrol gennem 
overskuelige planlægningssystemer. 
Skovene blev inddelt i årshugster (areal- 
fagværk) for at skabe planlægnings

mæssig orden og sikre kontrol, og det 
ordnede skovbrug blev født med 
normalskovsprincippets ensartede og 
ensaldrende bevoksningsstrukturer. 
Dette planlægnings- og kontrolprincip 
viste sig at være særdeles effektivt og 
har lige siden været fundamentet for 
skovplanlægningen.

Oprettelsen af de forstlige forsøgs
væsener rundt om i Europa i den sidste 
del af det forrige århundrede og i star
ten af dette (det danske blev således 
oprettet i 1901) bidrog yderligere til at 
befæste det klassiske, ordnede para
digma om vedproduktion. Dette har 
medført, at vi i dag råder over en omfat
tende viden omkring produktionens og 
kvalitetens afhængighed af træart, 
proveniens, hugststyrke m.v. i homogen, 
diskontinuert dyrkning. Derimod forelig
ger der næsten ikke undersøgelser af 
og erfaringer med mere naturnære 
dyrkningspraktikker byggende på arts- 
og strukturvarierede produktionsenhe
der i kontinuerte dyrkningssystemer.

Tilsvarende var udviklingen af skov
økonomien - og hermed udarbejdelsen 
af stringente driftsøkonomiske planlæg
ningsmetoder - i slutningen af forrige 
århundrede med til at fokusere på den 
ensaldrende højskovsdrift. Normal
skovsmodellen som planlægningsmæs

sigt ideal med lige store arealer af alle 
aldersklasser for den enkelte træart var 
det perfekte udgangspunkt for at lave 
økonomiske modeller. Med udgangs
punkt i forrentningskrav og likviditetsfor
løb kunne man da sammenligne træarter, 
hugstformer, plejetiltag, kulturmetoder 
mv. - men igen kun i relation til den 
ensaldrende højskov.

Den vigtigste barriere for at vurdere 
alternative dyrkningsmæssige mulig
heder - herunder den naturnære drift - 
er denne gennem de sidste århundrede 
snævre fokusering på den aldersklasse
vise højskovsdrift og deraf affødte man
gel på lokale erfaringer, forsøgsmæssig 
viden samt planlægnings- og model
værktøjer for uensaldrende blandskove.

I størstedelen af Europa og dermed 
også i Danmark har tanken om en mere 
naturnær dyrkning af skoven således 
været trængt i baggrunden af den 
aldersklassevise højskovsdrift med 
dens planlægningsmæssige og produk
tionstekniske fordele.

Men tanken om naturnær skovdrift er 
langt fra af nyere dato. I de mellem
europæiske bjerge (fx Schweiz), hvor 
skovens vigtigste opgave var beskyttel
sesfunktionen (laviner, erosion), kunne 
renafdriftsprincippet ikke realiseres. Her 
udviklede sig en tradition for naturnær 
drift byggende på den såkaldte "ordne
de" plukhugstdrift.

I Tyskland skabte Alfred Moller's 
forestillinger om skoven som organisme 
(den gryende økosystem-forståelse) 
omkring 1920 grundlaget for den 
såkaldte ”Dauerwald"-bevægelse, der 
fik sin logiske fortsættelse i tankerne om 
den "naturgemåsse Wirtschaftswald”. 
Efter 1950 er det især "Arbeitsgemein- 
schaft naturgemåsse Waldwirtschaft’’ 
(ANW), der specielt i det nordlige Tysk
land har været toneangivende indenfor 
naturnær skovdyrkning.

I 1989 blev der dannet en europæisk 
organisation - PRO SILVA - til fremme 
af naturnær skovdrift. I 1995 kom en 
dansk afdeling.

Den tyske naturnære drift er således 
udviklet som et driftsøkonomisk alterna
tiv til den "klassiske” drift, og længe før 
begrebet biodiversitet blev opfundet.
Det voksende behov for at sikre natur
værdierne i skoven giver derfor i dag 
den naturnære drift en ekstra fordel.

Nordtyske erfaringer med naturnær 
drift gennem de sidste 50 til 60 år - 
især på privatejede distrikter og også 
på dårligere boniteter - har vist, at 
driftsformen er økonomisk rentabel.

Statsskovene i Niedersachsen er 
bl.a. på baggrund af disse erfaringer 
for snart 10 år siden blevet omlagt til 
naturnær drift. En økonomisk analyse af 
denne omlægning dokumenterer - ud
over de forventede økologiske gevinster 
- store besparelser i kulturanlæg. Der 
har ikke været likviditetsmæssige pro
blemer i de første 8 år af omlægnings
fasen (Wollborn 2000).
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Naturnær drift - fuld fart 
frem?
Da naturnær drift har et klart økonomisk 
sigte, er det ved omlægning til natur
nær drift helt afgørende at holde sig 
driftsøkonomien for øje. Dette medfører 
at konvertering først bør sættes ind når 
det er økonomisk fordelagtigt.

Det vil derfor - afhængig af hvor 
naturnær den aktuelle bevoksnings
struktur er i udgangspunktet - tage en 
eller flere trægenerationer før en fuld 
transformering af skoven til naturnære 
strukturer har fundet sted. Omvendt vil 
det tilsvarende tage lang tid før de for
ventede økologiske effekter slår fuldt 
igennem.

Der er dog vigtigt ikke blot at se på 
den rene driftsøkonomi, idet der er 
betydelige miljømæssige gevinster ved 
en konvertering til naturnær drift, der 
bør indregnes ved en samfundsøkono
misk vurdering.

Set i et samfundsmæssigt perspektiv 
vil der være fordele ved at indlede kon
vertering fra traditionel til naturnær drift 
selv i de tilfælde, hvor der er tale om 
direkte produktions-økonomiske tab, så 
længe disse tab kompenseres af økolo
giske og samfundsmæssige gevinster 
(naturmiljø, biodiversitet, rekreation, kul
turmiljø). Disse overvejelser vil således 
være vigtige for det offentlige skovbrug 
og kunne tjene som udgangspunkt for 
udvikling af økonomiske incitamenter til 
naturnær omlægning af de private skove 
(Larsen, 2000).

Der er mange usikkerhedsmomenter 
og potentielle konflikter knyttet til en 
omlægning til naturnær drift (Larsen og 
Madsen 1991):

Hvordan harmonerer behovet for 
spontan foryngelse af specielt løvtræ
arter med ønsket om en høj vildtbestand 
og tilsvarende jagtindtægter?

Kan den naturnære drift realiseres 
samtidig med at skoven "tømmes" for 
forstligt personale?

Hvordan omlægges de store ustabile 
rødgranplantager på økonomisk for
svarlig vis?

Er det muligt at udvikle en naturnær 
driftsteknik, der i højere grad tager 
udgangspunkt i det enkelte træ9

Hvordan sikrer vi den nødvendige 
forskning samt videnopbygning og 
erfaringsudveksling blandt skovbrugets 
praktikere, og hvordan uddanner vi 
skovarbejderne og entreprenørerne i de 
naturnære principper?

Det vigtigste er dog, at der blandt 
skovens ’’interessenter” er blevet enig
hed om principperne for fremtidens 
skovdrift, og at disse principper mulig
gør en økonomisk rentabel drift med 
ejeren ved "roret”.

Det næste er, at der er en generel 
forståelse for at omstillingen tager tid, 
hvis de eksisterende og gennem årtier 
udviklede store produktionsmæssige 
værdier ikke skal tabes på gulvet.

Yderligere er det vigtigt at erkende,

Foto 5. Naturlig foryngelse i rødgran på 
næringsfattig bund i Giudsted Plantage. 
Omlægning til naturnær drift tager tid. 
hvis den skal foretages økonomisk for
svarligt. Det langsigtede mål for natur
nær drift af vore hedeplantager vil være 
at få introduceret løvtræ (bl.a. bøg) 
sammen med f. eks. rødgran og ædel
gran i uensaldrende strukturer.
At nå dette på én gang kan dog være 
meget dyrt. Det vil være mere økono
misk forsvarligt først at skabe alders- og 
dermed strukturvariation ved at bygge 
på spontan foryngelse af rødgran sup
pleret med såning af f.eks. birk. Bøgen 
og andre klimaks-arter kan så bringes 
ind på et langt senere tidspunkt, når 
skovstrukturen har forbedret skovklima
et. Foto: Flemming Rune.

at vi står ved begyndelsen af en lang 
læringsproces, hvor vi løbende kommet 
til at justere på målene og udvikle red
skaberne i takt med de indsamlede 
erfaringer og nye forskningsresultater.

Vejen frem bliver spændende, og vi 
er allerede kommet godt fra start.
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MEDDELELSE
Suså planteskole v/Jan Olsen og Johansens planteskole ApS v/ Peter L. Jensen har 
pr. 1. juli 2001 etableret et samarbejde omkring produktion og salg af skovplanter.

Samarbejdet etableres i bestræbelserne på, at styrke begge virksomheder såvel i det 
nuværende som i det fremtidige marked for planter til dansk skovbrug.

Der vil fremover foregå en uændret produktion i begge virksomheder, ligesom såvel 
Jan Olsen som Peter L. Jensen også fortsat vil være aktive med salg. 
Administrationen vil foregå fra Johansens planteskole ApS.

Vi håber såvel nuværende som nye kunder og leverandører vil tage godt 
imod dette fremadrettede tiltag.

Med venlig hilsen
Jan Olsen / Peter L. Jensen
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NATURNÆR SKOVDRIFT
- VI HAR VÆRET DER FØR

Af lektor Per Holten-Andersen 
og redaktør Søren Fodgaard

Principperne om natur
nær skovdrift har været 
kendt og debatteret i 
Danmark i mindst 150 
år, og de har været 
praktiseret gennem 
tiden i mange varianter 
af adskillige af skovbru
gets centrale personlig
heder. Principperne gik 
dog ”af mode” i perio
den for konvertering fra 
løv til nål i 1940-1980.

Mange elementer af 
naturnær skovdrift er 
funderet i sund økono
misk fornuft. Men meto
derne kræver tålmodig
hed og skal tilpasses 
lokale forhold. Der er 
ikke én og kun én 
model.

Denne artikel er et sammendrag af et 
foredrag som blev holdt af Per Holten- 
Andersen, Sektion for Skovbrug, Land
bohøjskolen, ved Skovforeningens 
generalforsamling den 12. juni.

Red.

Naturnær skovdrift som begreb er 
dukket op igen i skovbrugets debat 
inden for de seneste 5-10 år. En drifts
form med naturlig foryngelse, mindre 
udtynding og maximal begrænsning af 
renafdrifter.

Formålet er bl.a. at begrænse 
omkostninger til kulturanlæg og -pleje, 
og dermed nedbringe investeringernes 
størrelse. Man vil formentlig også kunne 
opnå en højere fysisk stabilitet (over for 
stormfald) og biologisk stabilitet (over 
for insekter, svampe og patogener

generelt), ligesom der er basis for et rigt 
plante- og dyreliv.

Naturnær skovdrift i 
Danmark gennem 150 år
Skovødelæggelse og renafdrifts
systemet
Naturnær skovdrift er ikke en "opfindelse" 
fra de seneste år. Det er snarere den 
traditionelle skovdrift som er relativt ny, 
idet den opstod på baggrund af skov
ødelæggelserne i 1600- og 1700-tallet. 
Der var dengang behov for en renove
ring hvis man skulle genetablere skov
ene, og man udviklede da den klassiske 
højskovsdrift med renafdrift og anlæg af 
kunstige kulturer - som en renoverings
driftsform.

Der investeres imidlertid meget kapi
tal i kunstige kulturer. De tyske skov
økonomer Faustmann og Pressier 
udviklede i 1800-tallet teorier om, at 
denne kapital skulle forrentes med en 
rente svarende til den tabte forrentning 
ved ikke at investere kapitalen i en alter
nativ investering.

Dette leder til optimalitetskriteriet 
"maximering af jordværdien", den 
såkaldte Bodenreinertragslehre. Boden- 
reinertragslæren fremmer tendensen til 
at billiggøre kulturudgiften og trækker 
dermed i retning af naturnære driftsfor
mer.

Omkring 1850 opstod imidlertid en 
kraftig reaktion mod disse tanker, speci
elt mod overhovedet at regne med ren
ter i skovbruget.

Der blev udviklet en teori hvis opti- 
malitetskriterie var "maximering af det 
årlige kasseoverskud”, den såkaldte 
Waldreinertragslehre. Efter denne teori 
sigter man på lange omdrifter og store 
vedmasser, men på grund af det mang
lende rentekrav er det sjældent en øko
nomisk fordel at lave naturlig foryngel
se.

Nøglepersoner i den tidlige danske 
debat
Fra midten af 1800 tallet blev der lavet 
meget intensive kulturer med omfatten
de jordbearbejdning, såning eller plant
ning med stort stamtal, omhyggelig 
renholdelse og mange tyndinger.

Trods lave arbejdslønninger var det 
dyrt. Derfor blev der i 1920’erne og 
1930’erne slået til lyd for ideen om den 
lukkede skov uden renafdrifter og med

hård hugst, hvilket alt-i-alt gav mulighed 
for naturlig foryngelse. Eksponenter for 
disse tanker var herhjemme Muus, 
Mundt og Moldenhawer.

I 1930’erne og 1940'erne kom nye 
ideer på banen. Jens Hvass lavede en 
hovedopgave om skovdriften i Tyskland 
som bl.a. omfattede måldiameterhugst 
(dvs. en enkelttrædrift hvor træerne 
hugges når de har nået en bestemt for
ud fastsat diameter).

I den danske version blev det ofte til 
hugst fra toppen - svarende til krav om 
en høj forrentning - ingen renafdrifter 
og udstrakt brug af selvforyngelse. Ide
en blev praktiseret af Sabroe i "Fisker- 
hugsten” på Boller.

Flemming Juncker gik endnu længere 
gennem den meget stærke hugst i 
sitkagran på Overgaard. Lysstillingen 
fremmede en stor omsætning af nitrat 
fra den ophobede humus, hvilket med
førte muligheder for indsåning af ær.
Her blev nåletræet i virkeligheden brugt 
som forkultur for efterfølgende genera
tioner af løvtræ.

Fordelene ved disse driftsformer var 
meget billige kulturanlæg, bedre skov
klima, bedre stabilitet og sundhed, og 
en hurtig omsætning i jorden. Sabroes 
og Junckers tanker blev dog kun spora
disk anvendt af praksis.

Tre professorer i 
skovdyrkning
Vokser kulturudgiften vildt?
Professor Carl Mar: Møller begyndte i 
1930’erne at beskæftige sig med dette 
problem. I 1948 skrev han en artikel 
som skulle sætte kraftige spor i de 
næste årtiers kulturdebat: "Vokser kul
turudgiften vildt?”.

Han påviste, at omkostningerne til 
kulturanlæg kunne nærme sig de for
ventede hugstindtægter ved afdrift. Og 
at en kultur kunne koste dobbelt så 
meget som handelsprisen på en skov af 
mellemaldrende bevoksninger - så det 
var økonomisk galimatias ikke at købe 
skov frem for selv at plante.

Hans svar var - ud fra økonomiske 
overvejelser og almindelig sund fornuft 
- så vidt muligt at anvende naturlig 
foryngelse. Kunne det ikke lade sig 
gøre, da såning, og til sidst plantning.

Skovdrift med potentiale for naturlig 
foryngelse
Professor H. A. Henriksen fortsatte i rea
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liteten i dette spor fra 1965. Han anbe
falede at opbygge en skov med potenti
ale for naturlig foryngelse, så man havde 
muligheden for selv at vælge foryngel
sesform i fremtiden. Renafdrifter burde 
kun bruges når det var nødvendigt.

Han anbefalede et skovbrug, der 
krævede mindst mulig indsats af 
arbejdskraft og maskiner. Det var godt 
set akkurat på tærskelen til en tid hvor 
timelønnen var begyndt at stige hurtigere 
end priserne, og hvor mange prøvede 
at modvirke denne udvikling gennem 
mekanisering, anvendelse af pesticider 
mv.

Bæredygtig skovdrift 
Den nuværende professor, J. Bo Larsen, 
kom til i 1990. Han gjorde sig hurtigt til 
talsmand for det bæredygtige skovbrug 
med naturnær skovdrift som et af mid
lerne.

Det er af mange blevet opfattet som 
noget nyt og som mere ideologi end 
praksis, men det er en skovdrift som 
bygger på erfaringer opsamlet, debat
teret og praktiseret i forskellige varianter 
gennem 150 år.

Delkonklusion
Naturnær skovdrift har være kendt 
og debatteret i dansk skovbrug i 
mindst 150 år, og der har været til
slutning til hovedelementerne heri 
hos de danske skovdyrkningspro
fessorer gennem trekvart århun
drede. Tankerne er altså ikke blot 
en nyopdukken døgnflue.

Økonomi og sund fornuft
De vigtigste økonomiske argumenter for 
og imod naturnær skovdrift kan opdeles 
i tre kategorier: De sikre + argumenter, 
de usikre argumenter, de sikre - argu
menter.

Sikre økonomiske 
argumenter
Lavere kulturudgift - kulturanlægget er 
den af alle økonomiske dispositioner i 
skovbruget, der har den største indfly
delse på skovdriftens samlede økonomi. 
Med ordinære kulturudgifter på fra 
20.000-30.000 kr/ha for nål og op til 
50.000 kr/ha for løv, behøver man ikke 
foretage avancerede økonomiske 
beregninger for at forstå, at der er store 
mulige besparelser ved at undgå en 
kunstig kultur - forudsat den naturlige 
foryngelse bliver rimeligt komplet.

Et andet argument er at anvende 
måldiameterhugst. På den måde kan 
det enkelte træ hugges når det har nået 
den individuelt optimale omdriftsalder. 
Det samlede økonomiske udbytte bliver 
større end ved renafdriften hvor alle

Tabel 1. Illustration af de potentielle gevinster ved måldiameterhugst i bøg, angivet 
som marginal forrentning, dvs. afkastet ved at lade kævlerne vokse op i en højere 
midtdiameterklasse. Til forrentningerne skal lægges den ordinære volumentilvækst 
i procent.

Kilde: Vejledende priser for bøg pr. 16/12/1999. Forudsætning: Enkelttræet vokser 1 
cm/år i diameter; kævlerne skifter ikke kvalitet.

Midtdiameter Klasse C Klasse B Klasse A

kr/m3

>50 50.0 380 990 1600

5.0 4.8% 2.1%

40-49 45.0 370 800 1450

7.5 2.4% 8.4%

35-39 37.5 370 680 890

5.0 1.6% 3.1%

30-34 32.5 370 630 770

5.0 1.0% 1.1%

25-29 27.5 345 600 730

Eksempel på tolkning af tabellen: Forrentningen ved at lade en B-kævle på 35-39 
cm midtdiameter vokse op til 40-49 cm:

Klassen 35-39 har en gennemsnitsdiameter på 37,5 cm, og klassen 40-49 har et 
gennemsnit på 45 cm. Dermed er der en gennemsnitlig diametertilvækst mellem de 
to klasser på 7,5 cm.

Den vejledende pris for klasse B i de to diameterklasser er hhv. 680 kr/m3 og 800 
kr/m3. Forrentningen er da [(800-680)/680]*[100/7.5] = 2.3529% (i tabellen afrundet 
til 2,4%).

Til denne forrentning skal lægges volumentilvæksten på fx 10 m3/ha/år, svarende 
til ca, 2.5% p.a., ialt ca. 5%.

træer hugges på én gang uanset 
størrelse.

Måldiameterhugst i fx bøg kan prakti
seres når træerne er over 40 cm i bryst
højde, og ved kvalitetsklasse A og B. 
Tabel 1 viser niveauet for øget forrent
ning der kan opnås ved at lade kævlerne 
vokse op i en højere prisklasse; hertil 
kommer så forrentningen fra volumentil
væksten.

Såfremt skoven får en bedre biolo
gisk og fysisk stabilitet, får man en 
væsentlig større fleksibilitet og handle
frihed med hensyn til at styre indtægter
ne fra skoven. Den økonomiske værdi 
heraf er stor.

Skattestyring er et eksempel på den 
økonomiske værdi af fleksibilitet. Mange 
skovejere har indtægter fra andre kilder 
end skovbruget, indtægter som kan 
variere fra år til år.

Hvis man fx. i nogle år vil undgå at

betale skat af øget indkomst på øverste 
progressionstrin og i andre år foretage 
fradrag for øgede udgifter på laveste 
progressionstrin, skal man kunne styre 
indkomsten. Det kan gøres via skoven 
hvor man kan spare kapital op i en læn
gere årrække, forudsat at den er biolo
gisk og fysisk stabil.

Usikre økonomiske 
argumenter
Den naturnære driftsforms absolut 
største usikkerhed er kvaliteten af de 
producerede produkter og dermed pro
dukternes pris. Træerne er ikke altid, 
som i det traditionelle renafdriftssystem, 
vokset op i en sluttet bevoksning hvor 
oprensning fremmes ved at sidegrene 
let skygges væk.

Der er en del erfaringer med natur
nær skovdrift fra private distrikter i 
Nordtyskland, men de rækker Ikke læn-
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Når praksis overvejer naturnær skovdrift er rådet at vælge træart efter det der gror godt på stedet og som har gode teknologi
ske egenskaber. (Foto af rødgran på 95 år fra St. Hjøllund).

gere tilbage end halvtreds år. Desuden 
er kvaliteten af de slutudbytter der i dag 
høstes fra disse bevoksninger grund
lagt dengang bevoksningerne blev 
drevet som traditionelle højskovsbe- 
voksninger.

