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Fendt F12 
år 1952

Fendt Favorit 926 Vario 
år 2000

Åbent hus fredag d. 6. oktober kl. 10-16
for forretningsforbindelser, kunder og venner af huset

Benyt lejligheden til at prøve de 
nye 2000-modeller fra Fendt. Vi 
kan nu præsentere den helt nye

Vores chef Alex Pedersen er en 
årgang 1950 - kom og se hvor 
godt en model '50 holder sig,

model af Favorit 900-serien, kom det er beviset på Kirstens gode
og se den. omsorg.

Velkommen hos

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

Tlf. 75 33 74 44

/ / /

Mødestedet for de målbevidste landmænd.
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378 Kvalitetstræ
Fra Vendsyssel om intensiv dyrk
ning af kvalitetstræ, især opstam- 
met fuglekirsebær. Måske særlig 
egnet for mindre skovejendomme.

381 Kort nyt
Fald i skovrydning på globalt plan, 
kraftværk fyrer med Flis.
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382 Blandinger af 
løv og nal
Erfaringer fra stormfaldet - blan
dinger af eg/bøg og rødgran er 
hårdt ramt af stormfald. Billederne 
viser en blanding af rødgran og 
eg på 43 år på Vallø med store 
skader.

r

387 Skovbrugsmagasinet
Skovbrugsmagasinet på Corse- 
litze har nye aktiviteter: Hjemme
side, database over alle effekter, 
istandsatte karlekamre. Billederne 
viser en kævlevogn og et flytbart 
arbejdsskur uden bund.

390 Planlægning af 
skovrejsning
Der udvikles nyt værktøj til at 
projektere skovrejsning på den 
miljømæssigt bedste måde.

V*. i. 'j**'*,Ti'
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392 Naturnært skovbrug
Fra Tyskland. Om naturlig foryn
gelse, debat om driftmetoder og 
begrænsning af vildtet. Billedet er 
fra Schauinsland i Schwarzwald 
hvor skoven er genskabt i løbet af 
hundrede år som værn mod 
laviner.

407 Månedens profil
Vandstuvende lerjord fra en
bakkeø.

i*-.

408 Grøn labyrint
Forvokset juletræsplantage 
forvandlet til stor turistattraktion på 
Samsø: En labyrint på 6 ha.

410 Midler mod mus
Afprøvning af afværgemidler mod 
musegnav på bøg og ask. Alle 
afprøvede midler var rimeligt 
effektive og gav ingen skader på 
planterne.

395 Kort nyt
DM i udkørsel på Langesø, Valmet 
køber Timbco.

sV

396 Fremtidens skove
Fra Brøns Skov ved Skærbæk 
som blev hårdt ramt af orkanen. 
Skoven er fleretageret og har 
været drevet med plukhugst. Skal 
vi lave natur- eller produktionsskov 
i fremtiden? (Billedet er grene fra 
en rodvælter, som har skudt i år).

413 Kulstofbinding mv.
Fra internationalt møde om energi
træ i USA. Om bæredygtig skov
drift, fjernelse af næringsstoffer og 
nedmuldning af hugstaffald.

416 Planteafstand og 
storm
Om sammenhængen mellem 
planteafstand og stormfald. Hvis 
stormfasthed er vigtigt bør plante
tallet være højst 2500-3000 pr, ha.

398 Røde rødgraner
Sammenfatning af mange års 
forskning om årsagerne til "røde 
rødgraner" - foto fra 1989. Der er 
undersøgt bl.a. forhøjet vinter
temperatur, saltnedslag og ozon 
Fænomenet skyldes nok at 
"bægeret løb over" efter mange 
års svækkelse. Desuden en note 
om svidningsskader på skovfyr fra 
foråret 2000.

418 Fire-etages træhus
Det første træhus i fire etager 
opføres i Odense. Mange flere 
træhuse er undervejs. Om tilbyg
ning på FSL, også af træ.

420*1 Kort nyt mv.
Bøger og tidsskrifter til salg, orni
tologer om fri adgang til naturen, 
fyrrevednematode fundet i Sveri
ge, klimastatistik juli.

422 Driftsteknik
FAE grenknuser til oprydning, 
vejrstation.

423 Fra et langt liv 
i skoven
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Medlem af Dansk Fagpresse.

Tryk: Litotryk, Svendborg.

Naturrådet
Miljø- og energiminister Svend Auken 
har netop udpeget tre nye vismænd til 
Naturrådet.

Allerede fra 1. august afløste Per Chri
stensen museumsinspektør Jette Baa- 
gøe, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum. 
Per Christensen har en uddannelse som 
biolog og idehistoriker og er lektor ved 
Institut for Samfundsudvikling og Plan
lægning ved Ålborg Universitet. De to 
andre nye vismænd træder først til ved 
årsskiftet. Udpegningen af de tre nye 
vismænd er en del af den automatiske 
udskiftning af vismænd i Naturrådet.
“Jette Baagøe har gjort en stor indsats i 
Naturrådets arbejde, senest i forbindelse 
med Naturrådets udgivelse af vis
mandsrapporten “Dansk naturpolitik - 
visioner og anbefalinger”’’, siger Svend 
Auken i forbindelse Jette Baagøes ud
træden af Naturrådet. “Med sin meget 
aktive deltagelse i Naturrådets arbejde 
har Jette Baagøe været med til at give 
naturen en ny og fremtrædende plads i 
den offentlige debat. Hendes store ind
sigt i skovbrug og jagt har været meget 
værdifuld for rådets arbejde. ”

(Vismandsrapporten var omtalt i 
Skoven 6-7/00, red. anm.).

Naturrådet blev nedsat i foråret 1998 
for skabe en ny og uafhængig basis for 
naturvidenskabelige bidrag til debatten 
om bæredygtig udnyttelse og udvikling 
af Danmarks natur og landskab.

