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Plant nu - en god investering!

NGR i millioner stk.

I Vurderet tilplantning af NGR i mill. stk.

I Nødvendig tilplantning af NGR,
------ svarende til salgstal ved udbytte på 50%,

i mill. stk.

ij Eksport af NGR træer i mill. stk.

Teoretisk manglende tilplantning af NGR 
i forhold til forventet salg.

År
1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02
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JOHANSENS PLANTESKOLE 
SUSÅ PLANTESKOLE

Jan H. Olsen
Villa Gallinavej 10
4690 Haslev
Tel 56 32 60 52
Fax 56 32 56 31
Bil 20 14 60 52
E-mail: susaaplant@email.dk

Peter L. Jensen
Damhusvej 103 
7080 Børkop 
Tel 75 86 62 22 
Fax 76 62 01 08
E-mail: plj@johansens-planteskole.dk
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GENERALFORSAMLING
310 Lavere kontingent
312 Umulig skovpolitik
313 Bedre adgangsdebat
314 Råtræmarked

Dansk Skovforening holdt general
forsamling den 12. juni. Der blev 
vedtaget lavere kontingent, og det 
medfører nye arbejdsopgaver for 
Handelsudvalget. Foreningens 
formand kommenterer regerin
gens skovpolitik og debatten om 
adgangsreglerne. Formanden for 
Handelsudvalget aflægger beret
ning om råtræmarkedet.

315 Regeringens 
skovpolitik
Miljøminister Hans Chr. Schmidt 
præsenterede Det nationale skov
program på Skovforeningens 
generalforsamling. Der var debat 
om skovbrugets økonomi, ejen
domsskatter, ny skovlov, adgang 
til naturen, skovrejsning og grund
vand.

330 Et hus af
store stammer
167 m3 douglasgran er ved at bli
ve lavet til et hus. Mange træsorter 
kan bruges til husbygning. Det 
øverste billede viser et af rumme
ne i stueetagen - øverst de stam
mer som skal bære førstesalen.
Det nederste billede viser til
skæring af en tagås med motor
sav - åsen skal have en plan over
side til at fastgøre taglægter.

325 Kort nyt
Grønt er godt for syge.

326 Driftsteknik - nyt
Minigraver, nyt batteri til krævende 
forhold, Wood-mizer jubilæum, 
såning efter juletræer, øjenskylle- 
re, nyhedspris til storsæk-løfter.

338 Kort nyt
Regn, torden mv. i denne sommer. 
Pleje af klitheder.

345 Det nationale 
skovprogram

Om det nye skovprogram fra mil
jøministeren. Målene er at sikre 
skovbruget som erhverv, omstille 
til naturnær skovdrift, sikre natur
oplevelser og øge skovarealet.

348 Kort nyt
Naturpleje og mærkning af kalve.

m

349 Spændende skove
En landskabsarkitekt giver sit bud 
på hvordan skove bliver spænd
ende. Naturnær skovdrift øger 
mulighederne for at opleve variati
on, men kun hvis man også kan 
møde traditionelle monokulturer. 
Citat: "Den dystre og mørke gran
plantage i Vestjylland har sin ople
velse at byde på - den lyse og 
åbne bøgeskov en anden".

354 Klimastatistik
Maj og juni 2002.

322 Nye træprodukter
På Skov & Teknik blev vist nye for 
mer for træprodukter. Masurbirk 
(foto herover) og fugleøjebirk er 
særlige varianter af vortebirk. En 
stand på messen viste massive 
træelementer til byggeformål. En 
grillhytte kan købes som samle
sæt.

325 Kort nyt
Kursus til maskinførere

326 Dækrodsplanter
En historisk gennemgang af 
udviklingen af dækrodsplanter i 
udlandet og i Danmark.

M

SKOVTÆLLING
339 Skove og plantager 

2000
340 Skovens struktur 
342 Vedmasse og hugst 
344 Samfundsøkonomi

Resultater fra den seneste skov
tælling pr. 1.1.2000. Skovarealet 
er steget, og der er mere løvtræ. 
Om træartsfordeling, skovrejsning 
antal skovejere, stående vedmas
se, hugst og skovene i samfund
søkonomien.

355 Certificering - nyt
FSC pral i havemøbelbranchen, 
PEFC vokser stadig, tæt på dan
ske PEFC regler.

SKOVEN 8 2002 307



PERSONALIA

Sp>VEN
mm*; ft tM

Forside:
Fra bygning 
af blokhus 
af douglas- 
stammer.
Se artikel 
side 330.

Skoven. August 2002. 34. årgang. 
ISSN 0106-8539.

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

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

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

lln@skovforeningen.dk

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

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

Skovforeningen
På generalforsamlingen i Dansk Skov
forening den 12. juni 2002 valgtes nye 
medlemmer til foreningens bestyrelse. 
Bestyrelsen, der efter generalforsamlin
gen konstituerede sig, ser herefter såle
des ud:

Lars Wilhjelm, ejer af Orenæs skov
distrikt, Orehoved (formand)
Lars Møller Nielsen, skovrider i Aage V. 
Jensens Fonde (næstformand)
Peter de Neergaard, ejer af Lorup Skov, 
Sorø
Niels Bjerg, skovrider i PEN-SAM, 
Rønnede
Mogens Brandt, ejer af Svollibjerg Skov
brug, Sdr. Omme (udpeget af Skovdyr- 
kerforeningerne)
Jimmi Enevoldsen, skovrider på Frijsen
borg & Wedellsborg skovdistrikter, 
Hammel
Niels Peter Dalsgaard Jensen, skovrider 
på Salten Langsø Skovdistrikt, Ry 
Jørgen Bo Larsen, professor, Sektion for 
Skovbrug, Den Kgl. Veterinær- og Land
bohøjskole (repræsentant for forskning 
og undervisning)
Christian Danneskiold Lassen, ejer af 
Holmegaard Gods, Næstved 
Jens Kristian Poulsen, forstfuldmægtig, 
Stiftelsen Sorø Akademi, Sorø (repræsen
tant for Danske Skoves Handelsudvalg) 
Niels luel Reventlow, ejer af Hverringe 
skove, Kerteminde
Johan Scheel, ejer af Ryegaard, Holbæk 
(repræsentant for Dansk Juletræsdyrker
forening)

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

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

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

Indlevering: Artikler til Skovens 
september nummer skal indleveres 
inden 28. august. Annoncer bør 
indleveres inden 29. august.

Eftertryk med kildeangivelse tilladt.

FMKcrj
FAGPRESSENS MEDI '

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

Tryk: Litotryk, Svendborg.

De tre førstnævnte udgør Skovforenin
gens Forretningsudvalg.

Handelsudvalget
Efter generalforsamlingen i Dansk Skov
forening trådte Niels Peter Dalsgård 
Jensen tilbage som formand for Danske 
Skoves Handelsudvalg efter 7 år på 
posten. Han blev afløst af den hidtidige 
næstformand, Jens Kristian Poulsen.

Handelsudvalget udgøres af for- 
mændene for de fem skovkredse, samt 
repræsentanter for Hedeselskabet, Skov- 
og Naturstyrelsen og Skovdyrkerforenin- 
gerne. Udvalget har nu følgende sam
mensætning.

Jens Kr. Poulsen, Stiftelsen Sorø Akademi 
(formand)
Per C. Christensen, Skovdyrkerforenin- 
gen Sydfyn
Niels P. D. Jensen, Salten Langsø Skov
distrikt
Thyge Andersen, Thyge Andersen Skov- 
og Landskabsingeniørfirma 
Tøger \N. Stranddorf, Skovdyrkerforenin- 
gen Syd
Niels-Jørgen Pedersen, Hedeselskabet 
Poul Ravnsbæk og Peter Hviid, Skov- og 
Naturstyrelsen
Jesper Just Nielsen, Skovdyrkerforenin- 
gen Vejle Amt

Sekretariat
Jan Søndergaard og Frank Hansen, 
Dansk Skovforening

På Skovforeningens hjemmeside næv
nes også'skovkredsenes næstformænd, 
og der er adresser, telefonnumre mv. på 
alle de nævnte personer. Slå op på 
www.skovforeningen.dk oq se under 
"Om DS”.

WEFRI
Fra 1. august er der foretaget følgende 
omlægninger ved Frijsenborg & 
Wedellsborg Skovbrug:

Driften af Wedellsborg Skovdistrikt 
varetages af distriktsleder Kim Bech 
Nielsen.

Driften af Frijsenborg Skovdistrikt vare
tages af distriktsleder Carsten Bjerre.

Juletræsproduktion og -afsætning 
varetages af distriktsleder René Niel
sen.

Skovrider Jimmi Enevoldsen har fort
sat det overordnede ansvar for både 
Frijsenborg og Wedellsborg Skovbrug 
samt eksterne kunder.

WEFRI i Skotland
Jacob Husted Christensen er pr. 1. juli 
ansat til at varetage WEFRI A/S’ ejen
domme i Skotland. Han kommer fra en 
skovfogedstilling ved Hedeselskabet 
Sydsjælland.

Jacob Christensen afløser skovfoged 
Claus Løvendahl, der har fået ansættel
se på Giesegaard.

Rye Nørskov
Skovfoged Morten Sørensen har fået 
ansættelse som skovfoged på Rye 
Nørskov pr. 1. august 2002. Han har tid
ligere været ansat som skovfoged ved 
Wedellsborg Skovbrug.

Planteskole
ejerforeningen
Dansk Planteskoleejerforening holdt 
generalforsamling i Næstved den 14. 
juni. Formanden, Peter Schjøtt, blev 
genvalgt, mens der var nyvalg til Søren 
Nygård Jensen og Erik Lund-Andersen. 
Bestyrelsen består herefter af:

Planteskoleejer Peter Schjøtt, Peter 
Schjøtts Planteskole (formand)
Torben Leisgård, Frijsenborg Plante
skole (næstformand)
Planteskoleejer Erik Lund-Andersen, E. 
Lund-Andersens Planteskole 
Planteskoleejer Søren Nygaard Jensen, 
Nygaards Planteskole 
Planteskoleejer Søren Iversen, Hjorthe
de Planteskole

Fortsættes side 320
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EFTERLYSNING:
NYE INDTÆGTER TIL SKOVENE

De danske skoves katastrofale økonomi - med ulykkelige følger for skovenes 
naturværdier - kan kun vendes hvis skovenes omkostninger mindskes og ind
tægterne øges.

Lad os se på indtægtssiden:
Træpriserne falder konstant på verdensmarkedet. Dansk skovbrugs mulig

heder for at øge sine indtægter fra træproduktionen er mindre end små.
Og produktionen af juletræer er ikke længere den redningsplanke som den 

var for 10 og 20 år siden.
Så skovbruget er tvunget til at udvikle nye produkter og nye indtægter.

Det er nemt at udpege de områder hvor nye indtægter kan findes.
• naturoplevelser
• rent grundvand
• ren luft
• C02-binding

Disse værdier prioriteres stadigt højere af samfundet, og skovene leverer 
dem alle.

Men betalingen til skovene for'at producere disse værdier har været yderst 
beskeden. Der er stort set kun tale om jagtleje og om samfundets nu kraftigt 
reducerede betaling for mere løvskov og flersidig skovdrift.

Nu må politikerne tage konsekvensen af samfundets prioriteringer og sikre 
overordnede systemer - fx skattesystemer og driftsaftaler - der betaler skovene 
for at levere en rigere natur og et renere miljø.

Nogle skal holde politikerne fast på denne nødvendighed, og det er først og 
fremmest Skovforeningens opgave. Men også landets øvrige natur-, miljø- og 
friluftsorganisationer må bakke op om dette politiske mål - og det gør langt fle
ste organisationer heldigvis også.

Den enkelte skovejer må også tage initiativer og finde nye indtægter i sin egen
skov.

Det er oplagt at overveje hvordan skovens enorme oplevelsesmæssige vær
dier kan omsættes økonomisk til gavn for både skoven og dens gæster. Det 
kræver to ting: Fantasi og fingerspidsfornemmelse,

Fingerspidsfornemmelsen er nødvendig fordi tanken om betaling for natur
oplevelser er provokerende og uacceptabel for mange mennesker. Skovbruget 
må stadig hver eneste gang emnet kommer op gentage at der aldrig kommer 
brugerbetaling på familieskovturen og anden lovfæstet adgang. Og skovene 
må gøre sig klart at nogle aktiviteter ikke bør omsættes i penge, fx skolers og 
vandrergruppers bløde aktiviteter.

Fantasi er nødvendig fordi tanken om betaling for naturoplevelser også er 
fremmed for de fleste skovejere. Langt de fleste naturoplevelser - også de 
særlige der har krævet ejerens tilladelse - er blevet stillet gratis til rådighed for 
skovgæsterne. Selv om der højst sandsynligt er mange flere skovgæster end fx 
jægerne og rytterne som er villige til at betale for særlige naturoplevelser.

Den enkelte skovejer bør også overveje at sælge miljøgoder. Vandværkerne 
ønsker sig fx rent grundvand til videresalg, og hvis skoven ligger i et vandind
vindingsområde, kan der være basis for driftsaftaler.

Jagten på nye indtægter kan afgøre skovbrugets overlevelse som erhverv. 
Skovforeningen opfordrer skovbruget til en kollegial drøftelse af emnet.

Vi glæder os til at invitere til ekskursion på Ryegaard Skovdistrikt den 9. sep
tember. Ryegaard er en af de ejendomme der er gået længst for at tjene nød
vendige penge på nye måder, blandt andet ved at sælge naturoplevelser.

Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard
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LAVERE KONTINGENT 
I SKOVFORENINGEN

Af informationschef Martin 
Einfeidt, Dansk Skovforening

Skovforeningens gene
ralforsamling vedtog at 
nedsætte kontingentet 
for skovejende medlem
mer med 10% i 2003.

Handelsudvalget vil 
ikke blive pålagt faste 
opgaver, og dele af 
markedsinformationen 
videreføres af forenin
gens sekretariat.

Der bliver store krav 
til den enkelte skov
ejers aktive deltagelse i 
udveksling af markeds
information.

- Kontingentnedsættelsen på 10% sker 
i erkendelse af skovenes alarmerende 
økonomiske situation, ikke fordi besty
relsen mener at Skovforeningen har 
unødvendige udgifter, sagde formand 
Lars Wilhjelm på Skovforeningens 
generalforsamling 12. juni.

Med kontingentnedsættelsen vil føl
ge en sparerunde. Som et led i den 
foreslog bestyrelsen at Handelsudval
get ikke længere skal pålægges faste 
opgaver, og at udvalgets formand og 
næstformand ikke længere lønnes for 
deres arbejde.

Handelsudvalget har 
mistet sin hovedopgave
Handelsudvalgets afgående formand, 
skovrider Niels Peter Dalsgaard Jensen, 
uddybede forslaget i sin beretning:

- Handelsudvalget har fået nye 
arbejdsvilkår i træmarkedet efter 
ophøret af de fælles vejledende priser, 
men vi skal sikre en fortsat fornuftig 
balance mellem industri, entreprenører 
og producenter.

- Udvalget var uundværligt og kunne 
rådgive skovbruget om afsætningsmu-

J

- Bestyrelsen har foreslået at nedsætte 
kontingentet for skovejende medlemmer 
med 10%, sagde Skovforeningens for
mand, Lars Wilhjelm, på foreningens 
generalforsamling. Det sker i erkendel
se af skovenes alarmerende økonomi
ske situation, ikke fordi bestyrelsen 
mener at Skovforeningen har unødven
dige udgifter.

ligheder og prisforventninger. Udvalget 
var en magtfaktor som var med til at sik
re stabilitet i markedet og sikre optimale 
handelsbetingelser. På tilsvarende vis 
opnåede industrien klarhed og høj grad 
af sikkerhed for den kommende perio
des råtræforsyning.

- Konkurrenceloven begrænsede 
med et slag Handelsudvalgets mulighe
der for at agere på træmarkedet: Ingen 
fremadrettet information og ingen pris
aftaler.

- De frie markedskræfter har siden 
hersket og skabt A- og B-leverandører. 
Handelsudvalget kan kun være tilskuer 
til denne opdeling, bestemt af udbud 
og efterspørgsel. Det er blevet survival 
of the fittest.

- Viden om markedet er blevet et 
aktiv som kan bruges i markedsføringen 
af de mange forskellige aktører i marke
det inden for handel og administration - 
skovdistrikter, foreninger, selskaber og 
entreprenører.

- Udviklingen kan synes urimelig, 
men jeg ser ingen anden mulighed end 
at acceptere tingenes tilstand. Konkur
renceloven har frataget foreningen

effektive muligheder for at ændre på 
denne situation, og den enkelte udby
der må tilpasse sig i markedet.

Den fremtidige 
markedsorientering
Skovforeningens lokale skovkredsstruk- 
tur med valgte formænd fortsætter. Og 
Handelsudvalget vil bestå som et net
værk mellem skovkredsenes formænd 
der kan få det lokale og det overordne
de træmarked til at harmonere. I den 
forbindelse kan ad hoc-opgaver fortsat 
komme på tale for udvalget.

Men Handelsudvalget får ikke læn
gere faste, løbende opgaver.

Niels Peter Dalsgaard Jensen præci
serede:

- Der bliver nye opgaver med at 
rådgive og ruste medlemmerne til at 
agere bedst muligt i det fremtidige mar
ked - informere, afholde kurser i mar
kedsføring, oprette lokale netværk, lave 
IT-udvikling osv.

- Skovforeningens sekretariat vil på 
www.skovforeningen.dk fortsat sam
menfatte udenlandske skriftlige kilder 
om det internationale træmarked. Des
uden vil vi hver måned føre en prisstati
stik på baggrund af medlemmernes 
indberetninger af salg af træ (historiske 
data).

- Skovforeningen kan dog ikke alene 
skabe sig et overblik fra Frederiksberg. 
Den enkelte skovejer må selv aktivt 
opsøge information og bidrage med 
input til skovkredsen og Skovforenin
gen. Passive aktører får ikke solgt sit 
træ i det nuværende marked.

Tak til ildsjælene
Skovforeningens formand Lars Wilhjelm 
sluttede sin beretning med denne kom
mentar til forslaget om at nedlægge 
Handelsudvalgets faste aktiviteter:

- Det er absolut ikke en nedvurdering 
af Udvalgets hidtidige arbejde for at 
give skovejerne markedsindsigt og de 
bedst mulige vilkår for afsætningen - 
tværtimod har udvalget været til stor 
gavn for skovbruget.

- Skovforeningens resultater, både 
på markedsområdet og politisk, vil fort
sat være helt afhængig af at der er ild
sjæle som går ind i ulønnet arbejde i fx 
udvalg, råd, projekter og presse. Tak til 
alle der har deltaget - og velkommen til 
nye kræfter.
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Beretning
Hele den mundtlige beretning fra 
Skovforeningens formand på gene
ralforsamlingen 12. juni er tilgænge
lig på www.skovforeningen.dk.

Den skriftlige årsberetning som 
behandler hele den skovpolitiske og 
markedsmæssige udvikling fra maj 
2001 til maj 2002 ligger også på 
Skovforeningens hjemmeside - på 
medlemsafdelingen.

Vilkår for medlemskab af Skovfor
eningen fremgår også af hjemme
siden. Og man er velkommen til at 
ringe på 33 24 42 66 for at høre nær
mere.

Generalforsamlingen vedtog uden 
afstemning bestyrelsens forslag om 10% 
reduktion af de skovejende medlemmers 
kontingent og af Forretningsudvalgets 
honorarer. Dermed blev også indskrænk
ninger i Skovforeningens aktiviteter, her
under nedlæggelsen af Handelsudval
gets faste aktiviteter, vedtaget.

» - ■» "Q jjjffil&iJiØ - ø

Markedssituationen 
juni-juli (Sidst 
opdateret 28/06- 
2002).

Medlemsafdelingen

Mere info

Handelsudvalgets 
sekretær Frank 
Hansenfh&HkovfflreniriQe n. d k

Af sekretær i Danske Skoves 
Handelsudvalg, Frank Hansen

(Dette dokument forventes opdateret 
ultimo juli).

Økonomi og konjunkturer 
generelt
Netop som sommeren lysnede, 
forbrugertillldsindlkatoreme stseg og 
erhvervslivet troede, at den eneste 
hindring for øget vækst og aktivitet 
var den forstående sommerferie, 
brød misstemningen igen ud i lys 
lue. I løbet af de sidste 14 dage af 
juni tordnede aktiekurserne i bund - 
det laveste niveau I næsten tre år. 
De procjnosemagere, som tidligere 
forudså opsvinget i anden halvdel af

38Start| ® 'A O 43Stif...| ®Gr... *l]gen...| ^Da... | $Mic...| i L_jPo.. 13=0

Skovforeningens skovejende medlemmer kan hver måned læse en aktuel markeds
beretning på hjemmesiden www.skovforeningen.dkt

Sikkerhed for oprindelse er en cs 
forudsætning for en vellykket juletræskultur ZJ
Abies nordmcinmana frø fra Hedeselskabets Skovfrøsektion er altid et sikkert valg

Vi har gennem årene 

indhøstet frø af Abies 

nordmanniana fra vel
dokumenterede og af
grænsede områder på 

den kendte TI ugi skrå
ning i Georgien.
Vi arbejder målrettet 
med kvalitetssikring i 
en ubrudt linje, bl.a.:
• uvildig dansk kontrol 

under indhøstningen
• plombering af sække 

med frø under over
værelse af kontrol
lanten

• de plomberede sække 

kontrolleres ved an
komsten til Danmark 
af Plantedirektoratet.

i«

m

Hedeselskabets kogle lade i TI ugi (250 nr).

Derfor sikres din nye juletræskultur bedst, 
når du spørger efter planter baseret på 

Hedeselskabets indhøstede frø. Vi kan altid 

dokumentere frøenes præcise indhøst- 
ningssted med angivelse af GPS positionen.

&

Hedeselskabets
Skovfrøsektion

Telefon 
86 87 16 55

www.hedesehkabet.dk

H E D E S E L S K A B E T
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REGERINGENS 
SKOVPOLITIK: 

SMUK OG UMULIG
ar
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Skovenes drift er efterhånden ekstensiveret så meget at det går ud over både 
træproduktionen og skovenes produktion af naturværdier. Dermed bliver det i prak
sis umuligt at præstere den omstilling af skovdriften som samfundet forventer, sag
de Lars Wilhjelm på Skovforeningens generalforsamling.

Af informationschef Martin 
Einfeldt, Dansk Skovforening

En lovende skovpolitik 
er på vej, mens skove
nes økonomi gør skov
politikken umulig.

- Den nye miljøminister Hans Chr. 
Schmidt har erklæret tillid og dialog 
med skovejerne som centrale midler i 
skovpolitikken. Det er blevet konkretise
ret i et nationalt skovprogram som 
lægger op til en liberalisering af 
skovpolitikken og som vil komme både 
skovdriften og naturinteresser i møde, 
sagde formand Lars Wilhjelm på Skov
foreningens generalforsamling 12 juni.

Som led i den nye skovpolitik vil 
Regeringen liberalisere Skovloven:

- Der er, og læg mærke til det, bred 
enighed blandt skovbrugets og miljøets 
organisationer om både skovpolitikkens 
retning og om hovedlinierne i en ny 
skovlov.

- Det særligt bemærkelsesværdige 
ved den store enighed er at den hand
ler om en historisk kursændring. Fred
skovsbegrebet skal fortsat være det 
bærende element i Skovloven - men 
indholdet af fredskovsbegrebet skal 
liberaliseres. Skovdyrkningen får større 
råderum for lokal tilpasning i forhold til 
lovens flersidede formål.

Underskud i skovene
Men skovenes økonomi forhindrer at 
skovpolitikken kommer til at virke:

- Underskuddet i en gennemsnitlig 
dansk skov er godt 1.000 kr/ha. Det skal 
ses i forhold til en gennemsnitlig ejen
domsvurdering på godt 40.000 kr/ha - 
altså en negativ forrentning på cirka 2,5 
% - altså klart u-bæredygtigt, sagde 
Lars Wilhjelm. (Disse resultater er illustre
ret grafisk i lederen i Skoven 6-7, red.).

- Skovene er inde i en ond cirkel med 
øget gældsætning, øget rentebyrde og 
yderligere besparelser for at redde likvi
diteten på kort sigt. Det medfører mang
lende langsigtede investeringer og 
færre naturhensyn. Fx er konverteringer

fra nål til løv nu sat i bero de fleste ste
der, og vi frygter at konverteringer den 
gale vej - fra løv til nål - bliver den 
næste konsekvens af krisen.

- Overalt i skovbruget ekstensiveres 
både driften og administrationen. Det 
kan være udmærket - til en vis grænse.

- Men nu er ekstensiveringen af drif
ten drevet så vidt at det går ud over 
både træproduktionen og skovenes 
øvrige produktion, fx af naturværdier.
Og når det rammer administrationen, 
bliver det i praksis umuligt for skovbru
get at præstere den omstilling af skov
driften som samfundet forventer.

- Der er således mange smertelige 
konsekvenser af skovenes dårlige øko
nomi - og de vil blive synlige og mærk
bare for skovgæsterne i løbet af få år.

Tiltag til forbedringer
Lars Wilhjelm pegede på disse nødven
digheder for at fremme skovenes øko
nomi og dermed skovpolitikkens mulig
heder:

Ejendomsskatten og arveafgiften på 
skov skal fjernes

- Miljøministeren har gjort sit, og han 
har mødt bred opbakning hele vejen

rundt blandt de mange interesser i sko
vene. Nu er det op til Skatte-, Finans- og 
Statsministrene at bringe skattepolitikken 
i overensstemmelse med skovpolitikken. 