Den kvalitet som grundlægges i 
opdragelsesfasen er usikker når der 
anvendes naturlig foryngelse. Det er 
derfor vigtigt at sikre planterige naturlige 
foryngelser så de fleste træer får en 
god sideskygge.

Indflydelsen af afviklingsfasen på 
kvalitetsdannelsen er også usikker. Det 
er ikke altid man kan fjerne et træ på 
det optimale tidspunkt fordi man må 
tage hensyn til de øvrige træer på are
alet. Et særligt problem gælder de 
træarter, hvor der med alderen opstår 
uønskede kernedannelser og som der
for Ikke bør blive for gamle (fx rødkerne 
i bøg).

Det er givet, at den naturnære 
driftsform fremmer produktionen af 
store dimensioner, men sammenhæn
gen mellem dimension og (øget) pris 
er usikker. Vi ved intet om markedets 
efterspørgsel af store dimensioner i 
en fjern fremtid, men vi ved at de 
meget store stammer i dag ikke ind
bringer højere priser, snarere tvært
imod.

Filosofien bag den øgede værdipro

duktion fra nåletræ i naturnær drift er 
netop muligheden for at producere store 
dimensioner qua øget stabilitet og der
med længere omdrift.

Målet er så at sige at afsætte nåletræ 
til løvtræpriser og til løvtræanvendelser, 
fx. til møbler, gulve, dekorative formål 
mv. Især arter som douglas, lærk og 
thuja har et stort potentiale - men det er 
stadig usikkert idet produkterne skal 
afsættes på et marked, der ligger 50- 
100 år ude i fremtiden.

Sikre økonomiske 
ulemper
Det faktum at foryngelsen etableres 
samtidig med skærmafviklingen med
fører at visse af de primære produkti
onsomkostninger (men ikke alle) øges. 
Foryngelsen etableres fx. langsommere 
og mere usikkert fordi den skal koordi
neres med afviklingen af skærmen.

De sekundære produktionsomkost
ninger, skovning og transport, bliver 
dyrere for samme dimension idet hugs
ten sker mere spredt over arealet, den 
sker i flere etaper, og man skal tage 
hensyn til foryngelsen under arbejdet. 
Der kan givetvis udvikles driftsteknikker 
som letter arbejdet, men det kan næp
pe blive så rationelt som ved renafdrift.

Endelig må det forventes, at udgifter
ne til administration øges.

Delkonklusion
Naturnær skovdrift giver nogle 
uomtvistelige økonomiske fordele. 
Men der er tale om en lang omstil
lingsperiode, 100-150 år, og det 
kræver tålmodighed. Der er man
ge usikre punkter, og det anbefa
les privatskovbruget at plukke 
iblandt de dele af den naturnære 
skovdrift, der er sikker økonomisk 
fornuft i på den pågældende ejen
dom.

I eksisterende mellemaldrende 
og ældre bevoksninger er der 
grænser for hvor mange omlæg
ninger der kan ske - de skal dri
ves til optimal omdrift i den eksi
sterende driftsform. Det er først og 
fremmest de unge bevoksninger 
og foryngelserne man kan påvir
ke.

Der appelleres til lovgiverne om 
at gøre plads til mange varianter. 
Der må ikke blive tale om én ideo
logisk præget model, som skal 
gennemføres under alle forhold.

Som en tidligere statsminister 
har sagt "Ideologi er noget bras!". 
Metoderne skal udvikles, og der 
skal derfor være plads til talrige 
forsøg i praksis.
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Figur 1. Priser i kr/m3 (faste 1999-priser) på nåletrætømmer klasse B, vest for Storebælt, opdelt på 6 diameterklasser, for perio
den 1940-2000.
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Hvorfor er tankerne ikke 
slået igennem?
Der er altså mange gode grunde til at 
anvende naturnær skovdrift, og ideerne 
har været kendt i mange år. Hvorfor er 
tankerne ikke slået igennem i dansk 
skovbrug? Har tidligere generationer af 
forstmænd og oplyste ejere trods al ind
sigt^ været nogle idioter? Næppe!

Arsagen til at naturnær skovdrift ikke 
har slået igennem i det sidste halve 
århundrede i dansk skovbrug er for
mentlig, at perioden har været domine
ret af træartsskifte (fra bøg til gran) - og 
når man ønsker at skifte træart kan man 
ikke satse på naturlig foryngelse.

Der er to hovedårsager hertil: den 
gunstige prisudvikling til fordel for nål 
på bekostning af løv i perioden 1940- 
1980, og den manglende bevidsthed 
om indflydelsen af korrektion for inflati
on og skat på kalkulationsrenten.

Prisudvikling og træartsvalg 
Priserne på råtræ har tidligere talt til for
del for plantning af rødgran frem for 
naturlig foryngelse af løvtræer. Se figur 
1 og 2.

I perioden 1900-50 lå rødgranpriserne 
rimeligt fast, og afsætningen var god. 
Bøgen faldt i pris, og store dele af løv
træhugsten var nærmest usælgelig.

Efter 2. verdenskrig kom der vold
somme prisstigninger i forbindelse med

genopbygningen efter krigen, og fra 
1950 til begyndelsen af 1980'erne var 
der i realiteten meget høje priser på

nåletræ. I den periode var det svært at 
finde økonomiske argumenter for løv
trædyrkning.

Figur 2. Priser på bøgekævler i kr/rrf, gennemsnit af alle klasser I perioden 1920- 
95. Den fuldt optrukne kurve viser faste 1995-priser, dvs. renset for inflation, den 
stiplede kurve viser løbende priser. Den nederste af de to kurver (hhv. fuldt 
optrukken og stiplet) viser netto-på-rod prisen (salgsprisen fratrukket skovning og 
transport).
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Siden 1980 er billedet vendt - som 
det fremgår af figur 1 og 2. Målt i faste 
priser, dvs. renset for inflation, er nåletræ 
faldet i pris, mens de bedre kvaliteter af 
løvtræ har kunnet holde realværdien 
eller er steget svagt.

Rentefod og træartsvalg 
Tidligere tiders beregninger har sam
menlignet skovinvesteringers afkast 
med andre investeringers før korrektion 
for indkomstskat og inflation. Men 
beskatning og inflation påvirker investe
ringer vidt forskelligt, afhængig af bl.a. 
investeringslængde og skattemæssig 
afskrivning.

Den investering, der er optimal før 
korrektion for skat og inflation, er det 
næppe efter korrektion for skat og infla
tion - rangordningen skifter. Manglende 
korrektion for disse faktorer fremmede 
netop nåletrædyrkningen, og øget 
nåletrædyrkning indebar netop træarts
skifte og dermed renafdrift med efterføl
gende plantningskultur.

Korrektion for skat og inflation har 
specielt indflydelse på kalkulationsren
ten, og det bringer den reale efter-skat 
rente ned på niveauet 2-3%. Ved dette 
renteniveau kan løvtrædyrkning være 
rentabel, i hvert fald på gode boniteter.

Delkonklusion
Det ensidige træartsvalg, der var 
en konsekvens af den relative pri- 
soverlegenhed for nål og den høje 
nominelle før-skat rente, medførte 
naturnødvendigt et skovbrug med 
konvertering, dvs. renafdrift med 
efterfølgende plantning. Der var 
ikke driftsmæssig mulighed for at 
praktisere naturforyngelse / måldi- 
ameterhugst/ naturnær skovdrift i 
det halve århundrede 1940-1980.

Fremtiden?
Et af de store spørgsmål er naturligvis 
om priserne på nål igen kan blive mere 
konkurrencedygtige i forhold til løvtræ? 
Der er ikke meget der tyder herpå 
indenfor i hvert fald en tidshorisont på 
15-30 år.

Verden svømmer for øjeblikket i 
nåletræ. For første gang i 500 år er der 
overproduktion af (nåle-)træ. Der udby
des stigende mængder fra bl.a. Nor
den, Baltikum, Rusland, Canada og 
fremover også fra Chile og New Zeal
and.

De tropiske og subtropiske regioner 
planter nåletræ, og de har fordel af høj 
tilvækst og lave omkostninger. Rusland 
har store områder, som i dag ikke 
udnyttes af infrastrukturelle grunde 
(mangel på veje mv.). Især det russiske 
træ vil være af en bedre kvalitet end det 
meste danske gran.

Men der er store ukendte faktorer i

dette billede. Forbruget kan stige i lan
de som Kina og Indien, der potentielt 
kan efterspørge enorme mængder på 
det globale træmarked og dermed ryk
ke hele prisdannelsen. Den politiske 
udvikling i Rusland er usikker og vil 
afgøre det mulige træudbud/eksport fra 
Rusland.

Endelig kan og vil andre materialer 
gå ind og substituere træ, som der ses 
mange eksempler på i dag. Det kan 
ejheller udelukkes at træ-lignende pro
dukter, og i hvert fald cellulose, i fremti
den vil kunne fremstilles rentabelt gen
nem ’’genetic engineering".

Der er bedre udsigter for løvtræet, 
fordi udbudet på verdensplan er mere 
begrænset, og fordi hugsten af tropisk 
træ fortsat vil gå tilbage.

Der er i dag intet som taler for, at de 
markedsforhold der var gældende i 
perioden 1940-80 skal vende tilbage. 
Men vi må ikke vælge træart efter mar
kedsudsigterne de næste 1-2-3 årtier,

som er det maximale vi med rimelig sik
kerhed kan se ind i fremtiden.

Driftsform og 
træartsvalg
Når praksis overvejer naturnær skovdrift 
er rådet derfor at vælge træart efter det 
der gror godt på stedet og som har 
gode teknologiske egenskaber. Vi kan 
ikke sige noget om markedet halvtreds 
år frem, men størst mulig produktion af 
ved med gode teknologiske egenska
ber vil formentlig være ”en bæredygtig" 
strategi for træartsvalget.

Der er fornylig udarbejdet retnings
linjer for bæredygtig skovdrift i Danmark 
(se Skoven 5/01). Der er god grund til at 
ønske tillykke med arbejdet, også fordi 
det er sket i enighed mellem skovbruget 
og naturinteressenterne. Men især fordi 
retningslinjerne i virkeligheden er base
ret på sund fornuft og god klassisk 
skovdrift, og det er hvad praksis bør føl
ge fremover.

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 ff 86 66 17 90 • 97 48 53 44 it
M GF-Dansk Skovbrug
Arbejder du i skoven, med jagt; miljø - eller er du 
under uddannelse indenfor et af disse fag, har du 
mulighed for at blive medlem af et anderledes 
forsikringsselskab.

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

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

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

www.gf-forsikring.dk
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NATURNÆR SKOVDRIFT

LIVLIG DEBAT OM 
NATURNÆR DRIFT

Debat om kvalitet af 
kulturanlæg, admini
stration og kapitalhæv
ning.

Efter foredragene af J. Bo Larsen (JBL) 
og Per Holten-Andersen (PHA) var der 
lejlighed til debat hvor der kom yderli
gere en række synspunkter frem. Den
ne artikel giver et kort resume af debat
ten.

Kvalitet af kultur og 
råtræ
Gustav Berner spurgte om man får 
belønning for en god kvalitet af kultur
anlægget.

- Det gør man i løvtræ, men ikke i 
nåletræ, sagde PHA. Om hundrede år 
får vi formentlig også belønning for kva
liteten - men det er usikkert om vi i dag 
driver et skovbrug som laver kvalitet.

Niels Peter Dalsgaard Jensen påpe
gede at kvaliteten af råtræet er afgør
ende for om naturnær drift bliver en 
succes. Han advarede mod at spare 
ved at bruge for lavt stamtal.

JBL tilføjede at kvaliteten også 
afhænger af lokaliteten. På de dårligere 
lokaliteter skal man ikke forvente at kun
ne lave løvtræ af god kvalitet.

PHA gjorde opmærksom på, at inve
steringer i kvalitet bliver mindre usikre i 
mellemaldrende bevoksninger (fordi der 
er kortere tid til afdriften), Opstamning i 
løvtræ er en god måde at forbedre 
kvaliteten.

Administration
Niels Peter Dalsgaard Jensen advarede 
mod at etablere systemer som kræver 
meget administration. Mange beslutnin
ger skal tages af skovarbejder og 
maskinfører.

JBL og PHA var enige og pegede 
på, at hvis man indfører naturnær drift 
på én gang kræver det meget admini
stration.

- Derfor tag de trin der er fornuftige 
nu, sagde PHA. Der må godt gå hun
drede år før det er ført ud i livet overalt 
på ejendommen. I første omgang kan 
man gå over til naturlig foryngelse og
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Omlægning til naturnær drift er ikke en 
anbefaling fra Landbohøjskolen. Vælg 
de elementer der passer på ejendom
men.

måldiameterhugst - her er risikoen lav 
og fordelene uomtvistelige.

- Jeg er enig - dette er de to centra
le dele i driften, og det vil på sigt give 
de elementer vi vil have, tilføjede JBL. 
Desuden kan man supplere med ind- 
plantning af de arter, som ikke kommer 
af sig selv.

Nedsparing
PHA kom flere gange ind på den store 
kapitalhævning som dansk skovbrug 
har været udsat for.

- For halvtreds år siden omlagde 
man mange steder driften fra løvtræ til 
nåletræ. Ved på den måde at gå fra en 
lang omdrift til en kort omdrift blev vær
dien af den stående masse reduceret 
med et mia. beløb, sagde PHA. Det 
blev tilmed anbefalet fra ’’Bjerget”, dvs. 
af professorerne på Landbohøjskolen.

- Derfor er det vigtigt at tankerne om 
naturnær drift i dag ikke opfattes såle

des at Landbohøjskolen anbefaleren 
omlægning. Man må tænke selv.

- Hvis man omlægger fra ensaldren- 
de monokulturer til naturnær drift sker 
der også en kapitalhævning i en perio
de. Man skal nemlig fjerne en del af 
vedmassen for at etablere en fleretage
ret skov med plads til foryngelse. Det er 
vigtigt at den kapital der frigøres ved 
omlægningen til naturnær drift ikke går 
til forbrug.

- Nogle af eksemplerne på naturnær 
drift er klare nedsparinger, fortsatte 
PHA. I Trend væltede den gamle masse 
i storm uden at der blev reinvesteret.

- Den slags bør ikke gøres på god 
jord som kan yde meget mere ved at 
have en højere vedmasse. På Trend har 
man derimod fået et udmærket resultat 
fordi der nu findes en forkultur som 
giver handlefrihed til at lave mange 
slags skov for fremtiden.

Ingen autoriteter
- Skovejeren skal beslutte sig for de 
ændringer der virker som sund fornuft 
på hans ejendom, sluttede PHA. Vi skal 
ikke gentage fejlen for halvtreds år 
siden med store autoriteter hvis menin
ger ruller gennem skovbruget. Følg det
te gruk af Piet Hein:

Folk som ved 
hvad der er bedst 
hærger verden 
som en pest

sf
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SKOVENS DYRELIV

STORE FUGLE
SVÆRGER TIL

PRIVATE SKOVE

* m*

Å

Fiskehejren yngler helst i private skove. 89 procent af alle reder findes i de private 
skove. Og af de 660 par fiskehejrer som byggede rede i statsskove var en betyde
lig del placeret i områder, hvor der af forskellige årsager er adgangsregulering. 
Fiskehejren er i øvrigt ikke nogen kræsen fugl - den etablerer sig gerne I en tæt og 
set fra en naturmæssig synsvinkel trist gran-bevoksning, bare den finder fred.

Af journalist Jan Skriver, Nibe

Ørne, storke, hejrer og 
store hornugler kan ikke 
finde fred og ro i stats
skovene. Næsten alle 
store fugle yngler i pri
vate skove eller på 
statsarealer med 
restriktioner.

Emnet bør undersøges 
grundigere inden man 
ændrer på adgangsreg
lerne for de private sko
ve. DOF mener uregule
ret offentlig færdsel kan 
være et problem for vis
se fuglearter.

DOF opfordrer private 
skovejere til større flek
sibilitet med hensyn til 
adgangsregler.

De store vingefang i den danske fugle
fauna sværger til rolige, private skove, 
når de skal bygge deres rede.

Selv om de offentlige skove udgør 30 
procent af Danmarks skovareal, yngler 
kun ganske få procent af de fuglearter, 
som er følsomme over for forstyrrelser, i 
statsskovene.

Sky og vagtsomme arter som den 
sorte stork, kongeørnen, havørnen, 
fiskeørnen og den røde glente yngler 
næsten udelukkende i danske skove, 
der er i privat eje.

Det viser en opgørelse fra biologen 
Knud Flensted, der er fredningskonsu
lent i Dansk Ornitologisk Forening 
(DOF).

De mest følsomme
Knud Flensted har kigget nøje på de 
seneste cirka 10 års ynglefund af nogle 
af de mest forstyrrelsesfølsomme arter i

den danske fugleverden. Derpå har han 
fordelt oplysningerne om de ynglende 
fiskehejrer, sorte storke, kongeørne, 
havørne, fiskeørne, røde glenter og sto
re hornugler efter skovenes ejerforhold.

- For de mest sky og følsomme arter 
som sort stork, kongeørn og havørn er 
billedet entydigt. De yngler kun i private 
skove, siger Knud Flensted.

- Statistisk set har jeg i denne sam
menhæng ikke haft store tal at arbejde 
med i min undersøgelse, men mønste
ret er klart.

- Alle de omkring 10 lokaliteter, hvor 
man har kendskab til yngleforsøg af 
sort stork i Danmark siden 1980, er pri
vate skovområder. Danmarks enlige par 
kongeørne yngler i et privatejet skovom
råde uden offentlig adgang. Det samme 
er tilfældet med de syv par havørne, 
som i 2001 har beboet reder her i lan
det.

Fiskehejren
Analyserer man ynglestederne og ejer
forholdene i skovene hos en mere 
almindelig, men dog følsom fugleart 
som den kolonirugende fiskehejre, så 
træder de private skoves fordele mar
kant frem.

- Den seneste total-tælling af danske 
fiskehejrer fra 1991 viste, at godt 6700 
par fiskehejrer ynglede her i landet, for
delt på 127 kolonier. Af den samlede 
bestand ynglede 89 procent i de private 
skove.

- Der var kun omkring 660 par fiske
hejrer som byggede rede i statsskove. 
Af disse kolonier var en betydelig del 
placeret på statsejede områder, hvor 
der på grund af forskellige frednings
eller reservat-restriktioner er adgangsre
gulering, som for eksempel på Vorsø i 
Horsens Fjord.

- Kolonierne af fiskehejrer i statssko-
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BIGAB er en sikker 
' rationaliseringsgevinst!

Har De allerede investeret i 
undervognen, kan den næste trans-

?orter fas for mellem 15.000 og 
0.000 kroner. Med påsvejsning af 

ramme kan også et eksisterende 
lad indgå i BIGAB-linien. Det sam
me gælder lastvognscontainere. 
Mulighed for kranmontering og 
kævlelad.

Kan monteres med lavtryksdæk.

I BIGAB-linien er der kun een 
undervogn, der skal vedligeholdes 
med bremser, lys og og dæk.

I
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nsiGAB * 2

ostakt, korn

S SHm\ lebero
DK 3630 Jægerspris • Tlf. 47 52 10 95 • Fax 47 52 14 27 

DK 8840 Rødkærsbro • Tlf. 86 65 84 99 «. Fax 86 65 82 87 
vsrww.hylleberg.dk • hylleberg@hylleberg.dk

-vælg de skiftelad, 
der bedst løser opgaven!

EN UNDERVOGN

vene var generelt også mindre end 
kolonierne i de private skove. I gennem
snit talte fiskehejre-kolonier i private 
skove 55 par, mens gennemsnittet i 
statsskovene var nede på 41 par, for
tæller Knud Flensted.

Biologen påpeger, at fiskehejren ikke 
er nogen kræsen fugl, hvad angår træer 
og variation i skovbilledet. Den etable
rer sig gerne i en tæt og set fra en 
naturmæssig synsvinkel trist gran
bevoksning, bare den finder fred.

Andre større fugle
Samme tendens ses hos andre større 
fugle. For den store hornugle viser ana
lysen fra DOF’s fredningskonsulent, at 
kun et af de 20-30 hornuglepar, man 
kender, yngler i statsskov.

Ud af cirka 20 yngleforekomster af 
fiskeørn i Danmark i de senere år er blot 
én rede anbragt i statsskov - resten fin
des i private skove. Præcis det samme 
billede tegner sig for dette års bestand 
af den røde glente.

Færdsel kan være 
et problem
- Min undersøgelse giver et fingerpeg 
om, at ureguleret offentlig færdsel kan 
være et problem for visse fuglearter.
Men problematikken bør undersøges 
langt mere udførligt, end jeg har gjort, 
inden man træffer beslutning om at 
åbne for yderligere færdsel i de private 
skove.

- Jeg har ikke i min opgørelse korri
geret for landskabstyper og naturkvalitet 
i de skove, hvor fuglene yngler. Det er 
imidlertid påfaldende, at der tilsynela
dende ikke er nogle af de store følsom
me fuglearter, der foretrækker den 
naturkvalitet og den skovtype, der findes 
i statsskovene, siger Knud Flensted.

Mere fleksibilitet
Dansk Ornitologisk Forening er i øjeblik
ket bekymret over de forslag, der er 
fremsat om at ændre færdselsreglerne i 
naturbeskyttelsesloven, så man frit vil 
kunne færdes overalt og på alle tids
punkter i private skove. Men foreningen 
mener, at man bør se mere nuanceret 
på skovgæsternes muligheder, end det 
sker i dag.