De to andre naturvismænd, som træ
der til 1. januar 2001, er Anette Reen- 
berg, der er professor i landskabs- og 
landbrugsgeografi ved Geografisk Institut 
på Københavns Universitet, og Bent 
Aaby, som er overinspektør ved National
museets Naturvidenskabelige Under
søgelser. Anette Reenberg og Bent Aaby 
afløser professor Jørgen Primdahl og 
professor Ole Hamann, der begge har 
været vismænd i Naturrådet siden 1998.

Professor Peder Agger fortsætter 
som overvismand i Naturrådet frem til 
2002.

XXI IUFRO kongres
Den 7.-12. august 2000 afholdt IUFRO, 
International Union of Forestry Research 
Organizations, sin fem-årlige verdens
kongres i Kuala Lumpur i Malaysia. Det 
overordnede tema for kongressen var 
"Skovene og samfundet - forskningens 
rolle”.

De ca. 2.300 deltagere fra hele Verden 
kunne vælge mellem mere end 100 
forskellige sessioner, 500 forskellige 
foredrag og 1000 posters. 10 forskere 
fra Skov & Landskab deltog.

På kongressen blev direktør Niels 
Elers Koch (FSL) genvalgt for perioden 
2001-05 som leder af lUFRO’s Division 
6 (ud af 8) om "Social, Economic, Infor
mation and Policy Sciences”. Han er 
dermed også medlem af lUFRO’s 
bestyrelse for de kommende fem år.

På samme kongres fik forsknings
chef, dr. agro. Jens Peter Skovsgaard, 
udmærkelsen "Outstanding Doctoral 
Research Award” for sin disputats om 
sitkagran fra 1997. Udmærkelsen tildeles 
skovforskere for en særlig god doktor
afhandling, og der uddeles op til ti 
awards hvert 5. år.

Forstplant ApS
Skovplanteleverandøren Forstplant ApS 
har optaget plantemægler Jens Houkjær 
i ejerkredsen, således at firmaet nu dri
ves af Bent Hansen, Steen Hougaard 
Jensen og Jens Houkjær. Forstplant ApS 
vil fortsat arbejde med landsdækkende 
afsætning af skov-, hæk- og læplanter, 
samt eksport af skovplanter og juletræer.

Jens Houkjær begyndte i branchen i 
1989 som salgschef hos Arborea Dania 
og har siden 1995 repræsenteret Forst
plant i ind- og udland.
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UDSALG AF
STATSSKOVE?

J&desi

I sommerens løb har miljøorganisationen Nepenthes skabt røre i skovdebatten 
ved at foreslå at Staten solgte 2/3 af sine skove til private. Indtægten (anslået 
af Nepenthes til 3 milliarder kr) skulle bruges til at omdanne den sidste 1/3 af 
statsskovene (svarende til 1/10 af Danmarks samlede skovareal) til naturreser
vater.

Forslaget udløste en månedlang læserbrevsfejde mellem Nepenthes på den 
ene side og Miljøministeren (statsskovenes øverste chef), nogle venstrefløjspo
litikere og flere af Landbohøjskolens skovforskere på den anden.

Fler er Skovforeningens bidrag til debatten:
Vor grundholdning er at enhver skovejer, også Staten, selv er den bedste til 

at afgøre om han selv skal stå for skovdriften, om driften skal udliciteres eller 
om skoven skal sælges.

Det er fundamentale beslutninger som enhver skovejer må gøre op med sig 
selv.

Vi ville protestere højt hvis Staten - det vil sige politikere og myndigheder - 
begyndte at blande sig i private ejeres fundamentale beslutninger om egen 
skovdrift, brug af entreprenører eller salg af skoven.

Derfor blander vi os heller ikke når det er Staten selv der sidder med disse 
skovejer-valg.

Selvfølgelig er Staten ikke en hvilken som helst skovejer:
• Staten er landets suverænt største skovejer med 25 % af Danmarks skov

areal.
• Staten har som skovejer et økonomisk sikkerhedsnet og en praktisk handle

frihed som en privat skovejer kun kan drømme om.
• Staten udgøres af 5 millioner mennesker - som repræsenteres af en rege

ring, en minister og nogle embedsmænd.
Derfor er det vigtigt at staten - i princippet alle 5 millioner danskere - disku

terer hvad der bør ske med statsskovene og ikke mindst om der er samfunds
ønsker som statsskovene kan opfylde bedre end private.

Denne vigtige diskussion bør afspejles i det nationale skovprogram som 
Miljøministeren og Skov- og Naturstyrelsen er i færd med at udarbejde.

I den henseende skal Nepenthes have tak for at have bragt spørgsmålet på 
dagsordenen i den offentlige debat. Uanset om deres konkrete forslag er reali
stisk, fornuftigt eller blot en provokation.

Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard
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SKOVDYRKNING

RYGTER FRA RANDOMRÅDERNE:
INTENSIV DYRKNING 
AF KVALITETSTRÆ

Af skovfoged H.C. Gravers- 
gaard, Skovdyrkerforeningen 
Vendsyssel

Dyrkning af opstammet 
kvalitetstræ kræver 
nærvær og engagement, 
men ikke store investe
ringer.

Måske er det især de 
mindre skovejendomme, 
med deres engagerede 
ejere, der kan frembringe 
det udsøgte træ.

Dokumentation for 
produktets kvalitet kan 
være et større problem 
end selve opgavens 
tekniske udfordringer.

Enkelttræsdyrkning 
kan praktiseres i stam- 
talsfattige kulturer, og 
kan dermed måske indgå 
som ’’billigkulturer” på 
stormfaldsarealer.

“Intensiv dyrkning af kvalitetstræ kan 
være udmærket. Men det er der bare 
ikke råd og tid til som tiderne er - med 
lave priser på cellulosetræ og alt det. ”

Har jeg hørt.