Skovbruget skal øge sine indtægter 
Træ skal afsættes bedre, og der skal 

udvikles nye indtægter i skovdriften. Se 
ederen i dette nummer af Skoven.

Specielle arter 
og provenienser? 

Spørg FORSTPLANT!

- til det høje græs 
www.skoerpingmotor.dk 

eller tlf. 98 39 17 11
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EN BEDRE 
ADGANGSDEBAT

Af informationschef Martin 
Einfeldt, Dansk Skovforening

Regeringsskiftet har 
været godt for adgangs
debatten.

Ved Skovforeningens generalforsamling 
i 2001 var adgangsdebatten det første 
og det største emne, både i beretnin
gen og i debatten bagefter. Men efter 
regeringsskiftet er der nærmest pause i 
adgangsdebatten.

Skovforeningen mener dog at det vi! 
være dumdristigt af skovbruget at glem
me emnet. Derfor har Foreningen opfor
dret skovejerne til at benytte den øje
blikkelige gunstige situation til at styrke 
skovbrugets position i en kommende 
adgangsdebat.

Skovforeningens opfordringer er:
• Fjern ulovlige skilte.
• Acceptér skovgæsters kortvarige 

ophold i umiddelbar nærhed af vej og 
sti - fx for at plukke anemoner eller 
drikke kaffe.

• Vær imødekommende over for bløde 
brugergrupper under 30 personer.

• Vær imødekommende over for skoler, 
fx ved at tilbyde skoleskove.

• Vær imødekommende overfor andre 
velbegrundede ønsker om særlige 
aktiviteter.

• Lav arrangementer i skoven for fx 
gæster, kunder, kritikere og presse - 
på Skovens Dag og andre dage.

- Hvis skovbruget følger disse opfor
dringer, kan vi fastholde den aktuelle 
politiske velvilje på området. Dermed 
mindskes risikoen for udvidelser i 
adgangsretten - og mulighederne øges 
for at udvikle nye indtægter ved at til
byde særlige naturoplevelser til dan
skerne, sagde Lars Wilhjelm på Skov
foreningens generalforsamling i juni 
2002, og fortsatte:

- Friluftsrådet har rost disse opfor
dringer fra Skovforeningen. At Frilufts
rådet glæder sig over Skovforeningens 
oplæg til skovbruget i en debat hvor de 
to organisationer hidtil har været i åben
lys konfrontation, ser jeg som et tegn på 
hvor godt det har været for adgangs
debatten at en ny regering kom til.

fe

Skovforeningen opfordrer skovejerne til at styrke skovenes position i ad-gangsde- 
batten. Det kan bl.a. ske ved at være imødekommende over for biøde brugergrup
per og over for skoler, samt ved at lave arrangementer som Skovens Dag. (Foto fra 
Skovens Dag 2002 på Valdbygård).

- Nu er der endelig udsigt til en kon
struktiv debat hvor vi sammen med Fri
luftsrådet og andre organisationer kan

udvikle skovbrugets muligheder for at 
give danskerne gode naturoplevelser - 
indenfor de nuværende adgangsregler.

Brdr. Svanebjerg
Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter 

Renholdelse og stabklipning af juletræer

i

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

Forhandling af anlægsrør til overkørsler
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RATRÆMARKEDET

BERETNING OM 
RÅTRÆMARKEDET

Ved Skovforeningens generalforsam
ling 12. juni aflagde formanden for Dan
ske Skoves Handelsudvalg, skovrider 
Niels Peter Dalsgaard Jensen, beret
ning om udvalgets arbejde.

Den første del af beretningen gav en 
kort oversigt over markedsforholdene, 
og den gengives her. Den sidste del 
omhandlede udvalgets fremtid, og det 
er omtalt i artiklen fra generalforsamlin
gen tidligere i bladet. Red.

Løvtræ
Løvtræmarkedet er globalat, hvilket de 
danske skove har nydt godt af ved eks
port ti! Asien, men skovene og løv
træsavværkerne har også mødt ulem
perne. Stormfaldet åbnede nye handel
skanaler i Tyskland og Frankrig, og de 
østeuropæiske lande er blevet store 
eksportører.

Det prisskred, som blev et resultat af 
stormfaldet, vil kunne mærkes i en tid 
frem - ja vi må vel indse, at der skal helt 
nye markeder til før vi igen kan nå de 
helt høje priser. Desværre oplever vi 
også at nærmarkederne - primært Tysk
land - svigter i øjeblikket.

Opskæringen på danske løvtræs
savværker er nu reelt nede på 50% af 
skovenes udbud af løvtræ, og værkerne 
kæmper hårdt for at opnå rentabilitet. 
For at skabe den stærkt ønskede aktivi
tet til efteråret må skovene nødvendig
vis pristilpasse.

Nåletræ
Nåletræskovbruget er også midt i en 
strukturtilpasning. Der er lukket savvær
ker, og opskæringen navnlig på Øerne 
er langt under skovenes udbud.

Savværkernes afsætningssituation er 
dårlig, og umiddelbart er der ikke 
lyspunkter. Savværkerne og skovene 
har en fælles interesse om i denne situ
ation at sikre stabile priser og et udbud 
afstemt med efterspørgslen.

Som følge af vandlagrene fra storm
faldet må skovene erkende at det ikke 
er muligt at afsætte den ønskede hugst. 
Det er sagt mange gange før, og det 
skal siges igen - skov ikke før der ligger 
en aftale om køb.

Flis og industritræ
Biomassehandlingsplanen bevirker nu 
endelig konkret efterspørgsel på træflis.

f

- Skovene må erkende at det ikke er 
muligt at afsætte den ønskede hugst. 
Derfor skov ikke før der ligger en aftale 
om køb, sagde Niels Peter Dalsgaard 
Jensen i sin sidste beretning som for
mand for Danske Skoves Handelsud
valg.

Til Herningværket vil de tre faste 
leverandører fra efteråret begynde leve
ringen af 200.000 tons flis.

I Køge opføres en træpillefabrik, som 
skal aftage restprodukterne fra 
Junckers. Herudover vil fabrikken få 
behov for yderligere mængder af flis, 
som de østdanske skove forhåbentlig 
kan bidrage med leverancer af. Flissor- 
timentet vil således få en stigende 
betydning i de kommende år, og efter
spørgslen vil medføre en tiltrængt 
afsætning

Danske Træindustrier frygter at 
emballageværkerne og Novopan vil 
komme til at mangle træ pga. flisleve
rancer til Herningværket.

Der skal ikke herske tvivl om, at skov
bruget har en klar interesse i at træindu
strien sikres en tilstrækkelig råvareforsy
ning. Imidlertid har industriens indkøbs
pris i en periode ligget under skovenes 
produktionspris, hvorfor leverancerne 
følgelig har været på et lavt niveau. Men 
både emballage- og spånpladeindustri
en har nu hævet prisen til et niveau, 
som igen gør det lønsomt at levere træ 
til disse industrier.

i-J •- i ' ' .""'T
A Jturf -v ’ \ . -P ■ , • :■

Energitræ er et produkt der vil få stigen
de betydning i de kommende år, og 
efterspørgslen vil medføre en tiltrængt 
afsætning.

Køge Biopillefabrik
Junckers oplyste fornylig tidsplanen for 
etableringen af Køge Biopillefabrik, der 
skal lave træpiller og halmpiller til fyring 
i Avedøre 2 kraftværket:

Pilotering i juni-juli, byggeri starter i 
august, maskinmontage starter i januar
2003, og indkøring i marts-april 2003. 
Ved sommerferien vil fabrikkens kapaci
tetsudnyttelse være ca, 30%, og den 
forventes at stige til 100% frem til marts
2004.

Halmpillerne vil måske komme lidt 
senere end træpillerne. Der skal laves 
forsøg for at få erfaringer med denne 
produktion, og disse forsøg forventes 
afsluttet sidst på året.

Red.

Nu er det tid at 
plante dækrodsplanter! 

FORSTPLANT 
har sortimentet!
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DEBAT OM 
REGERINGENS 
SKOVPOLITIK

Danmarks nationale 
skovprogram og ejen
domsskatter var i fokus 
da miljøminister Hans 
Chr. Schmidt talte ved 
Skovforeningens gene
ralforsamling.

Men der blev også 
diskuteret skovbrugets 
økonomi, naturnær 
skovdrift, ny skovlov, 
adgang til naturen, 
skovrejsning og grund
vand.

-1 det nationale skovprogram lægger 
Regeringen rammerne for en samlet 
skovpolitik. Programmet fastlægger også 
virkemidlerne for at nå målsætningerne.

M Ijømimster Hans Chr. Schmidt var 
indbudt til at holde tale under Dansk 
Skovforenings generalforsamling, og 
han indledte med den officielle præsen
tation af Regeringens nye Nationale 
Skovprogram.

- Forud for programmet har der 
været en livlig debat med deltagelse af 
alle med interesse for skovbruget. Jeg 
er meget glad for at debatten har vist 
bred enighed om de overordnede skov
politiske mål:
1. Vi skal sikre skovbruget som erhverv 

gennem bæredygtige økonomiske 
rammebetingelser.

2. Vi skal omstille til en mere naturnær 
skovdrift.

3. Vi skal bevare skovenes naturværdier.
4. Vi skal have mere skov.

- Den store enighed giver håb om 
stabilitet i skovpolitikken. Det er vigtigt i 
en sektor der arbejder på så lang sigt.

Skovbrugets økonomi
Ministeren havde afsat godt 1 time til at 
præsentere sine tanker for Skovforenin-

au

- Skovene skal have en fornuftig økono
mi for at kunne leve op til forventninger
ne fra det øvrige samfund om naturop
levelser og mulighederne for at udfolde 
sig i fritiden. Det sagde miljøminister 
Hans Chr. Schmidt i sin tale på Skov
foreningens generalforsamling.

gens medlemmer inden han skulle 
haste tilbage til København til et møde i 
Statsministeriet.

Ministeren holdt en tale på en halv 
time hvor han komi ind på mange for
skellige emner, og derefter var der 
debat med foreningens medlemmer. I 
denne reportage er ministerens tale og 
spørgsmålene flettet sammen, emne for 
emne.

For de fleste skovejere er skovbru
gets økonomi nok det mest centrale, og 
ministeren gik da også straks i gang 
med dette emne.

- Skovbruget skalvære et levedygtigt 
erhverv. Det skal kunne betale sig at 
investere i skov. De økonomiske resulta
ter af skovdriften skal stå i et rimeligt 
forhold til indsatsen.

- Priserne på råtræ er lave, og det 
kan være svært at bevare optimismen.

Ministeren indledte sin tale med at fore
tage den officielle præsentation af Det 
nationale Skovprogram, der bl.a. har til 
mål at sikre skovbruget som erhverv og 
omstille til en mere naturnær skovdrift.

Priserne kan vi ikke gøre noget ved, de 
bestemmes jo på verdensmarkedet.
Men økonomien kan forbedres på lidt 
længere sigt ved at fremme efterspørg
slen.

- Jeg bliver lidt bekymret når jeg 
nogle gange hører at skove kun er til for 
at vi kan gå i dem og se på dem. Vi er 
også nødt til hele tiden at fortælle - bl.a. 
til børn og unge - at skovbrug er et 
erhverv, og at der er en mening i at 
træer bliver fældet. Jeg hjælper meget 
gerne til at udbrede anvendelsen af 
træ, og her er der gode muligheder for 
et positivt samarbejde mellem stats
skovene og den private sektor.

Tilskud
Salg af produkter er den vigtigste ind
tægtskilde for skovbruget. Men der 
tilføres også midler gennem tilskud,

SKOVEN 8 2002 315



/ t*\o ■;>.•# *>■- ■}■$: *vaat*-rfcwic !^sid ggiS ir‘“?,4l
fe. :: C1 Sti.» as-• ■S* p?

-v:|Wt
*8*

i i'f?s&g

rf v •t^** :~i- m
C!m: >•••;:-;v w, ' ,£*4 *5'»£r

s£*jc

mmm

Fjernelse af ejendomsskatterne var det emne der blev debatteret mest Ivrigt. Ministeren ville dog ikke afgive nogen løfter: - 
Begge regeringspartier har sagt at vi gerne vil sænke skatterne. Men vi skal først have skattestoppet til at virke, og så må vi til 
den tid se på hvor vi kan lette skatterne.

som dog blev beskåret i den seneste 
finanslov.

- Der er sket nogle omprioriteringer i 
forbindelse med de midler vi skulle 
skaffe til andre formål, sagde Hans Chr. 
Schmidt. Men jeg mener at der er ble
vet lyttet til erhvervet. Vi har næsten 
hele vejen fulgt de ønsker vi har fået.

- Vi har tilstræbt en balance hvor de 
vigtigste aktiviteter har kunnet fortsætte. 
Der er fortsat penge til produktudvik
ling, til konsulenter, til produktionsafgif
ter for juletræer, og til etablering af løv
træer. Men vi skal hele tiden se på til
skudsordningerne så de er med til at 
fremme målene i skovprogrammet.

- Vi er i gang med finansloven for 
2003. Den må jeg ikke sige noget om, 
men jeg kan sige så meget at jeg er 
ikke endnu bragt i dårligt humør.

Naturnær skovdrift
En anden metode til at forbedre økono
mien er at nedbringe omkostningerne til 
skovdriften.

- Omlægningen til naturnær skov
brug er en hovedakse i skovprogram
met, påpegede miljøministeren. Den 
kan forhåbentlig medvirke til at afhjælpe

skovbrugets betrængte økonomi, fordi 
vi ikke længere skal bruge tid og penge 
på at tvinge skovene i en retning som 
naturen ikke vil.

- Det er frivilligt om man vil gå over til 
naturnær skovdrift på sin ejendom. 
Skovprogrammet lægger op til en fleksi
bel indføring over et længere tidsrum. 
Det vil være forbundet med betydelige 
omkostninger at forcere omlægningen i 
et så langsigtet erhverv.

- Der er mange ubesvarede spørgs
mål om hvad naturnær skovdrift er - om 
ikke andet vil mange fra de vestjyske 
nåletræplantager fortælle mig lidt om 
det. Derfor er det meget vigtigt at det er 
op til den enkelte skovejer at vælge 
metoder og træarter.

Ejendomsskatter
Naturnær skovdrift kan imidlertid først 
gavne skovbrugets økonomi på længe
re sigt. En metode til at lette økonomien 
her og nu er at fjerne ejendomsskatter
ne på skov, og det synspunkt havde 
ministeren også bemærket i Skovfore
ningens årsberetning.

- Jeg kommer jo rundt på mange 
møder også i landbruget, sagde Hans

Chr. Schmidt. Jeg må sige at det er et 
synspunkt man ikke står alene med.

- Skovforeningen har peget på at 
skatterne gør det vanskeligt at forvalte 
skovenes naturværdier. Og foreningen 
mener at det må være ligetil at fjerne 
skatten for provenuet - somi man anslår 
til 60 mio. kr for skovene - er helt uden 
betydning for samfundet, men afgøren
de for skovejernes økonomi.

- Jeg har forståelse og respekt for at 
folk der er valgt eller ansat for nogle 
ideer, kæmper for dem. Men der er 
mange som mener at lige de midler de 
skal afgive ikke har den store betydning 
for samfundsøkonomien. Det er tanke
vækkende at hvis man skal modtage 
nogle midler - som måske er af samme 
omfang - så kan det være helt afgøren
de at man får dem.

- Jeg forstår - med et glimt i øjet - 
fuldt ud skovbrugets vanskelige økono
miske situation - den har måske aldrig 
været vanskeligere. Men jeg er nødt til 
at sige at 60 mio. kr er ikke uden betyd
ning, hverken på indtægtssiden eller på 
udgiftssiden.

- Jeg vil dog gerne kvittere for at det 
er et spørgsmål vi stedse må diskutere.
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- Det er helt centralt at give de private skovejere friere rammer. Det er en forudsæt
ning for at udbrede den naturnære skovdrft, sagde miljøminister Hans Chr. Schmidt.

De ministre der har med det at gøre stil
ler meget villigt op til en debat, men en 
nærmere diskussion vil jeg overlade til 
skatteministeren.

Debat om skatten
Netop ejendomsskatten fik foreningens 
medlemmer til at gribe mikrofonen. 
Skatten er blevet særligt aktuel i år fordi 
ejendomsvurderingerne på skov er ste
get med gennemsnitligt 30-40%.

Gert Lichtenberg, Bidstrup, pegede 
på vanskeligheden ved at vurdere skov 
frem for anden fast ejendom. Boliger 
omsættes hvert 10.-15. år, landbrug hvert 
15.-20. år, men skovbrug uden for famili
en med 2-3 gange længere periode:

- Vi der skal leve af skoven er under
kastet den fuldstændigt opskruede vur
dering baseret på de meget få ejen
domme der omsættes hvert år. De stig
ninger vi kan se frem til næste år er 
fuldstændigt ødelæggende fordi økono
mien i forvejen er katastrofal. Den dår
lige økonomi skal vi prøve at leve med - 
men ikke samtidig med stærkt stigende 
afgifter til det offentlige.

Henrik Ahlefeldt ejer Stensballegård 
hvor skoven er steget 72% i værdi.

- Jeg har ingen mulighed for at gene
rationsskifte ejendommen, og det er 
dybt deprimerende. Du har sagt vi skal 
spørge skatteministeren, men det vil 
hjælpe at miljøministeren fortæller skat
teministeren at det er et stort problem 
for hele erhvervet.

Hans Chr. Schmidt understregede i 
sit svar at det er et fælles ansvar for 
hele regeringen at lette ejendomsskat
terne, og at regeringen er enig i at vi 
skal gøre noget ved skatterne.

- Men jeg må også understrege at 
denne regerings primære mål er at gen
nemføre skattestoppet.

- Mange har sagt det er uambitiøst at 
man ikke kan komme længere end til et 
skattestop. Men jeg tror at alle nu kan 
se hvilken kraftanstrengelse der skal til 
bare for at holde skattestoppet. Når 
skattestoppet virker, så bliver det næste 
trin at sænke skatterne.

Skat, skat og skat
Gert Lichtenberg var utilfreds med at 
Skovforeningen ikke har været i stand til 
at forklare ministeren at ejendomsskat
ten er et altoverskyggende problem for 
skovene. Men det afviste ministeren:

- Det vil være helt urimeligt hvis man 
mener at Skovforeningens ledelse har 
forsømt at fremføre det emne, sagde 
Hans Chr. Schmidt. Det kan jeg ikke 
bære, for så skal jeg udelukkende høre 
på det hver gang vi mødes.

Og det blev fulgt op af Skovforenin
gens formand, Lars Wilhjelm, i en afslut
tende kommentar:

- Jeg ser frem til videre diskussioner 
med miljøministeren om skovbrugets 
eksistensberettigelse som erhverv. Men 
jeg kan ikke garantere at du ikke til sta
dighed vil blive mødt med synspunkter

om ejendomsskat, ejendomsskat og 
ejendomsskat.

Revision af skovloven
Et af de vigtige elementer i det nationale 
skovprogram er en revision af skovloven.

- Det er helt centralt at give de priva
te skovejere friere rammer, understrege
de Hans Chr. Schmidt. Jeg ser det som 
en forudsætning for at udbrede den 
naturnære skovdrift. Det må ikke kræve 
dispensation fra skovloven at skabe

mere naturindhold i skoven. Jeg har 
fuld tiltro til at den enkelte skovejer selv 
kan vurdere hvor der skal være en skov
eng eller et vildt hjørne i skoven.

- Men selv om vi giver friere rammer i 
skovdriften skal vi naturligvis fastholde 
anvendelsen til skov. Jeg har ingen 
intentioner om at skovområderne gene
relt skal kunne inddrages til andre 
anvendelser.

Dansk Skovforening har udarbejdet 
et fuldt færdigt forslag til en ny skovlov
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Ministeren ser meget positivt på aftaler mellem vandværker og skove om at beskyt
te grundvandet. Men indtil videre findes der kun aftaler i forbindelse med skov
rejsning - og ikke ved vandværker i eksisterende skov. (Foto af Troense Vandværk 
på Tåsinge, opført i en privatejet skov).

som fornylig er præsenteret for ministe
ren. Han kvitterede for det konstruktive 
bidrag men ville ikke kommentere for
slaget, fordi der skal være plads til en 
debat.

- Jeg ser frem til nogle gode intensi
ve møder. Mit udgangspunkt for drøftel
serne er at det skal være muligt at nå 
de skovpolitiske mål gennem dialog, 
oplysning, videnopbygning og direkte 
aftaler med skovejerne.

Statsskovenes rolle
Miljøministeren er også chef for stats
skovbruget. I den forbindelse under
stregede han at statsskovene har en 
særlig forpligtelse til at gå foran i gen
nemførelsen af det nationale skovpro
gram.

- Udover træproduktionen har vi 
særlige forpligtelser til at gøre en ind
sats for befolkningens friluftsliv og for 
den biologiske mangfoldighed. Det kan 
aflaste det private skovbrug for nogle af 
de forventninger der er til skovene i 
offentligheden.

- Statsskovbrugets størrelse og øko
nomiske vilkår gør det muligt for os at 
indføre nye driftsformer hurtigere end 
det private skovbrug. Vi kan dermed 
gøre erfaringer der kan nyttiggøres i 
hele skovsektoren. Jeg er meget ind
stillet på at statsskovene skal afprøve 
den naturnære skovdrift, så vi kan høste 
erfaringer på dette område.

- Jeg håber I oplever personalet på 
de statslige skovdistrikter som partnere 
I kan drøfte tingene med. Fra de prakti
ske forhold om skovdrift og forvaltning 
af skovloven til de overordnede skov
politiske initiativer.

- Endelig vil jeg sige - som jeg også 
har pointeret i Folketinget - at Regerin
gen har ingen planer om at privatisere 
statsskovene.

Wilhjelm udvalget
I august sidste år fik den daværende 
miljøminister Svend Auken overrakt rap
porten fra Wilhjelm udvalget med en 
række forslag ti! at forbedre naturværdi
erne, bl.a. gennem etablering af natio
nale naturområder (se Skoven 9/01). 
Hans Chr. Schmidt har indtil videre ikke 
prioriteret rapporten særlig højt.

- Det er opmuntrende at rapporten 
er udarbejdet i enighed af et bredt 
sammensat udvalg. Udvalgets analyse 
af naturens tilstand er skarp og 
præcis, ideerne om naturparker og 
beskyttelse af særligt sårbare naturom
råder er både perspektivrige og inspi
rerende. Det er en fornøjelse at læse 
rapporten som er et godt, gedigent 
arbejde.

- Men der bliver ikke redegjort for 
økonomien i forslagene. Det er ikke 
udvalgets fejl - men når man skal reali
sere forslag er det vigtigt at vide hvad 
tingene koster. Nu vil fødevareministe
ren og jeg se hvilke muligheder vi har i 
praksis. I første række vil vi se på hvad

vi kan gennemføre uden det kræver 
penge eller lovændringer.

- Nogle har ment at når vi ikke har 
taget Wilhjelm udvalgets forslag op, så 
er det fordi vi er imod dem - men det er 
noget vrøvl. Tværtimod vil jeg sige at et 
så gedigent arbejde afæsker et lige så 
gedigent politisk arbejde bagefter.

Adgang til naturen
I oktober sidste år kom en anden stor 
rapport - om befolkningens adgang til 
naturen. Her fremsatte en række organi
sationer torslag til mindre ændringer af 
adgangsreglerne (se Skoven 11/01).

Heller ikke dette emne har den nye 
minister gjort meget ud af indtil nu. Han 
mener ikke der er behov for lovgivning, 
bl.a. med henvisning til en undersøgel
se fra Naturrådet som viste at 83% af 
befolkningen er tilfredse med de 
nuværende adgangsmuligheder i land
brugslandskabet og kun 3% er direkte 
utilfredse (se Skoven 8/00, side 340).

- Jeg mener at der er mange uprøve
de muligheder for bedre adgang gen
nem frivillige aftaler, sagde Hans Chr. 
Schmidt. Vi skal ikke lægge gift for 
lodsejernes villighed til at åbne op for at 
folk kan færdes på deres ejendom ved 
at presse noget ned over dem fra cen
tralt hold.

- Jeg er også glad for at Skovforenin
gen selv har opfordret skovejerne til at 
give bedre adgang for friluftslivet. 
(Lederen i Skoven 4/02 hvor det fore
slås at tillade kortvarigt ophold i umid
delbar nærhed af vej og sti, at være 
imødekommende over for bløde grup
per og over for skoler, at fjerne ulovlige 
skilte mv. Red.).

- I mine samtaler med friluftslivets 
organisationer har jeg opfordret dem til 
at tale med de private lodsejere om 
mulighederne for at anvende skovene 
og det åbne land. Det er naturligvis helt 
op til den enkelte lodsejer hvor langt 
han vil strække sig.

- Jeg kan kun opfordre skovejerne til 
at møde friluftslivets repræsentanter i en 
positiv ånd. Det er vigtigt at føre samta
lerne, som er med til at forebygge man
ge unødige konflikter.

Som eksempler på en god model for 
lokalt samarbejde nævnte ministeren 
projektet Skoven i Skolen. Og som 
metode til at fremme dialogen nævnte 
han aftaler med lodsejerne gennem 
projekt Spor i Landskabet.

Skovrejsning
- Den offentlige interesse for skoven 
giver sig et klart udtryk ved ønsket om 
mere skov, især ved byerne, sagde 
Hans Chr. Schmidt. Regeringen fasthol
der målet om at fordoble skovarealet 
over en trægeneration som det blev 
vedtaget i 1989 af Folketinget.