- Opgørelsen over de store vinge
fangs fravær i statsskovene er med til at 
understrege behovet for at etablere 
fredfyldte lommer for vildt og fugle i de 
offentlige skove.

- Omvendt synes DOF også, at priva
te skovejere mange steder kunne være 
mere fleksible, end de er i dag. Publi
kum burde få lov til at færdes frit i 
udvalgte områder, hvor der eksempel
vis ikke sker noget ved at plukke ane
moner uden for stierne.

- En fleksibilitet ville tage toppen af 
kravet om en fri færdsel, der dybest set 
risikerer at skade det fugleliv, som man 
blandt andet er taget i skoven for at 
opleve, slutter biolog Knud Flensted.

Fortæl om redefund
Knud Flensted fra Dansk Ornitolo
gisk Forening vil meget gerne mod
tage oplysninger om yngleforekom
ster af de arter som er nævnt i artik
len. Foreningen kan kontaktes på tlf 
33 31 44 04, e-mail 
knud.flensted@dof.dk

Knud Flensted understreger at 
alle oplysninger om sjældne fugle 
behandles fortroligt.

Lad os 
jævne vejen 

for Dem

§ti

Levering og udlægning af grus, Sten og 
andre vejmaterialer direkte fra lastbil med. 
patentanmeldt vejafretter maskine.

£ Vi udlægger sorterede materialer i 
lag, 1-20 cm 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 hele landet.

Hyllede
Vognmandsforretning

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

PRIVATE SKOVEJERE
I SVERIGE

Af Gun Lidestav och 
Tomas Nordfjell

En undersøgelse af de 
svenske privatskovejere 
og deres syn på skov
driften.

Om ejernes overtagel
se af ejendommen, antal 
ejere af skoven, ejerens 
beskæftigelse, og ejer
nes syn på forskellige 
produkter fra skoven.

Skovejerne har ret for
skellige holdninger, når 
de bliver spurgt om de 
er villige til at at tage 
produktiv skov ud af 
drift af hensyn til natu
ren. Deres holdning er 
mere positiv hvis de får 
kompensation.

Tomas Nordfjell er fornylig ansat som 
professor i driftsteknik ved Skov & 
Landskab (FSL). Her præsenteres en 
undersøgelse af de private svenske 
skovejere som han har været med til at 
lave fornylig. Der er sandsynligvis man
ge ligheder mellem danske og svenske 
skovejere, og derfor er resultaterne 
bearbejdet for danske læsere af redak
tionen.

Red.

De svenske skove ejes - ligesom i man
ge andre europæiske lande - i stort 
omfang af private skovejere. I Sverige 
gælder dette omkring halvdelen af 
skovarealet, og de private skove står for 
over 58% af den samlede tilvækst.

(Resten af de svenske skove ejes af 
større skovselskaber eller af staten; i 
Sverige er ’’privatskovbruget” den del af 
skovene der ejes af enkeltpersoner, 
red.).

Ejendomsstrukturen inden for det

svenske privatskovbrug har ændret sig 
meget lidt de seneste årtier, men der 
har været store ændringer i ejerstruktu
ren.

Der er færre skove som drives i kom
bination med landbrug. I midten af 
50’erne blev 70% af al privat skov dre
vet sammen med landbrug, i begyndel
sen af 80’erne var det faldet til 41%, og 
i 1992 var det kun 28%. Denne udvik
ling ses i mange industrilande.

En anden tendens er at fælleseje er 
blevet mere almindeligt (dvs. skove ejes 
af flere personer, f.eks. to ægtefæller 
eller forældre og børn). En årsag er at 
traditionerne har ændret sig fra at en af 
sønnerne får fortrinsret, til at børnene i 
fællesskab overtager ejendommen. 
Dette har også medført at andelen af 
kvindelige skovejere er øget kraftigt, fra 
20% i midten af 70’erne til 37% i midten 
af 90’erne.

Gruppen af skovejere i Sverige er 
dog stabil i den forstand at de fleste 
ejerskifter sker inden for familie og 
slægt. I perioden 1982-87 blev 3 ud af 4 
ejendomme overdraget på denne 
måde.

Inden for det seneste år har 26% af de svenske skovejere 
foretaget plantning i deres skov; blandt de store skovejere er 
andelen oppe på 46%. (Med det seneste år henvises til år 
1996).
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For de svenske privatskovejere set under ét er de vigtigste 
produkter fra skoven friluftsliv, træ til eget brug og bolig. For 
de store skovejere er det derimod indtægter fra skoven der 
har klart den største betydning.
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Tabel 1. Kort beskrivelse af de svenske skovejere, baseret på skovdataregisteret.

Arealgruppe
Antal ejendomme, 
tusinder

Total areal, 
mio. ha

Antal skovejere, 
tusinder

Antal ejere 
pr. ejendom

Ejendommenes 
areal i snit, ha

Lille, 5-49 ha 129.7 2.78 204.8 1.58 21.5
Mellem, 50-399 ha 59.6 6.70 113.0 1.89 112.3
Stor, >400 ha 1.7 1.09 4.4 2.66 650.6
Alle 191.0 10.57 322.2 1.69 55

Undersøgelsen
Formålet med denne undersøgelse er 
at give en aktuel beskrivelse af privat
skovbruget og -skovejerne i Sverige. 
Undersøgelsen er lavet i samarbejde 
med den svenske parallel til Danmarks 
Statistik. Der er også inddraget de 
skovejere som af myndigheder eller 
andre ikke normalt betragtes som 
hovedansvarlige for ejendommen; det 
er især kvinder der ejer skov sammen 
med mænd.

Ejerne er udvalgt efter et register 
over skovejendomme fra 1997. Der er 
udvalgt alle ejendomme med mindst 5 
ha skov, ejet af en eller flere fysiske per
soner. Tabel 1 giver nøgletal for de 
svenske privatskove. Der blev sendt et 
personligt brev til i alt 2500 personer. 
Hvor der var flere ejere valgte man 
tilfældigt en af ejerne.

Efter at have udsendt rykkere kom 
man op på at have fået svar fra 60% af 
de udvalgte skovejere. En analyse viste 
meget små forskelle mellem de ind
sendte svar og de personer som ikke 
havde svaret.

Beskrivelse 
af skovejerne
Et uddrag af resultaterne er vist i tabel 2 
og 3.

Halvdelen af skovejerne bor fast på 
deres ejendom, mens en tredjedel hver
ken har permanent ophold eller fritids
bolig der (tabel 2a). Halvdelen af skov
ejerne er vokset op på den ejendom de 
nu ejer, og en tredjedel har ikke boet på 
nogen skovejendom under deres 
opvækst.

Under en tredjedel af ejerne er alene 
om ejendommen, mens 2/3 ejer den 
sammen med ægtefælle/sambo eller 
med slægtninge (tabel 2a). Jo miindre 
ejendom, desto oftere ejes den sam
men med ægtefællen. Jo større ejen
dom, desto oftere ejes den sammen 
med slægtninge.

Dette at flere personer ejer skov er 
fortsat med at stige i 90’erne. Andelen 
af alene-ejere er nu kun 29%, sammen
lignet med 43% i 1992.

2/3 af ejerne har overtaget ejendom
men fra forældre eller slægtninge gen
nem køb, arv eller gave (tabel 2b). Mel
lemstore ejere har i højere grad end 
andre købt ejendommen fra forældre

Tabel 2a. Beskrivelse af skovejere, opdelt på tre forskellige arealgrupper. Tal med 
ens bogstaver angiver at der ikke med sikkerhed er forskel mellem arealgrupperne 
(se fodnote).

Alle Lille
5-49 ha

Mellem
50-399 ha

Stor
>400 ha

Skovejerens alder, år 53 53,7a 51,7b 52,7ab

Ejerens bolig
Bor fast på ejendommen, % 49 49,1a 49,7a 39,7a
Bor på ejendommen i fritiden 19 19,3 a 17,1a 18,3a
Har ikke bolig på ejendommen, % 32 31,6a 33,3a 42,0a

Ejerens opvækst
Vokset op på denne ejendom, % 50 47,9a 54,6b 44,1 ab
Vokset op på en anden ejendom, % 22 23,5a 18,4b 25,5ab
Ikke vokset på nogen ejendom, % 33 35,4a 32,2a 35,9a

Ejerforhold
Alene-ejer, % 29 31,1a 24,5b 20,9b
Ejer sammen med ægtefælle/sambo, % 33 36,0a 30,0b 12,0c
Ejer sammen med slægtninge, % 34 29,6a 39,8b 58,2c
Ejer sammen med ikke-slægtninge, % 2 1,4a 2,9a 3,7a
Kombinationer af ovenstående, % 2 1,9a 2,8a 5,2a

Værdier med forskellige bogstaver inden for en række er signifikant forskellige på 5% niveauet.

Eksempel: I første linje ses at ejere af små ejendomme med sikkerhed er ældre end ejerne af 
mellemstore (fordi der står a, hhv. b ud for tallene). Ejerne af store ejendomme kan derimod 
ikke med sikkerhed siges at være ældre eller yngre end de to andre grupper (fordi der står 
både a og b ud for gruppen stor).

I de tre næste linjer står der a alle steder, og derfor kan man ikke sige om der fx er flere af 
de små ejere som bruger ejendommen til friluftsformål - eller flere af de store ejere der bor 
fast på ejendommen.

I linjen med "ejer sammen med slægtninge" står der tre forskellige bogstaver. Det betyder 
at der med sikkerhed er flere af de store ejere som har skoven sammen med slægtninge sam
menlignet med de mellemstore ejere. Og det samme gælder når man sammenligner de mel
lemstore ejere med de små ejere.

Tabel 2b. Ejerens overtagelse/køb af ejendommen.

Alle Lille
5-49 ha

Mellem 
50-399 ha

Stor
>400 ha

Fra forældre eller slægtninge, % 33,2 31,1a 37,3b 24,6a
Arv/gave fra forældre eller slægtninge, %, 30,9 30,2a 31,8a 39,1a
Køb på det frie marked, %
Køb/arv/gave fra ægtefælle/sambo

14,4 17,0a 9,9b 6,5b

eller dennes slægtninge, %
Kombinationer af ovenstående

15,2 15,9 13,7 20,6

og ved ikke, % 6,3 5,7 7,2 9,3
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Tabel 2c. Ejerens beskæftigelse (flere jobs kan forekomme).

Alle Lille
5-49 ha

Mellem 
50-399 ha

Stor 
>400 ha

Skovbrug, % 26,5 20,4a 37,2b 32,2b
Landbrug, % 22,1 18,3a 29,0b 22,2ab
Anden virksomhed, % 11,1 10,7a 11,8a 13,0a
Ansat, % 49,6 51,0a 47,1a 42,9a
Hjemmearbejdende, % 8,1 7,9a 8,4a 11,5a
Pensionist, % 24,2 26,5a 20,2b 19,3b
Anden beskæftigelse, % 6,3 5,3ab 8,2a 4,1b

Tabel 2d. Hvordan har skovejeren lært om skov/skovbrug (flere svar).

Alle Lille
5-49 ha

Mellem 
50-399 ha

Stor
>400 ha

Lært af ægtefælle, % 23 18,7a 21,5a 23,8a
Lært af far, % 48 41,7a 50,4b 41,9ab
Lært af en anden, % 23 20,7 23 27,7
Selvlært, % 50 48,2a 46,1a 52,8a
Lært gennem kurser, % 38 32,9a 38,7b 40,9ab
Uddannelse inden for skovbrug, % 11 8,2a 15,6b 23,3b

Tabel 2e. Skovejerens vurdering af forskellige former for produkter fra ejendommen 
(1=ubetydeligt, 5-meget vigtigt).

Alle Lille
5-49 ha

Mellem 
50-399 ha

Stor
>400 ha

Friluftsliv, rekreation 3,64 3,62a 3,70a 3,51a
Brænde og træ til eget brug
Bolig 3,40 3,35a 3,53a 3,15a

3,59 3,58a 3,61a 3,23a

Kontakt med slægt/venner/opvækstmiljø 3,23 3,20a 3,30a 3,10a
Bevare en skovbrugstradition 3,20 3,07a 3,44b 3,25ab
Indtægter fra skoven 3,16 2,87a 3,65b 3,87b
Jagt og fiskeri 2,71 2,60a 2,89b 3,41b
Bær og svampe fra skoven 2,50 2,45a 2,59a 2,60a

Tabel 3. Andel af skovejere som vil afstå fra at dyrke en bestemt andel af den pro
duktive skovjord, med eller uden kompensation. Procenttal.

Andel som 0 1-5 5-10 11-20 <20 Ved ikke/ Kombi-
ikke dyrkes, % ikke svaret nationer

Arealgruppe Uden kompensation
Lille, % 29a* 25a 9a 3a 7a 26a 1a
Mellem, % 28a 38b 8a 2a 4b 19b 1a
Stor, % 28a 38b 10a 2a 2b 19ab 0a

Med kompensation i form af penge
Lille, % 10a* 19a 17a 8a 15a 28a 3a
Mellem. % 6b 27b 25b 9a 12a 17b 5a
Stor, % 6ab 23ab 29b 13a 9a 16b 4a

Med kompensation i form af erstatningsjord
Lille, % 10a* 8ab 13a 6a 24a 34a 5a
Mellem, % 6a 12a 19b 9a 27a 20b 7a
Stor, % 12a 6b 15ab 15b 21a 22b 8a

* Værdier med forskellige bogstaver inden for en søjle er signifikant forskellige på 5% niveauet.
Som eksempel kan man se på muligheden for at afstå 1-5% af skoven uden kompensation. 

Her er der færre af de små skovejere der siger ja i forhold til de mellemstore og store (der står 
a ud for 25 og b ud for 38); der er ikke forskel mellem de mellemstore og de store ejere.

Får man kompensation i form af penge er de små skovejere stadig mere afvisende end de 
mellemstore (der står a ud for 19 og b ud for 27). De store ejere er derimod ikke med sikker
hed forskellige fra hverken de små eller mellemstore (der står ab ud for 23).

eller slægtninge. Små ejere har i højere 
grad end andre købt på det frie mar
ked.

Skovejere har i vid udstrækning flere 
jobs (tabel 2c). I gennemsnit angiver de 
at de har 1,5 jobs. Halvdelen siger at de 
er ansatte, en fjerdedel at de er skov
brugere, en fjerdedel at de er pensio
nister, og en femtedel at de er landbru
gere. Blandt de små ejere er der færre 
der ser sig som skovbrugere, og der er 
flere pensionister blandt små ejere.

På næsten halvdelen af ejendomme
ne drives landbrug i eget regi eller af en 
anden delejer. Det er mest almindeligt 
at drive landbrug blandt de mellemstore 
skovejere.

Skovdrift
Skovejerne anser deres viden om skov
brug som middelgod (ca. 3 på en skala 
fra 1 til 5). De føler at de ved mindre om 
skovøkologi end om skovdyrkning, øko
nomi og skovning. De mellemstore og 
store ejere føler at de ved mere end de 
små, og især de store føler de er ret 
godt med inden for økonomi og admini
stration.

De fleste skovejere har mere end én 
kilde til den viden de har (tabel 2d). De 
mest almindelige kilder er at være selv
lært, at lære af sin far og lære på kurser. 
Små ejere har i mindre udstrækning 
end mellemstore ejere lært om skov
brug fra deres far eller på kurser, og der 
er færre som har en skovbrugsuddan
nelse.

Når man ser på skovdriften er tyn- 
ding og udrensning de mest almindeli
ge tiltag, efterfulgt af plantning, afdrift 
og øvrig hugst. Inden for det seneste år 
er der flere af de mellemstore og store 
ejere der har udført skovbrugstiltag 
sammenlignet med de små ejere.

Så mange som 23% af skovejerne 
angiver at de ikke har udført skovarbejde 
inden for det seneste år. Blandt de store 
skovejere er andelen så høj som 16% - 
og de ejer dog en skov over 400 ha.

Vurdering af produkter
Skoven yder flere former for produkter 
og ydelser, og skovejerne er blevet 
bedt om deres syn på disse værdier 
(tabel 2e). Alle skovejergrupper vurde
rer de fleste produkter højere end 3 på 
en skala 1-5. Det er kun "bær og svam
pe” som gennemgående vurderes lavt.

Både små og mellemstore ejere giver 
"friluftsliv og rekreation” den højeste 
værdi, og for store ejere kommer dette 
på 2. pladsen.

"Brænde og træ til eget brug” er vig
tigt for små og mellemstore ejere. Mel
lemstore ejere giver ’’indtægter fra sko
ven” den næsthøjeste værdi, men dette 
kommer langt nede på listen for små 
ejere. Det er kun store ejere som sætter 
"indtægter fra skoven" højest på listen, 
og det er kun dem som har givet "jagt 
og fiskeri” en fremskudt plads på listen.

Indtægter fra skoven vurderes lavere
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Mange skovejere vil ikke umiddelbart tage produktiv skovjord ud af drift af hensyn til naturen. Uden kompensation afviser 
næsten 30% af skovejerne tanken. Med kompensation i form af penge eller erstatningsjord falder denne andel til mellem 6 og 
12%.

end en række andre produkter. Dette 
gælder især for små skovejere, som 
dominerer hvad angår antal af skoveje
re og som står for 26% af privatskove
nes areal.

Resultatet svarer i store træk til tidli
gere undersøgelser. Sennblad (1990) 
viser at det klart vigtigste formål for en 
privat skovejer er at "skabe en veldrevet 
skov”, og at "hobby og fritid” kommer 
før økonomiske målsætninger som det 
næstvigtigste mål.

Lonnstedt (1993) sammenfatter man
ge af sine tidligere studier med at skov
ejernes vigtigste mål er at "beholde og 
pleje ejendommen”. Længere nede 
komimer andre mål (formelle økonomi
ske mål, skovens tilstand, uformelle 
økonomiske mål samt naturbeskyttelse 
og æstetik).

Naturhensyn
I tabel 3 vises hvor stor andel af den pro
duktive skovjord skovejerne vil afstå fra at 
dyrke af hensyn til naturen - med eller 
uden kompensation. Emnet er bl.a. af 
interesse ved certificering af skovdriften 
hvor der stilles krav om at en del - fx 5% - 
af skovarealet udlægges som urørt skov.

Uden kompensation siger næsten 
30% af skovejerne at de vil overhovedet 
ikke tage noget produktiv skov ud af 
drift af hensyn til naturen. Dog er der 
omtrent lige så mange som vil afstå fra 
at dyrke 1-5% af arealet; denne andel 
er lavere for små ejere. Sammenlagt er 
det kun 4% af de store ejere og 10% af 
de små ejere som vil afstå fra at dyrke 
mere end 10% af deres produktive 
skovjord.

Med kompensation er holdningen 
mere positiv - men der er stadig 6-12% 
af skovejerne som ikke vil afstå fra at 
drive nogen del af deres skov. Hvis 
skovejerne får kompensation i form af 
penge vil de fleste gerne tage 1-10% af 
deres produktive skov ud af drift. Hvis 
de får erstatningsjord er de tilsvarende 
værdier fra 5 til knapt 20% af arealet.

Der er stor usikkerhed på dette 
område, da 20-30% ikke ved hvad de 
skal svare.

Forskning i Danmark
Der har hidtil ikke været gennemført lig
nende undersøgelser af skovejernes 
situation i Danmark, men betydningen 
af at kende til såvel ejerstrukturen som

den enkelte skovejers målsætning med 
sit skovbrug kan ikke overvurderes.

Et bedre kendskab til skovejerne kan 
f.eks. give en mere målrettet forskning 
rettet mod skovejernes aktuelle behov 
samt et bedre grundlag for rådgivnin
gen af skovejere. Med ansættelsen af 
Tomas Nordfjell i Skov & Landskab 
(FSL) vil dette indgå i prioriteringerne af 
nye forskningsområder.

Fotos ved denne artikel stammer fra 
den sydsvenske skovejerforening, 
Sodra.
Litteratur
En fuldstændig litteraturliste (og samtlige 
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Caterpillar havde den største stand - 300 m på begge sider af en skovvej. Fem 
gange om dagen var der show, der lød musik fra store højttalere, og 6 maskiner 
kom ud af skoven og begyndte at arbejde. "Teltet" var en bygning på ca. 300 rrf - i 
to etager!

Med 54.000 besøgende 
er Elmia Wood stadig 
den største messe for 
skovmaskiner.

Der var ingen større 
nyheder, men mange 
mindre forbedringer af 
eksisterende maskiner.

Den nordiske kort- 
træmetode vinder frem.

En mindre privat skovejendom syd for 
Jonkoping fik i dagene 6.-9. juni besøg 
af flere mennesker og maskiner end 
nogen anden skov før har fået. Årsagen 
var afholdelsen den store svenske skov
messe Elmia Wood.

Der var i år 54.369 besøgende - 
nogle få hundrede flere end ved forrige 
messe for 4 år siden. Det er et pænt tal i 
betragtning af at beskæftigelsen i skov
bruget over hele verden falder i disse år 
på grund af mekaniseringen.

På et andet felt var der derimod stor 
vækst. For fire år siden kunne udstiller
ne klare sig med et standareal på 
41.000 m2, men i år lagde de beslag på 
78.000 m2. Dels fordi mange maskiner 
skulle i arbejde i skoven, dels fordi 
Elmia Wood også er en eksportmesse 
rettet mod de mange udenlandske 
gæster.