7 øvrigt er der heller ikke mandskab til 
opgaven. De få der er tilbage, efter 
skovmaskinernes fremkomst, har jo 
også nok at se til i juletræerne. Og jule
træer dem er der penge i, selvom guld
kalven jo har sianket sig lidt på det 
sidste."

Det har vi også hørt heroppe nordpå. 
Det er nok også rigtigt, i alt fald for 
større og ekstensivt administrerede 
ejendomme, med vigende eller negativ 
konsolidering.

Men så er der jo de små ejendomme, 
altså dem der ejes af murere, bønder, 
skolelærere, direktører og andet godtfolk.

De små skovejere
De er vanskelige at katalogisere, men 
nogle forhold karakteriserer de små 
skovejere:

De har for travlt, men heldigvis som 
livsform, så de kan overkomme det utro
ligste i deres skov, hvis de tror det nytter.

De kræver egentlig ikke at deres 
skov giver konstante udbytter. Men de 
mener at hvad man foretager sig skal 
kunne svare sig (økonomisk bæredyg
tighed).

De fleste små skovejere erkender 
deres uvidenhed på skovbrugsområdet, 
og de er derfor et let bytte for diverse 
autoriteter. Desværre har disse de 
seneste 40 år præket ekstensivering og 
gør det fortsat - nu i sit ultimative 
udtryk: ’’Urørt skov”.

Så nu er mange skove rent faktisk 
fattige, både målt med verdslige og 
med æstetiske alen.

Det skal være skidt før 
det bliver godt igen
Skovbrug synes både historisk og glo
balt at gå i en cyklus: Velstand - forfald 
- opbygning.

De højt besungne tyske blandings
skove er vist egentlig opstået som et 
produkt af meget voldsomme hugster 
før og efter 2. Verdenskrig.

Hvad forfaldet angår er vi jo kommet 
ganske langt nu. Så nu er det tid for 
den opbyggende del af cyklus. Her kan 
det godt blive de små skovdyrkere der 
må vise vejen.

Knastfri fuglekirsebær, eksempel 1
På ejendommen ’’Risager” drives 

millimeterskovbrug.
Ejendommen blev overtaget i 1991, 

og i foråret 1992 blev de første 
småplantninger etableret.

Plantemodellen :
- 3 ask + 3 cypres i rækken, og
- 3 kirsebær + 3 Thuja occidentalis 

Begge på afstand 1,3 x 1,3 m
Hensigten var at udvikle nogle få 

højkvalitets løvtræer med en stabil og 
stedsegrøn underskov.

Data august 2000:
Anlagt forår 1992.
Ask: Højde 6,5 - 7,5 m. Opstammet til: 
4,4 - 4,9 m. Bhd 8-9 cm.

Cypres: Højde 1 - 2,5 m.

Kirsebær: Højde 5,5 - 6,5 m. Op
stammet til: 4 - 4,6 m. Bhd 9 - 1 1  cm. 
Proveniens: Schbnningen D.

Thuja: Højde 1,5 - 3,5 m,

Nåletræerne starter langsomt, og man 
ser at de ikke bidrager til løvtræets 
oprensning i kulturens allerførste år.

Opstamning af kirsebær
Fuglekirsebær danner ikke egentligt 
kallusvæv ved såring. I stedet søges 
såret lukket ved udflod af en gummiagtig 
substans. Kapning af levende grene 
udført i slutningen af vækstsæsonen 
anbefales. (Mitteilungen Baden-Wurttem- 
berg heft 181)

Fra 2. vækstsæson reguleres træerne 
med saks. Typisk er grene ved basis 
ikke ældre end tre år før de fjernes - de 
unge grene efterlader kun små sår (7 - 
20 mm). Gummiflodet er sparsomt, og 
såret er helt lukket efter tre vækst
sæsoner.

Fra 1997 er der opstammet med 
almindelig opstamningssav på stang.

Et af mine medlemmer har med godt 
resultat anvendt trykluftklippegrej til 
opstamning.

Tysk litteratur angiver de overvoksede 
døde grene somi primær adgangsvej for 
brun- og hvidrådsvamp. Grønkvistning 
og aktiv tynding anbefales derfor.

Reaktion på opstamning
Det synes ikke som om højdevæksten 
påvirkes negativt af den tidlige opstam
ning.

(Der er en gennemsnitlig højdevækst 
55-65 cm i den beskrevne kultur). Deri
mod begrænses diametertilvæksten 
ved tidlig og hård opstamning.

Tidlig og hård opstamning kan 
resultere i opløsning af aksetendensen i 
det unge træ. Træet reagerer ved at 
frembringe 4-8 ligeværdige skud, alle 
opadstræbende. Efter vækstsæsonen 
klippes alle på nær ét skud en tredjedel 
ned, og derved retableres akseten
densen.

Vi har prøvet at opstamme radikalt i 
kulturer som de første 5 år ikke havde 
været reguleret. Denne kraftige reduktion
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Figur 1. Kirsebær plantet forår 1995, foto august 2000. Foto 2. Kirsebær anlagt forår 1995. Blanding: 4 stk Abies 

magnifica + 1 kirsebær. Foto august 2000.

af træets volumen (30 - 60%) resulterede 
i stagnation og ødelæggelse af akse
tendens og højdevækst.

Kulturen har vist sig vanskelig at få I 
gang igen. Måske skal den "pårod- 
sættes”.

Ambitioner,
kævlelængde
I Vendsyssel er træerne som bekendt 
små, og menneskene beskedne.

Jeg forestiller mig at kunne nå 6 
meter opstamningshøjde i løbet af 10-12 
år fra anlæg.

Der skal så være frembragt en ret 
kævle med en maksimal indre knast
diameter på 10 cm.

Bedre bund, og især miindre vind
udsat lokalitet kan sikkert give større 
kævlelængde.

Opstamningen bliver dog mere res
sourcekrævende ved stigende højde.

Hvis der bliver en længere periode 
hvor træerne såres kan det måske også 
have indflydelse på træernes sundhed.