- Men skovrejsningen skal gøres billi
gere, ellers når vi ikke målet. Derfor skal 
skove også kunne udvikle sig ved 
naturlig tilgroning over længere tid frem 
for ved tilplantning. Det vil også give en 
rigere natur i de nye skove.

Niels Peter Dalsgård, Salten Langsø, 
og Frank Uhrenholt, Faurskov, pegede 
på det problem at når man tilplanter 
landbrugsjord er der fortsat landbrugs
pligt på arealet i mindst 8 år. Det sætter 
begrænsninger på hvem der kan eje 
arealerne.

Miljøministeren kunne godt forstå
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synspunktet og var positiv over for at 
gøre det mere attraktivt at eje skov. Han 
pegede dog også på at der er land
brugsmæssige interesser involveret 
som skal gå med på ideen. Han ville 
diskutere det med fødevareministeren.

Grundvand
Ministeren var meget tilfreds med det 
nye samarbejde mellem kommuner, 
vandværker og statsskovene om skov
rejsning. Kommuner og vandværker 
betaler en del af omkostningerne, idet 
de nye skove beskytter grundvandet, 
og samtidig bliver der mere skov nær 
byerne. (Se Skoven 3/01). Hans Chr. 
Schmidt tilføjede at sådanne aftaler kan 
også laves med private skovejere.

Jens Thomsen, Sorø Akademi, pege
de på at ikke kun nye skove, men også 
eksisterende skov beskytter grundvan
det.

- Vi er mange der ønsker et udspil til 
kommuner og vandværker omkring 
udvinding af vand under eksisterende 
skov, evt. også i forbindelse med natur
nær drift. Der er behov for mere konkre
te bud rettet mod lokale værker - 
måske i form af en literafgift.

- Jeg har besøgt samtlige kommune- 
og amtsforeninger - og også haft møde 
med begge vandværksforeninger, sva
rede Hans Chr. Schmidt. Og jeg har 
sagt igen og igen - jeg kan ikke forstå 
hvis ikke vandværker laver aftaler med 
jordbrugerne. For hvis der er noget 
danskere vil betale for, så er det rent 
drikkevand.

- Ny skov er nem at have med at 
gøre, men det er sværere at håndtere 
eksisterende skov. Jeg synes dit syns
punkt er rigtigt, det indgår i mine dis
kussioner med vandværker, men det 
tager tid.

- Og så det med literafgift. Ja, hvis 
man alligevel opkræver 60 mia. kr i grøn
ne afgifter somi ikke har noget med miljø 
at gøre - hvad betyder lidt fra eller til. Men 
det er jo en skrækkelig måde at gøre det 
på, det er jo en skrue uden ende.

- Jeg er ikke begejstret for tanken om 
bare at lægge en ny afgift på. Men hvis 
man kan lave lokale aftaler med vand
værkerne om at de lægger en literafgift 
på så er det i orden - men det er bedre 
at de gør det.

Andre emner
Under debatten med miljøministeren 
kom flere andre emner op:

Peter Bruun, Løndal, var skuffet over 
at Ligningsrådet administrativt har fjer
net merhugstfradraget. (Fradraget gør 
at efter stormfald kan man undgå be
skatning af halvdelen af den hugst der 
ligger over normalhugsten).

Hans Chr. Schmidt oplyste at han har 
haft møde med skatteministeren om 
emnet. Han vil lave en grundig analyse 
for at se på fradraget i sammenhæng 
med de øvrige tilskudsordninger der er 
indført efter 1999 stormfaldet.

Poul Mikkelsen, Dønnerup, spurgte 
hvordan skovene kan få betaling for de 
bløde værdier. Vi er på vej væk fra ved
produktion, og skovene skal så sikres 
en jævnt flydende indtægt svarende til 
de krav samfundet stiller.

Ministeren afviste klart at der skulle 
betales for at gå en tur i skoven. Men 
hvis der var tale om ydelser ud over det 
var han meget åben for at diskutere 
emnet i forbindelse med en ny skovlov. 
Hans synspunkt er at hvis samfundet vil 
have særlige ydelser fra skovbruget må 
man være indstillet på at betale for det 
gennem direkte støtte til særlige foran
staltninger, som man gør det i landbru
get.
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HC Skov og Land A/S
Ejendomsmæglerfirmaet HC Skov og 
Land A/S har udvidet med to medarbej
dere som skal stå for salg, formidling og 
salgsklargøring af skovejendomme:

Forstkandidat Rasmus Holmer er 
ansat pr 1.6.2002 i Henrik Cederholm 
A/S. Rasmus Holmer er forstkandidat fra 
2000 og kommer fra en stilling som for- 
stfuldmægtig ved Fyns Statsskovdi
strikt.

Forstkandidat Allan Bechsgaard er 
pr 1.7.2002 trukket over i Hedeselska
bets Handelsafdeling. Allan Bechs
gaard er forstkandidat fra 2000 og har 
siden 2000 været ansat i Hedeselska
bet, hvor han med udgangspunkt i 
Region Syd, især har arbejdet med 
opmåling, kortlægning og planlægning 
af genplantningen efter stormfaldet.

Firmaet HC Skov og Land A/S blev 
etableret ved årsskiftet af Hedeselska
bet og erhvervsmæglerfirmaet Henrik 
Cederholm A/S. Formålet er at udfylde 
nichen for salg af større skove og god
ser i primært Danmark.

For tiden har firmaet 3000 ha skov- 
og naturområder til salg. Som eksem
pler nævnes Alslev Plantage v. Esbjerg, 
3 ejendomme i Hammer Bakker, Hjeds-

bæk Plantage syd for Ålborg, Portland- 
mosen i den vestlige del af Lille Vildmo
se, Provstlund Skove ved Horsens, 
Skarnid Krat Plantage v. Herning, 4 
ejendomme under Valdemar Slot på 
Tåsinge og Århus Plantage i Mols Bjer
ge. Priserne ligger typisk inden for 70- 
100.000 kr/ha, afhængigt af jagtmulig
heder, boliger i skoven, naturværdier og 
stående vedmasse.

Nordisk Råds Natur- 
og Miljøpris
Der er i år indstillet 31 kandidater til Nor
disk Råds Natur- og Miljøpris. Prisen, der 
er på 350.000 DKK, gives til en privat 
eller offentlig virksomhed, gruppe eller 
person, som har udvist et særligt initiativ 
inden for natur- og miljøbeskyttelse.

Prisen for 2002 vil gå til en person i 
Norden, som ”i særlig grad har udviklet 
og udbredt tanker, der ved det 21. 
århundredes begyndelse kritisk reflek
terer det moderne menneskes vilkår og 
samfundets forhold til naturen”.

Fra Danmark er indstillet 5, herunder 
Ålborg Zoo og professor Peder Agger, 
der tidligere var overvismand i Naturrå
det.

Landbohøjskolen
Katrine Hahn, ph.d. studerende på 
Landbohøjskolen, har modtaget et stu
dierejsestipendium (Wilhelm-Leopold- 
Pfeil-Preis) på 2,000 Euro fra "Alfred 
Toepfer Stiftung" i Hamburg, Tyskland. 
Stipendiet blev overrakt i Eberswalde 
nær Berlin, hvor Pfeil grundlagde af et 
af Tysklands første skovbrugsfakulteter.

Heilmanns Fond
Bestyrelsen for O.H.F. og A.J.-E. Heil
manns fond har uddelt årets legater, i 
alt cirka 300.000 kroner fordelt på 12 
ansøgninger. De fleste modtagere er 
enten skovbrugsstuderende ved Land
bohøjskolen (KVL) eller forstkandidater.

Mange af projekterne omfatter stu
dieture, bl.a. om de samfundsmæssige 
forhold, der er bestemmende for tøm
mertræ på Samoa, om naturnære dyrk
ningsprincipper i Danmark og Tyskland, 
om skovbrugssektorens udvikling i 
Rusland, eller om træers vækst på 
Grønland.

Der gives også penge til større grup
per af studerende som skal på studietu
re: Om funktionsopdelt naturressource
forvaltning i Chile, og om kulturlandskab

En hilsen til skovens folk.
Stella Racoon - terrængåen
de slagleslåmaskine for de 
helt professionelle
Du får med RACOON et redskab, der kla
rer de mest utrolige opgaver på de mest 
vanskelige lokaliteter, som du for skulle 
bruge mange mandetimer på.

20 HK B&S V-Twin Vanguard OHV motor
• Oliepumpe, oliefilter og olietryksmåler
• Hydrostatisk transmission • Patentan
meldt afvibreringssystem • Automatisk 
tilkobling af differentialespærring • Trin
los hastighedsregulering • Y eller L kni
ve, afhængig af opgave • Brede terræn
dæk • Klarer stigninger på 25 grader
• 95 cm snittebredde.
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Stella Slagleslåmaskine SM-65 PRO
En stærk slagleslåmaskine til at klippe langt 

græs og krat med et optimalt resultat De 
svingende, brudsikre knive er monteret 

på en kraftig aksel. En ny patentanmeldt 
trækkobling/bremse giver en opti

mal kraftig transmission fra den 
stærke 8,5 HK Honda 4-T motor. 

Det kraftige træk med en 
permanent differentiales

pærre, er en stor hjælp i 
svært terræn. Findes i to udga

ver. En med fronthjul og Y-knive til 
fladt terræn og en med slæbesko 

og L-knive til bakket terræn.

Hvidemøllevej 9-11 .8900 Randers
Tlf. 89 14 14 89 . Fax 89 14 14 90 . www.flextrading.dk
Specialbrochurer på Stella og vort øvrige have/skov program kan 
på ovenstående telefonnummer eller via e-mail: fan.flextrading@hf-c.

Hayauchi saven
Teleskopsav monteret med 
to store tænder/knive i hver 
ende. Disse tænder gør det 
utroligt let at styre saven selv 
oppe i 8 mtr. højde. Stangen 
i ovalt udformet aluminium 
giver stor styrke og lav vægt.

Rekvirer specialbrochu
re på vort store udvalg 
i professionelle special- 
save til park og skov.

rekvireres
dk

Super Accel 210 -7,5
Nyt design, længere blad og et ekstremt 
godt håndtag. Knivlås i to positioner. Et 
robust og unikt værktøj.

<elKInc <eteltc

berthoud

Berthoud elektrisk rygsprøjte, 
Vermorel 2000 Electric
12V membran incl, batteri og lader.
8 timers drift- og ladetid. Gennemsigtig 
beholder med literinddeling. Indhold 
18 liter. 0,6 - 1,2 m kulfiber teleskoprør 
m/ slange og non-drypventil. Rund-, 
flad- og vinkelfladdyse. Justerbare 
bæreseler og livrem.
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og offentlig landskabsforvaltning i Eng
land. Og til en gruppe internationale 
skovbrugsstuderende som skal deltage 
i et seminar i Danmark om internationa
le karrieremuligheder inden for skov
brugs- og naturressorceforvaltning.

Desuden gives penge til projekter om 
værdisætning af økoturisme, overdragel
se af skove til lokalforvaltning og delta
gelse i Internationalt studenterarbejde.

O.H.F. og A.J.-E. Heilmanns fond er 
indstiftet af forstkandidat Allan Heil- 
mann. Fondens formål er bl.a. at bidra
ge til yngre forstkandidaters videreud
dannelse, at støtte fællesprojekter til 
gavn for skovbrugsstuderende ved 
KVL, og at bidrage til forskning indenfor 
skovsektoren.

Bejco & Kramac
Bejco & Kramac Maskinkompagni A/S 
er flyttet til nye lokaler ved Sabro-kryd- 
set vest for Arhus. Bygningen har bl.a. 
tidligere huset Rimas, så stedet er 
kendt for andre firmaer i branchen.

Bejco & Kramac har forhandling i 
Østjylland af Valtra traktorer, og de 
importerer en række entreprenørmaski
ner såsom grave- og læssemaskiner, 
dumpere og lifte.

Miljøpris til StoraEnso
StoraEnso har sammen med 14 andre 
virksomheder i EU fået en pris af EU 
Kommissionen for en vellykket gennem
førelse af EU’s system til miljøstyring, 
EMAS.

StoraEnso fremhæves for sin tidlige 
og systematiske indførelse af EMAS, 
som sigter på løbende forbedringer på 
miljøområdet. StoraEnso har også været 
førende i publicering af EMAS rapporter 
på internettet.

StoraEnso selv siger at systemer til 
miljøledelse er det vigtigste redskab til 
praktisk gennemførelse af miljøpolitik
ker, især fremhæves gennemsigtighe
den i systemet. Reglerne opfordrer til at 
gøre EMAS til et effektivt redskab i mar
kedsføringen.

Omkring 90% af StoraEnso’s kapaci
tet inden for cellulose, papir og pap er 
nu dækket af EMAS eller - uden for 
Europa - ISO 14001. Alle savværker i 
Norden er registreret. Se nærmere på 
www.storaenso.com, gå ind under Envi
ronment. EMAS systemet og StoraEnso 
var omtalt i Skoven 1/02.

StoraEnso er en verdensomspænd
ende koncern inden for papir- og træpro
dukter, baseret i Sverige og Finland.

Omsætningen er 13,5 mia. Euro, og pro
duktionskapaciteten inden for papir og 
pap er omkring 15 mio. tons. Der er 
ansat 43.000 mennesker i 40 lande.

Kilde: Pressemeddelelse 
fra StoraEnso

Skovdyrkerforeningen
Vestjylland
Skovdyrkerforeningen Vestjylland har pr.
1.8 ansat Torben Hjøllund Mortensen (27 
år) som ny skovfoged på Varde Skovpart, 
der fremover drives fra kontor i Ørbæk, 
mellem Kloven og Sønder Omime.

Ud over den faglige uddannelse har 
Torben Mortensen en baggrund som 
officer og ikke mindst en opvækst med 
pasning af familiens skovejendom på 
60 ha syd for Ulfborg.

Det primære arbejdsområde bliver 
rådgivning mv. hos skovejere i området, 
men derudover får Torben Mortensen et 
tværgående ansvar for vildtvenlig skov
drift og terrænpleje i det åbne land i 
hele foreningens område (Ringkjøbing 
amt og den nordlige del af Ribe amt).

Torben Mortensen kan kontaktes 
på tlf 75 34 38 33, e-mail: 
thm.svj@skovdyrkerforeningen.dk

SA DU NYHEDERNE PA ARETS LANGESOMESSE 
ELLERS KONTAKT OS FOR EN DEMONSTRATION 

TRAKTORER FRA 5 , 5  HK. TIL 75 HK.
EN, TO ELLER TRE RfEKKER

HJUL ELLER LARVEFØDDER,
MASSER AF UDSTYR
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Portaltraktorer 
til 2 eller 3 rækker 

opbygges individuelt. Nu
også med larvefod.

Ny All-TRAC
Hydrostatisk fremdrift, 
utrolig stabil og meget 

manøvredygtig.

Afskærmet sprøjte på 
2-hjulet traktor

T K

NYHED
JUTEK X-TRAC

Forhjulsstyret - 4WD 
20 hk diesel - lift for og bag 

Trinløs hydrostatisk fremdrift Kombineret afskærmet sprøjte og 
gødningsnedlægger

Nymarksvej 19 - 5471 Søndersø - Tlf 70 220 420 - Fax 70 220 450 
E-mail: jutek@jutek.nu - www.jutek.nu JOTEK

SKOVEN 8 2002 321



ANVENDELSE AF TRÆ

NYE TRÆPRODUKTER
PÅ SKOV & TEKNIK

Birk med særlige de
korative egenskaber, 
elementer af massivtræ 
til byggeri og en lille 
grillhytte.

Skov & Teknik udstillingen 14.-15. maj 
på Frijsenborg omfattede først og frem
mest maskiner til det praktiske skov
brug. Men der blev også vist nogle 
eksempler på nye produkter af træ.

Masurbirk
De fleste birketræer giver et helt normalt 
lyst ved, næsten uden tegninger. Men en 
lille andel træer i naturen giver et ved 
som kan bruges til dekorative formål.

Der findes mange forskellige typer af 
masurved som har en særlig struktur 
med brune V- eller komma-formede teg
ninger. Der bruges betegnelser som 
knoldmasur, ringmasurog halsmasur, og 
detoer især knoldmasur der opformeres.

Årsagen til dannelsen er ukendt, men 
det har været foreslået at den skyldes en 
ujævn fordeling af væksthormon i ved
det. Det skulle føre til dannelse af sår
væv - kallus - der giver et flammet ved.

Det latinske navn er Betula pendula 
var. carellca som tegn på at den bl.a. er 
udbredt i Karelen. Den findes desuden i 
Norge, Sverige, Finland og Baltikum.

Dyrkning
I Danmark sælges planter af Trætop 
Planteskole; de stammer fra Norge hvor 
de dyrkes ved meristemformering. Andre 
planteskoler sælger træer fra Finland.
Det bør nok anbefales at dyrke træer fra 
områder der ligner Danmark hvad angår 
klima og daglængde.

Fordelen ved at plante kloner er at 
alle træer har nøjagtig samme egen
skaber. Det betyder at man til sin tid kan 
sælge et parti stammer med samme 
tegninger i veddet, og det er nødvendigt 
ved produktion af større serier,

Masurbirkene er dækrodsplanter på 
40-80 cm. Da meristemformeringen er 
ret vanskelig er planterne dyre - 27,50 kr 
exkl. moms og fragt ved køb af mindst 
400 stk. (Trætop).

De fleste planter derfor masurbirken
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Geværskæfte af masurbirk, lavet af russisk masurtræ og forarbejdet af Schultz & 
Larsen våbenfabrik.
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Eksempler på mindre genstande af masurbirk.
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med ret stor afstand - 1000 pr. ha - og 
fylder så ud med andre arter, fx 2-3000 
rødel eller lærk, som senere kan fjernes. 
Et forslag er først at lave maskinplant- 
ning af rødel, og bagefter håndplante 
birketræer.

Et andet forslag er at bruge et areal 
hvor der i forvejen er opvækst af forskel
lige arter. Birkene plantes ind, og man 
renholder så kun omkring birkene. Meto
den kræver at opvæksten ikke vokser så 
hurtigt at birkene forsvinder.

Masurbirk bør plantes på voksesteder 
der er gode til birk - det vil sige fugtig 
men ikke vandlidende jord, i læ og med 
meget sol. Hvis der er skygge udvikles 
masurveddet ikke. Planterne bør renhol
des omhyggeligt og stammes op for at 
give bedst mulige vedkvalitet.

Generelt giver stærk vækst den bed
ste masurdannelse og mindst angreb af 
sygdomme, og det anbefales at gøde 
med 75-100 kg N/ha/år. Men det bør 
gøres tidligt på sommeren - sker det i 
august risikerer man at træerne fortsæt
ter væksten om efteråret, så de får frost
skader.

I starten vokser birkene omtrent som 
almindelig birk, men erfaringen fra Fin
land er at tilvæksten hurtigt ender 
omkring det halve, dvs 4 m3/ha/år. Det 
hænger nok sammen med at masurbirk

Selv på ganske unge træer af masurbirk 
ser man tydelige ujævnheder på over
fladen af stammen.

giver et meget tungt og hårdt ved - over 
900 kg/m3.

Dannelsen af masurved ses tydeligt 
allerede efter 2-3 år som ujævnheder

eller buler på stammen. Selv helt små 
træer kan godt anvendes til fx penne, 
men vil man sælge træer til finer skal de 
være mindst 22 cm i diameter, og det 
tager 25-30 år.

Veddet kan anvendes til skåle, arm
bånd, penne, geværskæfter - og finer 
kan bruges til møbler. Der er stor efter
spørgsel på masurbirk, som ofte afreg
nes til priser på 30-50 kr/kg især i Tysk
land og USA. Det giver en tilvækst på 
over 100.000 kr/år/ha.

Udbudet vil nok fremover være sti
gende, fordi masurbirk er blevet opfor
meret en del i de senere år. Der er tale 
om en meget risikobetonet nicheafgrøde 
med mulighed for en betydelig gevinst. 
Svend Møller fra Trætop Planteskole 
skønner at der er knapt 30 ha masurbirk i 
Danmark. For tiden sælger han op mod 
10.000 træer om året.

Masurbirk har før været omtalt i Sko
ven (3/96 og 5/97). Interesserede avlere 
kan kontakte Dansk Masurdyrkerfore- 
ning v. Tage Rønne, tlf. 44 49 10 08, 
e-post ravnehus@mail.tele.dk

Foreningens formål er at samle og 
udveksle erfaringer med dyrkning, 
afsætning og anvendelse af specielle 
løvtræarter. Foreningen arrangerer 
studieture og har etableret en række 
klonforsøg med masurbirk.

Fugleøjebirk
Birk kan også danne en anden form for 
tegninger i veddet, kaldet fugleøjebirk. 
Disse træer har ligesom masurbirk 
ujævnheder på stammen, men de er 
mere afgrænsede. Bulerne skyldes 
sovende øjne - hvilende knopper som 
kan danne nye skud hvis de rette be
tingelser er til stede. I fugleøjebirken 
ses disse sovende øjne som en plet 
omgivet af et flammet ved.

Fugleøjebirk har været undersøgt i et 
par år i et projekt finansieret af Produkt
udviklingsordningen i Skov- og Natur
styrelsen. Se bl.a. omtale og fotos i Sko
ven 2/01 og 6-7/01. Projektet udføres af 
Tage Rønne i samarbejde med Arbore
tet, Vallø Stift og Trætop Planteskole, og 
det ventes afsluttet i 2004.

Det har vist sig at fugleøjedannelsen 
er ret almindelig. I snit har 19% af 
træerne disse egenskaber, og nogle 
bevoksninger kan ved den rette udtyn
ding blive næsten rene bestande.

Der er nu anlagt en klonfrøplantage 
på 1 ha med 50 udvalgte kloner og en 
frøplante-frøplantage på 2 ha. I løbet af 
en årrække reduceres antallet af kloner 
til 10, og i begge forsøg sættes træerne

ud på 6 x 6 m for at give gode vilkår for Københavns, Frederiksborg og Jægers
frøproduktion. Der er også lavet forsøg i pris Skovdistrikter, men man vil gerne 
miindre selvsåede bevoksninger på anlægge flere forsøg.

To skabslåger af fugleøjebirk.
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Skov- og Naturstyrelsen havde på Skov & Teknik en stand i denne hytte, opbygget 
af massive træelementer. Hytten blev først opført i løbet af tirsdag formiddag, dels 
fordi elementerne ankom for sent fra leverandøren, dels fordi håndværkerne ikke 
var klar over at grunden skulle planeres. Da det først var i orden blev hytten rejst på 
knapt to timer.

Midterstolpen i hytten udgjorde ét ele
ment, bestående af 8 planker sat sam
men med søm.

Træhus af elementer
De fleste udstillere på Skov & Teknik 
havde opstillet et telt ved standen. Men 
Skov- og Naturstyrelsen havde valgt at 
bygge en hytte som desuden viste et af 
de nye træprodukter hvor der er mulig
hed for at afsætte betydelige mængder 
træ.

Huset var lavet af massivtræelemen- 
ter produceret af DTE (Dansk Træ
emballage). Elementerne har rumhøjde 
og kan anvendes til skillevægge eller 
søjlekonstruktioner i vægge. Hvis der 
anvendes dampspærre kan de des
uden anvendes til bagmur i ydervægge 
og bærende konstruktioner I tagflader.

De fremstilles af høvlet og uimpræg- 
neret træ, som er mekanisk sarrimen- 
bundne med søm på fladen. Elementet 
laves i fastlagte bredder tilpasset stan
darddimensioner af træ, og til sidst 
laves eventuelle udfræsninger.

Den færdige overflade fremtræder 
plan og lige med en glat overflade. Det 
er let at montere beklædningen meka
nisk, hvorefter den er klar til maling.

Elementerne er lette at håndtere. De 
kan flyttes af to mand uden brug af kran 
eller maskiner. Man kan slå søm i, skrue, 
save, fræse ind, bore o.s.v. i massivtræ, 
og under byggeprocessen er det ukom
pliceret at tilpasse komponenterne. Mas- 
sivtræelementerne er ufarlige for hånd
værkerne under montage og bearbejdel
se af komponenterne, fordi træet ikke 
indeholder farlige stoffer.

Elementerne er allerede anvendt i en 
række byggerier herhjemme i form af 
almene boliger, enfamiliehuse, udstil
lingshal, produktionshal, skole, støj
skærme samt kontorer (bl.a. udvidelsen

af Forskningscentret for Skov & Land
skab i Hørsholm, se Skoven 6-7/01).

Udviklingen af dette produkt er støt
tet af Produktudviklingsordningen under 
Skov- og Naturstyrelsen som nu har 
eksisteret i 8 år. I år 2000 blev der 
uddelt 12 mio. kr, og det er i den 
nuværende finanslov skåret ned til 4 
mio. kr.

Med den vanskelige økonomiske

situation i skovbruget er der behov for 
at udnytte alle muligheder for at udvikle 
nye produkter. Derfor er det positivt at 
Skov- og Naturstyrelsen benytter denne 
lejlighed til at gøre opmærksom på 
hvad der er kommet ud af ordningen.

Læs mere om ordningen på 
www.sns.dk, se under tilskudsordnin
ger. Her kan bl.a. læses den seneste 
årsberetning fra 2000.

Grillhytte
Denne grillhytte er på 9,9 m2, og der 
kan være op til 20 personer samlet 
omkring grillen i midten. Den er egnet til 
helårsbrug med 2 lags vinduer og sort 
schingeltag.