Der var i år 481 firmaer som havde 
deres stande lagt ud langs to ruter på i 
alt 8 km. Hvis man vil se hele Elmia 
Wood på én dag har man ca. 1 minut til 
hver stand - og derfor vælger mange at 
afsætte flere dage til et besøg.

Selv da er det noget af en opgave. 
Med 14.000 besøgende hver dag er der 
mennesker alle vegne. Mest mærker 
man det hvis man er så uforsigtig at 
bevæge sig mod strømmen.

Redaktionen tilbragte to dage på 
messen og vil berette om de væsentlig
ste nyheder set med danske øjne. Den
ne artikel giver et generelt indtryk, og 
de to næste fortæller om kulturredska
ber og kombimaskinen.

I næste nummer komimer artikler om

de store skovmaskiner, om computer
teknik og om ’’småskalig” teknik hen
vendt til de mindre skovejere.

Ingen store nyheder
Hvis man kom til messen for at se store 
nyheder der kan revolutionere skovbru
get, blev man skuffet. Der var ingen 
maskiner der brød radikalt med det 
kendte, man mange producenter viste 
nye modeller med større og mindre for
bedringer.

Maskinernes præstation øges for at 
holde omkostningerne i ave. Mange af 
de nye modeller er større og kraftigere 
end forgængerne. I Sydsverige er årsa
gen bl.a. at maskinen skal kunne hånd
tere træer i overstørrelse som man 
møder af og til. Og i Nordsverige hvor 
der er lange transportafstande skal 
kørehastigheden øges. Men det går 
ikke ud over miljøet, for samtidig får 
maskinerne bredere dæk, bogier eller 
flere aksler.

Ergonomi og miljø var de vigtigste 
nyheder på mange af de nye modeller.

Arbejdet må ikke gå ud over skovarbej
derens helbred. Maskinen må heller 
ikke belaste skovens produktionsevne 
på langt sigt og heller ikke skovens 
naturværdier.

Korttræmetoden
Netop det sidste er en af årsagerne til 
at Elmia Wood nok bliver et skub frem
ad for den nordiske korttræmetode. 
Systemet hvor man bruger skovnings
maskinen med étgrebsaggregat og 
udkørselstraktoren til at aflægge afkor
tede effekter, både 3 meter og korttøm
mer.

Disse maskiner er mere skånsomme 
over for naturen fordi det fældede træ 
stort set ikke berører skovbunden, kva
set efterlades i skoven, og træet køres 
ud frem for at blive slæbt ud.

I mange andre lande har man syste
mer hvor hele stammen eller hele træet 
slæbes ud til fast vej for oparbejdning. 
Disse systemer giver flere skader, og 
derfor er der stor interesse for det nordi
ske system.
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Næste Elmia
Den næste skovmesse arrangeret af 
Elmia afholdes om 2 år - den 5.-7. 
juni 2003. Den hedder SkogsElmia, 
og som navnet antyder henvender 
den sig til Sverige og de andre nor
diske lande. Her vises især ’’småska- 
lig” teknik der kan anvendes af min
dre skovejere og entreprenører.

Den næste Elmia Wood med hele 
udvalget af maskiner afholdes i juni 
2005,

Følg med på hjemmesiden: 
http://www.wood.elmia.se/svensk/ 
index.asp

Et vigtigt led er nok at den store 
amerikanske koncern Caterpillar nu sat
ser massivt på skovbruget. De bebude
de på messen at de nu vil markedsføre 
skovmaskiner efter nordisk model over 
hele verden - netop ud fra miljøaspek
tet.

Især i Nordamerika har man hidtil 
anvendt meget store og kraftige maski
ner. Man har ikke regnet de nordiske 
maskiner for noget særligt, men det kan 
ændre sig når Caterpillar står bag.

Ed Rapp, der er vicedirektør fra 
Caterpillar i Europa, antydede at en af 
årsagerne kan være at navnet Caterpil
lar forbindes med bulldozere som er 
brugt i tropiske skove hvor de laver sto
re skader på jordbunden. Han forud- 
sagde at om 10-15 år vil 70% af ver
dens skovbrug anvende korttræmeto- 
den.

Et andet tegn på samme tendens er 
at store udenlandske firmaer i de sene
re år har købt sig ind i svenske fabrik
ker. Caterpillar har købt den lille Skogs- 
jan, John Deere har købt den største 
fabrik på markedet, Timberjack, og 
Tigercat fra Canada har købt Hemek.
De køber sig til viden om skovmaskiner 
af nordisk type.

De svenske arrangører og de sven
ske skovtidsskrifter har - ikke uventet - 
gjort meget ud af at fremhæve den nor
diske korttræmetode - både før og efter 
messen. Men også udenlandske skov
blade er inde på det samme.

sf
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Fig. 1. Valmets maskine med kranen der rækker 11 m ud.

Den mest omtalte 
’’nyhed” på Elmia var 
kombimaskinen der kla
rer både skovning og 
transport. Den første 
maskine af denne type 
kom for 5 år siden, men 
Valmet havde lavet flere 
forbedringer.

Kombimaskinens for
dele er bl.a. at man spa
rer transport på lande
vej, og man kan forenkle 
arbejdet i skoven. Til 
gengæld vil maskinen 
være dyrere og måske 
mindre effektiv.

Forud for Elmia Wood var der nok mest 
spænding omkring kombimaskinen som 
laver både skovning og udkørsel. For
målet med den er at rationalisere skov
ningsarbejdet, herunder at spare lande
vejstransport, fordi man kun skal køre 
med én maskine i stedet for to.

Valmets maskine
Den maskine der trak mest var Valmet 
801 Combi, se figur 1. Den er udviklet i 
samarbejde med Sydved*), de to store 
skovselskaber StoraEnso og Holmen 
samt svenske og finske entreprenører.

Ideen blev præsenteret i en filmani
mation i 1997, og den var nu udviklet til 
en prototype. Den er lavet ud fra Valmet 
860 (for- og bagvogn) og Valmet 901 
(kabine og drejekrans). Nyudviklet er 
kranen med 11 m rækkevidde og dob
beltteleskop, samt kombiaggregatet.

Aggregatet hedder Valmet 330 Duo, 
se figur 2. Der er sat to grabber oven 
på madevalserne. De rækker over en 
bredde på 120 cm og et areal på 0,22 
nr - det er mindre end normalt for en 
udkørselstraktor.

Aggregatet har fire kvisteknive, heraf 
tre bevægelige og en fast kniv i bunden

*) Sydved er et stort entreprenørfirma som 
ejes af de to skovselskaber Munskjo og 
Stora Enso. Opgaven er primært at skaffe 
træ til ejernes cellulosefabrikker fra ejer
nes egne skove samt private skovejere. 
Sidste år håndterede Sydved 5 mio. m3 
træ, for det meste cellulosetræ, men også 
tømmer og energitræ.

som kan tage lavt siddende kviste og 
undervegetation. Hvis føreren får en ren 
skovningsopgave kan de to grabber 
afmonteres og erstattes af to kvistekni
ve. Fældediameteren er op til 50 cm, og 
vægten er 650 kg.

Ved arbejde i ung skov kan aggrega
tet fælde og håndtere 2-3 træer på én 
gang; men de skal afkvistes og afkortes 
hver for sig. På sigt overvejes det at 
udvikle aggregatet til at afkviste flere 
træer ad gangen.

Aggregatet er fast monteret på kra
nen og kan ikke rotere; det virker 
næsten som en robotarm. Valmet peger 
på at det giver en fordel i form af færre 
skader på stående træer - til gengæld 
er det mindre smidigt når føreren skal 
gribe om træet. Derfor anses maskinen 
for bedst egnet i ret åbne bevoksninger.

I prøveskovninger har Sydved 
opnået præstationer på 7 m3/time (der 
er ikke oplyst detaljer).

Lastrum. Der er to afsnit - i det forre
ste lægges stokkene på tværs, og i det 
bageste lægges de på langs. Det kan 
rumme 12-16 m3. Se figur 3,

Der er flere fordele ved dette system. 
Dels kan man lægge stokke op i vog
nen både når kranen arbejder ved 
siden af maskinen og bagude, dels kan 
man sortere træet, så 3 m stykker ligger
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på tværs og korttømmer på langs. Der 
er dog også ulemper - maskinen bliver 
ret bred, og udsynet bliver dårligere når 
det forreste lastrum fyldes op.

Førerkabinen kan tiltes i alle retninger 
og har automatisk nivellering. Den er 
monteret på samme drejekrans som 
kranen, således at føreren altid ser ud 
af forruden i samme retning som kranen 
arbejder.

Metode. Valmet har skitseret tre for
skellige metoder at anvende maskinen.

1: Træet oparbejdes og lægges på 
jorden, derefter læsses det.

2: Så vidt muligt mades træet direkte 
op på vognen samtidig med afkvistnin- 
gen.

3: Træet fældes, løftes stående til 
lastrummet, lægges ned og mades 
direkte i lastrummet. Træet rører slet 
ikke jorden.

Sydved har registreret varemærket 
"Sluten upparbetning” til metode 3, og 
det er nok den mest interessante. Der 
er færre skader på de stående træer 
når træerne kun oparbejdes på stikspo
ret, der er færre køreskader når maski
nen kun kører på sporet én gang, og 
det giver en større rationalisering. 
Maskinen bakker gennem bevoksnin
gen med vognen forrest. Derved ligger 
kvaset foran vognen, og marktrykket 
mindskes.

Kranen kan skydes ud til 11 m læng
de. Sydved forestiller sig at stiksporene 
lægges med en afstand på 20 m. Når

sporbredden er 4 m vil sporene kun 
udgøre 20% af det samlede areal i 
bevoksningen.

Arbejdsområde. Sydved mener at 
kombimaskinen især er egnet i bevoks
ninger der er udrenset, med middel
stammer på 0.05-0,10 m3, med godt 
udsyn, højst 2-3 sortimenter og højst 
200-300 m til fast vej. Sydved ser den 
da også som et supplement til det 
nuværende tomaskin-system - ikke en 
erstatning.

Den kan kun håndtere 2-3 sortimen
ter ad gangen. Hvis der skal aflægges 
flere sortimenter må maskinen køre to 
gange. Sorteringen sker altså på 
roden.

Fremtiden. Valmet regner fortsat med 
en del finjustering af maskinen. Aggre
gatet kommer på markedet til decem
ber, mens hele kombimaskinen bliver 
markedsført til næste sommer.

Grunden til at aggregatet kommer 
først er at man ved at mange entrepre
nører går og pusler med deres egne 
kombiaggregater. Man vil gerne kunne 
sælge aggregater til montering på 
andre fabrikater.

Sydved er meget overbevist om at 
denne maskine er vejen frem. De for
venter at allerede om 4 år bliver 75% af 
alt træ i Sydsverige oparbejdet med 
denne maskine.

Timberjacks bud?
Forud for Elmia havde det svenske tids

skrift Skogen haft en stor artikel om en 
kombimaskine fra Timberjack. De hav
de set den i arbejde i Finland - men 
den dukkede ikke op på Elmia.

Maskinen er beregnet til sene tyndin- 
ger og afdrift af små træer. Den vejer 18 
ton og laster 12 ton, og kranen rækker 
10 meter. Kranen sidder også her på 
siden af kabinen, og den sidder på 
samme drejekrans.

Aggregatet vejer 700 kg, det har fire 
kvisteknive og er udviklet fra Timberjack 
742.

Driftsomkostningerne pr. m3 oplyses 
at være det samme som med det traditi
onelle system, måske lidt lavere. En tyn- 
ding i en mellemaldrende bevoksning af 
fyr kostede omkring 100 skr/m3. Der 
blev opgivet en præstation på 5-6 
rrrYtime udkørt til fast vej.

Der er tale om en prototype, og af 
Skogen fremgik det at den tekniske 
udnyttelsesgrad - et udtryk for driftssik
kerheden - kun er 85%. En del tyder på 
at Timberjack rent teknisk ikke er så 
langt fremme som Valmet. Blandt andet 
arbejder deres maskine i to trin - først 
blev træerne fældet og oparbejdet, der
efter blev de læsset på maskinen.

Skogen omtalte rygter om at de ame
rikanske ejere fra John Deere havde 
stoppet udvikling af kombimaskinen. De 
vil skære ned på omkostningerne og vil 
kun satse på maskiner som giver umid
delbare indtægter.

Hvis det er korrekt er det en noget

Fig. 2. Valmets kombiaggregat.
Fig. 3. Valmets maskine har to lastrum - på tværs til 3 m stykker og på langs til fx 
korttømmer. Der er knækstyring placeret mellem basismaskine og vogn.
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risikabel strategi. Elmia Wood er et 
udstillingsvindue over for hele verden, 
og Valmet har fået megen omtale af sin 
maskine. Hvis Valmet får succes med 
sin maskine kan de blive markedsle
der.

En gammel ide
Selvom man hører meget om kombima- 
skiner fra de to store producenter er der 
tale om en gammel nyhed. Valmet lave
de således det første forsøg i 1984 med 
en lynkobling så der kunne skiftes mel
lem skovning og udkørsel på et øjeblik.
I 1989 kom en ny version, men der var 
ikke interesse på markedet.

Imens har nogle af de mindre produ
center arbejdet med ideen. Den første 
kommercielle korribimaskine blev den 
finske Pika i 1996. De har i dag to 
modeller: 728 Combi der vejer 13,5 tons 
og læsser op til 10 tons, og 828 Combi 
der vejer 14,9 tons og læsser op til 12 
tons. Se figur 4.

Aggregatets vægt uden rotator er 
400 kg, hhv. 540 kg. Begge maskiner 
skover træer med en diameter op til 40 
cm, motoren yder 113 kW, og kranens 
rækkevidde er 10 m. Førerkabinen 
justeres automatisk til vandret position, 
og den kan dreje 450 gr. rundt (dvs. 
mere end én omgang).

Svagheden er at maskinen arbejder i 
to trin. I første gennemkørsel laver den 
skovning, og i næste gennemkørsel 
oparbejdning og læsning.

En anden lille finsk fabrik, ProSilva, 
viste på Elmia en maskine baseret på 
en firehjulet skovningsmaskine. Kabinen 
kan dreje med rundt, og kranen har 10 
m rækkevidde. Vognen rummer 10 m3 
og kan kobles fra, så maskinen kan 
arbejde med skovning alene.

Aggregatet er lavet af den finske 
fabrik Nisula, som også har udviklet 
aggregatet til Valmet. ProSilvas maskine 
afprøves i øjeblikket i Tyskland, og der 
er stor interesse for den i Holland og 
Belgien hvor der findes mange små 
skove.

En anden svensk fabrik, Terri, viste 
en kombimaskine på Elmia, De laver 
"småskaliga" maskiner med bælter, se 
figur 5. Ulempen ved bælter er at på 
hældende terræn kan drivhjulene skride 
ud af bælterne.

Fældehovedet arbejder ikke med 
madevalser. Kvisteknivene skydes ud 
langs stammen, griber om den og træk
ker stammen ind mod maskinen. 
Præstationen bliver lavere, til gengæld 
er vægten lav, og det samme er prisen: 
970.000 kr for hele køretøjet,

Den tyske fabrik Dasser lavede en 
kombimaskine tilbage i 1997 til en 
entreprenør i Nordtyskland - men den 
markedsføres ikke af fabrikken.

Den lille svenske Hemek fabrik (der 
er overtaget af Tigercat) har også arbej
det på en type hvor lastrummet kan dre
jes og placeres i vandret stilling. Forde
len er at effekterne læsses uden proble-

*
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Fig. 4. Den finske fabrik Pinomåki var 
den første til at producere en kombima
skine.

mer; til gengæld kan den kun bruges 
på afdrifter.

Fordele
Der er en række fordele ved kombima- 
skiner:

- Man sparer transport på landevej, 
fordi man kun skal køre med én maski
ne i stedet for to. Dette har især betyd
ning ved små bevoksninger, isolerede 
skove og ved tyndinger - den type 
opgaver hvor transporten vejer tungt i 
det samlede regnestykke.

- Det er lettere at planlægge og koor
dinere skovningsarbejdet når man kun 
skal indsætte én maskine i stedet for to.

- Hvis træet placeres på vognen 
samtidig med skovningen får man en 
række fordele: Arbejdet forenkles fordi 
man skal kun gribe om træet én gang. 
Der bliver mindre kørsel i bevoksningen 
og dermed færre markskader. Man 
kommer ikke til at glemme stokke. Der 
kommer ikke jord på stammen når den 
aldrig rører jorden. Der bliver formentlig

Mange navne
På dansk bruges navnet kombima
skine, og dette navn bruges også på 
svensk, tysk og engelsk (kombima- 
skin, Kombimaschine, combi machi
ne).

Det er egentlig ikke særlig velv
algt, for man spørger uvilkårligt kom
bination af hvad? Man kan også 
pege på at den nuværende etgrebs- 
skovningsmaskine jo også er en 
kombination af 1970’ernes fælder
lægger og kvister-kapper maskiner.

På svensk bruges ofte drivaren, 
afledt af drivning (=skovning og 
udkørsel).

På engelsk bruges harwarder, en 
sammentrækning af harvester 
(=skovningsmaskine) og forwarder 
(=udkørselsmaskine). Forvester er 
også set.

også færre skader på de stående træer.
- Maskinføreren får et mere afvek

slende arbejde.
- Man undgår et mellemlager inde i 

bevoksningen. Det betyder hurtigere 
afregning til skovejeren og lavere 
omkostninger til forrentning af råtræla
ger.

- For industrien er der store fordele 
ved at træet køres ud til fast vej samme 
dag som det er skovet. Det er lettere at 
få frisk træ; det er især vigtigt ved cellu
losetræ og ved skovning om sommeren. 
Det er lettere at købe råtræ efter ordre; 
når savværket har fået en ordre kan det 
bestille råtræ i de ønskede dimensioner 
hos entreprenøren, når træet er skovet 
hentes det af lastbilen og kan gå direkte 
ind i saven.

- Entreprenører kan lave en 
énmandsvirksomhed der kan klare alle 
opgaver. Nogle entreprenører foretræk
ker at arbejde alene - og i landsdele 
med få skove er det en fordel at én 
maskine kan klare alle opgaver.

Den svenske forskningsinstitution Skog- 
Forsk har undersøgt kombimaskinens 
muligheder. De mener at den ikke kun 
er egnet til tyndinger, men også kan 
anvendes på afdrifter.

Præstationerne kan blive større end 
et tilsvarende traditionelt system. Ved 
køreafstande på op til 300 m kan kom- 
bimaskinen tåle en merpris på op til 
600.000 kr i forhold til en skovningsma
skine uden at omkostningerne bliver 
højere.

SkogForsk har lavet et regneark som 
man kan bruge til at analysere kombi
maskinens fordele (se www.skogforsk.se, 
derpå Forskningen og Driftsteknik). De 
forventer at kombimaskinen er en type 
man skal regne med inden for den aller
nærmeste fremtid.

Ulemper
Der er naturligvis også en hel del ind
vendinger mod den ny maskintype:

- Maskinen bliver dyrere når den skal 
kunne udføre flere arbejdsopgaver 
(men ikke så dyr som skovnings- og 
udkørselsmaskiner tilsammen).

- Maskinen får større kran og større 
aggregat, og det stiller højere krav til 
motor og hydraulik. Vedligehold kan bli
ve dyrere.

- Kombiaggregatet vil nok præstere 
mindre. Ved skovning skal det slæbe 
rundt på grabberne og vil nok være 
mindre smidigt at håndtere. Og ved 
læsning og losning skal grabberne 
slæbe rundt på skovningsudstyret.

- Læsning kan blive hurtigere hvis 
stokkene mades direkte op i lastrum
met. Men aflæsningen går langsomme
re fordi grabberne kan ikke håndtere så 
mange stokke ad gangen.

- Afkvistningen er måske dårligere; 
Valmets aggregat har i hvert fald kun 4 
kvisteknive.

- Vognen tager plads op. Det kan bli-
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Vogn med lastbillad
Begrebet kombimaskine behøver 
ikke kun at omfatte skovning og 
udkørsel. Det kan også omfatte 
udkørsel og lastbiltransport.

To producenter af traktorvogne - 
Vreten og Bibab - viste en model 
hvor ladet læsses af ved skovvej 
sammen med lasten. Lastbilen læs
ser så både lad og træ på én gang 
med hydraulik - på samme måde 
som med containere.

Fordelen ved systemet vil være at 
der spares tid med aflæsning og 
læsning i skoven - og aflæsning på 
industrien. Til gengæld skal der inve
steres i et større antal lad, og der 
skal opbygges et retursystem.

ve sværere at håndtere træerne, og 
udsynet bliver ringere bagud.

- Der kan kun håndteres 2-3 sorti
menter ad gangen.

Plus og minus lig?
Korribirmaskinen har fået stor omtale i 
skovbrugets tidsskrifter. I Sverige omta
les den relativt positivt, måske også for
di det er en svensk fabrik der viste en 
maskine på en svensk messe.

I Norge er man noget skeptisk, og i 
Tyskland ret afvisende. På den anden 
side var tyskerne meget sene til at 
erkende fordelen ved skovnings- og 
udkørselsmaskiner,

I Finland har man gennem flere år 
haft gode erfaringer med kombimaski- 
ner. Ebbe Bøllehuus, FSL, har talt med 
en finsk 'avverkningsledare1 som har 
arbejdet med 6-7 maskiner med gode 
resultater.