Tynding
Når den ønskede renbulhøjde er opnået 
bør der tyndes til niveau af lysstilling,

Dels for at accelerere diametertilvækst, 
dels for at undgå døde grene i kronen 
med deraf følgende svampeinfektion.

Kirsebær tåler ikke konkurrence i kro- 
netaget. Dette angives at være en årsag til 
træartens beskedne udbredelse i skovene 
på trods af den store og tidlige frøsætning.

Normalt efterspørges en ensartet 
årringsbredde, så man skal nok hugge 
tit men lidt.

Kirsebær er en af vore meget foryn
gelsesvillige træarter - både ved frø og 
ved rodskud.

Det kan ses allerede her 8 år fra 
plantning. Opvæksten er måske biodi- 
vers, men også i vejen under opstam- 
ningsarbejdet.

Omdriftsalder
FSL videnblad nr 5.0-1 indeholder en 
tilvækstoversigt. Her opereres med 
begreberne Hdom og Ddom (dvs. højde 
og diameter for de dominerende træer i 
bevoksningen).

Måske kan vi antage at “dom” kan 
opnås ved hård hugst i en kunstigt 
opstammet bevoksning. En omdrifts
alder på 60-70 år skulle kunne resultere 
i kævler på ca 50 cm.

Imidlertid er det muligt at kernens 
farveudvikling er aldersafhængig. Både 
knastrenhed og farve er afgørende 
parametre for prisdannelsen.

Så i slutningen af omdriften kan det 
måske betale sig at sikre sig ved 
prøveudtagning at kernefarven er som 
den efterspørges - nemlig mørk og dyb.

Eksempel 2
I foråret 1995 anlagdes en mere regu
lær blandingskultur på en sydskråning 
efter en æbleplantage.

Plantemodel:
* På den højtliggende del:
1 kirsebær + 4 Abies magnifica.
Se figur 2.

* På det lavere terræn:
1 ask + 4 Thuja plicata.

Afstand: 1,3 x 1,3 m.

På grund af etableringsvanskeligheder 
med Abies magnifica, og i mindre grad 
med thuja, fremtræder kulturen i dag 
som en løvtræplantning med afstand 1,3 
x 6,5 m. Med lidt nåletræ ind i mellem.
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Data august 2000:
Anlagt forår 1995.

Kirsebær: Højde: 3 - 5 m. Opstammet til 
2 - 3,5 m. Bhd: 4-6 cm. Proveniens:
Gottingen SH.

"Det effektive” stamtal for kirsebærrene 
er fra anlæg så lavt som ca. 1100 
stk./ha. Det svarer til FSL oversigt bonitet 
2 ved ca. 20 år.

Lavt stamtal kræver en god formfast- 
hed ved træarten. Her er de tyske elite
afkom temmelig imponerende. De 
udmærker sig ved stor rethed - og ved 
at der forekommer mange spidstveger.

Pleje
Opstamning og tilretning efter vindbrud, 
der desværre ofte forekommer i de 
unge bredkronede træer, er nødvendige.

Det beskedne stamtal skal dog nok 
være tilstrækkeligt til at sikre slutud- 
nyttelsen (129 stk/ha) og også mellem
udnyttelsen.

Den tidlige opstamning bør give 
mulighed for at udnytte de mindre 
kævler, når knastkeglediameteren holdes 
under 10 cm.

I Tyskland praktiseres anlæg af 
kirsebær i renbestand med stamtal i 
størrelsesordenen

1600 - 2000 stk./ha. Den intensive 
dyrkning med opstamning af enkelt
træer er altså baseret på et billigt kultur
anlæg.

Opstamningskulturer til stormfalds
områderne

Kulturer med opstamning er også 
egnede til stormfaldsarealerne. Krav til 
træarterne er hurtig ungdomsvækst, 
værdifuldt ved, langsigtet stabilitet og 
god selvforyngelsesevne:

Ær, løn, kirsebær og ask 
Ovennævnte løvtræarter er mest vel
egnede på den bedre bund. På den 
magre bund er det svært at finde alterna
tiver til nåletræet.

Eg
Egen er ikke velegnet på grund af især 
stilkegens kedelige vane med at sætte 
vanris i hele omdriftsforløbet.

Dermed stiller egen de største krav til 
skovdriftens kontinuitet.

Nåletræ
Også nåletræet kan kvittere for kunstig 
oprensning: skovfyr, douglas og euro
pæisk lærk kan være velegnede.

Hybridlærkens vedteknologiske 
egenskaber er vel egentlig ikke doku
menterede, og det er derfor tvivlsomt 
om man skal satse her 9

Poppel og el
I den kætteriske afdeling findes både 
poppelkloner og rødel. To træarter der 
omsættes i knastfri kvalitet i Europa, 
men som i dansk skovbrug er reduceret

til “ammetræer” hvor de som regel gør 
mere skade end gavn.

Blandingskulturer
Heroppe er blandingskulturer ved at blive 
almindelige. Ofte anvendes fire træarter 
- 25% af hver.

Jeg anvender gerne en nåletræart som 
et af de fire elementer for at sikre vinter
klimaet på arealet. Især små løvskove 
hærges af vind i vinterhalvåret. Skovfyr 
synes velegnet med gode egenskaber 
som indblandingsart.

Blandingsbevoksningerne kan 
måsket lette selvforyngelsen ("Fremd- 
keimereffekt”).

De bløde værdier
Kulturmodeller med selvforyngelsesvillige 
træarter og med hurtig ungdomsvækst 
kan - ved aktiv pleje - resultere i 
lysåben skov, i forskellige grader af 
naturlig foryngelse.

Blandingsskove er måske også 
sundere.