Grillhytten leveres som samlesæt 
med en masse ekstraudstyr som passer 
til et godt selskab. Det er bl.a. grill, pan
de, kaffekande, 5 rensdyrskind, snap
seglas og ølkrus af enebær, forskærer
kniv, rensdyrbjælde, blomsterkasser og 
rensdyrhorn potenspulver.

Hytten og alt udstyret sælges for 
45.000 kr inkl. moms af Interforst. Dertil 
skal lægges støbning af grund.

Hytten kan også leveres som en sau
nahytte i samme størrelse. Her får man 
en ovn med saunasten som placeres i 
midten med skorsten, og rundt om 
ovnen er der bænke.

sf

Træhytte der leveres som samlesæt og 
kan bruges til fx jagtselskaber.
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Kursus til maskinførere
Maskinføreren har ofte en stresset dag
ligdag. Han arbejder alene, der er øge
de krav til personlig ansvar, og der er 
øget fokus på skånsomme driftsmeto
der, kvalitet, service og kundetilfreds- 
hed. Det er noget af baggrunden for at 
der udvikles et kursus med arbejdstitlen 
"Maskinførernes arbejdsmiljø i skovbru
get”.

Kurset er delt i tre afsnit på hver to 
dage. Hovedemnerne er:

- arbejdsopgavernes påvirkning af 
førerens fysiske og psykiske arbejdsmil
jø,

- de øgede krav til maskinførerens 
kompetencer til samarbejde med kun
der, virksomheder og andre interessen
ter,

- opdatering af maskinførernes viden 
om førerergonomi, køreteknik, sikker
hed, beredskab, transport af farlige 
stoffer mv.

Kurset henvender sig til såvel ansat
te maskinførere i private og offentlige 
virksomheder som til private skoventre
prenører. Der bliver tale om undervis
ning med relation til praksis, øvelser i en 
konkret maskinførerpraksis og diskus
sioner mellem deltagerne.

Medio november til primo december 
2002 afholdes et prøvekursus, hvor del
tagerne alene betaler for kost og logi. 
Deltagerne skal samtidig medvirke I 
den efterfølgende bedømmelse af kur
set. Dette kursus udbydes for et bredt 
udvalg af maskinførere for alle dele af 
skovbruget.

Herefter udbydes kurset af Skov
skolen med fuld deltagerbetaling, even
tuelt således at det er tilpasset bestem
te målgrupper.

Det nye kursus udvikles af Skov & 
Landskab med Skovskolen som ansvar
lig og med konsulent Frans Theilby,
FSL, somi leder. Kurset er støttet af 
Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord.

Kurset følges af en styregruppe med 
deltagelse fra bl.a. Skov- og Natursty
relsen, Hedeselskabet, Skoventrepre- 
nørforenmgen, SID, Land- og Skovbru
gets Arbejdsgivere og Branchearbejds
miljørådet Jord til Bord,

Pressemeddelelse juli 2002

Hvem får flest kvalitetsplanter 
og færrest anslagsproblemer? 
Spørg en FORSTPLANT-kunde!

B.H. Skoventreprise

Udkørsel af træ 
Gravearbejde
Hegnsklipning og hegnssætning

V/ Brian Hansen 
Faksevej 25,4652 Hårlev 

Mobil. 21 63 34 48 
Tlf./Fax, 56 28 84 48 

SE-nr. DK 20 55 64 39

Maskinskovning af Nål og løvtræ 
Tynding / Afdrift
Manuelt skovarbejde udføres m.m.

Arbejde overalt i Danmark - 216334 48

NCTOMN
NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S køber godt 350.000 Ions træ årligt primært hos danske skove, 
savværker og andre udbydere af træ-produkter. Vor nuværende skovfoged Kurt Hjort Pedersen 
ønsker at gå på pension, hvorfor vi søger hans afløser.

INDKØBER
Med reference til indkøbschefen vil du få det daglige ansvar for indkøb af træ, koordinering af 
hjemkørsel, modtage- og kvalitetskontrol samt korrekt afregning

Du skal deltage i forhandling af indkøbsaftaler, holde kontakt til vore leverandører af rundtræ, flis, 
soldaffald, kutterspån og induslriresttræ m. m., samt nøje følge udviklingen på Iræmarkederne i 
Danmark og vore nabolande.

Din alder er underordnet, men vi forventer, at du ud over den faglige uddannelse og viden, har 4- 
6 års erfaring med råtræ, herunder kendskab til VMF-opmåling og ti! de danske savværker. Du ska 
kunne anvende en PC og være indstillet på at bruge EDB i det daglige arbejde, ligesom 
beherskelse på samtaleniveau af specielt tysk og gerne også engelsk er en fordel.

Dine arbejdsopgaver udføres i en kombination af dagligt arbejde på Novopan i Pindstrup og 
besøg ved leverandørerne, ligesom kortere rejser til udlandet af og fil må påregnes.

Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer, men arbejdets karakter fordrer, al du er flek
sibel med hensyn til placeringen på de enkelte ugedage, hvorfor vi også ønsker, at du er bosat i 
nærheden af Pindstrup

Ansættelsesforholdene forhandles individuelt og tiltrædelse skal kunne ske senest 1 . november.

Ansøgninger stiles til Indkøbschef N. Aa. Ladekjær-Mikkelsen, der kan kontaktes på 89 74 74 34 
for yderligere oplysninger, og sendes senest 6. september til

NOrOMN
NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

Pindstrup, 8550 Ryomgård

Novopon Træindustri AS er er, moderne, højteknologisk virksomhed, der producerer kundelilpossede spånplodeprodukler til bygge- 
varehandelen, møbel og inventarinduslrien. Novopon Træindustri A-S består af 3 fabrikker ploceret i Pindsirup, Viborg og Arhus- 
med en årsomsælning på ca. 550 mio. kr. og beskæftiger i alt ca. 325 medarbejdere.
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DÆKRODSPLANTER
- EN KORT HISTORIE OM 

EN LANG UDVIKLING

Figur 1. Om de første dækrodsplanter så således ud vides ikke, men aztekere eller 
andre samtidige folkeslag har formentlig anvendt fiskekadavere til produktion af 
vedplanter.

Af Niclas Scott Bentsen,
Skov & Landskab(FSL)

Dækrodsplanter har i 
forskellige former været 
anvendt i mange år. De 
første blev udviklet i 
Amerika, og i de sene
ste fyrre år har de også 
været anvendt i Skandi
navien.

Dækrodsplanter har 
været produceret i min
dre omfang herhjemme, 
men interessen ser ud 
til at være stigende.

Skoven har i de seneste måneder bragt 
en del artikler om dækrodsplanter. Kul
turkommission 2000 har skrevet om ind
tryk fra andre lande [11], og hjemlige 
producenter har fortalt om egne pro
dukter og erfaringer [1, 2. 5].

I denne artikel gives et historisk blik 
på udviklingen af dækrodsplanter. Der 
gives et muligt svar på hvorfor de ikke 
har vundet indpas i Danmark, og hvor
for det synes relevant at se på emnet 
igen.

Dyrket i fisk
Dækrodsplanter omtales ofte som en ny 
plantetype, men sandsynligvis er 
dækrodsprincippet udviklet for adskil
lige århundreder siden i Sydamerika.

Aztekerne har formentlig anvendt en 
containertype, der har opfyldt mange af 
de krav skovbruget stiller til en 
dækrodsplante i dag. Datidens resultat 
blev opnået ved dyrkning af planter i et 
fiskekadaver [9] (figur 1).

I 1930’erne bliver dækrodsprincippet 
til skovplanter atter aktuelt, og endnu 
engang er det på det amerikanske kon
tinent udviklingen foregår. Iværksættel
sen af store skovrejsningsprojekter i det 
centrale USA medførte et behov for mil
lioner af planter. Det barske klima og 
dårlige jordbundsforhold besværliggjor
de traditionel barrodsproduktion [6], og 
erfaringerne med barrodsplanter var 
generelt dårlige [20].

Containere af tagpap vandt stor 
udbredelse, da materialet ud over at 
være velegnet til planteproduktion var 
billigt og kunne købes i alle egne af lan
det. Tagpap var almindeligt udbredt 
som containermateriale indtil begyndel
sen af 1970'erne, men i det sidste tiår af 
tagpappens æra begyndte andre mate
rialer gradvist at vinde frem.

Plastic fantastic
I Canada begyndte i 1960’erne en ud
vikling af dækrodsplanter specielt med 
henblik på anvendelse i skovkulturer. 
"Walters Bullit” og ’’Ontario Tube” er 
navnet på to af de tidligste typer.

Det nye ved dem var anvendelsen af 
plastic som containermateriale, men de 
videreførte princippet med udplantning af 
containeren sammen med planten. Brud
linier i containeren skulle sikre, at plan
tens vækst fik containeren til at gå i styk
ker, så rødderne kunne udfolde sig frit.

Containerne havde i starten god suc
ces på grund af den nemme håndtering 
og lette plantning. Snart viste det sig 
dog, at der var problemer med rodud
viklingen, og der rapporteredes om 
tilfælde af strangulation [12],

Disse erfaringer igangsatte en udvik
ling af plugplanter, som i dag er næsten 
enerådende dækrodstype i de nordlige 
stater af USA og visse dele af Canada. 
Plugplanter er dækrodsplanter produ
ceret i containere, men taget ud før 
plantning.

Der findes en lang række forskellige 
udformninger i forskellige materialer. 
Nogle af de hyppigst anvendte er Ray 
Leach Single Cell System® (PE plastic), 
Spencer-Lemaire Rootrainer® (PET pla
stic), Styroblock® (polystyren), Hiko 
System® (PE plastic). Se figur 2.
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Figur 2. I Canada har man i mange år brugt forskellige former for containerplanter, 
her Styrofoam bakker i planteskole i Quebec provinsen.

Skandinavien
Fra slutningen af 1960’erne sprang 
skandinaverne med på dækrodsvog
nen. Årsagen var et sammenfald mel
lem stærkt stigende lønomkostninger og 
dårlige tider for skovindustrien [8]. Det 
blev anset for nødvendigt at udvikle 
plantningssystemer, der kunne mekani
seres, og her passede barrodspianten 
dårligt.

Udviklingen gik især hurtigt i Sverige 
og Finland, og allerede i 1974 udgjorde 
dækrodsplanter hhv. 40 % og 30 % af 
den samlede planteproduktion i de to 
lande. Paperpot var i 1970'erne den 
mest udbredte containertype i Skandi
navien (figur 3), men i Sverige blev der 
også produceret en del plugplanter 
under navnet Kopparfors.

Paperpot, som er en containertype 
lavet af papir, der udplantes sammen 
med planten, bredte sig over Atlanten til 
USA og Canada og blev en tid anset 
som afløser for Ontario Tube, Problemer 
med rodsnøring og sammenvoksning af 
planterne fik dog interessen til at dale 
især i USA, mens princippet med forskel
lige modifikationer blev anvendt i visse 
dele af Canada langt op i 1980’erne.

Paperpot princippet er gennem tiden 
blevet videreudviklet med nye typer af 
papir, indlagte kobberstrimler til forhin
dring af rodsammenvoksning m.m. Den 
seneste udvikling inden for denne con
tainertype er Jiffy 7® skovbriket, hvor 
containeren består af et plasticnet, der 
holder sammen på en cylindrisk tørve- 
klump. (Figur 4).

Også i Skandinavien blev Paperpot 
med tiden afløst af plugplante systemer, 
da sammenlignende forsøg hvor halv
delen af planterne fik papircontaineren 
fjernet inden udplantning, viste bedre 
rodudvikling for de planter, der ikke 
skulle vokse gennem (eller ovenud og 
nedenunder) papirvæggen [4].

Dækrodsproduktion 
i Danmark
Dansk skovbrug var også med fra 
begyndelsen, men det blev aldrig til 
noget stort. De første erfaringer er for
mentlig gjort på Bornholm, hvor der 
efter stormfaldet i 1967-68 igangsattes 
en mindre produktion af planter i Paper
pot systemet. På grund af manglende 
efterspørgsel gik produktionen dog i sig 
selv i løbet af få år.

Ved Gram skovdistrikt blev der star
tet en produktion af dækrodsplanter, for 
at overkomme det store planteforbrug til 
tilplantning efter 67-68 stormfaldet [17], 
Også her faldt valget på Paperpot 
systemet, da det ikke stillede så store 
krav til startinvesteringen.

Frijsenborg planteskole har også 
produceret dækrodsplanter sideløben
de med barrodsplanter, dels i plastic
containere, dels i Jiffy 7 skovbriketter. 
Dækrodsroduktionen ophørte sidst i 
1990’erne pga. manglende økonomi og 
efterspørgsel.

Rodform
I 1983 startedes en produktion af 
dækrodsplanter under navnet Rodform. 
Til forskel fra tidligere produktioner blev 
der anvendt et selvbærende og inaktivt 
vækstmedie - stenuld. Et selvbærende 
medie er ikke afhængig af en container 
til at holde sammen på sig. Det mulig
gjorde en fri rodudvikling uden rod
snøring.

Som andre dyrkningsmedier er der 
fordele og ulemper ved stenuld. Materi
alet er 100% sterilt og har en struktur 
der sikrer en god fordeling mellem luft 
og plantetilgængeligt vand i mediet.

Dette betyder dog også at mediet er 
følsomt overfor udtørring [3, 19], Rod
form eksisterede med en årlig produkti
on på ca. 'h mio. planter indtil 1996.

Interessen for dækrodsproduktion til 
skovbrug i Danmark har været stigende 
i de sidste år, og i dag er der 4-5 udby
dere af dækrodsplanter.

Danske forsøg
I slutningen af 1970’erne gennemførte 
Statens forstlige Forsøgsvæsen et litte
raturstudie om dækrodsplanter i nåle
træ [14].

Konklusionen på daværende tids-

Figur 3. Principskitse over et multipotsystem med Paperpot planter fra 1970'erne.
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Figur 4. En af de nye typer består af tørv som holdes sammen af et net. Figur 5. En løsning kan måske være 
plug planter (kaldet d+1) - de er dyrket 
som dækrod det første halve år, og er 
derefter udplantet 1-2 år på friland.

punkt var, at små uomskolede dækrods
planter ( ' / z  -  1 år gamle) ikke kunne kon
kurrere vækstmæssigt med de traditio
nelle 372 - 4 årige omskolede barrods
planter. For større omskolede dækrods
planter kunne der ikke ses nogen enty
dig overlegenhed i hverken vækst eller 
overlevelse i forhold til 2/2 barrodsplan
ter.

I 1973 og 1974 iværksattes en for
søgsmæssig afprøvning af rødgran pro
duceret som 4-5 måneder gamle vækst
husdyrkede dækrodsplanter i to forskel
lige containertyper [14]. Resultaterne 
fra forsøgene understøttede konklusio
nen fra litteraturstudiet, idet de små 
gennemsnitligt kun 9-13 cm høje 
dækrodsplanter, ikke kunne konkurrere 
med de væsentligt større 2/2 barrods
planter. Hverken i overlevelse eller 
vækst.

En reduktion af dyrkningstætheden 
fra godt 1000 til ca. 275 planter/m2 hav
de positiv effekt på dækrodsplantens 
overlevelse og vækst. Dog ikke nok til at 
gøre den sammenlignelig med omskol
ede barrodsplanter.

På baggrund af erfaringerne fra den 
første afprøvning anlagdes i 1977 en ny 
forsøgsserie. Der anvendtes også rød
gran, men denne gang som 2-årige 
dækrodsplanter i sammenligning med 
2-4-årige omskolede barrodsplanter 
[15].

Konklusionen herfra var at der med 
2-årige delvist væksthusdyrkede 
dækrodsplanter, produceret med en 
tæthed på 400-500 planter/m2, kunne 
opnås stort set samme etableringssik
kerhed som med velbehandlede, 
omskolede barrodsplanter.

Manglende succes og 
fornyet interesse
På baggrund af forsøgsresultaterne 
kunne man forestille sig at dækrods
planter ville vinde indpas i dansk skov
brug.

Når dette ikke skete, skyldes bl.a. 
den skepsis sydsvenske skovforvaltere 
nærede til dækrodsplanter [16] og fryg
ten for roddeformationer [7, 18]. Mest 
betydende var dog nok det faktum, at 
det på daværende tidspunkt ikke var 
muligt at lave en vækstmæssigt konkur
rencedygtig dækrodsplante til en kon
kurrencedygtig pris. Der var altså ikke 
noget økonomisk incitament til at arbej
de videre med emnet.

Når Kulturkommission 2000 slår til 
lyd for at genoptage arbejdet med 
dækrodsplanter skyldes det at forud
sætningerne er ændret [10]. Dels er 
skovbruget under stort økonomiisk pres, 
dels synes det sandsynligt at anvendel
se af dækrodsplanter kan nedsætte kul
turomkostningerne. Nu findes det øko
nomiske incitament til at fortsætte 
udviklingen.

Artikler i Skoven og besøg på mange 
skovdistriker har vist at interessen for 
dækrodsprincippet stadig er levende. 
Flere af skovbrugets praktikere har 
kastet sig ud i anvendelsen af dækrods
planter, og har haft god succes med 
det. Både økonomisk og vækstmæssigt, 
som det bl.a. kunne høres på Skov & 
Landskabskonferencen i 2002 [13],

Nye undersøgelser må forholde sig 
til tidligere tiders noget delte erfaringer, 
og søge at beskrive de forudsætninger, 
der ligger til grund for dækrodsplanters

succes. Udover simple afprøvninger af 
nye dækrodstyper må der også arbej
des med kulturtekniske hjælpeforan
staltninger som f.eks. jordbearbejdning, 
forkultur, ammetræer m.m., der kan 
tænkes at støtte anvendelsen af små 
planter.

Det er indtrykket, at en medvirkende 
årsag til at tidligere erfaringer ikke kun 
var positive, var forkert håndtering. Der 
er således også behov for at udvikle 
systemer (logistik, håndtering m.m.), 
som tager højde for de specielle krav, 
der knytter sig til anvendelsen af 
dækrodsplanter under danske forhold.
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167 m3 douglasgran er 
ved at blive til et blo
khus. Det sker under et 
treugers kursus i byg
ning af denne hustype 
som kendes fra Amerika.

De vigtigste værktøjer 
er motorsav og en 
særlig passer.

Mange træsorter kan 
bruges til blokhuse. Det 
vigtigste krav er at 
stammerne skal være 
ensartede i størrelse.

I den lille landsby Feldballe på Djursland 
er der ved at blive opført et nyt parcel
huskvarter. Der er holdt rejsegilde på det 
første hus, og det næste er på vej.

Man kan høre langt væk at der fore
går noget, for der er hele tiden et par 
motorsave i gang. Og når huset er fær
digt vil det klart skille sig ud fra alle 
andre, for det er lavet af stammer af 
douglasgran med en diameter fra 30 op 
mod 50 cm.

Stammer fra Salten 
Langsø
Træerne blev skovet i april på Salten 
Langsø Skovdistrikt ved Ry. Skoven var 
med da de første stammer blev udvalgt 
(se Skoven 5/02).

Kravet var at de skulle være 28 cm i 
top når man lavede en stok på 14-16 m 
længde. Der blev købt i alt 167 m3 
douglasgran. Og skovdistriktet fik en 
omsætning på omkring 100.000 kr ved 
at sælge træ til et enkelt parcelhus!

Huset bliver på 150 m2, og det 
kræver 100-120 m3 træ til vægge og 
tagåse. Men bygherren købte noget 
mere træ fordi han vil lave en veranda til 
den ene side og en balkon til den 
anden - og gulvplankerne skal også 
være af douglas.

Træerne blev snart efter skovet, kørt 
til byggepladsen og afbarket. Sidst i 
maj begyndte så selve byggeriet.

Kursus i blokhus
Huset bygges som led i et kursus 
afholdt af firmaet Ask Yggdrasil ved Per 
Beske. Kurset ledes af canadieren Allan 
Mackie som har 60 års erfaring med 
bygning af blokhuse.

Kurset varede tre uger, og Skoven 
var på besøg da kursisterne havde 
arbejdet i 16 dage. Der var 6 deltagere 
- inkl. bygherren, Kasper Ejersbo. Det 
var lidt færre end forventet, og for at 
kunne lave hele råhuset i løbet af 3 uger 
deltog der også 3 fra tidligere kurser, 
samt en yngre canadier som måske 
med tiden skal stå for undervisningen.

Opførelsen af huset - samt andre
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huse i området - følges af DR2 som del 
i "Projekt Friland”. Det vides ikke hvor
når udsendelsen om blokhuset sendes 
- måske en gang til efteråret.

Motorsaven er værktøjet
Meget forenklet sagt består huset af en 
række byggeklodser der lægges oven 
på hinanden. Disse klodser er stammer 
på et ton eller mere som låses fast i for
hold til hinanden i knudepunkterne i 
hjørnerne (foto 2).

Da nybyggerne for tre hundrede år 
siden kom til Amerika brugte de økser - 
men i dag bruger alle motorsav. Ikke 
fordi det går hurtigere. Allan Mackie 
prøvede en gang at sammenligne hvor 
lang tid han brugte med økse i forhold 
til en kollega med en motorsav - og der 
var ingen forskel. Men ingen har i dag 
erfaring med øksen.

Knudepunkterne er ikke lavet med 
økse - selvom det ser sådan ud. Man 
har lavet en pæn jævn overflade ved 
hjælp af en maskinhøvl - som er det 
andet vigtige værktøj.

Scriber’en
Hvis blot man stabler stammerne oven 
på hinanden bliver der store mellem
rum, De skal tilpasses så de slutter tæt 
sammen. For stammerne udgør både 
den udvendige og den indvendige side 
af væggen. Hvis stammerne er tykke 
nok kan de udgøre isoleringen.

Denne tilpasning foretages med det 
tredje værktøj - scriber’en - som er 
udviklet af Allan Mackie. Det er en pas
ser med to libeller i toppen.

De to stammer bliver derfor tilpasset 
på denne måde: Den øverste stamme 
løftes op og placeres oven på den 
stamme hvor den skal ligge.

Scriber’en holdes ud for mellemrum
met mellem to stammer. Med libellerne 
sikrer man sig at passeren står lodret, 
og at midterlinjen mellem passerbenene 
er vandret.

Derefter fører man langsomt scribe- 
ren langs med mellemrummet mellem 
stammerne. Scriber'ens metalben følger 
den nederste stamme, og blyanten på 
det øverste ben tegner en streg på den 
øverste stamme. Det viser at man skal 
fjerne træ på undersiden af den øverste 
stamme op til denne streg (foto 3-4).

Stammen løftes ned på jorden igen, 
og med motorsaven udhules stammen. 
Stammen løftes op igen - og så skulle 
den gerne passe.

Løftearbejdet gøres med en kran 
monteret på en ældre lastbil. Den lejes 
for en halv snes tusinde for 4 uger - og 
de penge er givet godt ud.

Der er mange steder et lille mellem
rum mellem stammerne, (se fx. på forsi
debilledet).

- Det forsvinder i løbet af nogle 
måneder, forklarer Per Beske. Stammer
ne hviler i knudepunkterne i hjørnerne 
hvor de passer nøjagtigt. Men de syn
ker sammen dels fordi træet tørrer, dels
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Foto 5. Siddende på en stamme i 1. sals højde ser man ned i stuen.
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Foto 6. Stammerne er her skåret igen
nem i en vinduesåbning. Man ser hvor
dan der er lavet en udskæring på 
undersiden af hver stamme. Blyants
stregerne markerer tilskæring af 
kanterne.
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Foto 7. For at tage højde for sætning og 
svind bliver døre og vinduer monteret 
på oversiden på denne bjælke som lig
ger løst og kan skubbes op i en hulhed i 
stammen lige oven over.

på grund af vægten af stammerne. Der
for har vi lavet et mellemrum på 20 mm 
mellem de to nederste stammer, og 
mellemrummet mindskes med 2,5 mim 
for hver stamme opad. Det kommer til at 
passe i den sidste ende.

Vinduer og døre
Tilpasningen ses tydeligt dér hvor der 
er lavet udskæringer til vinduer og døre. 
Det viser sig at der er udskåret mere

midt på undersiden af stammen i for
hold til kanterne. Også dette er der en 
god forklaring på (foto 6):

- Målet er at den øverste stamme 
med sikkerhed hviler på de to kanter, 
sådan at væggen er tæt. Det gør ikke 
noget at der er en fuge mellem de to 
stammer. Men fugen forsvinder nu stort 
set, for vægten af stammerne vil trykke 
kanterne sammen så der bliver kontakt 
over næsten hele fladen.

Hvis man vil være sikker på at undgå 
utætheder kan man lægge lidt isole
ringsmateriale ind i mellemrummet. Det 
kan være det amerikanske M-seal (lavet 
af gummi), men man kan også bruge 
fåreuld eller glasuld.

Et særligt problem opstår når man 
skal montere vinduer og døre. For 
åbningen bliver jo mindre når stammer
ne synker sammen.

- Derfor monterer vi kun vindueskar
me og dørkarme på undersiden og på 
oversiden i åbningen - ikke på siderne, 
fortæller Per Beske. På oversiden fast
gøres karmen på en bjælke som ligger 
løst og kan skubbes opad i en ud
skæring i stammen oven for vinduet 
eller døren (foto 7).

Taget
Skoven er på besøg i kursets tredje uge 
hvor man har lavet alt i stueplan, og 
man er ved at montere de stammer som 
skal bære førstesalen. Så er der stort 
set kun taget tilbage.