En endelig vurdering kan ikke gives 
nu, fordi der er så mange fordele og 
ulemper der skal vejes op mod hinan
den. Samtidig må man forvente at der 
fortsat kan ske en del udvikling.

Men allerede om et år kommer Val- 
met som nævnt med en maskine der 
ser lovende ud. Så det varer ikke længe 
før man skal overveje om det er den 
maskine man skal købe næste gang.

Læs mere
Enkelte maskiner er beskrevet på inter- 
nettet. Pikas maskiner omtales og vises 
på www.spinomaki.fi. Terris maskine 
vises på www.terri.st (se under Skorda- 
re).

Valmets maskine får en kort omtale 
hos Sydved (www.sydved.se), men ikke 
hos Valmet selv
(www.partekforest.com). På www.pros- 
ilva.fi, www.tigercat.com (for Hemek) 
eller www.dasser.de er der ingen omta
le.

Pikas maskiner er omtalt og illustreret 
i Skoven 4/98, side 170 og Skoven 8/99, 
side 352.

*

LOFT PLANTEMASKINE
med grubber m. udløser

/

Grubbeskærerne gør maskiner særdeles 
velegnet til plantning på strukturskadede jorder

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

□ Løsner jorden i furebunden
□ Anvendes også til genplantning 

mellem stødrækker i nåletræs
kulturer

□ I dag markedets mest ergono
miske plantemaskine

Af ekstra udstyr kan nævnes:
□ Elektronisk planteafstandsmar- 

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

sæder
□ Indskrabertallerkener, mar

kører m.m.

BOVLUND PLOVFABRIKKEN BOVLUND AT
Bovlundbjergvej 20-22 • 6535 Branderup J.

Telefon 74 83 52 33 ■ Telefax 74 83 53 95
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ELMIA WOOD
- NYE KULTURREDSKABER

På Elmia var der især 
nyheder på kulturområ
det.

Redskaber til jordbear
bejdning af arealer med 
tyk græspels eller til 
pletvis bearbejdning. 
Redskaber til manuel 
plantning, til omplant
ning af selvsåede plan
ter og til maskinplant- 
ning. Og endelig en 
maskine til udrensning.

Jordbearbejdning
In vers al
Inversal er et redskab til harvning af 
meget vanskelige arealer med en tyk 
græspels. Den består af to tromler med 
skråtstillede kamme af hærdet stål. 
Tromlerne roterer mod kørselsretningen.

Tørven skubbes foran tromlen indtil 
den tipper over og lægges ud til siden, 
og tromlen trykker jorden sammen igen 
så den ikke bliver for løs. Den kan sty
res til at lave pletvis bearbejdning.

Kammene kan udskiftes og er udfor
met så de glider over forhindringer 
såsom sten og stød. Når den møder for
hindringer er der ikke træk på tromler

ne, eller de kan stilles til at rotere i kør
selsretningen. Den kræver en trækkraft 
på mindst 50 kW. Den er tænkt til jord
bearbejdning forud for plantning, 
såning og selvforyngelse.

Inversal vejer 950 kg som traktor- 
bugseret, ellers 1350 kg. Bredden er 
1,9-2,2 m, og tromlerne er 0,5 m brede. 
Kapaciteten opgives til 0,7-1 ha/time. 
Det er anvendt på flere tusinde ha til nu. 
Den koster 140.000-160.000 skr.

Inversal består af to tromler, som roterer
mod køreretningen. Resultat af punktvis bearbejdning med Inversal.
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Bråcke
En meget kraftig tallerkenharve blev vist 
af Robur Maskin AB. Topmodellen 
Bråcke 321D har hydraulisk indstilling 
af bredde og vinkling, tallerkenens tryk 
mod jorden og rotationshastighed. Der 
er mulighed for punktvis bearbejdning 
og for at vende tørven og lægge den 
oven på jorden ("hdgglåggning” - til 
fugtige områder).

Der findes flere forskellige typer af 
tallerkener, og der kan også monteres 
en såmaskine.

Kontakt: Inversal, Olle Hemmingson, Gårdsta 
2170, S-830 01 Hallen, tlf. 0046 643 200 07.

Robur Maskin AB, box 150, S-840 60 
Bråcke, tlf, 0046 693 105 75. www.roburma- 
skin.se

ZONEPISK
32.K

.-.i.

Bråcke 321D med to kraftige tallerkener.

Punktf ræsning
Der opstår tit huller i en kultur, og så går 
man ud og efterbedrer. Men de nye 
planter får det svært. Ikke blot er de et 
par år efter de andre, men der er også 
kommet godt med græs og andet

ukrudt som gør livet svært for den nye 
plante.

En god hjælp ville være en punktvis 
fræsning med en kratrydder med en 
Terracut klinge. Den kan minde om en 
trekantklinge der bruges til afskæring af
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grene eller græs, men de tre tænder er 
bøjet nedad så de kan rode i jorden.

I løbet af et halvt minut kan den ryd
de et plantefelt på 40 x 40 cm. Når man 
er ved at være færdig drejes klingen på 
skrå så græsset slynges ud af plantefel- 
tet (bl.a. for at undgå angreb af snude
bille). (På billedet er der ryddet et større 
område fordi redskabet blev demonstret 
mange gange på samme sted).

Arbejdsdybden er 36 mm; hvis den 
går dybere ned er der risiko for at få 
sovende frø frem i lyset.

Den kan måske også bruges ved 
selvforyngelse. Hvis der er mindre 
områder med for meget græs kan man 
rode lidt op i jorden med Terracut'en - 
og håbe på at naturen klarer resten.

Klingen er af hærdet stål og skal ikke 
slibes. Den passer til alle kratryddere 
på markedet fra 25 cc og op. Det oply
ses at den er let at bruge, den sprøjter 
ikke med jord mv., og giver ikke kast til: 
siden. Klingen holder til 1-2 ha fuldbear
bejdning.

Der er solgt mere end 10.000 af den
ne klinge. Den sælges vist ikke her i 
landet - men den kunne være interes
sant at afprøve.

Kontakt: Minimaskin Service AB, Gamla- 
vågen 6, S-820 70 Bergsjo, tlf. 0046 652 10 
447. Se også www.terracut.com
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Punktbehandling
En gammel kending til punktvis bear
bejdning - tidligere kendt under navnet 
Kulla Kultivator - sælges nu under nav
net Skogsstjårnan.

Rammen er gjort bred for at mindske 
risikoen for at ris sætter sig fast mellem 
rammen og tænderne. Tænderne er 
åbne helt ind til midten for at klare 
meget ris, og der er ingen tværpinde 
som kan samle ris. Spidsen på tænder
ne er hærdet stål.

Stenudløsningen er hydraulisk med 
gasakkumulator, og det er let at ændre 
udløsningstrykket. På standardredska
bet regulerer føreren længden af felter
ne med enkeltvirkende hydraulikudtag. 
Som ekstra udrusning findes elektrisk 
styring eller en helautomatisk styreen
hed.

Der er to modeller, med en eller to 
stjerner. Med en stjerne er vægten 210 
kg og bredden 90 cm. Prisen: 28.000 
skr.
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Kontakt: Catrinelunds Gård, S-733 91 Sala, 
tlf. 0046 224 178 86.

Planteoptagning
Naturlig foryngelse er en billig måde at 
lave ny skov på. Men det er ikke altid 
planterne kommer hvor man gerne vil 
have det. Så kan man jo tage planter op 
på steder hvor der er for mange og flyt
te dem hen hvor de mangler.

Det kan gøres med et planteredskab 
der kaldes FlyttaPlant. Der er to skafter 
med hver sit blad. Man åbner redskabet 
og træder bladene ned i jorden - der er 
en pind på hvert blad til at træde på. 
Bladene presses sammen omkring 
planten, man trækker den op og sætter 
den i en plantebakke med et hul af pas
sende størrelse.

Når man skal sætte planten ned gra
ver man først en jordklump op, man 
tager planten fra bakken, sætter den 
ned i hullet og træder til. Alle operatio
ner kan gøres uden at man skal bøje sig 
ned og er derfor meget ergonomisk.

Det tager længere tid at flytte og 
plante en selvsået plante - til gengæld 
sparer man over 2 kroner pr. plante i 
indkøbspris. Planten etablerer sig 
måske også bedre, fordi alle rødder er 
med i jordklumpen - det er jo sådan set 
en dækrodsplante man har lavet.

Den er bedst på sandjord, men skul
le også kunne bruges på leret jord. På

den svære jord er den dog næppe 
egnet. Det anbefales at de planter der 
flyttes er højst 20 cm, og at undgå flyt
ning hvis det er meget tørt.,

Den produceres af Silvitec AB som laver 
redskaber til plantning og kulturpleje. Kon
takt: Silvitec AB, Vikingavågen 17F, S-133 33 
Saltsjobaden, tlf. 0046 8758 64 00. 
www.silvitec.se
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Ergonomisk plantebor
Plantebor bruges meget lidt i Danmark, 
En af årsagerne kan være at det er 
hårdt for ryggen at bøje sig langt ned. 
Det er måske løst med et nyt mere 
ergonomisk plantebor med navnet 
Ergo-borren.

Boret er især tiltænkt barrodsplanter, 
men også store dækrodsplanter. Det 
blev oplyst at det også er egnet til ler
jord.

Boret er 90 cm langt med et skær af 
slebet og hærdet specialstål. Forskellen 
fra kendte plantebor er to små knæk på 
skaftet samt et håndtag midtpå.

Man trykker boret ned i jorden og vri
der det til begge sider flere gange. Når 
hele skæret er nede drejes boret så det 
øverste håndtag peger ind mod krop
pen.

Med højre hånd tager man nu en 
plante, og med venstre hånd griber 
man om det røde håndtag. Man løfter 
boret samtidig med at man trækker 
skæret lidt til venstre og holder på jor
den med foden. Der er nu lavet et plan- 
tehul, som man kan føre rødderne ned i, 
og man træder jorden let til med foden.

Boret er udviklet af Våxjo Skogskon- 
sult og forhandles af Sodra Skogs- 
plantor.

SSU W il' ' l£:
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Plantemaskine i kran
Der har i Sverige været gjort flere forsøg 
med at lave plantemaskiner til etableret 
skov. Terrænet er mange steder betyde
ligt vanskeligere end herhjemme med 
sten, vådbund osv.

På Elmia blev der vist en ny maskine, 
LB Planter, der er udviklet i samarbejde 
mellem det svenske firma Robur Maskin 
og det finske Lånnen Oy. Maskinen 
laver en lille forhøjning, trykker den til 
og sætter planten ned. Planterne 
mades nu automatisk ind i en karrusel - 
derved spares 20% tid i forhold til en 
manuel indmadning.

Kontakt: Robur Maskin AB - se adresse oven 
for.

V
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Maskinel udrensning
Hvis man skal dyrke kvalitetstræ, især i 
løvtræ, skal man ofte lave udrensning: 
Fjerne enkelte grove træer eller uønsket 
opvækst. Det skal foregå så tidligt som 
muligt for ikke at forringe kvaliteten af 
de øvrige træer

Men udrensning er en af de få opga
ver som har været svære at mekanisere, 
Det bliver dyrt og spares ofte væk til 
skade for skovens langsigtede økonomi.

Vimek viste denne prototype på en 
skovningsmaskine til udrensning. Da

plantetallet er stort på det tidspunkt 
hvor der skal udrenses er den gjort 
meget smidig. Den er knækstyret og 
samtidig meget smal og ret kort.

Aggregatet er monteret i kranspid
sen, det er rundt og forsynet med få 
grove tænder som på en gammeldags 
slåmaskine. Knivene arbejder frem og 
tilbagegående og drives af en lille 
hydraulikcylinder. Det er en teknik der 
ikke kræver ret stor hydraulikkapacitet 
og desuden giver en rolig og støjsvag 
gang.

pi . „ ■ JR; o

■ v -AVi,

'*■

■A &

m.

t

SKOVEN 8 2001 347



FRØFORSYNING

KÅRING TIL 
VÆRN- OG LÆFORMÅL

AF EF- OG OECD-TRÆARTER
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Fuglekirsebær er en af de nye arter anbefalet af EF-reglerne. Det er en meget 
interessant art både til forstlig anvendelse og til landskabsformål.

Af Poul Erik Brander 1),
Jan Svejgaard Jensen 2),
Carl Aage Sørensen 3), og 
Bruno Bilde Jørgensen 4)

Der stilles særlige krav 
til træer der anvendes 
til værn og læ - især 
robusthed og klimatole
rance.

Der vil nu blive kåret 
træer til værn- og læfor
mål. I første omgang 
bøg, stilk- og vintereg, 
ær og ask. Senere også 
bl.a. lind, spidsløn, fugle
kirsebær, birk og el. 
Kåringerne opdeles i to 
regioner.

Fremover skal man ved 
bestilling af planter være 
opmærksom på hvilket 
formål de er kåret til.

I Danmark anvendes der generelt årligt 
ca. 30-35 mio. træer til skovbrug, heraf 
er de ca. 10-15 mio. til juletræer og pyn
tegrønt. Hertil komimer en stor selvforyn
gelse af bøg.

I det åbne landskab anvendes ca. 
8-10 mio. træer og buske. Endvidere 
plantes der af bøg årligt omkring 3-5 
mio. i hække og bøgepur. En del af 
træerne skal plantes i det åbne land og 
bryn under udsatte forhold, især vind, 
og der må derfor stilles særlige krav til 
dette plantemateriale.

1) forskningsleder, Danmarks Jordbrugs- 
Forskning, Forskningscenter Årslev,

2) seniorforsker, Forskningscentret for Skov 
& Landskab, Hørsholm,

3) landskabskonsulent,
4) sekretær for Kåringsudvalget, Forsknings

centret for Skov & Landskab, Hørsholm.

Denne artikel belyser, hvordan man 
gennem kåringer til værn- og læformål 
forsøger at fremskaffe et mere robust, 
vindstærkt og sundt plantemateriale. 
Desuden omtales hvilke retningslinier, 
Kåringsudvalget anvender i deres prak
tiske kåringsarbejde. Igennem en 
årrække fra 1969 har Frøkildeudvalget 
udpeget frøkilder af træer til landskab, 
men for en række arter er det nu omfat
tet af Kåringsudvalget.

De nye EF-regler
Træer repræsenterer en stor og langsig
tet investering, og derfor er det vigtigt, 
at man anvender et plantemateriale af 
høj kvalitet. Siden 1937 har man stillet 
krav til det plantemateriale, der er 
anvendt til skov og landskab.

I 1996 trådte en ny "Bekendtgørelse 
om skovfrø og -planter" i kraft (nr. 985 af 
22. november 1996). I bekendtgørelsen 
opstilles betingelserne for godkendelse 
(kåring).

Bekendtgørelsen muliggør formåls

bestemte kåringer. Det betyder at man 
kan kåre til specifikke formål, fordelt på 
3 kategorier - vedproduktion, grøntpro
duktion (juletræer og klippegrønt), samt 
som det nye værn- og læplantningsfor
mål.

Fra år 2003 træder et nyt EF-direktiv i 
kraft. Det tilgodeser de krav, der stilles 
til forskellig planteanvendelse, og er i 
høj grad et dansk ønske. Plantedirek
toratet har imidlertid allerede fra år 2000 
valgt at følge retningslinierne i det nye 
direktiv med hensyn til kåringsregler og 
planteproduktion, men materialet må 
ikke omsættes førend 2003.

Bekendtgørelsen omfatter en række 
nye betydningsfulde træarter, både løv- 
og nåletræer. Til læ- og værnformål er 
de væsentligste træer løvfældende 
arter som bøg (Fagus sylvatica), de to 
danske egearter stilk- og vintereg 
(Quercus robur og G. petraea), ær 
{Acer pseudoplatanus) og ask (Fraxinus 
excelsior). Disse arter er omfattet af de 
gældende EF-regler.

Fra 2003 er listen udvidet til bl.a.

348 SKOVEN 8 2001



FRØFORSYNING

¥ Jt i

A

Spidsløn har stor potentiel interesse for landskabsbrug. Forsøg viser at ikke alt 
materiale er hårdført i Danmark, og derfor skal der kåres danske frøkilder.

også at omfatte betydningsfulde arter 
som småbladet lind (7/7/a cordata), 
spidsløn {Acerplatanoides), fuglekirse
bær (Prunus avium), de to birkearter 
(Betula pubescens og B. pendula) og 
de to ellearter (Alnus glutinosa og A. 
incana).

Reglerne omfatter altså en betyd
ningsfuld del af vores løvfældende 
arter.

De danske regler
Kåring af EF- og OECD-træarter bliver 
foretaget i henhold til dansk bekendt
gørelse fra Fødevareministeriet (på 
nuværende tidspunkt Bekendtgørelse 
nr. 985 af 22. november 1996). En ny 
bekendtgørelse vil bygge på et EF- 
direktiv (1999/105/EF), som officielt træ
der i kraft den 1. januar 2003 (bekendt
gørelsen er under udarbejdelse).

EF-direktivet giver i princippet mulig
hed for at kåre til mange forskellige for
mål. Der findes bl.a. en bred kategori, 
hvor man kun sætter krav til, at frøkilder
nes oprindelse er kendt (lokalitetsbe
stemt). Indtil videre har man i Danmark 
besluttet at kåre til tre formål, nemlig 
vedproduktion, pyntegrønt samt værn 
og læ. I henhold til bekendtgørelsen må 
der ikke omsættes skovfrø og -planter, 
medmindre de er kåret til et af de 
nævnte formål.

Reglerne forhindrer dog ikke, at 
plantemateriale af andre kåringskate
gorier, herunder også fra andre lande, 
frit kan omsættes på det danske mar
ked. Derfor kan plantemateriale kåret til 
vedproduktion også anvendes til værn 
og læ.

Det er således meget afgørende, at 
brugerne af planterne er opmærksom 
på den brugervejledning, der kan fås.

Kåringsudvalget
Kåringer af danske frøkilder udføres af 
Kåringsudvalget, som er nedsat af Plan
tedirektoratet. Kåringsudvalget besigtiger 
de relevante bevoksninger, som ejeren 
ønsker at få godkendt til kommerciel 
frøproduktion. Kåringsudvalget kan heref
ter indstille bevoksningen til godkendelse 
eller afvisning, men denne endelige 
afgørelse træffes af Plantedirektoratet.

Kåringsudvalget har 10 medlemmer 
Pleraf er de 4 generalister for alle 
kåringsformål, der er udpeget 3 specia
lister for værn- og læområdet, og de 3 
øvrige er for pyntegrønt og vedproduk
tion. Der er fastsat en række regler, som 
frøkilderne skal opfylde, for at de kan 
kåres.

Kåringer til værn- 
og læformål
Plantninger til værn og læ indbefatter 
værn og bryn ved bygninger, skove og 
småbiotoper, beplantninger for vildtet, 
beplantninger ved kystarealer, i anlæg 
og ved veje, og tilsvarende plantninger 
væsentlig i det åbne land. Endelig er 
der egentlige læplantninger.

Kåringer af eg, bøg og ahorn til land
skabsbrug har i en årrække været vare
taget af det tidligere Statens Kåringsud
valg for Landskabsplanter. Disse kårin
ger er imidlertid ikke længere gyldige i 
henhold til den nye bekendtgørelse, og 
disse kåringer er derfor blevet nedlagt.

Det påhviler det nye Kåringsudvalg 
at foretage kåring til værn- og læformål. 
Plantedirektoratet har i den forbindelse 
givet en økonomisk lempelse, hvis ejere

af gamle landskabskåringer ønsker 
dem besigtiget med henblik på ny 
kåring. Ellers koster det en afgift at få 
Kåringsudvalget til at besigtige en 
anmeldt bevoksning, samt et gebyr for 
at få en indsamlingstilladelse.

Kåringsgrundlag
Generelt for alle kåringsformål er, at de 
skal udvise en høj grad af sundhed og 
robusthed, og de skal være isoleret fra

For eg er det meget afgørende at få kåret frøkilder, der er vindtolerante. Det meget 
anvendte hollandske materiale af hollandsk oprindelse tåler ikke det stærke vind
pres i Vest- og Nordjylland.
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uønskede større pollenkilder samt 
generelt være artsrene.

Til værn og læ er der yderligere krav 
om, at planterne skal udvise en stor 
robusthed og klimatolerance i de regio
ner, hvor de besigtiges, og hvor de skal 
anvendes. Dette betyder, at frøkilderne 
som ønskes kåret som udvalgt på fæno
typen, skal være eksponeret for vind
eller frostforhold.

I visse tilfælde vil en fænotypisk kåring 
kunne accepteres på baggrund af en 
vurdering af afkom/erfaringer på lokalite
ter som repræsenterer den lokalitetstype, 
de skal anvendes på. I praksis er det 
vanskeligt eller umuligt at kåre skovbe
voksninger til værn og læ, medmindre de 
har en tydeligt eksponeret rand.

Fænotypisk kåring er vanskelig, idet 
man oftest helt og holdent må bygge på 
vurdering af den aktuelle tilstand med 
hensyn til klimatolerance og sundhed. 
Den umiddelbare tilstand i bevoksnin
ger kan variere helt naturligt som følge 
af klima og insektangreb, og under dis
se omstændigheder vil man sjældent 
finde bevoksningen kåringsværdig - 
uanset om bevoksningen så smuk ud 
året før,

I en del tilfælde vil også bevoksnin
gens oprindelse være betydningsfuld. I 
mange tilfælde vil oprindelse i dansk 
materiale være at foretrække. Det er 
således usandsynligt, at en egebevoks
ning af hollandsk oprindelse vil blive 
kåret til værn- og læformål.