Fuglekirsebær er i særklasse på 
grund af den smukke blomstring i maj 
og de gode bær der kommer i juli - 
afsluttende med et flot efterårsløv,

Opstamningskulturer er fjernest 
tænkelig fra "Urørt skov" eller ",kustode
skovbrugMen blandingsstrukturen og 
det lyse skovbillede er ikke i konflikt 
med skovgæstens interesser

Krystalkuglevisdom
Personligt undrer det mig at “skov- 
brugsexpertisen” så krystalklart i dag 
kan fastslå at skovenes produktive side 
bliver aldeles ligegyldig i al fremtid.

Jeg glæder mig da i al stilhed over at 
vore forgængere ikke havde den ide.

Konserveringsskovbrug er internatio
nalt da også ofte i konflikt med lokale 
ønsker om adgang og beskæftigelses
muligheder.

Ejerglæde driver værket
Ved al vedproducerende skovdrift 
kommer den der etablerer skoven jo 
ikke ti. at høste de verdslige udbytter 
heraf.

Men skabelsen af en velbetalt res
source af smukt ved er godt at tænke 
på, når man som skovejer sidder på en 
bænk og glæder sig over blomstringen. 
Somme tider kan man godt tro at det er 
den lille skovejer der har den største 
glæde.

Metoden betyder lav startinvestering, 
intensiv pleje i ungdommen, og den 
giver høj værdi på små arealer.

Dyrkningsformen er især egnet til 
små ejendomme med engagerede ejere. 
Skulle der være større ejendomme hvor 
ejerskab og ledelse matcher engage
mentet er modellen også anvendelig 
her.

Blandede opstamningskulturer kan 
være et intelligent alternativ til at pro
ducere bulkvarer af middelmådig kvalitet

- en produktionsform der i forvejen lider 
under at skovene egentlig er for små til 
rigtigt effektive maskinskovbrug.

Akilleshælen:
dokumentation
Skal man have rigtig store penge for 
sine kævler, skal den indvendige kvalitet 
garanteres.

Skovejeren må enten levere dokumen
tation for hvornår opstamning er afsluttet, 
opstamnmgshøjde og indre knastkegle- 
diameter. Eller give garanti til køber for 
at kævlen ved opskæring har de på
ståede kvaliteter. Opstamningsarbejdet 
bør derfor registreres for at “overleve” 
skift i ejerskab eller administration.

Traditionelt er netop langtidsregistre
ring de mindre ejendommes svage 
punkt. Det ville hjælpe at få udviklet 
små systemer til driftplanregistreringer 
der også kunne beskrive kvalitative 
elementer.

Opstamningskulturer kræver ikke 
store anlægsinvesteringer, heller ikke 
den udvidede ledvogterprøve. Derimod 
kræves engagement, tålmodighed og 
ambitioner.

Det er der mange skovejere der har, 
især når ikke autoriteterne står direkte i 
vejen for virkelysten.

Kendere vil notere sig at der ikke er 
megen videnskab og beregninger i dette 
lille værk. Der er derimod en lyst til og 
en tro på at drive værdiproducerende 
skovbrug uden at være i konflikt hverken 
med natur eller med samfund.

BLOKBÅNDSAVE
Vertikale-Horisontale 
Stationær - Mobile

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

Skal du anlægge 200 m2 ell. 
200 ha? FORSTPLANT klarer 
leverancen optimalt, præcist 

og ordentligt!

AKKERUP PLANTESKOLE
5683 HAARBY

TLF. 6473 1058 - FAX 6473 3 158

Skov-, læ og hækplanter
Rekvirer katalog eller De er velkommen 
til at aflægge Planteskolen et besøg. 
Tilbud afgives gerne.
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Fald i skovrydning
Rydningen af Verdens skove fortsætter, 
men der er stærke tegn på at tempoet i 
afskovningen er gået ned, oplyser FAO 
- FN’s fødevareorganisation.

Foreløbige analyser af mere end 300 
satellitfotos viser at tempoet i skovryd
ning i tropiske lande var mindst 10% 
lavere i de seneste ti år, sammenlignet 
med 80’erne. Halvdelen af satellitbille
derne viste et fald i skovrydning, og kun 
20% viste en stigning.

Undersøgelsen er en del af FAO’s 
globale opgørelse af skovressourcer 
{’’Global Forest Resources Assessment 
2000”), som bliver færdigt ved årets 
udgang. Her vil der blive givet nye skøn 
for tilstanden og ændringen i skovene i 
alle Verdens lande.

- Disse foreløbige resultater betyder 
ikke at kampen mod skovrydning er for
bi. En lavere afskovningsrate må ikke 
bruges som undskyldning for at anven
de ikke-bæredygtige dyrkningsmetoder, 
sagde Hosny El-Lakany, vicegeneral
direktør for FAO’s Skovafdeling på den 
21. IUFRO kongres i Kuala Lumpur i 
Malaysia.

- Resultaterne viser imidlertid, at den 
langsigtede effekt af FAO’s og andres 
indsats for at opbygge bevidsthed om 
og viden om bæredygtig skovdrift er 
anstrengelserne værd og bør styrkes.

FAO’s seneste tal for skovareal på 
verdensplan antyder, at i 1995 var der 
3,45 mia. ha skov (dette omfatter også 
naturskove og plantager). Omkring 55% 
af Verdens skove lå i udviklingslandene. 
Kun omkring 3% af Verdens skove var 
plantager.

Mellem 1980 og 1990 skønnede man 
at arealet med naturskove i u-lande - 
hvor det meste af skovrydningen finder 
sted - faldt 15,5 mio. ha om året. Ifølge 
de nye tal fra FAO blev skovrydningen i 
troperne reduceret med mindst 10% om 
året i 1990’erne.

De vigtigste årsager til skovrydning i 
troperne er dels udvidelse af subsistens 
landbrug i Afrika og Asien, dels store 
økonomiske udviklingsprogrammer der 
omfatter flytning af større befolknings
grupper, landbrug og infrastruktur i 
Latinamerika og Asien. Andre årsager til 
forringelse af skovene er for stærk 
hugst af industritræ og brænde, over

græsning, skovbrand, insektskader og 
sygdomme, stormfald samt luftforure
ning.