Taglægterne skal hvile på tre tagåse. 
Asene bæres af en kort stolpe i hver 
ende, og disse stolper er skåret til og 
parat til at blive sat ned i en åbning i en 
af de vandrette stammer (foto 8).

Den ås som sidder i kippen skal have 
to plane flader foroven, mens de to 
andre åse skal have én plan flade. Også 
det laves med motorsaven (foto 9).

En af de stammer der var købt ind 
havde et særligt kraftigt svaj som skyl
des at toppen er knækket på et tids
punkt (foto 10). Denne stamme monte
res inde i stuen, så enderne hviler på 
ydervæggene, og en kort stolpe går op 
i kippen. Det ser ud som om den krum
me stamme bærer taget - men det er 
kun pynt.

Kursets forløb
Der var som nævnt 6 deltagere på dette 
kursus. Det er godt at have erfaring i 
tømrerarbejde og husbygning, og det er 
også en fordel at kunne håndtere en 
motorsav. Når man bruger motorsaven 
skal man være mere nøjagtig end man 
er vant til i skoven.

Deltagerne samledes lørdag den 25. 
maj, og man startede med at gennem
gå sikkerhedsreglerne for brug af 
motorsav og for husbygning. Deltager
ne blev derefter undervist i brug af 
motorsav, og søndag eftermiddag kun
ne de gå i gang med huset.

Det vil sige der var lavet lidt i for
vejen. Den nederste række af stammer 
hele vejen rundt var lagt ud af kursus
lederne. Det skyldes at den nederste 
stamme skal ligge meget nøjagtigt, og 
hjørnet skal være en ret vinkel. Denne 
opgave var for meget at lade kursister
ne starte med.

Der blev arbejdet 6 dage om ugen. 
Ved starten af kurset havde nogle bedt 
om også at arbejde om søndagen for at 
lære så meget som muligt. Men da de 
kom til den første søndag måtte de
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Foto 8. Nogle af de stolper som skal bære tagåsene. Foto 9. Tagåsen skal have en plan flade på oversiden til mon
tering af taglægterne. Først skæres et vandret snit med 
motorsav, og derefter finpudses overfladen ved at holde 
motorsaven lodret.

indrømme at det var rart med en enkelt 
dag uden motorsav.

Den sidste fredag, den 14. juni, blev 
tagåsene sat op. Om aftenen blev der 
holdt rejsegilde, og dagen efter sluttede 
kurset.

Hvis deltagerne er gode til husbyg
ning kan de efter kurset gå hjem og 
lave et tilsvarende hus. I hvert fald 3 af 
deltagerne havde konkrete planer, og to 
af dem ville lave et hus for en skovejer

som har det nødvendige træ i sin egen 
skov.

Foreløbig placering
Som det fremgår af billederne står huset 
på træklodser, og der er ikke noget fun
dament. Den rigtige byggeplads var 
ikke klar da kurset blev afholdt, og der
for bliver råhuset flyttet til efteråret når 
fundamentet er klart. Per Beske mener 
at to mand kan gøre det på 14 timer.

Husets størrelse
Huset bliver 150 m2 samlet areal. I 
grundplan 11,6 m x 10,0 m. I stue
plan en dagligstue med køkken og 
spiseafdeling på i alt 74 m2, samt et 
stort værelse på 32 m2 og bad på 
10 m2.

I stuen er der frit udsyn helt op til 
kippen som sidder 7,9 m oppe. Fra 
stuen fører en trappe op til førstesa
len hvor der er værelser på i alt ca. 
35 m2. Herfra er der udgang til en 
overdækket balkon med en bredde 
på 2,5 m.

Foto 10. Denne stamme sættes op i 
dagligstuen således at det ser ud som 
om den korte stolpe bærer tagåsen i 
kippen.

Foto 11. Bygningen af dette blokhus føl
ges af DR2 som led i "Projekt Friland”. 
Allan Mackie beskriver her nogle detal
jer i arbejdet.

Foto 12. Bygherren, Kasper Ejers bo, 
tager bestik af den stamme som skal 
bære førstesalen.

*
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Foto 13. På denne side af huset laves en balkon på 2,5 m bredde med adgang fra 
førstesalen.

Råhuset får så et midlertidigt tag, så 
det kan tørre godt ned. Efter et års tid 
har huset sat sig nok, til at bygherren 
kan gå i gang med det indvendige.

sf

Husets placering
Blokhuset ligger lige syd for Feldballe, en 
landsby på vej 21, mellem Ebeltoft og Røn
de. Kommer man nordfra kører man gennem 
Feldballe, og 100 m efter bygrænsen går en 
vej skråt til højre. Det nye kvarter ligger på 
en skråning oven for hovedvejen,

I 1. etape opføres 18 huse i løbet af nogle 
år. Længere mod syd er der planlagt yderli
gere en snes huse. Mellem husene i 1. etape 
og hovedvejen laves boldbaner, børnehave, 
idrætshal og samlingspladsen Tingstedet. 
Hele området er beskrevet på www.dr.dk/fri- 
land

Næste kursus
De næste kurser i bygning af blokhuse er 
planlagt til Københavns-området i 2003, og 
til Vestjylland i 2004. Begge år i maj-juni. 
Kurserne annonceres senere i Skoven.

Mange træsorter kan bruges
Allan Mackie er født i 1925. Han var første gang med til at bygge et hus i 1937, og i 
1948 lavede han sit første helårshus. Han lærte teknikken af en ældre mand, men 
var ikke tilfreds med resultatet. Derfor gav han sig til at studere de mange blokhuse 
der findes fra nybyggertiden, samtidig med at han arbejdede i skovene i British 
Columbia.

I 1972 havde han fået så mange erfaringer at han kunne arbejde på fuldtid 
med at lave kurser i husbygning, Siden da har han været med til at bygge huse 
overalt i verden. I en alder af 77 er han nu ved at trappe ned - men det bliver da 
til 7 kurser i år.

- I dette hus bruges douglasgran. Kan man bruge andre træsorter?
- Ja, jeg har lavet huse af nåletræer som fyr, gran, douglasgran, ædelgran, ceder, 

cypres, samt løvtræer som eg og poppel, siger Allan Mackie. Stammerne skal være 
store og nogenlunde rette. Det vigtigste krav er at det parti man bruger har nogen
lunde samme tykkelse.

- Træ er en god isolator, så det er ikke nødvendigt at bruge meget store stammer, 
fortsætter Allan Mackie. Det afgørende er samlingerne. En dårlig samling giver træk, 
og dårligt håndværk kan ikke opvejes af store stammer.

- Hvad skal man vide for at bygge et hus?
-1 gamle dage kendte folk teknikken og kunne bygge gode huse med få midler, 

men det gælder ikke i dag. Her er scriber’en en vigtig forbedring, fordi den gør det 
muligt for folk uden meget erfaring at lave et hus. For to hundrede år siden brugte 
man også scribere, men de kunne ikke justeres.

- Man skal også vide hvordan træet reagerer. Hvis man bruger friskt træ sætter 
huset sig meget fordi træet svinder under tørringen. Det tager ofte 3 år for så store 
stammer at tørre ned, og det har de fleste ikke råd ti! at vente på. Derfor har jeg 
udviklet en teknik til at bygge med frisk træ.

- Hvor meget kan man klare efter sådan et kursus?
- Kursisterne får at vide hvordan man nivellerer, de kan lave samlinger, justere 

højden, sætte vinduer og døre i og lave tag. Vi fortæller primært hvordan, men der 
er ikke tid til at fortælle hvorfor - det må de læse sig til. Hvis man har lidt erfaring 
med byggeri kan man godt lave et hus bagefter.

- Det er også vigtigt at de lærer sikkerhedsreglerne, og at alle ser efter hinanden 
hele tiden. Jeg har haft 10.000 kursister gennem årene, og der har ikke været nogen 
alvorlige skader.

I*
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- Man kan bruge mange forskellige 
træsorter til at lave blokhuse, siger 
Allan Mackie. Det vigtigste krav er at 
de er nogenlunde ensartede i størrel
se.
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Beplantninger omkring sygehuse er måske med til at helbrede patienter, især med 
stress. (Foto fra Amager Hospital).

Grønt er godt for syge
Amerikanske forskere har fundet ud af 
at alvorligt stressede personer har godt 
af at se på træer. Hvis de sidder og kig
ger på et lyst og venligt skovlandskab i 
nogle minutter falder der hurtigt ro over 
dem, de får færre muskelspændinger, 
og blodtryk og puls falder. Endnu bedre 
bliver det hvis patienterne sætter sig 
ude i det grønne.

Sveriges Lantbruksuniversitet i 
Alnarp ved Malmo vil nu oprette en 
’’terapihave" hvor patienter kan blive 
behandlet på denne måde i sommerhal
våret (om vinteren har skoven ikke sam
me positive effekt).

Terapihaven bliver på 20.000 m2 og 
skal ligge op til en gammel frugthave. 
Her kan man komme hvis man er 
udbrændt, har ondt i ryggen eller har 
fået et slagtilfælde. Man kan nøjes med 
at slappe af, men hvis man vil have 
mere aktivitet kan man dyrke grøntsa
ger, luge ukrudt, beskære buske eller 
arbejde i væksthus.

Hele projektet koster 8,7 mio. Skr. 
Anlægsarbejder startede i juli, og i maj 
næste år ventes de første rekonvale
scenter.

Den gavnlige virkning af nærkontakt 
med naturen har man - måske ubevidst 
- udnyttet i hospitaler af den ældre 
generation her i landet. Det har typisk 
været bygninger i få etager som ligger

spredt over et større areal med grønne 
områder mellem.

Derimod har de fleste hospitaler fra 
det sidste halvt hundrede år været 
højhuse hvor det ikke har været muligt

at se grønt. Måske har vi mistet noget i 
effektivitetens navn?

Kilde: Skogeieren 6/2002, Lantbruk 14.3.02
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Gren- og stenknuser

______-

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

Blåkildevej 8 ■ Stubberup • DK 5610 Assens 
Tlf. 64 79 10 75 • Fax 64 79 11 75 • Mobil 40 56 77 46 
Sjælland: 40 34 87 46 ■ e-mail: info@interforst.dk 

www.interforst.dk

Hoffmann A/S
Volvo EC 230 B

Gravemaskine på bånd monteret med kvasrive/skovgreb.

n

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

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

Henvendelse om udlejning til 
Palle Loft - mobil 21235736 

eller 87474717

Region Nord: Hovedkontor
Edwin Rahrs Vej 83 DK-8220 8/abrand Faonksparken 66. DK-2600 Glostrup
Telefon 8/47 4747 Telefax 8747 4787 Telefon 4329 9000 Telefax 4343 3422 www noffmann dk
nord@ho(1mann dk hhs@hof!mann dk CVR nr 63030228
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Grævlingen har tre hjul, ingen bælter og en ret lav vægt og er 
derfor skånsom mod plæner

3.
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Optima Yellowtop - et batteri egnet til omgivelser med varme, 
fugt og snavs.

Minigraver
Grævlingen er en ny minigraver som 
fremstilles i Sverige og nu kommer på 
det danske marked. Den er beregnet til 
mindre og mellemstore gravearbejder 
og henvender sig til entreprenører, 
anlægsgartnere, kommuner m.v.

Grævlingen er forsynet med to køre- 
hjul med træk og et næsehjul. Maskinen 
er meget manøvredygtig og kan komme 
rundt på arealer, hvor der kun er lidt 
plads. Den koster 140.000 kr, miindre 
end mange andre minigravere.

Gravearmen når indtil 2,8 m ned og 
kan forsynes med flere forskellige 
graveaggregater. Som standard er den 
udstyret med en 30 cm graveskovl, som 
rummer 30 liter, men kan også leveres 
med en 40 cm skovl eller planerskovl. 
Desuden er der udtag til hydraulisk 
hammer og andet hydraulisk værktøj 
samt pælebor. Motoren er en 13 HK 
Honda, model GX 390 med selvstart.

Minigraveren kan indregistreres og 
er godkendt til anhængertræk. Dermed 
kan den transporteres på landevej med 
70 km/t, og man slipper for at skulle 
transportere den på trailer som andre 
miriigravere. Den lave vægt på 930 kg 
betyder, at den kan efterspændes de 
fleste almindelige personvogne og kun 
kræver et almindeligt kørekort. Dermed 
er den også egnet til udlejning.

Nyt batteri til 
krævende forhold
Optima Yellowtop 5.5 L er efter sigende 
det første større bly-/syrebatterl på mar
kedet, som kombinerer en dyb aflad
ningscyklus med en høj startstrøm. Det 
er velegnet til maskiner inden for sko
vbrug, byggeri mv. Driftsmiljøet kende
tegnes af vibrationer, varme, fugt og 
snavs, og det stiller krav om et robust 
batteri.

Yellowtop leverer en startstrøm på 
975 CCA (koldstartstrøm i henhold til 
EN-standarden). Det er muligt at tømme 
batteriet for strøm op til 250 gange. Det 
giver en lang levetid og gør det muligt 
at erstatte betydeligt større startbatterier 
med det nye kombibatteri. Batteriet er 
ifølge producenten vedligeholdelsesfrit 
og korrosionsbestandigt, og det lukke
de system forhindrer fordampning. Det 
kan monteres i en valgfri position og er 
derfor velegnet til brug under trange 
pladsforhold.

Starteffekten oplyses at være høj - 
uanset temperaturen og antallet af 
dybafladninger. Den lave selvafladning 
betyder, at startstrømmen bevares, 
også selv om batteriet har stået ubenyt
tet gennem længere tid.

Batteriet bygger på en teknologi 
udviklet af producenten. Tynde blypla
der vikles til spiralceller og lægges lag

vis med et glasvævsmateriale, som bin
der syren. De viklede celler er koblet 
sammen med solide forbindelser. Det 
giver ifølge Optima Batteries en høj 
ydelse i forhold til vægt og volumen og 
gør batteriet robust.

Batteriets elektrolyt er fast og indkap
slet i et lukket system, og huset er frem
stillet af vejrbestandig helsvejst plast. 
Optima Batteries ejes af det amerikan
ske firma Johnson Controls Inc., og 
fremstillingen sker i Denver, USA.

Tekniske data: Koldstartstrøm (EN): 
975 CCA. Kapacitet (EN): 75 Ah, Reser
vekapacitet (BCI): 155 min. Udvendige 
mål: (Ixbxh): 324x165x238 mm, inklusi
ve poler. Vægt: 27,14 kg.

Yderligere oplysninger: Banner Batterier 
Danmark A/S, Karlslunde, tlf. 70 20 60 
61, web: www.bannerbateries.com

Kilde: Pressemeddelelse 12.7.02
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- til juletræs- og pyntegrøntkulturer, skovplantning, fcv# - k- T "T
læ- og landskabsplantning. Ring efter vores
plantekatalog eller et uforbindende tilbud. 1
AARESTRUP PLANTESKOLE 4^ iiiiliSÉ
Aarestrupvej 162 • 7470 Karup • Tlf. 8666 1790/ 9740 5244

ELKÆRS MASKINSALG

w

H e g n s k l i p p e r  R o t o r k l i p p e r

- den personlige service

Se vores hjemmeside: 
www.elkaer-maskiner.dk

Odensevej 82.5853 Grbæk 
Telefon 65 33 13 31 . Telefax 65 98 19 62
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Wood-Mizer jubilæum
For 20 år siden blev det første Wood- 
Mizer båndsavværk opfundet, og for at 
fejre det tilbyder firmaet nu tre typer 
komplette savværker i begrænset antal 
til en speciel jubilæumspris. I dag er 
der over 28.000 Wood Mizer savværker 
i brug over hele verden, og de skærer 
omkring 5 millioner kubikmeter træ i sta
tionære og mobile anlæg. Mange har 
udnyttet savværkerne til at starte deres 
egen virksomhed og har skiftet til større 
modeller, efterhånden som deres forret
ning er vokset.

Jubilæumsrabatten gælder for 
LT40HDG24S-1, LT40HDD30S-1 og 
LT40AHDE15S-1, som I alt væsentligt er 
benzin-, diesel- og el-udgaven af den 
bredt anvendte, hydrauliske LT40. Disse 
modeller er løbende forbedret, men 
svarer i øvrigt næsten til de første 
savværker fra begyndelsen af 80'erne.

Brian Jensen fra Fasterholt Savværk, 
der markedsfører Wood-Mizer i Dan
mark, siger, at rabatten vil fortsætte ind
til 1. december 2002 og gælder for 
komplette anlæg. Anlæggene omfatter 
positioneringsudstyr, afbarker, vende
stokke og 30 stk. dobbelthærdede klin
ger. De tre modeller vil blive solgt til pri
ser, der i gennemsnit ligger 16% under 
listeprisen.

Rabatten gælder ikke for mindre eller 
meget større modeller, og ej heller for 
industrimodellerne, der for øjeblikket 
befinder sig på de sidste stadier i pro
duktudviklingen.

Kilde: Pressemeddelelse

Såning efter juletræer
Når juletræerne er høstet på et mark- 
areal er der mange som ikke planter 
juletræer igen, men går tilbage til ager
brug. Et sådant areal kan ikke piøjes 
umiddelbart, og det kan være bekoste
ligt at rive alle rødder op.

Interforst foreslår at starte med at 
bearbejde arealet med en stenknuser. 
Herefter laves direkte såning med en 
Turne såmaskine med skiveskær. Meto
den er anvendt af en landmand ved 
Them til såning af havre som efter det 
oplyste står rimeligt.

Kilde:Pressemeddelelse fra Interforst
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Øjenskyllere
Øjenskyllere er et vigtigt sikkerhedsud
styr på steder hvor man kan få ting i øjet 
- hvad enten det er snavs eller ætsende 
væsker. Men det er ikke ligegyldigt hvil
ken øjenskyller man bruger - det frem
går af en afprøvning fra Sveriges Prøv
nings- og Forskningsinstitut af 8 mærker 
på det svenske marked.

Flere øjenskyllere havde for svagt 
væskeflow, blev tømt hurtigere end 
angivet, eller mængden af væske var 
ikke konstant over tiden. Ved to mærker 
skulle man pumpe med hånden, og det 
blev hurtigt trættende. Andre havde stor 
spredning på strålerne, så en del af 
væsken ikke ramte øjet. Den bedste 
hvad angår en konstant væskemængde 
var Tobin, som forhandles af ArSiMa, 
Herlev.

Øjenskyllere indeholder vand med 
salte og placeres så de er lige ved 
hånden hvis uheldet er ude. Ved meka
niske skader skylles til støvet eller snav
set er væk - et eller flere minutter.

Hvis det er syre man har fået i øjet 
sker der skader i løbet af 5 sekunder. 
Efter en vis lid koagulerer vævene i 
øjets overflade, og skaden forværres 
ikke. Man skal begynde at skylle senest 
5 sekunder efter at øjet er ramt. Hvis 
der kun har været tale om stænk kan 2 
minutters skylletid være nok.

Baser såsom lud, kaustisk soda, 
brændt kalk og ammoniak er værre. De 
begynder at ætse med det samme, og 
virkningen ophører ikke - basen bliver 
ved med at trænge dybere ind. Her skal 
man starte med at skylle øjeblikkeligt,

man bør fortsætte 10-20 minutter, og 
skylning bør fortsætte under transport til 
sygehus.

Til værksteder mv. kan man få stati
ver med 5 flasker, nok til 15 minutter.
Man kan også få en øjenskyller i lomme
format som er en førstehjælp indtil man 
får fat i flaskerne fra stativet.

Pressemeddelelse fra ArSiMa

Nyhedspris til 
storsæk-løfter
Ved Landsskuet i Herning i juni blev der 
for første gang uddelt en ’’Nyhedspris”. 
Den gik til firmaet H.A. Agroservice i 
Lyngby for den finske Nopu storsæk-løf
ter.

Den består af en ramme med en 
hydraulisk løfteanordning der monteres 
på en frontlæsser, og bruges til at løfte 
sækken. Sækken køres hen til en bakke 
som har fire knive der skærer hul i sæk
ken. Når sækken løftes løber gødningen 
ud gennem en tragt i bakken, og når 
sækken sænkes lukkes en klap auto
matisk.

Tildelingen af Landsskuets Nyheds
pris skal bygge på kriterierne arbejds
miljø og sikkerhed, brugervenlighed og 
økonomi for brugeren. Landsskuets 
udstillingskoordinator, maskinkonsulent 
Kurt Mortensen siger, at NUPO 1000 
storsæk-løfter netop ud fra disse krav er 
en oplagt modtager af Landsskuets 
Nyhedspris 2002.

Det er et glimrende og nyttigt red
skab der har fået prisen. Men helt ny er 
den nu ikke - den blev første gang vist 
her i landet på Langesø messen i 
august 2001. Se Skoven 9/01, side 388.

Kilde:www. Iandsskuet.dk

PETER SCHJØTTS P l a n t e s k o l e
Hedegårdvej 5, 7361 Ejstrupholm, tlf. 75 77 25 52, fax 75 77 31 34

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

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

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

Alle skoventreprenøropgaver udføres
c°4s?.

, m .
^°OlNos/

Besøg os på www.jjskovservice.dk
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Regn, torden og varme
Juni og juli har budt på sommervejr som 
har været noget ud over det sædvanli
ge. Kraftige byger og voldsomme regn
vejr, usædvanligt meget torden, sky
pumper og i perioder meget varme.

De mest udtalte af disse begivenhe
der er omtalt på DMI’s hjemmeside og 
beskrives kort neden for. Datoen i 
parentes viser hvornår der er udsendt 
en særlig meddelelse om vejret den på
gældende dag - slå op på www.dmi.dk, 
gå ind under ’’Aktuelt” og se under den 
nævnte dato.

- Hele landet, men især det vestlige 
og nordlige Jylland, blev ramt af et 
voldsomt tordenvejr den 18. juni. Et kort 
viser nedbøren, og en animation viser 
forløbet af lynnedslagene.

Nogle steder faldt der meget store 
hagl (foto), og Karup blev ramt af en 
skypumpe (luftfoto viser skypumpens 
bane hvor en del huse blev stærkt øde
lagt). Det voldsomme tordenvejr skabte 
også en tordenbølge ude i Nordsøen 
som kortvarigt hævede vandstanden op 
til 30 cm. (18. juni, 19. juni, 20. juni, 27. 
juni og 19. juli).

- Stort set hele landet blev 20. juni 
udsat for et kraftigt regnvejr som dække
de hele landet i løbet af kun 5 timer - og 
det er hurtigt. Man kan se en animation 
af hvor hurtigt regnen kom. (20. juni).

- Jylland-Fyn blev den 10.-11. juli 
ramt af et kraftigt tordenvejr. Et kort 
viser nedbøren, højest blev Djursland 
med 54 mm. To andre kort viser lynned
slagene. (11. juli).

- Nordsjælland fik den 22. juli mere 
regn end normalt for hele juli. I en linje 
nord for Frederikssund-Vedbæk faldt 
der over 50 mm, højest i Hillerød med 
84 mm. (23. juli).

- Sjælland blev 1. august ramt af et 
voldsomt tordenvejr. Man kan se en ani
mation af nedbør og torden i løbet af

morgenen. Størst skader skete i Greve 
nord for Køge hvor en sø på en halv 
meters dybde satte rådhuset og gym
nasiet under vand. (1. august).

- Sommeren har budt på usædvan
ligt mange lyn. I juni var der 156.000 
strømudladninger over Danmark, heraf 
var 17-18.000 lynnedslag. Normalen for 
juni er 8.400.

I juli blev der tilsvarende målt 
122.000 udladninger, hvoraf 16-17.000 
var lynnedslag. Normalen for juli er kun 
4.700. (1. august).

Temaer
Under ’’Aktuelt" kan også læses længe
re artikler om nogle af de omtalte 
emner. Der er bl.a. Lyn og torden, Orka
ner, Skypumper, Stormfloder og Vinter
stormene 1999-2000. Under sidstnævn
te tema vises bl.a. satellitfotos af orka
nen 3.-4. december der viser hvordan 
uvejret udviklede sig under passagen af 
Danmark.

Vejrberetninger
DMI laver løbende opgørelse af hvor
dan vejret har været inden for perioder 
på en uge eller en måned. Det sker ud 
fra målinger på de faste vejrstationer.
Gå ind under ’’Vejr og hav”, "Klima” og 
”Uge-Månedsberetning”.

Vejrudsigter
Og så er der på hjemmesiden naturlig
vis også de aktuelle vejrudsigter, dels 
de lokale et døgn frem, dels de lands
dækkende 7 dage frem. Radarbilleder 
viser eventuel nedbør de foregående 
timer, og kort viser eventuelle lynned
slag den seneste uge. Et kort viser 
observationer på 18 stationer inden for 
det seneste døgns tid, og der er 
(omtrentlige) vejrudsigter for steder 
overalt på Jorden for de næste fem 
dage. Gå ind under ’’Vejr og hav”.

Pleje af klitheder
Langs den jyske vestkyst findes 50.000 
ha klithede som har en natur der er helt 
speciel både i dansk og europæisk 
sammenhæng. Men områderne skal 
plejes for at blive bevaret i den 
nuværende tilstand.

Der starter nu et omfattende pleje
projekt på 24.000 ha som skal ryddes 
for selvsåede træer og buske af især 
bjergfyr, contorta og graner - og heref
ter skal områderne afgræsses med 
kvæg og får. Desuden vil man genska
be småsøer i klitområderne.

De udvalgte klitheder ligger i 11 
habitatområder på Rømø, Fanø, Kalles- 
mærsk Hede, Lyngbo Hede, Blåbjerg 
Krat, klitheden mellem Stenbjerg og 
Lodbjerg, Ålvand Klithede, Liid Strand 
vest for Bulbjerg, Svinkløv, Ejstrup Klit, 
Råbjerg Mile og Højsande på Læsø.