En anden mulighed er, at kåringen 
beror på en systematisk afprøvning og 
derved kåres som afprøvet. Kåring som 
afprøvet er netop sket i 2000 med frøkil
derne Stenholt Skov, Hørbylunde Plan
tage og Lindebjerg Bakkeø af vintereg 
(O. petraea), der har været med i en 
række forsøg på forskellige lokaliteter, 
herunder Vestjylland og har vist stor 
robusthed. Det er vigtigt, at frøkilderne 
afprøves på relevante lokaliteter, og EF- 
direktivet stiller også krav til afprøvnin
gernes kvalitet.

Frøplantager og lignende udvalgt 
materiale baseret på enkelttræsafkom 
kan kåres til en speciel kategori kvali
ficeret, som ligger midt imellem udvalgt 
og afprøvet.

Proveniensregioner 
Selvom Danmark er et lille land, er der 
stor klimatisk forskel på Vest- og Nord
jylland og det øvrige Danmark, især når 
det gælder stærkt vindpres. Men også 
kystregionerne i det øvrige del af Dan
mark afviger fra den indre del af landet, 
især mht. frostforholdene.

Derfor er landet opdelt i to proveniens
regioner, når der skal kåres til værn- og 
læformål:

Proveniensregion 1: Danmark, undta
gen Vest- og Nordjylland

Proveniensregion 2: Vest- og Nordjyl
land

Det oplyses endvidere så vidt muligt 
om frøkilderne kan anbefales til kyst
nære områder.

Kåringer kan ske til begge regioner 
eller blot til en af dem. Ved Proveniens
region 1 angives om det er til indland 
eller kyst.

Brugerne af planterne må selv være 
opmærksomme på denne opdeling i 
Kåringsfortegnelsen.

Der er påvist flere gange, at uden
landsk importeret materiale har ander
ledes egenskaber med hensyn til klima
tisk tilpasning. I praksis lægges der 
derfor betydelig vægt på, at plantema
terialet til værn- og læformål har oprin
delse i næsten samme klimatiske zone, 
som det bliver kåret til. Eg, som har 
oprindelse f.eks. fra Holland, vil derfor 
næppe kunne kåres til værn- og læfor
mål.

Er en kåring udtryk for 
en bedre kvalitet?
Når der er foretaget en kåring af en 
dansk frøkilde til et bestemt formål og til 
bestemte klimaregioner, er det udtryk 
for kvaliteten er i orden til disse regioner 
og formål.

For at en kåring kan finde sted, skal 
en række egenskaber være opfyldt. 
Frøkilden skal opfylde nogle minimums
krav og være over middel i kvaliteten i 
forhold til andre sammenlignelige frøkil
der.

Der sker imidlertid også kåringer i 
andre EF-lande, og disse kan frit produ
ceres og omsættes i Danmark. Brugere 
må derfor selv være opmærksomme på, 
om planterne fra disse bevoksninger er 
egnet til danske klimaforhold, og i prin
cippet kan de også være kåret efter 
langt løsere regler, end dem der anven
des i Danmark.

Bedre information 
er nødvendig
De nye EF-regler kan i praksis ikke for
hindre, at køberne anvender frøkilderne 
i proveniensregioner, som de ikke er 
anbefalet til.

I praksis kan frøkilder der er kåret til 
vedproduktion frit anvendes til læ og 
værn. Selvom det er lovligt at anvende 
planter til landskabsformål, betyder det 
ikke, at materialet er egnet til formålet. 
Skovbrugerne skal omvendt være klar 
over, at en række kåringer til værn- og 
læformål sikkert ikke lever op til de kva
litetskrav, som man ønsker i skovbruget.

Derfor skal brugere være opmærk- 
sonrime på disse forhold og se på 
kåringsformålet når de vælger plante
materiale.

Den formålsbestemte kåring indfører 
flere forskellige kategorier og større 
valgfrihed for brugeren. Dette kræver 
derfor mere indsigt hos brugeren og 
bedre information og rådgivning om 
frøkilde- og provemensvalget.

De arter, der for øjeblikket kræver 
særlig opmærksomhed er stilk- og vin
tereg, idet egebevoksninger kun kåret 
til vedproduktion ofte ikke er egnet til læ 
og værn, og slet ikke i området Vest-og 
Nordjylland.

Selvom Herkomstkontrollen ikke føl
ger planterne med ud i skoven, må man 
omvendt regne med, at offentlig støtte 
til plantningsprojekter kan betinge, at 
man anvender plantemateriale, der er 
kåret i en specifik region. Denne frem
gangsmåde anvendes allerede delvist 
ved gentilplantning efter stormfaldet.

Yderligere oplysninger
Oplysninger og skemaer for anmeldelse til 
kåring kan fås ved henvendelse til:

Kåringsudvalgets sekretariat 
Forskningscentret for Skov & Landskab 
Hørsholm Kongevej 11, 2970 Hørsholm 
Tlf. 45 76 32 00, Fax. 45 76 32 33,
E-mail: fsl@fsl.dk

En kåringsfortegnelse udgives af: 
Plantedirektoratet 
Skovbrynet 20, 2800 Lyngby 
Tlf. 45 26 36 00, Fax: 45 26 36 10,
E-mail: pdir@pdir.dk

Til det høje græs
-klipper hvor andre gi’r op...

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

Brumi

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

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

Af Jon Kehlet Hansen og 
Hans Roulund, Skov & 
Landskab (FSL og KVL)

Snoet vækst betyder at 
tømmeret vrider sig ved 
tørring. Det fører ofte til 
en betydelig forøgelse 
af andelen af vrag.

Snoet vækst er i høj 
grad arvelig, og derfor 
er der gode muligheder 
for at reducere snoet 
vækst gennem 
forædling. Samtidig 
øges retheden.

Ved forædling kan 
andelen af vrag halve
res, og andelen af bedre 
kvaliteter kan forøges.

Sitkagranen udgjorde ved sidste skov
tælling i 1990 ca. 35.000 ha eller 8% af 
det skovbevoksede areal i Danmark. 
Den er dermed den hyppigst benyttede 
nåletræsart i Danmark efter rødgran.

Forædlingsprogram
Træartens betydning i dansk skovbrug 
medførte, at der allerede i 1960’erne 
blev startet et forædlingsprogram med 
udvælgelse af plustræer i forskellige 
danske sitkagranbevoksninger. Plus
træerne var kendetegnet ved god 
vækst, sundhed, stammerethed og fin- 
kvistethed. Plustræerne blev podet og 
sat i hhv. klonarkiver og frøplantager, 
mens afkom af plustræerne blev 
afprøvet i feltforsøg rundt om i landet.

Disse plustræudvalg blev i 1970’erne 
fulgt op af et udvalg blandt planteskole
planter med god vækstkraft, stammeret
hed og finkvistethed. Planterne blev klo
net vha. stiklinger, der blev sat i hhv. 
klonarkiver, frøplantager og afprøvet i 
feltforsøg.

Materialet kan opdeles i provenien- 
ser der oprindelig stammer fra hhv. 
Washington og Queen Charlotte. Queen 
Charlotte-provenienserne er tiltænkt 
lokaliteter med ringere vækstbetingelser

og større risiko for frost. Washington- 
provenienserne er tiltænkt lokaliteter 
med bedre vækstbetingelser og ringe 
risiko for forårs- og efterårsfrost.

Forædlingsmålene i Queen Charlot- 
te-puljen er hovedsageligt rettet mod 
stor frostresistens og vækst. I Was- 
hington-puljen ønskes tømmerkvaliteten 
forbedret.

Sitkas egenskaber
I forhold til rødgran har sitkagranen en 
større salttolerance, og i mange tilfælde 
en bedre sundhed og hurtigere vækst. 
På den anden side er tømmer fra 
sitkagran kendt for ringere rethed, hår
dere og større knaster, en rødlig farve, 
vridninger og afhøvlingsproblemer sam
menlignet med tømmer fra rødgran.

Sitkagran overgår dog rødgranen 
mht. rumtæthed, sammenlignet ved 
samme årringsbredde (Harvald og Ole
sen 1987). Dette kan kompensere noget 
for, at den hurtige vækst ellers med
fører, at rumtætheden falder.

De nævnte problemer med tøm
merkvaliteten har betydet, at der på 
Arboretet (KVL) er gennemført flere stu
dier til belysning af den genetiske varia
tion af egenskaber med betydning for

i

Figur 1. Den snoede vækst starter 
typisk med en hældning til venstre der 
stiger indtil omkring årring 6-10. Deref
ter aftager hældningen, og der vil even
tuelt i ældre årringe forekomme en 
hældning til højre (figur fra Omarsson et 
al. 1998).

Forsøg 216G 
Lodbjersit LjzV

Forsøg 198B 
'A:C E Flensborgs 

Plantage

Forsøg 141 
Folehaven .

Forsøg 216C
VSandfær w

Forsøg 216BPlantage
S p V.

^ V

Havredal
Plantage

r A

- Forsøg 155D
» V- AGavevænge

. I
vA.>

198A S 216D 
Roden Skov

Figur 2. Placering af forsøg med sitkagranfamilier eller kloner hvor der er undersøgt 
snoet vækst.
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Figur 3. Vinkelmåler til måling af den snoede vækst på stående træer Hældningen 
pa den snoede vækst blev fundet ved at nålen på en fritbevægelig arm trængte ind 
gennem barken og fulgte hældningen i den yderste årring. Det var i enkelte tilfælde 
nødvendigt at fjerne de yderste grove lag af barken, før hældningen kunne blive 
fundet vha. nålen.

tømmerkvaliteten hos sitkagran, bl.a. 
rumtæthed og lignificering.

Snoet vækst
Denne artikel opsummerer nogle af de 
resultater, der er fundet i forbindelse 
med et ph.d.- projekt på Arboretet 
(Hansen 1999). Et af formålene med 
projektet var at undersøge muligheder
ne for at reducere snoet vækst hos 
sitkagran gennem forædling i Was
hington puljen.

Snoet vækst betegner det fænomen, 
hvor fibrene/trakeiderne i træet har en

systematisk hældning i forhold til mar
ven, enten til venstre eller højre (figur 1). 
Revner på tørre stammer vil i reglen føl
ge den snoede vækst.

Den snoede vækst har hovedsagelig 
betydning for, hvor meget tømmeret vil 
vride sig ved tørring.

I danske undersøgelser af sitkagran- 
tømmer har inddragelsen af vridningen 
som kvalitetsparameter givet anledning 
til at andelen af vrag er steget fra 2% til 
33% for inderplanker indeholdende 
marven, og fra 9% til 23% for ydre plan
ker skåret uden marv (Danborg 1994).

I materiale fra Lounkær steg andelen 
af vrag fra hhv. 7% til 18% blandt plan
ker fra en parcel, og fra 5% til 9% 
blandt planker fra en anden parcel, når 
vridningen blev taget i betragtning 
(Harvald 1989).

Da betydningen af den snoede 
vækst vil være størst i de inderste årrin
ge, var fokus for projektet hovedsagelig 
rettet mod at undersøge den genetiske 
variation af snoet vækst i årringene 
omkring ring 10.

Materiale og metoder
Den snoede vækst blev undersøgt i 
materiale fra fire af Arborerets forsøgs
serier med sitkagran af Washington 
oprindelse. Det drejede sig om følgen
de forsøg:

1. Forsøg nr. 141 i Folehaven, med 
syv 23-årige kloner af proveniensen 
Wedellsborg F.253 plus fire 23-årige 
frøtræer af proveniensen Rye Nørskov 
F.229.

2. Forsøg nr. 216 med 191 13-årige 
sitkagrankloner gentaget på fire lokalite
ter.

3. Forsøg nr. 198 med 18-årige 
afkom af frit bestøvede plustræer 
udvalgt i 16 bevoksninger gentaget på 
to lokaliteter.

4. Forsøg nr. 155 repræsenteret med 
28-årigt afkom af frit bestøvede plu
stræer udvalgt i 13 forskellige bevoks
ninger. Repræsenteret med en lokalitet.

Forsøgenes placering er vist i figur 2.
Hældningen på den snoede vækst 

kan enten måles med en vinkelmåler på 
stående træer eller på en klods 
udskåret af en stammeskive (figur 3 og 
4). Den snoede vækst kan bl.a. gøres 
tydelig ved at ridse i veddet med en nål 
på en frit bevægelig arm (figur 3).

Den snoede vækst blev undersøgt 
enten på stammeskiver (forsøg nr. 141), 
eller på stående træer (øvrige forsøg). I 
det sidste tilfælde ved at lade nålen gå 
gennem barken, evt. efter at den gro
veste del af denne var fjernet.

Resultater
Resultater fra forsøg 141 med 23-årige 
kloner og frøtræer viste i overensstem
melse med tidligere undersøgelser, at 
den snoede vækst var kraftigst i de 
inderste årringe og aftog med alderen. 
Den gennemsnitlige hældning i årring 
8-10 viste sig at være ca. 5 grader. Det
te svarer til en snoning på ca. 9 cm per 
løbende meter.

Målinger i årring 8-10 i en given høj
de var rimeligt repræsentative for de 
nærliggende årringe op til årring 18, 
samt repræsentative for hældningen i 
tilsvarende årringe i andre højder. Det 
vil sige, at det ved hjælp af få målinger 
var muligt at få et rimeligt skøn for den 
snoede vækst i de inderste 6-18 årrin
ge, altså i det interval hvor snoningen 
har størst betydning for vridningen af 
tømmeret.

Det viste sig desuden, at den snoe-

«r

Figur 4. Vinkelmåler der blev benyttet til at måle den snoede vækst årring for årring 
pa klodser skåret ud af stammeskiver.
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de vækst i høj grad er arvelig. Således 
skyldtes ca. 40% af variationen mellem 
enkelttræer i forsøgene virkninger af 
gener. Der var endvidere god over- 
enstemmelse mellem kloner og familiers 
rangfølge på de forskellige lokaliteter.

Der var kun svage tendenser til, at 
den snoede vækst i årring 6 til 10 var 
større blandt hurtigtvoksende kloner og 
familier sammenlignet med langsomt- 
voksende.

Selektionsmuligheder
Det er muligt at reducere den snoede 
vækst i kommende generationer af 
sitkagran i de årringe, der har betyd
ning for tømmerkvaliteten gennem 
forædling pga. en forholdsvis høj arve
lighed og en rimelig spredning mellem 
kloner og familier.

Forskellige selektionsscenarier med 
baggrund i de fundne resultater fra felt
forsøgene viser således, at det er muligt 
at reducere den snoede vækst i årrin
gene 8-10 med en halv til en hel grad 
og samtidig forbedre stammeretheden 
ca. 10-20 procent uden tab i højdetil
vækst.

I modelberegninger med udgangs
punkt i tidligere undersøgelser af 
Harvald (1989) og Danborg (1991) 
betød en reduktion i den snoede vækst 
på 1 grad, at andelen af vrag faldt fra 
14% til 5-7%. Samtidig steg andelen af 
bedre kvaliteter fra 4% til 7-12%.

Dette lyder ikke umiddelbart af så 
meget, men det må tages i betragtning, 
at der er tale om tømmer, der allerede 
er opskåret og tørret. Kombineret med 
en bedre rethed vil man opnå tømmer 
med kvalitet, der nærmer sig rødgran. 
Dette vil på sigt forbedre mulighederne 
for at afsætte sitkagrantømmer til 
savværkerne.

Mulige frøkilder?
Der vil i de kommende år være frø til
gængeligt fra frøplantagen FP.243 Søn
der Skovgård, Statsskovenes Plante
avlsstation. I denne er der foretaget en 
svag tynding, som har efterladt de bed
ste individer mht. mindre grad af snoet 
vækst, større rethed og rimelig vækst.

Frøplantagen vil gennemsnitligt i for
hold til Havredal proveniensen F.379 
sandsynligvis give afkom hvor hældnin
gen i snoet vækst er 0,4 grader mindre, 
en forbedret rethed på 12% og en bed
re diametertilvækst på 3%.

Sitkagran vil formodentlig stadig 
være en af de mest benyttede nåletræs
arter på sandede jorder og grusede 
morænejorder.

Det skyldes at den er billig at etable
re, den har god vækst, god salttoleran
ce, og den evner at klare et atlantisk kli
ma. Et klima som måske i fremtiden vil 
blive endnu mere dominerende i Dan
mark. Desuden kan den dyrkes i tyn- 
dingsfri drift med en formodentlig redu
ceret risiko for stormfald (Skovsgård 
1997).

Sitkagrantømmer vil således med 
stor sandsynlighed også blive udbudt i 
fremtiden. Det er altså muligt at forbed
re kvaliteten af dette udbud ved at 
benytte frø fra frøplantager med testede 
og udvalgte træer.
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S ICO WEN ES SUHDHED

DE DANSKE SKOVES 
SUNDHED I 2000

Af Mads Dalsgaard, Skov & 
Landskab(FSL)

De danske skoves sund
hed i 2000 var meget 
tilfredsstillende. De 
mest udbredte træarter 
har en god sundhedstil
stand. For eg er der en 
markant forbedring i 
forhold til 1999.

Skovenes generelt 
gode sundhed er fort
sættelsen af en positiv 
tendens, der har varet i 
ca. 5 år.

Hvordan overvåges 
sundheden?
Skovenes sundhed overvåges hvert år 
ved bedømmelse af træernes nåle- eller 
bladtab på faste prøveflader fordelt 
over hele landet.

De enkelte træer bedømmes visuelt i 
forhold til et imaginært fuldt beløvet 
referencetræ med samme alder på den 
pågældende lokalitet. Nåle-/biadtabet 
registreres på en procentskala med 
spring på 5 procent. 100% svarer til at 
træet er dødt, og 0% til at træet er fuldt 
beløvet.

Desuden indsamles generelle vurde
ringer af sundhedstilstanden fra de 25 
statsskovdistrikter, og de hertil knyttede 
skovlovskredse.

I 2000 blev nåle-/bladtabet bedømt på 
i alt 1248 træer fordelt på 52 punkter (24 
træer pr. punkt). Beliggenheden af de 52 
lokaliteter fremgår af kortet i figur 1.

Nåie-/bladtabs overvågningen har 
samme funktion, som når man tager 
temperaturen på menneskekroppen. 
Man finder ud af, hvordan skoven har 
det, uden dog at kunne sige meget 
præcist, hvorfor den eventuelt har det 
dårligt.

Ofte er det også komplicerede 
årsagssammenhænge, der har indfly
delse på sundhedstilstanden. Det gæl
der f.eks. hvis ændringer i sundheden 
skyldes klima, luftforurening eller skov-

Tabel 1. Andel af "ikke-skadede" træer i 
1999 og 2000 fordelt til træarter ("Ikke- 
skadet” henviser til at nåle-/bladtabet er 
under 25% af et fuldt beløvet træ på de 
lokaliteter hvor prøvefladerne ligger).

Træart 1999 2000
Bøg 84 86
Eg 60 81
Ask 100 97
Andet løv 96 98
Rødgran 90 90
Sitkagran 85 84
Skovfyr 90 93
Andet nål 95 99

driftsmetoder. De komplekse sammen
hænge søges afdækket med en mere 
intensiv forskning og overvågning af 
økosystemerne (level II jf. bl.a. figur 1).

Hvem overvåger?
Nåle-/bladtabs undersøgelsen (level I 
programmet) og det intensive overvåg
ningsprogram (level II programmet) er 
en del af et fælleseuropæisk program, 
og finansieres derfor delvist af EU. De 
øvrige omkostninger afholdes af Skov- 
og Naturstyrelsen og andre statslige 
institutioner som er med i overvågnin
gen.

Skov- og Naturstyrelsen har indtil 
2000 haft det formelle ansvar for level I 
og II programmerne i Danmark. Skov & 
Landskab (FSL) står for den praktiske 
gennemførelse af hele level I og dele af 
level II programmerne. Danmarks Miljø
undersøgelser, Forskningscenter Risø 
og Københavns Universitet gennem
fører de øvrige dele af level II under
søgelserne.

Fra 2001 flyttes det formelle ansvar 
for level I og II programmerne fra Skov- 
og Naturstyrelsen til Skov & Landskab. 
Der sker ingen ændringer i fordelingen 
af de praktiske opgaver.

Resultater af 
overvågningen
Resultaterne af overvågningen af skov
sundhed opgøres som det gennemsnit
lige nåle-/bladtab udtrykt i procent af 
fuld beløvning/nålefylde. Træer med 
0-25% nåle-/bladtab betragtes som ikke- 
skadede, mens træer med over 25% 
nåle-/bladtab betragtes som skadede.

Tabel 1 viser andelen af ikke-skade
de træer for de vigtigste træartsgrupper 
i 1999 og 2000. Andelen af ikke-skade
de træer er generelt høj i sammenlig
ning med midten af 1990’erne. Forbed
ringen i de senere år skyldes sandsyn
ligvis fordelagtige klimatiske forhold.

Eg
Det ses, at der er sket en klar fremgang 
for eg i 2000.

Med udgangspunkt i statsskovdi
strikternes rapporter om eg i 1999 og 
2000 ser det ud til, at forbedringen 
skyldes, at de tidligere års problemer 
med egens udspring næsten ikke 
optræder mere. Desuden er skader 
forårsaget af bladgnavende insekter 
reduceret væsentligt i forhold til 1999.

Skovfyr
I de første måneder af 2000 stod 
mange skovfyrbevoksninger med røde 
nåle. Især nåleårgangen fra 1999 var 
ramt, og generelt var rødfarvningen 
værst i træernes vestvendte side.