Kilde Pressemeddelelse fra FA O 
10.8.00.

Orkantræ i kraftværk
Enstedværket ved Åbenrå er efter som
merferien begyndt at fyre med træflis 
fra stormfaldet i december 1999.

Kraftværket er bygget til at kunne 
fyre med både halm og flis. Normalt 
bruges 120.000 ton halm og 30.000 ton 
flis om året, men det ændres nu til 
75.000 ton, hhv. 60.000 ton. Dermed 
hjælper kraftværket lidt med til at rydde 
op i de store mængder træ der ligger i 
de sønderjyske skove.

Kraftværkets direktør har oplyst at 
selvom flis normalt er dyrere regner han 
med at få aftaler med leverandørerne, 
så omlægningen ikke fører til højere el
priser.

Kilde:Ritzau 23.7.00

DERES LEVERANDØR AF GRØNNE LØSNINGER ReTec
• • • •

JENZ FLISHUGGERE OG SØNDERDELERE

Vi leverer kvalitetsprodukter og totalløsninger indenfor flishugning, sønderdeling, neddeling, 
shredding, komprimering, makulering samt komposterings og sigtesystemer

Vi forhandler JENZ flishuggere 

HEM 35: ca. 120 m3 i timen 

HEM 25 D: ca. 70 m3 i timen 

HEM 25 Z: ca. 70 m3 i timen 

HEM 18 Z: ca. 40 m3 i timen 

HEM 12 Z: ca. 15 m3 i timen 

HEM 12 M: ca. 15 m3 i timen

40 års erfaring har bragt JENZ blandt de førende på det europæiske marked. Vi tilbyder et bredt 
program med stærke maskiner til konkurrencedygtige priser.

ReTec DK-6070 Christiansfeld Tlf. 7456 8106 Fax 7456 8581
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HVOR STABILE ER 
BLANDINGER

MED RØDGRAN OG LØVTRÆ?

Af Bruno Bilde Jørgensen 1) 
og Steffen Uldal 2)

Orkanen i december gav 
flere eksempler på at 
blandinger af rodgran og 
løvtræ (eg eller bøg) er 
mindre stabile end ren 
rødgran.

Praktikere opfordres 
til at melde ud om deres 
erfaringer. Hvis dette er 
et generelt fænomen 
bør det påvirke anbefa
linger om kulturer på 
stormfaldsarealer.

Sammenfatning
Decemberorkanen i 1999 viste eksem
pler på, at bevoksninger anlagt som 
rækkevise blandinger eller som skak
brætkulturer med rødgran og eg eller 
bøg er mindre stabile end renbestand 
af ensaldrende rødgran.

Hvis dette er et generelt fænomen, 
bør det naturligvis påvirke anbefalinger 
om kulturmodeller på stormfaldsarealer. 
Derfor opfordres praktikere kraftigt til at 
melde ud om deres erfaringer om stabi
liteten i blandingsbevoksninger med nål 
eller løv/nål.

1) Skov & Landskab(FSL)og
2) Vallø Stifts Skovbrug

Tidligere var rækkevise blandinger af 
bøg og rødgran en almindeligt anvendt 
metode til at etablere billige kulturer for 
at opnå en ren bøgebevoksning på 
længere sigt.

De tidlige tyndinger i bøg var kostba
re, da markedet for selvskovning af 
brænde ikke var til stede. Tanken var 
derfor nærliggende, at man i stedet for 
de kostbare tyndinger i bøg kunne 
høste juletræer eller cellulosetræ med 
positivt dækningsbidrag.

I dag anvendes rækkevise blandin
ger ikke særlig hyppigt, idet resultater
ne ikke levede op til forventningerne.
Der var problemer med at få de to 
træarter til at følges ad, og de rækkevi
se plantninger krævede meget hyppig 
pleje. Ofte resulterede blandingerne i 
en renbestand af rødgran i stedet for 
bøg.

En anden væsentlig årsag til, at blan
dingerne næsten blev opgivet er, at 
afsætningsforholdene har ændret sig. 
Selvskovning i bøg er i dag de fleste 
steder en fin forretning, mens det er 
svært at sælge juletræer fra den gode 
jord. Cellulosetræ er næsten umuligt at 
sælge, og vedkvaliteten i tømmer af 
rødgran fra den gode jord er ikke særlig 
god. Kort sagt er alle de afsætnings
mæssige forudsætninger faldet bort.

Rækkevise blandinger har dog fået 
fornyet aktualitet som kulturmodel på 
stormfaldsarealer (det er jo et krav med 
en eller anden form for indblanding for 
at få tilskud), og i skovrejsningsområ
der, selvom den skal anvendes med 
omtanke. En hurtigt startende træart vil 
kunne skabe læ for en langsommere og 
måske mere sart træart, og den række
vise blanding vil med den rigtige pleje 
kunne udvikle sig til en blandet bevoks
ning.

Et nyt aspekt er imidlertid risikoen 
for stormskader i sådanne blandinger af 
rødgran og løvtræ. Orkanen i december 
1999 gav nogle erfaringer om stabilite
ten i sådanne blandinger, dels i to FSL- 
forsøg med rækkevis blanding af bøg 
og rødgran, dels i blandingsbevoksnin
ger med eg og rødgran i Vallø Stifts 
Skove.

Beskrivelse af 
FSL-forsøgene
Sammen med Sveriges Lantbruksuni- 
versitet etablerede Statens forstlige For
søgsvæsen i 1980-1983 fire forsøg i 
henholdsvis Danmark og i Sverige med 
rækkevise blandinger af bøg og 
rødgran.

Formålet med forsøgene var bl.a. at 
undersøge, om blandede bevoksninger 
var mere stabile end renbestande. Såle
des forventes rødgranen at leve længe
re i blanding med bøg end i renbe
stand. En blandingsbevoksning af bøg 
og rødgran forventes også at være 
mere modstandskraftig overfor svampe- 
og insektangreb end renbestande af én 
af de to træarter.