Naturplejen gennemføres af Skov- og 
Naturstyrelsen i samarbejde med Nord
jyllands, Viborg, Ribe og Sønderjyllands 
amter. Projektet har et samlet budget på 
35 mio. kr. over 4 år. Heraf dækker EU 
ca. 20 mio. kr, og det er det hidtil 
største tilskud fra EU til pleje af danske 
habitatområder.

Kilde:Pressemeddelelse fra 
Skov- og Naturstyrelsen 9.7.02 og 

Landsbladet 26.7.02

Hvem har lige set og 
kvalitetsvurderet de fleste 
af landets skovplanter? 
Spørg FORSTPLANT!

SKOVE
KØRES'
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 m

\ PEDER BONDING / 
V Tlf. 8667 4444 1

mandag - fredag kl. 9-16

Lad os 
jævne vejen 

for Dem

m

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

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

Hyllede
Vognmandsforretning

Svend Petersen
Møllevej 88, Hyllede - 4883 Rønnede 
Telefon 5672 5077 - Fax 5672 5671
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SKOVE OG 
PLANTAGER 2000

Af Kim Dralle 1), Vivian K. 
Johannsen 2) & Poul Henning 
Larsen 3)

Nye tal for dansk 
skovbrug.

• / perioden 1990-1999 er der etable
ret 27.500 ha ny skov i Danmark.

• Andelen af løvtræ er steget fra 34.3% 
til 36.8%.

• Vedmasseopsparingen vurderes til 
1-2 mio. rrf/år.

• Nitratudvaskningen er ubetydelig på 
2/3 af skovarealet og betydelig på 10 
%> af skovarealet.

• Det traditionelle skovbrugserhvervs 
andel af samfundsøkonomien er fal
det gennem 1990erne.

Dette er bare et udpluk af de mange 
nye oplysninger om skovbrugets status 
år 2000 og udvikling i det foregående 
årti, som kan læses i Skove og planta
ger 2000. Denne nye publikation er 
resultat af den skovtælling som blev 
foretaget i starten af 2000 med udsen
delse af spørgeskemaer til alle landets 
skovejere.

Skove og plantager 2000 indeholder 
som tidligere mange oplysninger om 
skovenes areal- og vedmasseforhold. 
Samtidig er der som noget nyt redegjort 
for skovenes sundhedstilstand, biodi- 
versitet, beskyttende funktioner og sam
fundsmæssige forhold. Danmark har 
sammen med en lang række lande for
pligtiget sig til at afrapportere skovbru
gets udvikling internationalt, baseret på 
indikatorer for en bæredygtig udvikling 
af skovsektoren.

Derfor er Skove og plantager 2000 
opbygget efter de pan-europæiske indi
katorer for bæredygtig skovdrift. Dette 
svarer til den internationale skovstatistik 
Temporal and Boreal Forest Resource 
Assessment 2000.

Indhold
Skove og plantager 2000 indledes med 
en kortfattet gennemgang af Danmarks 
skovhistorie.

1) Skov- og Naturstyrelsen
2) Skov & Landskab (FSL)
3) Danmarks Statistik
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Publikationen Skove og plantager 
2000 er på 171 sider i formatet 17 x 
21 cm. Den rummer resultater fra 
skovtællingen i starten af 2000 samt 
oplysninger fra en række andre stati
stikker, fra forskning mv.

Resultaterne beskrives og kom
menteres i udførlige tekstafsnit inkl. 
diagrammer, kort og overskuelige 
tabeller. Bogen er således en præs
entation af skovbruget her og nu, og 
den sigter langt bredere end tidlige
re tiders skovstatistikker som hoved
sagelig rummede tørre tabeller.

Skove og plantager 2000 kan 
bestilles hos Danmarks Statistik, tlf. 
39 17 30 20 eller publsalg@dst.dk. 
Prisen er 196 kr incl. moms.

Til publikationen hører en CD-rom 
med 21 detaljerede tabeller om 
skovareal, hugst mv., opdelt på 
landsdele eller kommuner.

Baggrundsdata kan findes på 
www.DST.dk,www.skovognatur.dk 
og www.FSL.dk.

I det første kapitel beskrives skovres
sourcerne, dvs, forhold vedrørende are
alanvendelsen. Herunder er der infor
mation om forholdet mellem løv og nål, 
aldersklasser, skovrejsning, foryngel
sesformer, ejerforhold, pyntegrøntarea
ler og meget mere. Som noget nyt er 
skovenes kulstoflager beskrevet.

Kapitel 2 omtaler skovenes sund
hedstilstand, og det kan bl.a. læses, at 
siden midten af 1990’erne er sundheds
tilstanden i de danske skove forbedret.

Produktionsforhold omtales i kapitel 
3. Det fremgår, at volumen af hugsten er 
faldet med 10 pct. i perioden 1990- 
1999. For såvel løvtræ som nåletræ er 
den absolutte og den relative andel af 
gavntræ faldet i perioden.

Kun 3 pct. af alle skovejendomme 
har eget forstligt personale, men disse 
ejendomme svarer til knap halvdelen af 
det samlede skovareal.

I kapitel 4 redegøres for skovenes 
biodiversitet eller biologiske mangfol
dighed. Der fortælles bl.a. om fred
skovstankens betydning herfor, om 
planteskoler, pesticidforbrug og vådom
rådernes andel af skovarealet.

Skovenes beskyttende funktioner 
behandles i kapitel 5, hvor fx skovenes 
betydning for sandflugten og grundvan
det beskrives. Der er også omtale af 
pesticidforbruget og nitratudvasknin
gens betydning for grundvandet fra 
skovene.

Kapitel 6 beskriver samfundsøkono
miske funktioner og forhold. For eksem
pel kan det læses at 90 pct. af den 
voksne befolkning besøger en skov 
mindst én gang om året.

Kapitel 7 indeholder nøgletal for are
al, hugst og stående masse i de fleste 
europæiske lande, Endelig er der et 
kapitel om de metoder der er anvendt til 
at lave statistikken samt definition af 
begreber.

Dette er blot en lille smagsprøve på 
hvad man kan forvente at få sat tal på i 
Skove og plantager 2000.

Flere tal
De næste tre artikler i dette nummer af 
Skoven sætter fokus på nogle af resul
taterne.

Artiklen "Skovens struktur 2000” 
uddyber bl.a. nogle af resultaterne om 
skovressourcerne. Artiklen “Vedmasse 
og hugst i de danske skove - Hvor bli
ver træet af?” omhandler de metode
mæssige forudsætninger for beregnin
gerne af vedmasserne og tilvækst. Slut
teligt belyser artiklen “Skovsektoren har 
en vigende samfundsøkonomisk betyd
ning" elementer af skovbrugets økono
miske betydning for det danske sam
fund.
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SKOVENS 
STRUKTUR 2000

Tabel 1: Skovarealet fordelt efter bevoksningsforhold og landsdel

Hele landet
1990 2000

Øerne
1990 2000

Jylland 
1990 2000

1 000 ha
Skovareal i alt 445 486 141 149 305 337
Fljælpearealer 28 13 8 4 21 9
Skovbevokset areal 417 473 133 145 284 328
i alt
Lovtræ i alt 143 174 81 90 63 85
Bøg 72 80 43 44 29 36
Eg 30 43 15 19 15 24
Ask 10 13 6 8 4 5
Ær (Ahorn) 8 9 6 6 2 3
Andre løvtræarter 23 30 11 13 12 17

Nåletræ i alt 268 294 51 54 218 240
Rødgran 135 132 30 27 105 105
Sitkagran 35 34 4 4 31 30
Nobilis 7 12 2 3 5 9
Nordmannsgran 12 28 4 10 7 18
Andre ædelgranarter 15 15 2 2 13 14
Andre nåletræarter 64 72 8 9 56 63
Midlertidig ubevokset 6 5 2 1 4 4

Tællingen er foretaget pr. 1.1.2000. Ejendomme der blev ramt af stormfald i december 1999 
blev dog bedt om en status umiddelbart før stormfaldet.

Af Mads Jensen 1),
Poul Henning Larsen 2) & 
Vivian K. Johannsen 3)

Vi får mere skov i 
Danmark. Publikationen 
Skove og plantager 
2000 viser, at skovenes 
struktur har ændret sig 
betydeligt siden 1990.

Ejerforholdene er for
skudt fra 1990 til 2000. 
Hovedparten af det dan
ske skovareal drives 
med forstlig bistand.

Skove og plantager 2000 giver en lang 
række faktuelle oplysninger om skove
nes størrelse, ejerforhold og ændringer i 
disse siden 1990. Blandt de væsentlig
ste resultater kan følgende fremhæves:

• Skovarealet er opgjort til 486.000 ha - 
11 pot. af Danmarks areal.

• 27.500 ha er tilplantet på landbrug
sjord fra 1990-2000.

• Løvtræandelen er øget fra 34,3 pot. til 
36,8 pot.

• Det samlede antal skovejere i Dan
mark er opgjort til 26.548.

• Der er sket en forskydning fra offent
ligt til privat ejerskab

Det samlede skovareal
Tabel 1 samler en lang række hoveddata 
fra skovtællingerne i 1990 og i 2000.

Det ses bl.a., at det samlede skov
areal i år 2000 var 486.000 ha. Det skal 
sammenholdes med et tilsvarende areal i 
1990 på 445.000 ha.

De tilsvarende tal for det skovbevok- 
sede areal er 473.000 ha i 2000 og 
417.000 ha for ti år siden.

(Forskellen på ’’samlet skovareal” og 
’’skovbevokset areal" udgøres af hjæl
pearealer til skovdriften og midlertidigt

1) Skov- og Naturstyrelsen
2) Danmarks Statistik
3) Skov & Landskab (FSL)

ubevoksede arealer. Til og med 1976 
omfattede "samlet skovareal” også ube
voksede arealer såsom heder, klitter, 
søer osv. Red.).

Skovrejsning
Tallene viser at det skovbevoksede are
al er 56.000 ha større i 2000 sammen
lignet med 1990. Af denne stigning 
stammer de 27.500 ha fra tilplantning af 
landbrugsjord. Heraf er ca. halvdelen af 
arealet egentlig skovrejsning, mens den 
anden halvdel er tilplantet med nord
mannsgran og nobilis. I de fleste tilfæl
de må de forventes drevet i kort omdrift 
til juletræs- og pyntegrøntproduktion.

De resterende 28.500 ha forøgelse af 
det skovbevoksede areal skyldes et for
bedret udsendelsesregister over skov
ejerne i Danmarks Statistik.

Mere løvskov
Der er konstateret en markant fremgang 
i løvtræarealet i de danske skove. Fra 
1990-2000 er løvtræandelen øget fra 
34,3 pot. til 36,8 pct. af det samlede 
bevoksede areal.

I skovbrugets lange tidsperspektiv er 
dette en markant udvikling. Forudsæt
tes en tilsvarende forøgelse af løvtræ
arealet de kommende 50 år, vil det 
betyde, at løvtræarealet vil være lige så 
stort som nåletræarealet.

I perioden er egearealet øget fra 
30.000 ha til 43.000 ha. For bøg er der 
registreret et forøget areal for første 
gang siden 1931.

Antallet af skove og 
antal skovejere
Antallet af skovejere er opgjort til 
26.548.

De fleste ejer kun mindre arealer. 
Således ejer 17.000 skovejere under 5 
ha skov svarende til samlet 35.000 ha.

Samtidig ejer de 53 ejendomme med 
over 1000 ha skov i alt ca. 163.000 ha.

Der er store regionale forskelle i 
antallet af skovejere i de enkelte amter. 
De østjyske amter har relativt mange 
skovejere, mens der er relativt få skov
ejere på Sjælland.

Selskaber og fonde har øget deres 
andel af skovarealet fra 23 pct. til 26
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Det skovbevoksede area! var i 2000 på 473.000 ha sammenlignet med 417.000 ha ti år før. Af denne stigning kan halvdelen 
henføres til tilplantning af landbrugsjord - ligeligt fordelt på egentlig skovrejsning og tilplantning med nordmannsgran og nobilis 
- mens den anden halvdel af stigningen i skovareal skyldes at man nu har et bedre register over skovejere. (Foto af 13 år gam
mel skovrejsning på Langeland med eg og lind, samt kornel og dunet gedeblad).

Tabel 2. Bevokset skovareal fordelt efter Tabel 3. Skovrejsning 1990-1999 fordelt efter ejer
ejerforhold, 1000 ha. forhold samt opgørelse af pyntegrøntarter, 1000 ha.

1990 2000 1 alt herat ngr og nob

1 alt 417 473 1 alt 27,5 13,2

Privatejet 192 220 Privatejet 18,1 10,9
Selskaber mv. 96 120 Selskaber mv. 4,2 1,9
Statsskov 104 110 Statsskove 4,1 0,4
Øvrigt offentligt eje 24 24 Øvrigt offentligt eje 1,2 0.1

pct., mens de offentlige ejere tilsammen 
har mindsket deres andel af skovene fra 
31 pct. til 28 pct. af det samlede skov
bevoksede areal. Tallene for offentligt 
ejet skov dækker over, at det skovbe
voksede areal i offentligt eje kun er vok
set lidt i forhold til stigningen i det sam
lede skovareal. Se tabel 2 og 3.

Den relative andel af privatejet skov 
er uændret ca. 46 pct.

Forvaltning af skovene
Hovedparten af skovene drives med 
forstlig bistand. Kun 82.000 ha eller 17 
pct. af skovarealet drives helt uden for
stlig bistand.

Ikke overraskende er det særligt de 
store skovejendomme, der har eget

personale. Skovejendomme med eget 
forstligt personale udgør 46 pct. af det 
samlede skovareal og 3 pct. af ejerne. 

Mange af især de mindre skovejen

domme får forstlig bistand fra enten De 
danske Skovdyrkerforeninger, Hedesel
skabet eller andre. I alt 178.000 ha skov 
(37 pct.) drives ved konsulentbistand.

AUSTRALIENS BEDSTE SKOVDISTRIKT
950 ha skov, heraf 395 ha radiata pine plantager sælges. 

Årlig nedbør 920 - 1320 mm. Prima netværk og Infrastruktur. 
Sydney 420 km, Melbourne 480 km. Pris AUD 4.400.000 kontant.

Ejer: Ane A/S Østedgård 
Stallerupvej 43 A - 7000 Fredericia 

Tlf. 75 95 43 74
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VEDMASSE OG HUGST
I DE DANSKE SKOVE 

- HVOR BLIVER TRÆET AF?
Af Vivian K. Johannsen 1), 
Henrik Meilby 2), Poul Hen
ning Larsen 3) & Kim Dralle 4)

Ifølge Skove og plan
tager 2000 er den ståen
de vedmasse i de dan
ske skove 74 mio. m3.

Tilvæksten vurderes 
at være markant højere 
end den registrerede 
hugst. - Så hvor bliver 
træet af?

Stående vedmasse
Skovtællingen er udført ved at udsende 
spørgeskemaer til samtlige skovejere i 
Danmark. På grundlag af tællingen er 
det skovbevoksede areal opgjort til 
473.000 ha.

På grundlag af de indsamlede oplys
ninger fordeles arealet efter træarter, 
aldersklasser og produktionsevne, 
udtrykt ved arealvægtede PK-værdier. 
Disse oplysninger danner grundlag for 
beregning af en stående vedmasse på 
74,3 mio. m3 (opgjort efter stormfaldet i 
december 1999 på 3,6 mio. rm3).

(PK er produktionsklasse, dvs. den 
gennemsnitlige årlige produktion der 
maksimalt kan opnås over en omdrift. 
Bogen rummer en omsætning fra 
bonitetsklasse til PK.).

Tilvækst
Den beregnede tilvækst pr. år er 4,9 
mio. m3 vedmasse i tiårsperioden 2000- 
2009. Hovedparten af tilvæksten vurde
res at være tilgængelig for hugst. Ved 
beregningen tages der ikke højde for 
om bevoksningerne planlægges for- 
ynget i perioden.

1) Skov & Landskab (FSL)
2) Skov & Landskab (KVL)
3) Danmarks Statistik
4) Skov- og Naturstyrelsen
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I den nye skovtælling har man opgjort stående vedmasse og sammenlignet med 
den årlige hugst i en årrække. Tallene viser at der formentlig sker en opsparing af 
vedmasse på 1 -2 mio. m3 om året. Denne opsparing kan måske senerehen føre til 
en stigende hugst.
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Der er derimod foretaget fradrag for 
virkninger af stormfaldet 1999 samt for 
arealer udlagt til urørt skov (230.000 
m3/år.).

Hugst
I perioden 1990-1999 blev der registre
ret en gennemsnitlig årlig hugst på 1,9 
mio. m3 i Danmarks Statistiks årlige 
opgørelse af hugsten i Danmark (Dan
marks Statistik 2001). Der registreres 
både hugst- og handelstal.

Til den registrerede hugst kan der 
lægges 20 pct. for at indregne hugstaf
fald, uudnyttede effekter og naturlig 
dødelighed. Derved kan den samlede 
hugst vurderes til 2,2 mio. m3. Hertil 
kommer en ukendt mængde brænde ti 
eget forbrug.

Vedmasseopsparing?
Den registrerede hugst på 2,2 mio. m3 
er betydeligt mindre end den beregne
de tilvækst på 4,9 mio. m3. Det ser altså 
ud til at der sker en ganske betydelig 
vedmasseopsparing. Men kan det vir
kelig passe?

For at vurdere dette vil vi i det følgen
de se på forudsætningerne for disse tal.

Hugstbehandlingen
Hugstbehandlingen - og dermed udvik
lingen i den stående masse med 
bevoksningsalderen - kan afvige gan
ske betydeligt fra antagelserne i pro
duktionsoversigterne. Dette blev fx 
belyst ved Dansk Skovforenings stik
prøvevise målinger af rød- og sitkagran 
i 1998, hvor der overvejende blev kon
stateret væsentlig større vedmasser 
end forventet (Bergstedt & Meilby 
1998).

Udnyttelsesgraden i skovene varierer 
med tiden. Dette kan ses af, at det 
skovbevoksede areal siden 1951 er 
øget fra 371.000 ha til 473.000 ha, 
mens den samlede hugst i samme 
periode kun er steget svagt.

Det produktive areal
Bevoksningskvotienten er i Skove og 
plantager 2000 sat til et gennemsnit på 
90 pct. Gennem nedsættelse fra 100 til 
90 pct. søges der korrigeret for ufulds
tændigt sluttede bevoksninger, spor i 
bevoksninger, bevoksninger med bety
delige randvirkninger og egentligt upro
duktive skovarealer.

Særligt i de mindre skove må det for
modes at både stående vedmasse og 
tilvækst er påvirket af rande. Derfor kan 
90 pct. være for højt. Hvis bevoksnings
kvotienten i stedet sættes til 80 pct. 
reduceres tilvæksten til 4,4 mio. m3.

Produktionsevnen
Produktionsevnen udtrykkes i Danmark 
oftest ved en bonitet eller produktions
klasse (PK-værdi). Begge bestemmes 
normalt med udgangspunkt i bevoks
ningernes opnåede højde og alder.

Brug af højdeudviklingen som grund

lag for bestemmelse af vedmassepro
duktionen forudsætter en sikker sam
menhæng mellem højde- og vedmasse
produktion. I virkeligheden varierer den
ne sammenhæng dog meget (som fx 
beskrevet for rødgran og sitkagran af 
Skovsgaard 1997 a, b). Det kan derfor 
ikke udelukkes at tilvæksten bliver fejl
vurderet.

Hvis der udføres en generel nedsæt
telse af den oplyste produktionsevne 
med 14? bonitetstrin for hele det produkti
ve areal reduceres tilvæksten til 4,3 mio. 
m3.

Hvis bevoksningskvotienten desuden 
reduceres til 80 pct. falder den bereg
nede årlige tilvækst til 3,8 mio. m3.

Vil hugsten øges?
Selv under hensyn til de nævnte forud
sætninger er der langt mellem den regi
strerede hugst og den beregnede til
vækst. Før eller siden må dette føre til 
en forøgelse af den registrerede hugst - 
eller må det? Både ja og nej.

Nej
Nej - fordi udnyttelsesgraden i mange 
mindre skove er - og vil forblive - for
holdsvis lav.

Nej - fordi dele af hugsten undervur
deres i forbindelse med hugstopgørel
sen (fx brænde til eget forbrug).

Nej - fordi de oplyste boniteter/PK- 
værdier formentlig ofte er overvurdere
de. De baseres typisk på bevoksninger
nes indre dele og tager ikke hensyn til 
omfanget af ydre og indre rande.

Ja
Ja - men kun på langt sigt, fordi 
aldersklassefordelingerne for nogle 
træarter medfører en opsparing, fx for 
eg som har store arealer i de unge 
aldersklasser.

Ja - fordi det kan observeres, at der 
ved de hidtidige stormfald er sket store 
vedmasseudtag, uden at det har mind
sket hugsten i de efterfølgende år.

Ja - fordi stigende priser formentlig 
vil øge hugsten.

Ja - fordi PK-værdier kan være 
undervurderede.

Fremtiden
I fremtiden vil den danske skovstatistik 
blive baseret på stikprøvevise målinger 
i skovene og ikke tællinger med spørge
skemaer som i 2000. Herved fås et 
mere sikkert skøn for den faktisk ståen
de vedmasse, tilvæksten og træernes 
fordeling til diameterklasser.

Men indtil disse resultater foreligger, 
giver Skove og plantager 2000 et opda
teret billede af forholdene i de danske 
skove.

Sammendrag
Selv når der tages højde for de her 
nævnte forbehold, ser det ud til at der 
sker en vedmasseopsparing på skøns
mæssigt 1-2 mio. m3 per år.

Referencer
Bergstedt, A. og H. Meilby, 1998. Hvor bliver 
træet af? Skoven 30:530-534.

Danmarks Statistik, 2001. Landbrug 2000 
(Samt tidligere udgaver).

Danmarks Statistik, Skov & Landskab 
(FSL) og Skov- og Naturstyrelsen 2002. Sko
ve og plantager 2000,

Skovsgaard, J.P. 1997a. Tyndingsfri drift 
af sitkagran. Vedmasseproduktionen på for
skelige lokalitetstyper. Skoven 29:146-149.

Skovsgaard, J.P. 1997b. Tyndingsfri drift 
af rødgran i Danmark?. Skoven 29:200-203.
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SKOVSEKTOREN HAR 
VIGENDE SAMFUNDS

ØKONOMISK BETYDNING
Af Poul Henning Larsen 1), 
Vivian K. Johannsen 2) & 
Mads Jensen 3)

Skovsektorens økonomi
ske betydning er blevet 
mindre op gennem 
1990’erne.

18 pct. af de beskæfti
gede i skovbruget er 60 
år og derover.

1.153 personer fuldfør
te i 1990-99 en ‘skovud
dannelse’.
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Figur 1. Skovsektorens bruttofaktorindkomst i løbende priser.

Produktion
Værdien af skovsektorens produktion i 
løbende priser fik en markant stigning i 
2000. Det skyldes orkanen i december 
1999, der efterfølgende betød en øget 
hugst.

I 2000 var sektorens bruttofaktorind
komst (BFI) knap 1,8 mia. kr. Som det 
ses af figur 1, kan der registreres en 
stigning i skovsektorens BFI på knap en 
halv mia. kroner fra 1999 til 2000, hvilket 
svarer til en stigning på 38 pct.

Når der ses bort fra denne ekstraor
dinære situation har sektorens BFI 
været svingende i 1990’erne med et 
jævnt fald fra 1996 til 1999.

Samlet set er der i perioden 1990- 
1999 registreret et fald på 6 pct. i 
skovsektorens BFI, mens samfundets 
BFI i perioden steg med 45 pct. i løben
de priser.

Skovsektoren udgør en lille del af 
den samlede danske samfundsøkono
mi, og den økonomiske betydning er 
blevet mindre op igennem 1990’erne, 
Således udgjorde skovbrugets andel af 
den samlede BFI 0,16 pct. i 1990, og 
denne andel var faldet til 0,11 pct. i 
1999.

Beskæftigelse
Beskæftigelsen i skovbruget har været 
mere eller miindre konstant i 1990’erne 1

1) Danmarks Statistik
2) Skov & Landskab (FSL)
3) Skov- og Naturstyrelsen

BFI
Bruttofaktorindkomst (BFI) defineres 
som forskellen mellem værdien af 
produktionen og udgiften til rå- og 
hjælpestoffer.

De seneste opgørelser fra 1999 
og 2000 viser følgende (mio. kr):

1999 2000
Bøgetræ 143 212
Egetræ 23 36
Andet løvtræ 18 24
Nåletræ 225 495
Brænde 82 94
Skovflis 57 73
Juletræer 374 449
Klippegrønt 243 240
Forstplanter 114 147
Rå- og hjælpestoffer 166 230
Bruttofaktorindkomst 1113 1539

BFI beregnes for alle erhverv her
hjemme. Tallene for skovbruget 
beregnes ud fra oplysninger om årets 
hugst samt eksporten af juletræer og 
klippegrønt tillagt et skøn for det 
hjemlige forbrug af pyntegrønt. Vær
dien findes ved at kombinere mæng
derne med prisoplysninger fra Dansk 
Skovforening, Udgifterne til rå- og 
hjælpestoffer beregnes ud fra en ana
lyse af regnskaber fra skovbruget.

Danmarks Statistik gør opmærk
som på at opgørelsen er behæftet 
med en vis usikkerhed.