Heldigvis sprang træerne normalt 
ud, og 2000 nåleårgangen udviklede 
sig normalt. Nåle-/b!adtabsundersøgel- 
sen afslører ikke en effekt af disse ska
der (tabel I). Det skyldes sandsynligvis, 
at der ikke er ret mange skovfyr med i 
undersøgelsen, og at de bedømte træer 
ikke står i bevoksninger der har været 
påvirket.

Fænomenet skyldes sandsynligvis 
saltnedslag i løbet af vinteren 1999/2000. 
(Se også Skoven 9/00, side 403, red.).

Udviklingen siden 1989
Som nævnt skyldes ændringer i nåle-/ 
bladtab fra år til år oftest forskelle i de 
enkelte års klimaforhold og insektpopu
lationer. Mere langsigtede og gradvise 
ændringer i luftforurening, klima eller 
driftsmetoder påvirker også skovsund
heden.

For at vurdere sådanne effekter må 
nåle-/bladtabet vurderes over en længere 
periode. Figur 2 viser udviklingen i det 
gennemsnitlige nåle-/bladtab fra 1989 til 
2000.

Nåletræer
Rødgran udviser et jævnt stigende nåle
tab i årene 1989-1994, hvorefter der 
sker et jævnt fald frem til 2000. 

Problemerne i årene omkring 1994
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EU-punkter 

DK-punkter 

Level II lokaliteter

Figur 1. Beliggenhed af de 52 EU- og 
DK-punkter. hvor der blev bedømt nale- 
/bladtab i 2000. Desuden er der vist de 
7 level II lokaliteter med intensiv over
vågning. DK og EU henviser til at over
vågningen er finansieret fra hhv. Dan
mark og EU.
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Figur 2. Udviklingen af det gennemsnitlige nåle-/bladtab i Danmark i perioden 
1989-2000 for fem grupper af træarter.

hang sammen med den såkaldte vin
dueseffekt, hvor kraftigt nåletab øverst i 
træerne medførte, at der blev et hul i 
kronen et stykke under toppen. Fæno
menet "røde rødgraner” gjorde sig lige
ledes gældende i disse år.

Det er desværre ikke fuldt klarlagt, 
hvorfor rødgranerne havde det så 
dårligt i netop denne periode. Uguns
tige klimatiske forhold antages dog at 
være en væsentlig medvirkende årsag.

Nåletabet for de øvrige nåletræarter 
har samme udviklingstendens som for 
rødgran, omend billedet er mere 
uklart.

Løvtræer
For løvtræernes vedkommende er der 
ikke en egentlig tendens over den sam
lede periode.

Angreb af bladgnavende insekter er 
meget afgørende for de årlige udsving i 
bladtabet for eg. Egen har ligeledes 
været præget af ufuldstændigt udspring 
og spredt dødsfald.

De årlige udsving hos bøg skyldes 
primært kraftig oldensætning og efter
følgende skærmstilling af mange be
voksninger. Tørke er også en afgørende 
årsag til tyndløvethed for bøg. Det er

ofte ældre bøgetræer eller træer i 
skærmstillede bevoksninger som er 
mangelfuldt beløvede.

Den europæiske 
overvågning
Som nævnt er den danske overvågning 
af skovsundhed en del af et større euro
pæisk samarbejde.

Næsten alle europæiske lande del
tager i level I undersøgelsen. Dette 
giver mulighed for at sammenligne 
udviklingen af nåle-/bladtabet i de for
skellige områder af Europa. Derimod 
skal man være varsom med at sammen
ligne de absolutte nåle-/bladtab, da 
referenceniveauerne erfaringsvist kan 
være forskellige landene imellem.

Undersøgelsen af nåle-/bladtab er 
baseret på prøveflader der ligger i et 
16x16 km netværk over hele det euro
pæiske område. Et antal træer på hver 
prøveflade bedømmes efter retnings
linier, der er fastlagt i en fælles manual. 
Udover nåle-/bladtabet fortages der 
også årlige vurderinger af løvets mis
farvning samt af biotiske og abiotiske 
skader på træerne.

Hvert 10. år laves desuden analyser 
af jordbundens næringsstofforhold.

Level I programmet er enestående, 
fordi det er den eneste fælles euro
pæiske skovovervågning, der har en 
ensartet repræsentation af de euro
pæiske skovøkosystemer.

Udviklingen i Europa
Det gennemsnitlige nåletab for rødgran 
i hele Europa har ligget på samme 
niveau i perioden 1989-1999, og adskil
ler sig derved fra udviklingen i Dan
mark.

Skovfyr er repræsenteret med flere 
træer end nogen anden træart i den 
samlede europæiske undersøgelse af 
nåie-/bladtab. Udviklingen i det gen
nemsnitlige nåletab for skovfyr viser 
nogenlunde det samme billede som for 
rødgran i Danmark. Nåletabet stiger 
frem til 1994, hvor det er højst, og falder 
derefter frem til og med 1999.

Bladtabet for bøg og eg har ingen 
ensartet tendens. Eg har dog haft stig
ende bladtab fra 1991 til 1998. Stig
ningen hænger sammen med den så
kaldte egeodød, der kendes flere steder 
i Europa. Årsagen til egedøden er end
nu ikke kendt. I 1999 er der til gen
gæld sket et markant fald i egens 
bladtab.
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MOTORVEJSBRO

AF TRÆ
Computertegning af den færdige bro. Tegning: Arkitektfirmaet Dissing & Weitling.

Den første træbro over 
en motorvej er ved at 
blive bygget. Det er lyk
kedes at bygge broen til 
en merpris på 2 mio. kr. 
i forhold til den kendte 
konstruktion af beton
broer.

Ud af 600 m3 råtræ 
stammer 85% fra dan
ske skove; normalt 
bruges slet ikke dansk 
gran til limtræ.

Over motorveje er der en bro omtrent 
for hver kilometer. Og med de mange 
motorveje som er på vej planlægges 
der i øjeblikket omkring 50 broer.

En af disse broer bliver af træ. Den

ligger lidt syd for Ikast hvor den skal 
føre over den ny motorvej Herning-Sil- 
keborg.

Hurtig montage
Broen blev monteret midt i juli. Den be
står af 18 dragere af en højde på 1,2 
meter og en længde på 54 meter. De er 
lavet af Limtræ Danmark i Bredebro og 
blev transporteret i fuld længde fra 
fabrikken i løbet af to nætter.

Montagen af dragerne tog kun 16 
timer. Derpå skal der monteres skråsti
vere i hver side, og så kan man fjerne 
understøtningen i midten. Allerede til 
oktober kan den tages i brug.

Broen får to spor i midten til den 
lokale færdsel med bil. I den ene side 
er der en gangsti til golfspillere, motor
vejen gennemskærer en golfbane. Og i 
den anden side er der en faunapassa
ge som især er henvendt til klovbæren
de dyr.

Vejdirektoratet har i en årrække lavet 
faunapassager ved nye broer. Vejanlæg

kan betyde at dyrebestande opdeles i 
mange små bestande med risiko for 
indavl eller risko for at bestanden uddør 
som følge af sygdom.

Forskel fra 
Skjernå broerne
Limtræ Danmark stod også bag de to 
første vejbroer af træ der fører over 
Skjernå (se Skoven 8/00). Denne bro 
er imidlertid smukkere, fordi dragerne 
går lidt opad på midten, og broen 
synes lettere. Broen ved Ikast er tegnet 
af det kendte arkitektfirma Dissing & 
Weitling.

Konstruktionen er ændret en del i for
hold til broerne ved Skjern Å. I begge 
tilfælde er der tale om dragere med et 
tværsnit som et T, men ved Skjern A var 
dragerne spændt sammen med jern
stænger på tværs for at skabe ét sam
menhængende brodæk. Denne metode 
viste sig dog at blive alt for dyr.

Med den nye konstruktion har man 
samtidig kunnet lave dragerne i ét styk-
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ke på fabrikken. Derved undgår man 
samlinger og to støttepiller.

Prisen
Broen bliver 1,9 mio. kr dyrere end en 
tilsvarende betonbro. Merprisen på 
omkring 25% betales af Skov- og 
Naturstyrelsen via Produktudviklings
ordningen.

- Formålet med vores tilskud har 
været at undersøge om kan lave en 
vejbro af træ, samt om der kan anven
des dansk træ, siger forstfuldmægtig 
Jesper Brodersen fra Skov- og 
Naturstyrelsen.

Vejdirektoratet som er bygherre har 
været positiv over for projektet. Når der 
er indhøstet erfaringer med denne bro 
vil de gerne overveje flere træbroer.
Men de kræver at prisen kommer ned i 
nærheden af betonbroen.

- Denne bro er et forsøgsbyggeri, og 
når teknikken er udviklet tror jeg vi kan 
nedbringe prisen med 1-1,5 mio. kr, 
siger ingeniør Svend Lundsgård fra 
Limtræ Danmark. Det ender måske med 
at en træbro koster omkring en halv 
mio. kr mere end en betonbro. Hertil 
kommer at en træbro er meget billigere
i vedligehold end en betonbro.

Det er afgørende for broens holdbar
hed at der ikke kan trænge vand ind til 
de bærende dele. Derfor er oversiden 
af brodækket forseglet af en membran.

Siderne af broen beskyttes med en 
tynd træplade. Når den efter 15-20 år er 
nedslidt kan den erstattes med en ny 
træplade. Pladen kan ofres og kaldes 
derfor en offerplade. For at bevare mil
jøfordelene ved at bruge træ har man 
valgt ikke at anvende imprægnering.

Hvis der sker skader på broen er det 
relativt let at udskifte enkeltdele. Den 
mulighed er der ikke ved betonbroen.

Træet har yderligere fordele hvis man 
opstiller et miljøregnskab for hele bro
ens levetid. Træbroen er let at bortskaf
fe når den til sin tid er nedslidt. Den kan 
skæres i stykker og brændes (og ener
gien herfra kan udnyttes). Betonbroen 
derimod kræver meget energi til knus- 
ning, og det er dyrt at deponere materi
alet.

Kan dansk gran bruges?
Stort set alt træet i broen ved Ikast er 
dansk gran - kun 10-15% stammer fra 
Sverige, I princippet kunne hele broen 
være lavet af dansk gran, men det var 
ikke muligt at overholde leveringstiden 
på alt det træ der skulle bruges.

Den samlede leverance udgør 600 
m3 skåret træ. Heraf er halvdelen plan
ker på 20 cm bredde og i K30, den 
højeste styrkeklasse. Den anden halv
del er planker på 10-15 cm bredde og i 
klasse K24 og K18. Træet er leveret af 
Frøslev Savværk.

- De smallere K24 og K18 planker 
kan sagtens laves af dansk gran, siger 
Svend Lundsgård, og de blev leveret til 
tiden.

- K30 plankerne har derimod været 
dyre - en merpris på 6-700 kr/m3 i for
hold til svensk gran. Der gik for lang tid 
med leveringen, og derfor måtte vi bru
ge en del svensk træ. Jeg vil dog godt 
tilføje at kvaliteten af træet er helt i 
orden - vi har lavet bøjeprøver på 
enkelte stykker, og de opfylder helt 
vores krav.

- Det er svært at finde så brede plan
ker i K30 kvalitet i Danmark. Og hvis 
man prøver så står savværket tilbage

med alle de frasorterede planker som 
kan være svære at afsætte.

- Derfor vil jeg foreslå at næste gang 
der laves en sådan træbro, så køber 
man de brede K30 planker i Sverige. Til 
gengæld kan danske savværker sag
tens komme i betragtning til de smallere 
K24 og K18 planker. Vi har omkring 25 
forskellige leverandører, og danske 
værker kan derfor få en delleverance, 
slutter Svend Lundsgård.

sf

Fakta
Dimensioner:
Længde 54 meter, bredde 13 meter, vægt ca. 200 tons. Der bliver to spor til 
biler, en gangsti og en faunapassage.

Bæreevne:
Køretøjer på op til 100 tons kan passere, og der bliver ingen begrænsninger i 
forhold til andre amtsveje af denne klasse.

Placering:
Sydøst for Ikast. Broen vil udgøre en del af Remmevej som forbinder Isenvad og 
den sydøstlige del af Ikast, Der er flere veje mellem de to byer, og der er tale om 
den længst mod øst, ud til Storåen, Det er let at besøge byggepladsen, fordi 
Remmevej er stadig i brug under byggeriet.

Materialer:
Træforbrug: Der er indkøbt 600 m3 skåret træ af gran, hvoraf 85% kommer fra 
danske skove. Efter høvling og tilskæring er der ca. 460 m3 tilbage i den færdige 
bro.

Dragerne er limtræ, 1,2 meter høje og 54 meter lange med et tværsnit som et 
T. Den lodrette del af T'et er ca. 1 m høj og består af 20 cm brede planker i klas
sen K30 (den højeste styrkeklasse). Den vandrette del er ca, 25 cm høj består af 
10-15 cm brede planker i klassen K24 og K18; der er tale om en krydslamineret 
plade i tre lag hvoraf det ene er på tværs af broen. Der er i alt 18 dragere.

Brodækket består nederst af 25 cm træ (den vandrette del af T’et). Oven på 
det ligger et lag epoxy, derpå en membran af tagpap, og til sidst et kørelag af 
asfalt.

Skråstivere. Hver drager understøttes i begge sider af en skråstiver på ca. 4 
m længde. Hertil bruges K30 planker, i alt ca. 30-40 m3.

Offerplade. På begge sider af broen monteres en offerplade for at beskytte 
dragerne mod vejrliget. Den er lavet af en 2 cm tyk limtræplade (dansk gran) og 
forventes at holde 15-20 år. Pladen er opdelt i 4 afsnit på hver 14 m.

Autoværn og rækværk. Langs vejbanen monteres autoværn, og på ydersiden 
af broen monteres rækværk. Begge dele laves af stål, især af æstetiske grunde 
- det giver en lettere konstruktion end tilsvarende af tropisk træ.

Kantbjælke. På begge sider af broen monteres en kantbjælke (så gående 
ikke kan skride ud under rækværket). Kantbjælken laves af en ca. 20 cm høj 
bjælke af azobé (en tropisk træsort). Den er monteret oven på træpladen og 
beskyttes mod fugt af membranen. En betonbjælke ville have været en væsent
lig billigere løsning.

Arkitekt:
Steen Trojaborg og Poul Ove Jensen fra Dissing & Weitling, København.

Pris:
7,6 mio. kr. Heraf betaler Produktudviklingsordningen 1,9 mio. kr.

Levetid:
Skønsvist 50 år - svarende til en betonbro.

Indvielse:
Ca. 1. oktober 2001.
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GØDSKNINGSFORSØG 
I DANSK SKOVBRUG

- FORTID, NUTID OG FREMTID

Af Morten Ingerslev og 
Karsten Raulund-Rasmussen, 
Skov & Landskab (FSL)

Der har været lavet 
mange forsøg med 
gødskning, især i hede
plantager.

Forsøgene viser stor 
variation mellem lokali
teter, og der kan ikke 
påvises forskelle mel
lem regioner.

Stigende tilførsel af 
kvælstof med luftforure
ning betyder at der ikke 
er nogen sikker mertil- 
vækst ved gødskning af 
ældre rødgran. Der er 
ikke nogen økonomisk 
gevinst ved at gødske 
mellemaldrende rødgran.

På næringsfattige loka
liteter bør der måske 
gødskes efter flisning.

I løbet af de sidste 100 år er der udført 
et stort antal gødskningsforsøg i Dan
mark og de øvrige nordiske lande. I 
begyndelsen blev gødskningen næsten
udelukkende foretaget for at øge til
væksten og overlevelsen i kulturstadiet, 
men inden for de sidste 30 år er træer
nes sundhed og miljømæssige aspekter 
kommet mere i fokus.

I forbindelse med et projekt finansie
ret af SamNordisk Skovforskning er 
resultaterne vurderet og sammenskre
vet i 6 artikler. I denne artikel bringes 
hovedresultaterne fra de danske forsøg.

Dansk skovbrugs 
gødskningshistorie
I Danmark er ca. en tredjedel af skove
ne placeret på forholdsvis næringsfat
tige, sandede jorde i Midt- og Vestjyl
land. Når man ser bort fra juletræsdyrk
ningen, omhandler den danske skov
gødsknings historie næsten udelukken
de hedeskovbruget.

Den danske skovgødsknings historie 
er grundigt gennemgået i Vejre (1995) 
og Vejre et al. (2000), som gør op med 
en række dogmer om skovgødskning. 
Den efterfølgende gennemgang bygger 
hovedsagelig på disse arbejder.

Heden, som dækkede området før 
anlægget af plantagerne i det 19. 
århundrede, var et resultat af skovryd
ning og udpining af jordene.

Skovrejsningen blev på trods af 
mange advarsler overvejende foretaget 
med bjergfyr og rødgran. Der blev især 
advaret mod den kontinentale rødgrans 
overfladiske rodsystem, tørkefølsom- 
hed, følsomhed overfor rodfordærver
svampen samt træartens mordannende 
egenskaber (Helms, 1924; Hviid, 1957; 
Oksbjerg, 1957). Til fordel for valget af 
rødgran talte en relativ sikker kulturstart 
og gode afsætningsmuligheder.

I slutningen af det 19. århundrede 
blev man klar over, at forsyningen med 
kvælstof spillede en væsentlig rolle for 
at sikre en god kulturstart, og de første 
egentlige gødskningsforsøg blev 
anlagt. De viste, at den positive effekt af 
kvælstoftilførsel langt overskyggede 
effekten af kalkning og af fosfor- og 
kaliumtilførsel.

Gødskningsforsøg i forbindelse med 
kulturfasen blev udført gennem hoved
parten af det 20. århundrede, men 
resultaterne ændrede karakter i løbet af 
denne periode.

Omkring 1960’erne blev der rappor
teret om kalium-, fosfor- og magnesium
mangel på visse lokaliteter. Man fandt, 
at der var stor forskel på lokaliteterne, 
og forskerne var uenige om, hvorvidt 
næringsstofmanglerne kunne regiona- 
liseres.

Oksbjerg et al. (1969) konkluderede 
således, at der ville være en generel 
effekt af fosfor på bakkeøerne. Derimod

konkluderede Holstener-Jørgensen 
(1966), at resultaterne fra gødsknings
forsøgene burde betragtes enkeltvis, og 
at de kun havde lokal gyldighed.

Skov- og Naturstyrelsens 
gødskningsforsøg 
I 1960’erne blev der etableret en del 
gødskningsforsøg i mellemaldrende 
rødgran for at undersøge, om en evt. 
mertilvækst ville være rentabel.

Resultaterne fra disse forsøg var 
meget svingende. Den samlede vurde
ring lød, at gødskning med NPK (23:3:7 
på hedesletterne eller 18:5:12/14:4:17 
på bakkeøerne og Klosterheden) med 
120 kg kvælstof/ha hvert 5. år ville give 
en mertilvækst på 3,75 m7ha/år i gen
nemsnit (Arbejdsgruppe, 1976).

Et af de springende punkter ved 
sammenstillingen af gødskningsfor
søgene var, at de bestod af bevoksnin
ger med forskellig alder og på forskel
lige jordbundstyper. Desuden var for
søgene blevet evalueret på forskellige 
tidspunkter og havde derfor ofte været 
påvirket af usammenlignelige vejrfor
hold, idet især nedbøren spiller en be
tydelig rolle.

På denne baggrund etablerede den 
daværende Skovstyrelse "kontrolflader” 
(senere kaldet "Statsskovbrugets 
gødskningsforsøg"), som bestod af ca. 
100 prøveflader med rødgran, der var 
mere end 30 år gammel (Vinther, 1986). 
Bevoksningerne blev undersøgt i to 
5-årsperioder fra 1978 til 1990 (Dralle, 
1992).

Behandlingerne bestod af 120 kg 
N/ha givet som NPK, 23:3:7, 18:5:12 
eller 14:4:17 hvert 5. år. Forventningen 
var, at disse behandlingstyper ville give 
den forventede mertilvækst på 3,75 
mI * 3/ha/år over en 5-årig periode.

Forsøgene viste, at den forventede 
volumentilvækst generelt ikke blev 
opnået, men at den varierede betydeligt 
mellem lokaliteterne. En regionalisering 
af resultaterne kunne kun i begrænset 
omfang forklare gødskningseffekterne 
(Dralle, 1992). Ligeledes konkluderer 
Vejre (1995), bl.a. ud fra undersøgelser 
af gødskningsforsøgenes jordbundsfor
hold, at en regionalisering ikke er hen
sigtsmæssig.
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Årlige mertilvækster
3 um pr ha 
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Ureaforsøget 
påbegyndt i 1957

Gødskning ophørt 
på N1 og N3 i 1967

Møller og Lundberg, 1977
Figur 1. Den årlige mertilvækst ved forskellige gødskningsbehandlinger i forhold til 
ubehandlede kontrolparceller i et af Hedeselskabets gødskningsforsøg i Dalgas 
Plantage afd. 20. Bevoksningen bestod af rødgran plantet i 1911-1912. Behand
lingerne bestod af:

NPK: I perioden fra 1953 til 1962 blev der årligt tilført 116 kg N/ha (kalksalpeter), 39 
kg P/ha (superfosfat) og 100 kg K/ha (kaligødning). Herefter blev der i 1968 
tilført 116 kg N/ha og 100 kg K/ha.