I Danmark mislykkedes 1 forsøg i 
den tidlige kulturfase, og der er tre for
søg tilbage:
- Vallø Stifts Skove (Skovhusvænget afd.

52 og 53),
- Gråsten Statsskovdistrikt (Nørreskov

afd. 50), og
- Fyns Statsskovdistrikt (Lærkedal afd.

101),
Forsøgsarealerne blev plantet i foråret 
1980, 1981 og 1983.

Decemberorkanen medførte ingen 
uoprettelige skader i de tre unge for
søg. Forsøget på Gråsten Statsskovdi
strikt blev næsten ikke skadet, og i det 
følgende fokuseres kun på de to øvrige 
forsøg.

Forsøget i Vallø Stifts Skove og på 
Gråsten Statsskovdistrikt er anlagt på 
bedre jord end forsøget på Fyns Stats
skovdistrikt. De to forsøg er plejet 
omhyggeligt af værtsdistrikterne i 
kulturfasen, hvilket har givet særdeles 
velsluttede, komplette forsøg før orka
nen.

Der indgår syv forskellige gennem
gående kulturmodeller i forsøgene. En 
med bøg i renbestand, en med rødgran 
i renbestand og fem forskellige rækkevi
se blandinger.

I efteråret 1995 blev der - af hensyn 
til bøgene - i blandingsparcellerne hug
get de rødgranrækker som var naboer 
til bøge. Samtidigt blev hver 4. række 
borthugget i rødgranparcellerne.
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Figur 1. Forsøgsareal med rækkevis blanding af bøg og rødgran på Fyns Statsskov
distrikt.

Hver parcel er 0,2-0,4 ha, hvilket betyder, 
at forsøget kan følges til afdriftsalder. 
Rækkeafstanden er for begge træarter 
ca. 1,75 m, og planteafstand i rækken ca. 
1,75 m for rødgran og ca. 0,9 m for bøg. 
Dette svarer til et plantetal på ca. 3.300 
rødgran og ca. 6.400 bøg pr. ha i renbe
stand.

Der er anvendt udenlandske bøgeprove- 
nienser (Vallø: Tyskland; Fyn: Rumænien) 
og 2-3-årige bøgeplanter. Rødgranprove- 
niensen er F.71, Nødebo på Vallø og Fyn, 
og der er anvendt 4-årige planter.

Stormskader i 
FSL-forsøgene
I forsøget på Lærkedal på Fyn (figur 1) 
blev rødgranen noget skadet af orkanen, 
mens bøgen ikke havde skader over
hovedet. (Den gennemsnitlige be
voksningshøjde var i rødgran 8,3 m, og 
i bøg 6,5 m).

Foto 1 viser skader på rødgran, og 
figur 2 viser andelen af skadede 
rødgraner.

Parcellen med ren rødgran er flanke
ret af naboparcellerne med oprindeligt 
3 rk. bøg/ 4 rk. rødgran og 5 rk. bøg/ 3 
rk. rødgran. De tre parceller har næsten 
samme eksponering for vinden. Det 
interessante er, at i de to blandinger er 
42% af rødgranen skadet, mens kun 
16% er ødelagt i rødgranparcellen.

Det bemærkes samtidig, at bevoks
ningshøjden for rødgran i de tre parcel
ler er på samme niveau. Blandingen 3 
rk. bøg/ 3 rk. rødgran står beskyttet i en 
lavning, hvorfor der her kun var 6% ska
dede rødgrantræer. Af figuren fremgår,

Foto 1. Stormskadet rødgran i forsøg 
med rækkevis blanding af bøg og 
rødgran på Lærkedal, Fyn (oprindeligt 3 
rækker bøg og 3 rækker rødgran). Foto: 
Juli 2000; BBJ.

at der var en stor andel knækkede 
træer.

I Vallø-forsøget (figur 3), som ligger 
indpakket i høj løvskov, var der kun min
dre betydende skader. (Den gennem
snitlige bevoksningshøjde var for 
rødgran 11,9 m, og for bøg 9,2 m).

Figur 4 viser andelen af skadede 
rødgraner. Parcellen med 3 rk. bøg/ 3 
rk. rødgran blev hårdest ramt med 15% 
skadede rødgraner. Den ligger endda 
lige øst for rødgranparcellen hvor der 
var 2% skader.

Parcellen vest for rødgranparcellen

Figur 2. Stormskader i forsøg med rækkevis blanding af bøg og rødgran på Lærke
dal, Fyn. Nederst er angivet blandingsforholdet ved plantning. Der er tyndet efterår 
1995, hvor nærmeste rødgranrække op til en bøgerække blev borthugget. H angi
ver bevoksningshøjde i meter.

Fyn. Skadet rødgran i rækkevis blandinger med rødgran/bøg 
Plantet forår 1983
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M=12,5

Knækket-

1-1=12,9
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Figur 4. Stormskader i forsøg med rækkevis blanding af bøg og rødgran på Vallø 
Stifts Skovbrug. Nederst er angivet blandingsforholdet ved plantning. Der er tyndet 
efterår 1995, hvor nærmeste rødgranrække op til en bøgerække blev borthugget. H 
angiver bevoksningshøjde i meter.

(3 rk. bøg/ 5 rk. rødgran) og sydøst for 
rødgranen (3 rk. bøg/ 4 rk. rødgran) lig
ger i læ mod vest af en godt 30 meter 
høj egebevoksning, hvorfor skaderne i 
disse parceller var minimale. Hovedpar
ten af de skadede rødgraner i forsøget

knækkede, og med i faldet blev enkelte 
bøge beskadiget.