2000 er atypisk pga. stormfaldet, 
og derfor er der også vist tallene for 
1999.

med et gennemsnit på 4.200 personer, 
hvilket svarer til 0,16 pct. af det samle
de antal beskæftigede i Danmark i sam
me periode. 3.600 personer er beskæf
tiget ved egentligt skovbrug, mens 600 
personer er beskæftiget ved service
virksomhed i forbindelse med skovbrug.

De beskæftigede i skovbruget skiller 
sig markant ud med hensyn til alder og 
køn. Således er 18 pct. af de beskæfti
gede ved skovbrug 60 år og derover, 
mens dette kun er tilfældet for 5 pct. af 
det samlede antal beskæftigede. 18 
pct. af de beskæftigede i sektoren er 
kvinder, hvorimod 46 pct. af samtlige 
beskæftigede i Danmark er kvinder.

Skovsektorens relativt beskedne 
samfundsøkonomiske betydning afspej
les i de relativt få personer, der har gen
nemført en erhvervsmæssig uddannel
se, der er rettet mod sektoren. I perio
den 1990-99 fuldførte 1.153 personer 
en ‘skovuddannelse’, heraf 608 som 
skovbruger, 269 som skov- og land
skabsingeniør og 176 som skovbrugsvi
denskabelig kandidat. 10 pct. af de 
uddannede er kvinder.
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AKKERUP PLANTESKOLE
5683 HAARBY
TLF. 6473 1058 - FAX 6473 3 158 
rnail@akkerup.dk
www.akkerup.dk

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

- HVOR FØRER DET HEN ?

Af Frans Richard Bach, 
Skovpolitisk kontor, Skov- 
og Naturstyrelsen

Miljøministeren har net
op offentliggjort Det 
nationale Skovprogram. 
Det beskriver de kom
mende års skovpolitik.

Målene er bl.a. at sik
re skovbruget som 
erhverv, omstille til 
naturnær skovdrift på 
sigt, sikre mulighed for 
naturoplevelser og 
forøge skovarealet.

Midlerne er bl.a. en ny 
skovlov og en stor ind
sats for formidling af 
viden.
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Skovprogrammet sigter mod en omlægning til naturnær skovdrift.

Den 12. juni udsendte miljøministeren 
det nationale skovprogram. Program
met blev offentliggjort i forbindelse med 
Dansk Skovforenings generalforsam
ling.

Mål
Kort resumeret tilstræber skovprogram
met at

• bevare skovenes naturværdier og 
omstille til naturnær skovdrift,
• sikre skovbruget som erhverv gennem 
etablering af bæredygtige økonomiske 
rammebetingelser,
• sikre gode muligheder for naturople
velser - skoven er et velfærdsgode,
• sikre mere og bedre skov - fordobling 
af skovarealet og øget naturindhold.

Anvendelse
Med skovprogrammet har regeringen 
præsenteret sin skovpolitik. Vi har 
opnået en afklaring af vore skovpolitiske

målsætninger, og vi har fået skitseret de 
virkemidler, der skal gøre os i stand til at 
nå målene. Det er et godt udgangs
punkt at der faktisk er stor enighed 
om de opstillede mål blandt dem, der 
har særlig interesse i skovenes udvik
ling.

Skovprogrammet har været under
vejs i et par år, hvor der har været tid til 
dialog og debat om skovene, og til at 
gå lidt mere i dybden med en række af 
de emner, som knytter sig til skovene. 
Der er således bl.a. udarbejdet et sæt 
retningslinjer for bæredygtig skovdrift 
på ejendomsniveau, som udstikker ram
merne for den praktiske udøvelse af 
naturnær skovdrift. (Se Skoven 5/01).

Skovprogrammet skal også bruges 
internationalt. Det er bl.a. derfor, det 
udsendes netop nu. Programmets 
engelske udgave udgør en del af den 
danske regerings afrapportering til Ver
denstopmødet om Bæredygtig Udvik
ling i Johannesborg i august-september

i år. Dette topmøde følger op på det sto
re FN-møde i Rio i 1992.

Skovbrug som erhverv
Skovbrugets sikring som erhverv frems
tår flere steder i skovprogrammet. Det 
sker imidlertid på den beklagelige bag
grund, at der aktuelt er tale om et 
erhverv i økonomisk krise pga. mar
kedssituationen. En sådan krise kan nok 
ikke umiddelbart løses med skovpoliti
ske midler.

Det er tilstræbt at udvikle skovpro
grammet på en sådan måde, at det 
fremmer en række samfundsmæssige 
interesser i forhold til skovene, primært 
natur og friluftsliv, uden at dette med
fører en yderligere økonomisk belast
ning af de private skove.

Samfundet stiller store krav til skove
ne, og skovbrugserhvervet har udviklet 
en betydelig erfaring i at integrere både 
miljømæssige og sociale (friluftsliv) krav 
i en erhvervsmæssig sammenhæng.
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Skovprogrammet taler om at mulighederne for friluftsliv skal udvikles.

Her er skovbruget et foregangserhverv, 
og sådan bør det fortsat være.

Skovprogrammet er baseret på frivil
lighed og samarbejde. Der vil derfor i 
programmets udmøntning blive lagt op 
til en højere grad af fleksibilitet og mere 
frihed for den enkelte skovejer til at kun
ne tilrettelægge skovdriften på sin ejen
dom. Det må forventes, at dette også vil 
kunne tilgodese økonomiske hensyn.

Hertil kommer en række allerede 
iværksatte initiativer som f.eks. produkt
udvikling, ligesom der vil ske en indsats 
i form af forskning, information og 
rådgivning.

Skovprogrammets
målsætninger
Ligesom Strategi for Bæredygtig Skov
drift fra 1994 sigter det nationale skov
program 2002 mod bæredygtig skov

drift. Bæredygtighedsbegrebet, som 
blev formuleret i Brundtlandrapporten, 
"Vor fælles fremtid” op til Rio-topmødet, 
er fortsat et nøglebegreb i den danske 
politik - også på skovområdet. Begre
bet bygger på en balanceret udvikling 
af såvel økonomiske, sociale som økolo
giske hensyn.

Med udgangspunkt i den danske 
skovpolitik definerer programmet seks 
overordnede mål (tabel 1).

Siden skovforordningen i 1805, og 
indtil for ganske nylig, har skovenes 
vedproduktion været anset som det vig
tigste formål med skovdriften. Det nye 
er, at de forskellige delmål med skove
ne og skovbruget nu i højere grad lige
stilles.

Naturnær skovdrift
Et af skovprogrammets hovedelementer

er en omlægning til naturnær skovdrift. 
Denne skovdrift bygger på naturlige 
økologiske processer, bl.a. naturlig 
foryngelse og lokalitetstilpassede / til
pasningsdygtige, herunder især hjem
mehørende træarter. Selvom den natur
nære skovdrift i høj grad ses som et 
middel til at få mere og rigere natur i 
skovene så sigter denne driftsform 
også mod at tilgodese skovenes økono
mi.

Men naturnær skovdrift kommer ikke 
uden videre. Det vil tage mange år - 
måske en eller flere trægenerationer - 
før der kan være gennemført en omlæg
ning til naturnær skovdrift. Dermed kan 
der også gå mange år før fordelene ved 
denne skovdrift kan realiseres.

I denne overgangsfase må der gøres 
en stor indsats for at indsamle, udvikle 
og formidle erfaring og viden om denne 
driftsform. Vi har nemlig ikke meget 
erfaring på området her i Danmark.

På lang sigt vil naturnær skovdrift 
kunne påvirke sortimentsudfald, til
vækst, stående vedmasse og kvalitet. 
Der er ikke fuld klarhed over hvordan, 
og udviklingen må kunne styres. 
Omlægningen til naturnær skovdrift vil 
have forskellige forløb på forskellige jor
de og boniteter, hvor f.eks. brugen af 
hjemmehørende træarter må forudses 
at udvikles langsommere og nå et mere 
begrænset omfang på de nye skovjorde 
end på de gamle. Der må derfor også 
udvikles f.eks. naturnær nåleskovsdrift.

Vi har dog et godt udgangspunkt, idet 
der her i landet er lavet et sæt retningsli
nier for bæredygtig skovdrift på ejen
domsniveau, baseret på naturnære prin
cipper. Retningslinierne blev udviklet i en 
arbejdsgruppe med bred deltagelse fra 
skovbrugserhvervet, grønne organisatio
ner, industrien, forskning, kommunale 
organisationer, staten, træindustrien og 
brugerorganisationer. Mange sten blev 
vendt i dette arbejde, og nu er det vigtigt 
at arbejde videre med at anvende ret
ningslinierne i praksis.

Der er gennemført en række økono
miske konsekvensberegninger på den 
naturnære skovdrift. Her står det klart, 
at en hurtig omlægning vil være forbun
det med store omkostninger og vil der
for næppe være realistisk. Anderledes 
forholder det sig med en omlægning, 
som finder sted, efterhånden som lejlig
hed byder sig.

Den etablerede skovdrift må have lov 
til at løbe linen ud. Bevoksninger der er 
anlagt med henblik på renafdrift må 
vokse indtil denne renafdrift mest hen
sigtsmæssigt kan finde sted. Men heref
ter vil der være mulighed for at 
omlægge til naturnære principper i for
bindelse med etablering af den nye 
bevoksning.

I statsskovene er det planen at 
omlægge 25% af arealet til naturnær 
drift indenfor de næste 10 år, og i løbet 
af en trægeneration vil der ske en fuld 
omlægning.

Tabel 1. De seks overordnede mål i den danske skovpolitik.

Natur og miljø Omstilling til en mere naturnær skovdrift og bevaring af sko
venes naturværdier, bl.a. ved at 10 % af det samlede skov
areal inden 2040 har natur og biologisk mangfoldighed som 
det primære driftsformål.

Økonomi Sikring af skovbruget som erhverv gennem etablering af
bæredygtige økonomiske rammebetingelser.

Sociale hensyn Fastholde og udvikle skov som et velfærdsgode, hvor
befolkningen sikres muligheder for friluftsliv og naturoplevel
ser i skoven.

Mere skov og natur Skovarealet skal forøges, så skovlandskaber dækker 20 - 25 
procent af Danmarks areal i løbet af en trægeneration (80 - 
100 år). Målsætningen udvikles med henblik på styrkelse af 
naturindholdet og lokal deltagelse i indsatsen.

Viden Velfungerende kompetenceopbygning og udveksling af
viden i skovsektoren. Adgang til opdateret og relevant viden 
som et grundlag for skovpolitikken gennem forskning, 
uddannelse, formidling og information.

Internationale mål Fremme af bæredygtig skovdrift såvel globalt, regionalt 
(Europa, EU) som i Norden og Østersøområdet.
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Biologisk mangfoldighed
Skovprogrammet lægger op til at be
skytte naturværdierne i skovene. Det er 
programmets mål at 10% af det samle
de skovareal inden 2040 skal have bio
logisk mangfoldighed som det primære 
driftsformål, dvs. udlægges til biodiver- 
sitetsskov.

Indledningsvist vil der blive arbejdet 
på at revidere naturskovsbegrebet.
Hvad er det egentlig for værdier, der 
skal bevares9 De berørte arealer vil der
efter blive søgt sikret i samarbejde med 
skovenes ejere, bl.a. gennem et samar
bejde om videnopbygning, rådgivning 
og formidling, og i særlige tilfælde gen
nem frivillige aftaler,

I statsskovene vil der inden år 2010 
blive udlagt 1000-2000 ha biodiversi- 
tetsskov, således at 10%-målet for så 
vidt angår statsskovene opfyldes inden
for en 8-årig periode.

Udenfor biodiversitetsskoven vil den 
naturnære skovdrift spille en vigtig rolle 
for at styrke den biologiske mangfoldig
hed på det samlede skovareal.

Friluftsliv
Statsskovene vil fortsætte udviklingen af 
tilbud til friluftslivet og dialogen med bor
gerne om tilrettelæggelse af driften. I for
bindelse med skovrejsning vil projekter, 
der giver attraktive og varierede tilgæn
gelige skove i nærheden af bymæssige 
bebyggelser, blive prioriteret.

I de private skove vil offentlighedens 
anvendelse af skovene kunne udvikles 
gennem et samarbejde på frivillig basis. 
Der er allerede gode erfaringer fra pro
jekter som f.eks. "Skovens Dag”, "Sko
ven i Skolen”, "Spor i Landskabet” og 
naturvejlederordningen, ligesom der 
lokalt kan indgås aftaler om udvidelser 
af adgangsretten til skovene.

Skovrejsning
Der sigtes fortsat mod en fordobling af 
skovarealet over en trægeneration. 
Skovprogrammet fastslår således, at 
det er regeringens målsætning, at 20- 
25 % af landets areal i løbet af en 
trægeneration skal udvikles til skov
landskaber.

At der nu tales om skovlandskaber 
skal ses i lyset af, at også de nye skove 
bør drives naturnært og dermed med et 
større naturindhold. Der lægges op til, at 
der i de nye skove i højere grad også 
forekommer åbne naturarealer og area
ler, hvor skoven fremkommer naturligt 
uden plantning. De eksisterende ret
ningslinier for tilskud til skovrejsning skal 
derfor også gennemgås og revideres.

Såfremt målet om 20- 25% skovland
skaber skal kunne nås indenfor en 
trægeneration, skal der ske en styrkelse 
af skovrejsningsindsatsen. Hidtil er det 
gået for langsomt.

Der er behov for at se på, om skov
rejsningen kan gennemføres billigere. 
Kunne naturlig tilgroning eller lignende 
være en mulighed her?

s-?
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Skovprogrammet fastslår, at skovbruget er et erhverv.

Samtidig må der være åbenhed 
overfor andre finansieringsformer end 
statslige tilskud. Der er her eksempler 
på kombinationer af forskellige mulighe
der som f.eks. samarbejde med vand
værker om sikring af grundvandsres
sourcer eller med kommuner om rekrea
tive muligheder. Men nye kan tænkes at 
komme til.

Danmark har netop ratificeret Klima
konventionens Kyoto-protokol, som for
ventes at træde i kraft i løbet af den 
nærmeste fremtid. Kyoto-protokollen 
indebærer visse muligheder for, at der 
kan ske en honorering af skovrejsning, 
fordi skovrejsning medfører en lagring 
af C02 fra atmosfæren, og dermed en 
reduktion af drivhuseffekten.

Der er et stykke vej endnu, inden dis
se mekanismer fungerer, men der er 
tale om muligheder, som bør tages op 
til en nærmere vurdering med henblik 
på videre udvikling.

Hvad gør vi nu
Et helt centralt virkemiddel til udmønt
ning af skovprogrammet bliver en revisi
on af Skovloven. Dette skal fortsat sikre 
skovressourcen, men samtidig gennem 
mere frihed og fleksibilitet give skove
jerne mulighed for at udnytte og udvikle 
potentialet, herunder det økonomiske 
potentiale, i naturnær skovdrift. Samti
dig må revisionen fremme den biologi
ske mangfoldighed f.eks. ved at lette 
mulighederne for tilgroningsskov, 
græsningsskov, stævningsskov, urørt 
skov, ubevoksede naturarealer m.m.

Endvidere vil der blive gennemført 
en indsats for at vurdere og revidere 
naturskovsbegrebet, herunder udarbej
de en redegørelse om, hvilke naturvær
dier der ønskes bevaret og prioriteret 
ved udlæg af biodiversitetsskov.

Videns- og formidlingssiden har en

stor plads i skovprogrammet. Forsk
ning, formidling og uddannelse må 
understøtte gennemførelsen af skovpro
grammets målsætninger.

Debatten om skovprogrammet har 
vist, at der er bred enighed om de skov
politiske målsætninger. Det er nu vigtigt, 
at denne enighed kan omsættes i prak
tisk handling. Her vi! der være behov for 
at fortsætte det samarbejde og den dia
log, som prægede skovprogrammets 
udarbejdelse.

Publikationer
Danmarks nationale skovprogram kan 
ses i sin helhed på Skov- og Naturstyrel
sens hjemmeside www.skovognatur.dk 
(se under "Om styrelsen" og "Udgivel
ser", Programmet fylder 82 sider i udskre
vet stand og kan hentes som Word fil 
eller pdf fil,

En kortere engelsksproget udgave 
"The Danish National Forest Programme 
in an international perspective” kan ses 
sammesteds.

Begge publikationer kan desuden 
rekvireres ved henvendelse til Skov- og 
Naturstyrelsen.

Skovprogrammet fylder 82 sider. Der 
er lavet en enkel, trykt udgave - som er 
dekoreret med disse bøgeblade.

V.
■
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Kvæg bruges mange steder til afgræsning af lysåbne naturtyper hvor man vil beva
re sjældne planter eller sikre smukke udsigter. Men det er vanskeligt at overholde 
de veterinære regler for mærkning af kalve når kvæg går i store naturområder. 
(Arkivfoto fra Mols Bjerge).

Naturpleje og 
mærkning af kalve
Mange steder afgræsses overdrev og 
enge for at bevare værdifulde natur
typer med sjældne planter og dyr, og 
for at bevare åbne landskaber. Her er 
kvæg mange gange det bedste valg, 
Men dyreholdet er i konflikt med regler 
for mærkning af kalve, mener Bertel 
Jensen i Troldhede i Vestjylland.

Veterinære regler kræver at kalvene 
skal øremærkes inden for 20 dage fra 
fødslen. Så ved man hvilken besætning 
en kalv kommer fra, og man kan opspo
re smittekilden hvis der optræder syg
domme.

Men kravet om mærkning er vanske
ligt at opfylde når dyrene går i naturom
råder. For allerede kort tid efter fødslen 
er kalven i stand til at stikke af når land
manden forsøger at indfange den.

Hvis han kommer mellem en ko og 
en nyfødt kalv kan koen blive meget 
aggressiv for at forsvare kalven. Bertel 
Jensen har to gange været på sygehu
set med et par trykkede ribben og et 
ledbånd. Det er også sket at postyret 
med indfangning af kalven har ødelagt 
forholdet mellem ko og kalv, så koen 
ikke vil vide af kalven bagefter.

Det er kun muligt at mærke kalvene i 
det første døgn efter fødslen hvor de 
endnu er usikre på benene. Det kræver 
at landmanden tilser alle køer hver ene
ste dag - og det er svært når de går i et 
stort naturområde.

Derfor foreslår Bertel Jensen at han 
kan vente med at mærke dem til efte
råret når de kommer hjem i stalden. 
Men han indrømmer at på det tids
punkt kan man ikke være helt sikker 
på hvilken ko der har født den enkelte 
kalv.

Manglende mærkning fører til påtaler 
fra myndighederne, men sker det gen
tagne gange kommer der bøder oveni. 
Man kan også miste EU-tilskud til hele 
besætningen. Der er eksempler på 
landmænd som har mistet over 100.000 
kr på den konto.

Bertel Jensen understreger at han 
ikke er generelt imod mærkning. Kon
trollanterne fra Plantedirektoratet og 
Fødevaredirektoratet betegner han 
også som venlige og forstående men
nesker.

Men han appellerer til muligheden 
for dispensationer i særlige tilfælde. 
Hans besætning er helt lukket, der 
handles ikke dyr og ud ind af besætnin

gen, og alle dyr der forlader besætnin
gen sendes direkte til slagtning.

Han peger også på at bisonkalve er 
undtaget fra kravet til mærkning af kalve 
inden for 20 dage, det skal blot ske 
inden for 9 måneder efter fødslen.

Han bakkes op af miljøorganisatio
nen Nepenthes. Næstformanden Martin 
Schneekloth mener at hvis Fødevaremi
nisteren og Landbrugsrådet står fast på 
de unødvendigt stramme veterinære 
regler, vil det betyde dyrere og dårligere 
naturforvaltning.

Venstres fødevarepolitiske ordfører, 
Jens Kirk, foreslår at der laves en særlig 
mærkningsordning for kreaturer der af
græsser naturarealer. Formanden for 
Folketingets landbrugs- og fødevareud
valg er også positiv, hvis der kan op
bygges et helt sikkert system som sikrer 
mod ukontrolleret spredning af smitte.

Fra landbruget er man dog skeptisk. 
Gert Karkov som er formand for Land
brugets Veterinærudvalg, peger på at vi 
i dag har mærkningsordninger af hen
syn til fødevaresikkerhed og sporbar
hed. For tiden arbejdes der hårdt på at 
få de sidste med i mærkningen så der

er styr på alle sygdomsproblemer, og 
så vil han ikke foreslå at give dispen
sationer.

Han tilføjer at særregler kan føre til et 
stort kontrolapparat. En løsning kan 
være at vente med at sætte dyrene på 
græs til de har kælvet.

Også formanden for Dansk Kvæg 
advarer mod lempelser og peger på at 
selv i en lukket besætning er der risiko 
for at en kalv stikker af. Det vil være en 
meget alvorlig situation hvis man en 
dag finder et sygt dyr uden øremærker, 
fordi så kan det være umuligt at opspo
re smittekilden og få sygdommen under 
kontrol. Hurtige indgreb vil være 
afgørende hvis der en dag skulle kom
me mund- og klovsyge til landet.

Jens Kirk vil ikke gå på akkord med 
sikkerheden, men foreslår at lave et helt 
lukket system hvor der ikke handles, fx 
ved større flokke af dyr som afgræsser 
naturområder.

Kilder:Jyllandsposten 8.7.02, Landsbla
det 26.7.02. Et større debatmateriale 
findes på Bertel Jensens hjemmeside, 
www. naturox. dk

Tænker De på Allétræer
- Vi har et stort udvalg 
i alle arter 

^og størrelser!

Bols Forstplanteskole
Løvetvej 30.8740 Brædstrup
Telefon 75 76 00 43 Telefax 75 76 02 04
E-mail: bolsfrst@post10.tele.dk 
Hjemmeside: www.bolsforst.dk
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SPÆNDENDE SKOVE
HAR OGSÅ BRUG 

FOR DEN KLASSISKE 
SKOVDRIFT

Af landskabsarkitekt 
Per Stahlschmidt 1)

Skove bliver spændende 
i spændingsfeltet mel
lem den dystre ensfor
mige granplantage, den 
åbne og lyse bøgesøjle
hal og den varierede 
naturnære blandings
skov.

Naturnær skovdrift 
øger mulighederne for 
oplevelsesmæssig varia
tion, men kun hvis man 
også kan møde traditio
nelle monokulturer.

En spændende skov er en skov, der 
giver brugeren en varieret oplevelse af 
god kvalitet. Der skal være et moment 
af overraskelse og uforudsigelighed - 
også udover det bidrag som årstiderne 
og vejret i sig selv giver.

Men det er ikke tilstrækkeligt at sko
ven ikke er kedelig, den må heller ikke 
være rodet. Fx bliver skoven ikke mere 
spændende af at man møder et militær
depot i skoven. Ganske vist er depotet 
en overraskelse, men overraskelsen er 
sandsynligvis støj i skovens melodi og 
derfor uden kvalitet.

Spænding er et delmål
Hvem skoven skal være spændende for 
er et åbent spørgsmål. Brugerne er sim
pelthen alle, som har en relation til sko
ven, hvad enten den er tæt og stærk, 
eller tynd og fjern. Skoven er jo både 
livsgrundlaget, arbejdspladsen,

udflugtsstedet og udsigten fra landeve
jen samt muligheden for at gå en tur, 
hvis man engang skulle få tid og lyst.

Man kan forestille sig særtilfælde 
hvor skovens primære formål er at være 
spændende. Men typisk er det spænd
ende underordnet andre formål med 
skoven. Som fx at producere ved og 
pyntegrønt, dæmpe sandflugt eller at 
kunne bruges til friluftsliv.

Men skal man skabe en skov, der 
også skal opfylde andre formål end pro
duktion og være noget for andre, må 
man forsøge at holde sin private opfat
telse af smag og behag i skak.

Ganske vist er oplevelsesmæssig 
kvalitet som alle andre former for værdi 
af subjektiv karakter, og kan derfor i 
modsætning til kendsgerninger diskute
res. Men indenfor en given tid og kultur
kreds er der formentlig en vis grad af 
samstemmighed, når det gælder ople-

1) Lektor, Institut for Økonomi, Skov og 
Landskab, KVL
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Skyggevirkningen i bøgesøjlehallen og græsningen i "løvengen" tydeliggør terrænets detailformer.
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velsen af hvad der er godt håndværk og 
god natur - også når man er i skoven.

Ingen opskrift
En opskrift på hvordan den ideelle, 
spændende skov konkret bør udformes 
ville imidlertid være en selvmodsigelse. 
For uanset hvor udtænkt en sådan 
modelskov måtte være ville den blive 
kedelig af at blive gentaget.

I stedet for en opskrift vil jeg komme 
med nogle synspunkter på, hvordan 
man efter min mening kan skabe 
spændende skove. Synspunkter og 
overvejelser man kan tage ind i sin 
skovplaniægning, der er brede nok til at 
de kan udmøntes på mange forskellige 
måder.

Ofte spænder hensigterne dog mod 
hinanden. Derfor kan delmålene ikke 
ses isoleret, men må afpasses efter hin
anden. Er man fx ensidigt optaget af at 
skabe variation kan helheden gå fløjten 
og omvendt: Hvis man alene fokuserer 
på at skabe helhed, kan det bliver på 
bekostning af variationen.

Styrk det nationale og 
egnskarakteristiske!
Uanset om skoven er privat eller offent
lig er den i Danmark normalt opdelt i ret 
små parceller hvor hver parcel har en 
stor grad af ensartethed. En struktur, 
der med slet skjult ironi undertiden kal
des Rittersport-modellen - kvadratisk, 
praktisk, god.