N1: I perioden fra 1957 til 1958 blev der årligt tilført 92 kg N/ha (urea), og i perio
den fra 1959 til 1966 blev der årligt tilført 31 kg N/ha.

N2: I perioden fra 1957 til 1958 blev der årligt tilført 183 kg N/ha (urea). I perioden 
fra 1959 til 1966 blev der årligt tilført 61 kg N/ha (dobbelt så meget kvælstof 
som der blev tilført ved N1), og i perioden fra 1967 til 1973 blev der årligt 
tilført 61 kg N/ha.

N3: Her blev der tilført N (urea) svarende til N1+N2 frem til 1967.

Forsøget viste, at den umiddelbare mertilvækst, som kunne opnås med kvælstof- 
tilførsel stagnerede efter nogle år, hvorefter mertilvæksten faldt og blev negativ. 
Analysen af nåle- og jordbundsprøver indikerede, at kvælstofbehandlingerne havde 
medført mangel på andre næringsstoffer, specielt K. Figuren er baseret på Møller 
og Lundberg (1977).

Derimod fandt Dralle (1992) en 
behandlingseffekt, idet lokaliteter, som 
havde fået en fosfor- og kaliumrig NPK- 
gødning (NPK, 18:5:12 eller 14:4:17) 
havde en signifikant større mertilvækst i 
forhold de lokaliteter, som fik fosfor- og 
kaliumfattig NPK-gødning (NPK,
23:3:7).

Hedeselskabets gødskningsforsøg 
I omtrent den samme periode etablere
de Hedeselskabet en større serie 
gødskningsforsøg, som bestod af mere 
end 20 prøveflader med rødgran af for
skellige aldre. Bevoksningerne blev 
undersøgt i 5-årsperioder fra 1953 til 
1988. Der blev benyttet forskellige 
gødskningssammensætninger og 
mængder. Her var der også en forvent
ning om betydelig mertilvækst (Lund
berg og Ravnsbæk, 1992).

Generelt fandt de en årlig mertil
vækst på 2-2,5 m3/ha/år, hvor der blev 
gødsket med alsidig NPK gødning (flere 
forskellige gødningstyper og sam
mensætninger indgik i forsøgsserierne), 
men de fandt også en betydelig varia
tion mellem lokaliteterne. Endelig fandt 
de, at effekten udeblev i tørkeår.

Konklusioner fra forsøgene 
Begge undersøgelser peger på, at en 
stigende tilførsel af kvælstof fra luft
forureningen i perioden kan have haft 
en betydning for, at mertilvæksten blev 
mindre end først antaget (Figur 1). 
Undersøgelser af jordbundsforholdene 
og træernes næringsstofstatus (nåle
analyser) viser en betydelig variation i 
området (Lundberg og Ravnsbæk,
1992; Raulund-Rasmussen og Vester
dal, 1996; Vejre, 1995).

Samlet kan det konkluderes:
• Gødskning giver ikke, som tidligere 

antaget, en sikker mertilvækst i ældre 
rødgran.

• Volumen-mertilvæksten varierer bety
deligt mellem lokaliteterne, og en 
regionalisering af gødskningseffekten 
er ikke entydigt mulig. Det er således 
ikke muligt overordnet at pege på 
hvilke næringsstoffer, der er begræn
sende for væksten på de forskellige 
lokaliteter.

• Der kan ikke forventes en økonomisk 
gevinst som følge af gødskning i mel- 
lemaldrende bevoksninger.

Langsigtet næringsstofforsyning 
Vejre (1995) undersøgte jordbundsfor
holdene i Statsskovbrugets gødsknings
forsøg.

Han konkluderede, at det er rimeligt 
at antage, at der på nogle lokaliteter vil 
være et generelt problem med den 
langsigtede næringsstofforsyning, idet 
lokaliteternes jordbund både har et lavt 
indhold af umiddelbart tilgængelige 
næringsstoffer, og tilmed ikke på læn
gere sigt kan forventes at frigive til
strækkeligt med næringsstoffer.

På langt de fleste af de undersøgte 
lokaliteter skønnedes det, at der vil 
være problemer med den langsigtede 
forsyning med først og fremmest kal
cium og fosfor.

Kalkning
Kalkning af rødgran blev undersøgt i en 
række forsøg i perioden 1900-1950 (se 
bl.a. Matthesen, 1982). Baggrunden for 
forsøgene var en forventning om, at 
kalkning ville have den samme gunstige 
effekt i skovbruget, som man havde fun
det i landbruget.

Senere opgives tanken om kalkning

på baggrund af en frygt for øget angreb 
af rodfordærver (Matthesen, 1982). 
Ingerslev og Thomsen (1999) fandt dog 
ikke, at danske eksperimenter kunne 
retfærdiggøre den formodede sammen
hæng mellem kalkning og intensiteten 
af rodfordærverangreb. På den anden 
side er der ikke udført eksperimenter, 
som kan udelukke en sammenhæng.

Resultater fra danske og udenland
ske undersøgelser indikerer, at en even
tuel risiko for øget rodfordærverangreb 
vil være størst ved kalkning af første 
generationsbevoksninger på hede eller 
ved brug af relativt store mængder kalk.
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Figur 2. Et af Skov & Landskabs gødskningsforsøg ligger i en rødgranbevoksning 
pa en meget næringsfattig lokalitet i Nørlund Plantage på Palsgård Statsskov
distrikt. Billedet viser grene fra fjerde grenkrans fra ubehandlede kontrolparceller 
(angivet ved: 0) og fra kvælstofgødskede parceller (angivet ved 2N). Billedet er 
taget i april 1994, 21 år efter plantning og én vækstsæson efter gødskning. N2 
behandlingen bestod af 200 kg N/ha (amoniumnitrat).

Billedet viser tydeligt, at kvælstofbehandlingen har påvirket nålenes farve og der
med træernes næringsstatus. Nåleanalyser har vist, at træerne i de ubehandlede 
kontrolparceller lider af mangel på kvælstof, fosfor og specielt kalium, og at mang
len på disse næringsstoffer er så udtalt, at den hæmmer træernes vækst og sund
hed.

Ved tilførsel af kvælstof stiger koncentrationen af kvælstof i nålene, men samtidig 
sker der et lille fald i koncentrationen af fosfor og kalium sammenlignet med træ
erne i kontrolparcellerne. Ved kvælstoftiIførsien fjerner man således manglen på 
kvælstof, men forstærker samtidig manglen på fosfor og kalium.

På trods af mangel på fosfor og kalium forøger kvælstoftilførslen tydeligt træernes 
tilvækst i en periode på 4 år efter gødskning (forsøget kører videre).

Gødskningsstrategi 
for statsskovbruget
Skov- og Naturstyrelsens gødsknings
strategi (Skov- og Naturstyrelsen, 1998) 
sætter begrænsning for brugen af spe
cielt kvælstofgødskning i Skov- og 
Naturstyrelsens skove, på grund af 
tilførslen af kvælstof fra omgivelserne.

Strategien giver mulighed for gødsk
ning i næringsstofhungrende bevoks
ninger med så stærk mangel på et eller 
flere næringsstoffer, at det påvirker 
træernes sundhed. I disse tilfælde vil 
mangel på næringsstof ofte kunne på
vises ved eksempelvis løvanalyser.

Det er også muligt at gødske 
bevoksninger på næringsfattig jord i for
bindelse med en intensiv fjernelse af 
biomasse. I disse tilfælde kan kompen
sationsgødskning med f.eks. flisaske 
komme på tale og formodentlig sikre 
bæredygtigheden i stoflig forstand.

Den aktuelle gødskning i det vedpro
ducerende skovbrug er meget beske
den på trods af, at en del bevoksninger 
givetvis er næringshungrende. En af 
grundene hertil er den dårlige økonomi i 
nåletræsskovbruget.

Gødskningsforsøg i det 
nordiske skovbrug
Trods kvælstoftiIførsel fra luftforurening 
er kvælstof stadig det væsentligste 
vækstbegrænsende næringsstof i store 
dele af Midt- og Nordsverige, Norge og 
Finland. I disse områder kan kvælstof
gødskning fortsat give en økonomisk 
rentabel mertilvækst.

På trods af dette er skovgødskning 
ikke udbredt praksis i disse områder.
Det skyldes hovedsagelig at gødsknin
gen mistænkes for at have uønskede 
effekter på miljøet (flora, fauna, udvask
ning af næringsstoffer mm).

På Island er gødskning med kvælstof 
og fosfor derimod helt afgørende for 
skovrejsningens succes (Oskarsson og 
Sigurgeirsson, 2000). På lignende måde 
giver gødskning med fosfor i Vestnorge 
stor vækstrespons.

Fremtidens forskning 
indenfor skovgødskning
Fremtidens forskning bør tilvejebringe 
viden og redskaber til at vurdere, hvor 
der er et gødskningsbehov for at sikre 
en balanceret planteernæring, samt 
hvilke rniljømæsige konsekvenser en 
given gødskningsbehandling vil have.

Forskningen har vist, at gødskning 
kan påvirke en række forskellige fak
torer. Det er derfor vigtigt, at fremtidens 
forskning baseres på et stærkt tværfag
ligt samarbejde, der indrager alle pro
cesser og organismer i skovøkosy
stemet.

På Skov & Landskab arbejdes der med 
undersøgelser af tilførsel af nærings
stoffer med hovedvægt på (Figur 2):

• Opstilling af brugervenlige redskaber 
til bestemmelse af næringsstofmangel 
og ubalance, bl.a. i forbindelse med 
biomasseudtag.

• Muligheder og konsekvenser ved at 
tilbageføre flisaske til skoven.

• Nødvendigheden af andre nærings
stoffer end N for at sikre sundhed og 
tilvækst, som følge af luftforureningen?
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MAJ OG JUNI 2001
Maj har givet en nedbør på 2/3 af det normale, mindst i den 
sydlige del af landet. Næsten halvdelen faldt i uge 20.

Temperaturen blev som helhed 0,6 gr. over normalen. Uge
18 var noget koldere end normalt: der blev målt frost fire ste
der, og under +2 gr. 9 andre steder (ud af 29 stationer). I uge
19 og 21 er der 5 stationer som har målt under +2 gr., men 
ikke frost.

Juni har givet en nedbør lidt over normalen, mest i Nordjyl
land og Sydøstdanmark. Nedbøren er faldt ret jævnt i løbet af 
måneden.

Temperaturen blev 1,5 gr. under normalen. Uge 23 og 24 
var 2,4 gr. under normalen, mens uge 26 blev 1,7 gr. over 
normalen. To steder i Midtjylland er der målt under +2 gr. i 
uge 23, ned til 0,6 gr. i Kølkær.

Juli har indtil den 30. givet en nedbør på 46 mm mod nor
malt 66 mm, mest i det sydlige og vestlige Jylland. Af den 
samlede nedbør kom 31 mm i uge 28.

Temperaturen har som helhed været 1,4 gr. over normalen, 
hvor især uge 27 var varm (+4,4 gr.). De laveste temperaturer 
har været nede omkring 3-5 gr. enkelte steder i Midtjylland i 
uge 29. De højeste temperaturer har næsten overalt været 
oppe på 28-29 gr. i uge 27.

# Køb af træ på roden [

L . BRDR.• Maskinskovning

• Udkørsel af træ ^ I «UP A/s
• Maskinplantning Skoventreprenører

Skovgade 20 
7300 Jelling 

Biltel. 30 73 71 73
30 80 01 73

Fax 76 80 14 00

• Oprilning

• Rydning af stød og kvas

»» Spearhead »
Specialist i vedligehold af grønne områder

Destroyer
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Vester Nebel ■ 6040 Egtved ■ Tlf. 7555 3644 • Fax 7555 4243
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Nedbør,mm Maj Juni 1/7-30/7

Amt Målt Normal Målt Normal Målt
Nordjyllands 38 49 91 54 39
Viborg 37 49 60 56 52
Århus 39 46 58 50 29
Vejle 35 53 51 60 59
Ringkøbing 37 51 66 58 60
Ribe 22 50 51 62 55
Sønderjyllands 24 52 56 62 75
Fyns 37 46 56 53 37
Vestsjællands 29 43 56 49 29
Nordøstsjælland 33 42 59 52 25
Storstrøms 21 43 72 49 25
Bornholms 21 37 70 42 31
Landsgennemsnit 32 48 62 55 46

Maj Juni 2/7-30/7

TemperatursC Målt Normal Målt Normal Målt
Middel 11,4 10,8 12,8 14,3 17,6
Absolut min. 2,0 4,2 8,1
Absolut max. 21,7 23,8 28,3
Antal soltimer 303 240 248 249 286
Antal frostdøgn 0,1 0,7 0,0 0,0
Antal graddage 174 184 130 99 21

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

Målt Normal Målt Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 4 5 4 5 5
Styrke 8
(hård kuling) 0 0 0 0 0,2
Styrke 10 
(storm) 0 0 0 0 0
Hyppigste
vindretninger V V V V SV

SKOVEN 8 2001 361



DST

DST 1/01 OM 
DYRKNING AF ÆR

Dansk Skovbrugs Tidsskrift (DST) 
udkommer 4 gange om året med læn
gere skovbrugsfaglige artikler af bliven
de værdi. DST sælges kun i abonne
ment til 200 kr om året inkl. moms. Kon
takt Dansk Skovforening, att. Doris 
Jensen, e-mail info@skovforeningen.dk, 
fax 33 24 02 42, tlf. 33 24 42 66.

Det første hæfte af DST for 2001 inde
holder en lang artikel om dyrkning af 
ær, skrevet af Erik Tillisch, Rosenfeldt. 
Den er bl.a. baseret på erfaringer fra 40 
skovdistrikter rundt om i landet. Et lille 
udpluk af de mange nye oplysninger og 
synspunkter:

- Mange har ment at ær ikke er en 
hjemmehørende træart, men indført fra 
Tyskland. Dette er baggrunden for at 
man en del steder forsøger at udrydde 
den, og at man ikke kan få tilskud efter 
ordningen for god og flersidig skovdrift 
(den accepteres dog som indblanding). 
Men der er mange tegn på at den har 
været naturligt forekommende i den 
sydligste del af landet siden vikingeti
den - men at den stort set blev udryd
det frem mod år 1800.

- Udenlandske forsøg viser meget 
store variationer mellem provenienser, 
selv inden for korte afstande. Der er 
intet tydeligt mønster. Æren i de danske 
skove stammer sikkert fra mange for
skellige lokaliteter (inkl. den danske 
urbestand). Der er også stor variation 
blandt de danske ær, bl.a i form og van
ris.

- Æren er insektbestøver, og derfor 
opstår der let lokale racer. Nogle skov
distrikter har et fortrinligt materiale.

- Æren er velegnet som efterbedring 
i bøgeforyngelser. Den skal indplantes 
10-20 år efter bøgen.

- Æren er ikke de små arealers 
træart, den kan sagtens vokse i større 
sammenhængende bevoksninger. Det 
afgørende er jordbundstilstanden.

- En kulturmodel for ær kan være: 
4500-6000 planter pr. ha. Græs 
bekæmpes hvis det indvandrer - her 
foreslås gødskning frem for sprøjtning. 
Der bør hegnes, og der skal foretages 
en omhyggelig udrensning.

- Æren kan ikke klare vandlidende 
bund, græs og ørnebregner på skov
bunden, eller pludselige ændringer af 
lystilgangen. Derfor skal man være 
meget varsom med at hugge for stærkt. 
Der er mange eksempler på at selv 
moderate indgreb medfører tilvækst
nedgang i de efterfølgende år. Og for 
stærke indgreb kan føre til at æren går 
helt i stå og må opgives.

- Mange steder angives en 
omdriftsalder på omkring 60 år, svaren
de til ask. Det er helt forfejlet, for netop 
de store kævler af ær indbringer høje 
priser, langt højere end bøg. Mange 
distrikter har en måldiameter på 65-70 
cm, dvs. 110 år.

sf
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En af landets flotteste ærbevoksninger i Margård ved Odense. Den er 63 år, 25,9 m, 
et stamtal på 191 og en diameter på 42 cm. Stamtallet er en halv gang højere end i 
Kjølbys oversigter, men diameteren svarer helt til Kjølbys.
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Nye skovdæk til svær jord
Efter to års afprøvning i Danmark intro
ducerer Trelleborg to nye dæk, der er 
udviklet specielt til svær jord.

På leret jord stilles særlige krav til 
skovmaskinernes dækmontering. Dæk- 
kene skal være skånsomme mod jor
den, men de skal også kunne overføre 
trækkraften uden et ødelæggende 
hjulslip. Netop på svære jorder ser man 
ofte et relativt stort hjulslip i forbindelse 
med megen nedbør, fordi dækkene ikke 
kan få fat i den opblødte jord.

For at løse dette problem har Trelle
borg Dæk udviklet to specialdæk. Trelle
borg Twin(TM) Forestry 428 fås i 5 ud
gaver med en bredde på mellem 620 
og 750 mm, mønsterdybden er 40 mm. 
Det mere aggressive 422 dæk fås i 3 
udgaver, det har en bredde på 600-710

mm og en mønsterdybde på 45 mm.
Disse to dæk er de hidtil bredeste 

skovdæk fra den svenske fabrik. Begge 
dæk har samme mønsterdybde i hele 
dækbredden, fra skulder til skulder, og 
med en flad slidbane er kontaktfladen 
maksimal. Mønsteret sikrer et fast greb i 
skovbunden, ligesom der er en god 
selvrensningseffekt.

Dækkene kan uden risiko for skader 
monteres med kæder. På 422-dækket 
vil der dog sjældent være behov for 
ekstraudstyret.

Dækkene er udviklet ud fra erfaringer 
fra bl.a. skove i Sønderjylland og på 
Sjælland, hvor der ofte er problemer i et 
fugtigt efterår. I disse områder er dæk
monteringen på skovmaskiner ofte endt 
i et kompromis, fordi de skånsomme 
dæk under vanskelige vilkår ikke altid

har kunnet levere den nødvendige 
effektoverførsel uden et stort hjulslip.

Trelleborg's skovdæk har generelt 
runde skuldre, og dette kombineret 
med en speciel gummiblanding, bety
der at dækkene er skånsomme - også 
hvis de kommer i nærkontakt med de 
stående træer.

Korrekt dækmontage har stor betyd
ning for træernes trivsel mange år frem, 
især på svær jord. Hvis jorden trykkes 
sammen har overskydende vand 
sværere ved at sive bort, og ilten for
svinder fra jordens porer. Rødderne har 
netop brug for ilt for at kunne optage 
næring og for at vokse. Andre fordele 
ved dækkene er lavere energiforbrug, 
et mindre dækslid samt bedre førerkom
fort.

Pressemeddelelse 25.6.01

Trelleborg Twin(TM) Forestry 428, findes 
i bredder fra 620 til 750 mm. Dækket 
er udviklet til maksimal effektoverførsel 
under vanskelige forhold. Det åbne 
mønster sikrer en god selvrensnings
effekt, og med mønster i fuld dybde fra 
skulder til skulder og en flad slidbane 
opnås et godt greb i skovbunden.

Vedskov - Træsalg

Maskinskovriing + opmåling
Udkørsel
Manuel skovning
Oprydning efter stormfald med
rod-/grenknuser
Plantning - manuel eller maskin 
Renovering af grøfter og veje i 
skoven

Opkøb af nåletræ på rod eller fra 
stormfald til oparbejdning. Tommer- 
priser op til 450 kr/m3. Kontant 
afregning -e 2% eller løbende 
måned + 30 dage 
Opkøb af lovtræ på rod eller i stak 
Formidling af træ til køb og salg

KVALITET I HØJSÆDET

Vedskov - Træsalg - tlf. 8687 5126 - 2015 5283 - 4058 3826

TWIN
STANDARD

Twin-dæk er bredere end standarddæk. 
Sporene bliver ikke nær så dybe, og 
der bliver færre skader på træernes 
rødder. Den store bredde gør det også 
muligt at køre med lavt lufttryk, og det 
mindsker sammentrykningen af jorden.

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

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

ANBÆKVEJ 10
8450 HAMMEL - 86 96 29 10
BIL TLF. 40 41 62 44
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\o r thede  l  an te  s  ko  le  Vs
v. SØREN OG THORKILD IVERSEN 
Tukærvej 12 • DK 8850 Bjerringbro

SKOVPLANTER - LÆPLANTER - LANDSKABSPLANTER

TLF.: 86 68 64 88 FAX: 86 68 64 40
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HIK iililL
FENDT SKAN DIN AVI A A/S
Smedebakken 9 ■ Starup - 7200 Grindsted

Tlf. 75 33 74 44
DISTRIKTSCHEFER:

Nordjylland:
Bil 29 64 66 04 

Privat 86 93 77 79
Sydjylland & Fyn: Sjælland & Øerne:

Bil 29 64 66 06 Bil 29 64 66 05
Privat 75 53 23 60 Privat 57 83 40 19

Professionelt udstyr 
til skov og anlæg

Slagleslåmaskine 
Stella SM-65 PRO
En stærk slagleslåmaskine til at klippe langt 
græs og krat med et optimalt resultat De svin
gende, brudsikre knive er monteret på en kraf
tig aksel. En ny patentanmeldt trækkob- 
ing/bremse giver en optimal kraftig transmissi

on fra den stærke 8,5 HK Honda 4-T motor.
Det nye kraftige træk med en 
permanent differentialespærre, er 
en stor hjælp i svært terræn.

SM-65 findes i to udgaver. 
En med fronthjul og Y- 
knivetil fladt terræn og en 
med slæbesko og L-knive 
til bakket terræn.
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