Modellen er skabt for at gøre skov
driften håndterlig, ikke for at gøre sko
ven spændende. Men denne skovstruk
tur er blevet et af de typiske kendetegn 
for den danske skov, og den giver glim
rende muligheder for at skabe spænd
ende skov.

Et andet træk ved dansk skovbrugs
tradition er at man ikke møder ’’have- 
kunst" forstået som klart designede for
mudtryk. Fortænkte former fx på vej- og 
brynforløb eller symmetrisk opbyggede 
scenerier bliver let stilbrud i stedet for at

være berigende. Nok må vore skove 
ikke blive for kedelige, men de må på 
den anden side heller ikke blive for mor
somime.

Det egnskarakteristiske kan profile
res i skoven. Hvis jeg dumpede ned i 
en skov med bind for øjnene ville jeg 
ønske jeg alene ved at opleve skoven 
kunne finde ud af om jeg var på Lol
land, i Nordsjælland eller i Vestjylland. 
Det idylliske og frodige har i oplevelses
mæssig henseende ingen forrang i for
hold til det karske og magre.

Den dystre mørke granplantage i 
Vestjylland har sin oplevelse at byde 
på. Den lyse, åbne bøgeskov en anden. 
Og oplevelserne på hvert sit sted for
stærker det spændende ved at der fin
des andre skove og oplevelser andre 
steder. For den enkelte skov kan ste
dets egenart altså dyrkes.

Styrk landskabet
De store træk i landskabet kan forstær
kes ved at plante på de højtliggende 
partier, fx på plateauet og friholde dalens 
bund og sider. Ved at gøre det modsatte, 
dvs. fylde dalforløbet op med et skov
massiv, kan landskabets træk derimod 
blive udviskede og fattigere på karakter.

Samspillet mellem terrænets og skov
brynets bevægelser er harmonisk, når 
brynet følger en terrænkurve. Det vil 
være i kontrast, når brynet går vinkelret 
på terrænkurverne. Men landskabet 
fremhæves på begge måder.

Skoven kan også forholde sig til det 
omgivende landskab ved at skovens 
plantninger og veje udformes så værdi
fulde kig fremhæves og dårlige undgås. 
Både når man ser ude fra det åbne land 
ind mod skoven, og inde fra skoven ud 
mod det omgivende landskab.

I det traditionelle land- og skovbrug 
har bestræbelsen været at homogenise
re dyrkningsfladen på en sådan måde at 
forskellene i naturgrundlaget indenfor 
den enkelte parcel bliver elimineret til 
gavn for den valgte afgrøde - fx ved

dræning, mergling eller bekæmpelse af 
uønskede vækster. Skove kan blive mere 
spændende ved at naturgrundlaget i 
stedet får lov at slå igennem i skovud
trykket fx ved at der er sumpskov, mose 
eller sø i de naturligt våde arealer.

Styrk historie 
og kontinuitet
Den amerikanske byplanteoretiker Kevin 
Lynch har skrevet en bog med titlen 
What time is this place? Overført til sko
ven betyder det at skovens alder og kul
turhistoriske fortælleværdi tydeliggøres.

Det kan være en betoning af histori
ske spor som oldtidsminder, vejspor, 
diger, skel, gravsteder osv. Det kan 
også være ved at bevare prominente 
gamle træer og bevare eller genskabe 
de bevoksningsfri arealer i skoven, som 
har været tjenestejord (fx skovløberes 
haver) eller græsningsarealer.

Historien kan fortælles uden at 
skæres ud i pap. Formidlingen vil nok 
som regel være bedst tjent med at ske i 
en vandretursfolder frem for på skilte.

Rationel drift 
skal ikke kasseres
Ud fra synsvinklen spændende skov må 
man hilse det sidste årtis skift til fordel for 
en mere naturnær drift velkommen. Den 
tilsyneladende rationelle, men måske i 
virkeligheden æstetiske bestræbelse på 
at demonstrere menneskets sejr over 
naturen, har resulteret i stribevis af usta
bile monokulturer af rødgran og bjergfyr, 
der er lige uinteressante for mennesker, 
vilde planter og dyr.

Men i kontinuitetens og mangfoldig
hedens navn er der alligevel grund til at 
tøve en kende inden de rationelle drifts
former kasseres. Adelsmærket for forst- 
folk er at de tænker 100 år frem og der
for skal de ikke være lige så hurtige til 
at droppe hvad der var god latin i går 
som i andre brancher.

Uden bevoksninger med træer af 
samme art og alder får man eksempel-

T*' \ ■»

. *

Set ude fra landskabet opleves det skarpe, retlinede skovbryn i et bevæget terræn som en blødt kurvet skærm, mens den retli
nede skovvej i fladt terræn kan give en vista - et vindue - fra skoven og ud i det åbne land.
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Glarborg Banke i den nordlige del af Grib Skov er i dag dækket af en bøgesøjlehal der synliggør den regelmæssige, runde 
bakke i sin helhed. Men Glarborg Banke er udlagt til naturnær skov, og om nogle år vil grupper af opvækst sløre bakkens form. 
Indenfor bevoksningen er variationen øget, men Grib Skov som helhed bliver en lille smule mere kedelig.

vis ingen bøgesøjlehal. Man får færre 
strenge at spille på og skoven - og sko
vene - bliver mere kedelige end de 
ellers kunne blive.

Som eksempel ligger Glarborg Ban
ke i Grib Skov idag i en bøgesøjlehal 
der synliggør den regelmæssige, runde 
bakke i sin helhed. Enkelheden og 
dimensionerne gør stedet særegent og 
storslået.

Men Glarborg Banke er udlagt til 
naturnær skov, og om nogle år vil spred
te klumper af opvækst sløre bakkens 
form. Indenfor skovparcellen kan variati
onen siges at være øget, men Grib Skov 
som helhed bliver en lille smule mere 
kedelig. (Se foto af banken).

Naturnær skovdrift i fremtidens skove 
kan også betyde bløde overgange mel
lem skov og omgivelser, dvs. stigende 
bryn. Men at stigende bryn er af både 
biologisk og æstetisk værdi betyder 
ikke at de skarpe bryn, typiske for det 
danske kulturlandskab, er uden værdi.

På det konkrete, detaljerede plan 
betyder ønsket om kontinuitet at gene
rationsskiftet mellem to bevoksninger 
på en parcel ikke sker abrupt, men at 
der er en glidende overgangsfase.

Skovtaksator K.F. Andersen formule

rede det på denne måde for driftsplan
lægningen af statsskovene: Store og 
pludselige ændringer er af det onde, 
ingen ændringer er ønsketænkning.
......Fornyelse af skoven på disse fla
der {æt små ensaldrende og ensartede 
flader i veksling mellem hinanden) ved 
modenhed sker forsigtigt: Ved små 
hugstarealer, ved bevaring af enkelt
træer, ved langsom naturlig foryngelse.

Mennesker affotograferer ikke verden 
omkring sig, men sanser og fortolker 
den. Nogle få tilbageblevne træer for
tæller - med fantasien til hjælp - om 
gammel skov. Og selv et begrænset 
antal træer i en rand gør forestillingen 
om et skovvolumen mulig.

Styrk tilgængelighed
En skov kan kun opleves hvis den er til
gængelig. Derfor bør det være så få og 
så små arealer som muligt, der er ude
lukket fra alment brug. Anlagte veje og 
stier hører til skovens permanente struk
tur, der er uafhængig af de driftsmæssi
ge ændringer. Derfor bør deres tracé 
lægges med omhu.

Ikke nødvendigvis i kurver i det vand
rette plan, retlinede veje har også en 
berettigelse i skove, men altid med

opmærksomhed overfor vejens samspil 
med terrænformen og samspillet mellem 
vejens horisontale og vertikale forløb.

Et element eller landskabstræk, der 
sætter vejforløbet i fokus, kaldes i fransk 
havekunst for point de vue. I et skov
rejsningsområde kan et gammelt træ i 
et markhegn fremme fornemmelsen af 
ældre skov, hvis træet er point de vue 
vejens forløb. Derimod vil et skrummel 
af en højspændingsmast i fokuspunktet 
forstærke mastens visuelle forstyrrelse.

Særligt i skove med unge bevoksnin
ger, der endnu er ufremkommelige, kan 
det blive monotont kun at færdes på 
skovveje, der danner skel mellem par
cellerne, fordi man konstant færdes 
mellem to bevoksninger, men aldrig 
inde i en bevoksning. Her kunne en fod
sti på tværs af parcellerne gøre skoven 
mere spændende.

Styrk variation og rytme
Måske er artsvariation det første man 
tænker på, hvis man skal skabe en vari
eret skov. Men det er bemærkelsesvær
digt at der i en så oplevelsesrig skov 
som Jægersborg Dyrehave på 1000 ha, 
stort set kun er bevoksninger af eg og 
bøg. Der er en halv snes andre træ- og
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buskarter, som har betydning for sko
vudtrykket. Men antalsmæssigt udgør 
de en forsvindende lille del af det sam
lede antal individer.

I Dyrehaven er der derimod en stor 
rumlig variation, idet der er et hierarki 
fra Eremitagesletten på omkring 150 ha 
over de miindre sletter på 2 - 4 ha til lys
ninger på 0,2 - 1 ha og ned til lysbrøn
de på under 100 m2. Samtidig er der et 
helt tilsvarende hierarki med stort set de 
samme arealstørrelser af bevoksninger. 
Fra store skovpartier til den solitære 
hvidtjørn. Samspillet - både medspil og 
modspil! - mellem luftrum, masse og

terrænform giver en rig rumlig struktur.
Parolen fra Skovloven i 1802 var at 

beslutte om et areal skulle være 100% 
skov eller 100% ager, men altid med en 
skarp grænse mellem sig. En sådan for
enkling giver for få strenge at spille på, 
når målet er spændende skov.

I stedet for et valg mellem den tætte 
skov og den træløse slette skal man 
hellere se en række blandingsforhold 
mellem åbent og lukket. Gradueringen 
kan bestå i typerne:

• Løvmassiv (flerlaget lystræskov)
• Søjlehal (enlaget skyggetræsskov)

I .

■>', , j,, I

i , ,i
, ■ ' • • I

• r .1

> ni

ile ■'‘ '{'i-i., ■ , •/ * ii rkt t v * - Iw v * ; H • 9 ; S r £•> i • ■ å r h  j'*l“ Is
■ - #•» . . i r< fijt ■<

I staten Washington, USA eksperimenteres med skovninger i et villet - for ikke at 
sige kunstlet - design.

Jægersborg Dyrehave rummer ikke 
meget variation hvis man ser på træar
ter - der er stort set kun bøg og eg. Der 
er derimod stor rumlig variation - fra 
den store åbne Eremitageslette, over 
mindre sletter mellem trægrupper til 
skovpartier med små lysbrønde.

• Halvåben græsningsskov (skov med 
lysbrønde og lysninger)

• Aben græsningsskov (skov med lys
brønde og lysninger og stor andel 
træer med kuplede kroner)

• Løveng (udbredt græs/urtebund med 
spredte partier af krat og trægrupper)

• Overdrev (udbredt græs/urtebund 
med spredte partier af krat og sted
vise træer solitært eller i grupper)

• Slette, eng, fælled (græs/urtebund 
hvor træer og buske er undtagelsen)

Betegnelserne for disse mellemfor
mer henfører oprindeligt til gamle drifts
former, men her henviser de i stedet til 
det fysiske udtryk, dvs. den skikkelse 
miljøet har. Bortset fra løvengen kan alle 
typer genfindes i Dyrehaven.

Hver type kan igen varieres på man
ge måder, afhængig af artsvalget og 
voksebetingelser som terrænform, jord
type, fugtighedsgrad og klima. Des
uden er der variationsmuligheder i 
bevoksningens lodrette struktur, dvs. 
kombinationsmuligheder mellem urtela- 
get, busklaget, mellemlaget og kronela
get. Man behøver altså ikke have alle 
fire etager overalt.

Man kan ikke sige om plantagen 
med snorlige rækker eller bevoksningen 
med en selvgroet karakter generelt er 
den smukkeste, lige så lidt som man 
kan sige om løvtræ eller nåletræ er 
smukkest. Det er lige så absurd som at 
sige mursten er smukkere end beton. 
Jeg ville fx nødigt se Storebæltsbroen 
som en murstensbygning!

Derimod er det en udfordring, hvis 
målet i den konkrete situation er at etab
lere en bevoksning med en selvgroet 
karakter at gøre det på en sådan måde, 
at den også vil blive opfattet som selv
groet. Det er ikke gjort med at fortælle 
anlægsfolkene, at der ikke må være 
synlige rækker. Beskeden er ikke ope
rativ!

Derfor er det nødvendigt at foreskri
ve det usystematiske. Her kan tricket 
være at plante i store kurver, så rækker
ne udviskes visuelt, men alligevel er til
stede for en rationel drift. Tilsvarende 
systemer kan udtænkes for en træarts
fordeling, der fremtræder tilfældigt.

Styrk oplevelser 
i forskellige tempi
Varierede oplevelser hænger også sam
men med rytme. Ikke kun den rytme, 
som døgnet og årstiderne giver, men
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også rytmen man får ved at bevæge sig 
gennem et område.

En kæde af hver især ensartede 
bevoksninger kan godt give en varieret 
oplevelse. Det er fx tilfældet med motor
vejen på Lolland, hvor den navnkundige 
landskabsarkitekt C. Th. Sørensen har 
plantet skrænterne ved hvert broanlæg 
til med kun én træart: Bøg, eg, ær, heste
kastanje osv. I den lille skala er der 
monotoni, i den store variation.

Hvis alle arterne var blandet på alle 
arealer, havde resultatet været omvendt!

I spadseretempo ville C. Ih.’s plant
ninger være kedelige, men med 110 
km/t er de spændende.

I mange herregårdsparker i England 
er der en klar betoning af oplevelses
hastighedens betydning. I nærheden af 
hovedbygningen er der vandrestier med 
beplantninger, der kan opleves i lang
som hastighed. Men der er andre 
beplantninger på ridestier, som tager 
hensyn til oplevelser i højere hastighed 
på hesteryg.

Styrk helhed og karakter
Den canadiske professor i skovøkologi 
Hamish Kimmin bruger teaterforestillin
gen som metafor for biodiversitet i et 
økosystem.

Diversitet er ikke et mål i sig selv. Der 
bliver fx mere diversitet i en Hamletfore- 
stilling ved at tilføje scener fra West 
Side Story. Men det er - formentlig - 
ingen god form for diversitet! Uden 
Hamiets lange monologer og langsom
me scenegang ville Hamlet ikke være 
Hamlet!

Jagten på variation og spænding må 
underlægge sig den helhed man vil til
stræbe, den må ikke ske på bekostning 
af helheden. Skoven kan som teater
forestillingen være en let og munter

komedie med mange brogede optrin, Artiklen har i en lidt ændret udgave
eller den kan være et sørgmodigt og været bragt i Vækst 2/2002
intimt kammerspil, hvor spændingen lig
ger i antydninger og nuancer.

Opskær dit eget træ med Wood-Mizer stationære eller 
mobile savværk. Priser fra 50.000 kr.
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Fasterholt Savværk I/S
Arnborgvej 9, Fasterholt, 7330 Brande 

97 18 82 05, fax 97 18 82 05, mobil 40 52 86 52

mlor thede  P lan tesko 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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KLIMASTATISTIK

MAJ OG JUNI 2002
Maj har givet en nedbør stort set svarende til det normale. Nedbøren 
faldt ret jævnt over måneden.

Det blev 2 grader varmere end det plejer. Kun ganske få steder 
har det været under +2 gr. om natten, dvs. med risiko for nattefrost på 
udsatte steder. I uge 18 var den laveste temperatur +1,5 gr. i Værløse 
i Nordsjælland. I uge 19 blev der målt -0,4 gr. i Kølkær i Midtjylland, 
mens to andre jyske stationer målte ned til godt +1 gr. I uge 20 var 
det ned til +0,8 gr. i Kølkær. I uge 21 og resten af maj var det over +2 
gr. alle steder.

Juni har givet næsten dobbelt så meget nedbør som normalt. 
Nedbøren kom fra den 10. og frem. Mange stationer har målt 30-40 
mm på en dag i uge 25 eller 24, højest med 47 mm d. 18. i Randers.

Middeltemperaturen blev 1,3 gr. over normalen, især uge 23 var 
varm med 17,6 gr. (normal 13.3 gr.). Den 2. om morgenen blev der 
målt +1,4 gr. i Kølkær, men ellers har de laveste temperaturer ligget 
over +5 gr. alle steder, og der har derfor ikke været nattefrost. Den 
højeste temperatur kom om på 32,4 gr, i Sønderjylland den 18.

Juli har givet 110 mm nedbør mod normalt 66. Nedbøren er faldet 
ret jævnt over måneden. Der er kommet mest i Jylland. Der er visse 
steder faldet meget store mængder - 80 mm d. 4. i Kollekolle (Nord
sjælland), 78 mm d. 10. i Sorvad v. Al I ingåbro og 74 mm i Springborg 
v. Hals. og 82 mm d. 18. i Christiansfeld.

Temperaturen har været en smule (0,4 gr.) over normalen i snit, 
med uge 28 og 29 som noget varmere end det plejer. De laveste tem
peraturer har ikke været under +7,5 gr. noget sted i landet, og det er 
en rekord.

Forårsvejret. Marts-maj har som helhed givet en middeltemperatur 
på 8,1 gr. - 1,9 gr. over normalen. I alle tre måneder faldt der lidt min
dre nedbør end der plejer, i alt 118 mm mod normalt 135 mm.

Nedbør,mm Maj Juni 1/7-29/7

Amt Målt Normal Målt Normal Målt
Nordjyllands 48 49 98 54 131
Viborg 43 49 110 56 92
Århus 45 46 110 50 114
Vejle 61 53 111 60 131
Ringkøbing 36 51 115 58 99
Ribe 39 50 115 62 112
Sønderjyllands 54 52 109 62 132
Fyns 34 46 82 53 114
Vestsjællands 45 43 79 49 96
Nordøstsjælland 55 42 83 52 98
Storstrøms 49 43 71 49 81
Bornholms 38 37 68 42 75
Landsgennemsnit 46 48 100 55 110

Temperatur°C Målt

Maj

Normal Målt

Juni

Normal

1/7-29/7

Målt
Middel 12,8 10,8 15,6 14,3 16,6
Absolut min. 3,7 7,0 9,9
Absolut max. 22,8 27.9 27,6
Antal frostdøgn 0,0 0,7 0,0 0,0
Antal graddage 131 184 55 97 35

Vindstyrke hyppighed, %,

Målt

større end eller lig

Normal Målt Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 2 5 7 5 8
Styrke 8 
(hård kuling) 0 0 0 0 0,5
Styrke 10 
(storm) 0 0 0 0 0
Hyppigste
vindretninger ø,sv V,0 V V,SV SV

03 forsikriimg
-værd at vælge 

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

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

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

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

# Køb af træ på roden L
• Maskinskovriing J . BRDR.
# Udkørsel af træ | HØJRUP A/s
# Maskinplaritning Skoventreprenører
• Oprilning Skovgade 20

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

30 80 01 73
# Knusning Fax 76 80 14 00
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. Specialist i vedligehold af grønne områder

TWIGA Combi 
Rabat- og hegnsklipper
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Vester Nebel ■ 6040 Egtved ■ Tlf. 7555 3644 ■ Fax 7555 4243
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CERTIFICERING - KORT NYT

FSC-pral i
havemøbelbranchen
Forud for havemøbelsæsonen 2001 
spurgte Nepenthes de danske forhand
lere af tropiske havemøbler, hvor mange 
af møblerne, der ville være FSC-mærke- 
de. Svarene blev brugt til at udarbejde 
en forbrugerguide på www.tropetrae.dk. 
Her inddeles forhandlerne i en hvid, en 
grå og en sort liste efter deres andel af 
FSC-mærkede tropiske havemøbler.

Nepenthes har nu besøgt en stor del 
af de knap 100 danske forhandlere, og 
resultaterne er i mange tilfælde ned
slående:

- Kun fem af de undersøgte forhand
lere lever op til det de lovede.

- Ingen af de butikker, som oplyste at 
de kun ville forhandle FSC-mærkede 
møbler, har holdt hvad de lovede.

- Fire forhandlere degraderes til den 
sorte liste, herunder også Bilka, som 
ellers lovede, at de ville have 10% FSC- 
certificerede havemøbler i 2002.

"Vi besøgte fire Bilka-varehuse. I tre 
af butikkerne fandt vi ingen FSC-møbler, 
og i den sidste butik fandt vi kun et 
enkelt FSC-mærket havemøbelsæt. Det 
er pinligt, og det er forbrugervildled
ning", siger Jacob Andersen, formand 
for Nepenthes.

Den hvide liste 
rummer pr. 31.7.02 
6 firmaer som ude
lukkende handler 
med FSC certifice
rede havemøbler 
Det fremgår dog 
også af listen at 
ingen af de 6 har 
været besøgt af 
Nepenthes i 2002, 
og det er derfor 
usikkert om de 
holder løfterne.

> - j j^ a-li j >  j i - j g
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Sidste forår var Ikea den eneste butik 
på den hvide liste, men ,..

“Det kom også som en overraskelse, 
at IKEA ikke lever op til de lovede 100% 
FSC. IKEA har i mange år haft en høj 
FSC-profil, men vores undersøgelse 
afslørede, at meget af IKEAs lyse træ er 
akacie-træ fra tropiske plantager", 
fortsætter Jacob Andersen.

Nepenthes vil gentage undersøgel
sen af den danske havemøbelbranche i 
2003. Her vil undersøgelsen blive udvi

det til at omfatte alle træhavemøbler - 
dvs. også de ikke-tropiske træsorter.

“Der er massive problemer med 
skovrydning og illegal skovhugst i de 
russiske og baltiske skove, og meget af 
træet havner i Danmark. Her ville FSC- 
certificering kunne gøre en forskel”, 
slutter Jacob Andersen.

Rapporten kan downloades fra: 
www.nepenthes.dk

Kilde: Pressemeddelelse 
fra Nepenthes 12.7.02

PEFC vokser stadig
De europæiske skovejeres certificering, 
PEFC, får tilslutning fra stadigt flere 
skove og er nu med 43,2 millioner ha 
den største i verden. Og nu begynder 
organisationen at række ud over Euro
pas grænser med ansøgninger om med
lemskab fra andre verdensdele.

De største lande på dette område er 
Finland med næsten 22 mio. ha og Nor
ge med godt 9 mio. ha; i disse lande er 
stort set alle skove PEFC certificerede. 
En opgørelse pr. 1.7.02 viser følgende 
arealer med PEFC (1000 ha):

Østrig 
Belgien 
Tjekkiet 
Finland 
Frankrig 
Tyskland 
Letland 
Norge 
Spanien 
Sverige 
Schweitz 
Storbritannien 
I alt 43224

Tre lande er markeret med en streg, for
di de for nylig har fået godkendt deres 
ordninger, men der er endnu ikke certifi
ceret skov.

Ud over de nævnte 12 lande har 
PEFC Rådet medlemmer fra Canada, 
Danmark, Irland, Italien, Portugal og 
USA, og der er ansøgninger fra Australi
en, Chile og Estland. Der holdes også

3924

21910
243

5585
8

9352
87

2052
65

møder med repræsentanter for nationa
le ordninger i tropiske lande, og der
med er PEFC begyndt at række langt 
ud over Europas grænser.

Den næststørste ordning, FSC, har pr. 
25.7.02 certificeret 28,9 mio. ha skov. 

Kilde:www.pefc.org, www. fscoax. org

Tæt på danske 
PEFC regler
I maj blev udkastet til danske PEFC reg
ler færdiggjort og sendt til det overord
nede organ, PEFC Rådet i Luxembourg. 
De danske regler bliver nu gennemgået 
af det uafhængige finske konsulentfirma 
Jaakko Poyry Consulting Oy, som er 
udpeget efter en indbudt licitation.

Der er nu en høringsfrist hvor alle 
kan sende kommentarer frem til 23. 
august. Den danske ordning kan læses 
på dansk og engelsk på www.pefc.dk 

Jaakko Poyry Consulting skal vurde
re om ordningen lever op til de internati
onale krav til certificering af råtræ under 
PEFC. Svaret ventes at foreligge i løbet 
af efteråret.

Hvis den danske ordning godkendes 
får danske skovejere mulighed for at 
dokumentere at de lever op til de euro
pæiske regeringers anbefalinger og defi
nitioner af bæredygtig skovdrift i Europa 
Visse udenlandske kunder er interesse
rede i sådan en dokumentation.

Pressemeddelelse fra 
PEFC Danmark

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!

ENTREPRENOR

JOHAN =f>EDERSEN

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

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

ANB/EKVEJ 10
8450 HAMMEL - 86 96 29 10
BILTLF. 40 41 62 44
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Postbesørget blad (0900 KHC)
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Nøglen til skovbrugets leverandører

Skovbrugets Indkøbsguide er landets eneste 
leverandørregister inden for 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 finde leverandører. Skovbrugets 
Indkøbsguide 2003 er den 4. udgave og 
udsendes sammen med SKOVEN 11/02.

Ftønsgand
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Skovbrugets Indkøbsguide 2003 vil som i sidste udgave indeholde:

♦ En produktoversigt med omikring 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.

Skovbrugets Indkobsguide 200o

Indkøbsguiden 2003 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 5152/215 - fax 3324 0242 - e-mail: LLN@skovforeningen.dk.