Stormskader på Vallø
Vallø Stift blev meget hårdt ramt af orka
nen, hvor der faldt hvad der svarede til

BØG 1877

3 bøg / 4 rødgran

Forsøg 1272
Vallø Stifts Skovbrug
Skovhusvænget

BØG 1870

Figur 3. Forsøgsareal med rækkevis blanding af bøg og rødgran på Vallø Stifts Skov
brug.

Vallø. Skadet rødgran i rækkevise blandinger med rødgran/bøg, 
Plantet forår 1980

18

4 G .

2-3 årshugster af nåletræ. Skaderne 
skete dels i eksponerede bevoksninger, 
dels i blandingsbevoksninger med 
typisk eg og rødgran.

Som eksempler er udvalgt fire 
stormskadede blandinger med rødgran 
og eg i Lellinge Frihed og Søllerup 
Indelukke. Blandingerne er omgivet af 
renbestande af bl.a. rødgran og 
sitkagran. To bevoksninger er anlagt 
som skakbrætkulturer (14 x 14 m), to 
med rækkevise blandinger (oprindeligt 
3 rk. eg/ 5 rk. rødgran).

Bevoksningerne er beskrevet i tabel 
1, og stormskaderne er illustreret i figur 
5. Foto 2-4 er fra bevoksningerne i 
gruppe 4.

Rødgran-eg blandingerne er ikke 
tyndet de sidste 5 år før orkanen - og 
alligevel er mellem 70 og 90% af 
rødgranen ødelagt af orkanen. Derimod 
har nabobevoksninger med ren rødgran 
og sitkagran med nær samme 
bestandshøjde og hugstbehandling/- 
interval meget lavere skadefrekvens (5- 
35%). Og dette til trods for, at nogle af 
disse bevoksninger var mere ekspone
ret for orkanen end blandingsbevoks
ningerne.

Egen i de blandede bevoksninger, 
dog især rækkevis blanding, blev 
meget beskadiget på grund af væltede 
og knækkede rødgraner jf. tabel 1. Der
for svarer genkultiveringsarealet cirka ti! 
70-90% af arealet.

Diskussion
De viste eksempler på blandingsbe
voksninger med rødgran og eg eller 
bøg viser overraskende en mindst lige 
så stor - eller større - ustabilitet i disse 
bevoksninger, sammenlignet med ren
bestande af gran. Forholdet gælder 
måske ikke alene for blanding mellem 
løv og nål.

På Holsteinborg skovdistrikt er der 
anlagt mange blandingsbevoksninger i 
nåletræ med f.eks. thuja/grandis/nord- 
mannsgran og grandis/rødgran. Orka
nen ramte distriktet meget hårdt, og 
næsten alt nåletræ over 10 m blev stor
mødelagt. Ifølge skovrider M. Herløw 
kunne der ikke iagttages større stabilitet 
hos disse blandingsbevoksninger end 
for rene bevoksninger med rødgran.

En mulig forklaring på den manglen
de stabilitet hos unge blandinger af 
rødgran og bøg kan være, at rødgranen 
overvokser løvtræarten, hvorved 
bevoksningen kommer til at fremstå 
som en stærkt tyndet, ret åben bevoks
ning. I de to FSL-forsøg var granens 
gennemsnitlige bevoksningshøjde cirka 
2-3 m højere end bøgens.

Det skal dog samtidigt understreges, 
at der som i Vallø-bevoksningerne med 
rødgran/eg ikke var tyndet i forsøgene 
de seneste fire år før orkanen, hvorved 
granen formodes at have haft tid til at 
stabilisere sig. De to forsøg viste jo 
også en høj andel af knækkede træer.

Naturligvis skal der tages et kraftigt
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Foto 2. Stormskader i rækkevis blanding af eg og rødgran (skadet: 70/50%) - midt i billedet. Til venstre ses en næsten uskadt 
sitkagran (skadet: 5%) og øverst en næsten uskadt rødgran (skadet: 5%) med samme bevoksningshøjde. Et lille hjørne af blan
dingsbevoksningen er intakt fordi sitkagranen gav læ. Søllerup Indelukke, Vallø Stifts Skovbrug. Se tabel 1: bevoksningsid:
4.rækkevis, 4.1 og 4.2. Foto: april 2000, BBJ.

Foto 3. Stormskader i rækkevis blanding af eg og rødgran (skadet: 70/50%). En del 
ege står op, men stammen er bøjet. Søllerup Indelukke, Vallø Stifts Skovbrug. Se 
tabel 1: bevoksningsid: 4. rækkevis. Foto: juli 2000, BBJ.

Foto 4. Stormskader i sitkagran (skadet: 
5%) vest for rækkevis blanding af eg og 
rødgran (skadet: 70/50%). Søllerup 
Indelukke, Vallø Stifts Skovbrug. Se 
tabel 1: bevoksningsid: 4.1, 4. rækkevis. 
Foto: juli 2000, BBJ.
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sælges og vurderes
Til mange interesserede
søges skovejendomme - især større 

til kapitalstærke erhvervsfolk fra hele landet. 
Ring og hør uforbindende nærmere 

- se også min hjemmeside
www.pb-landejendomme.dk

Diskretion efter ønske.
Statsaut. ejendomsmægler

PEDER BONDING 
Tlf. 8667 4444

mandag - fredag kl. 9-1 6

Vallø Stifts skovbrug. Skadet rødgran/eg og ren gran, dec. 1999 
(Bevoksningshøjder (m) er anført over søjler)
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Figur 5. Stormskader i bevoksninger på Vallø Stifts Skovbrug. I hver af de fire grup
per er først vist stormskaden i en blanding af rødgran og eg, derpå i 2-3 rene 
rødgran eller sitkagran bevoksninger der omgiver blandingsbevoksningen. Tallene 
over søjlerne angiver bevoksningens højde. Se også tabel 1.

Skov Bevoks-
nings-id

Art Nabobevoksning Areal 
placering ha

Alder
år

Højde
meter

Skadet
%

Sidst
tyndet

Lellinge 1.skakbræt RGR/EG 3,37 48 20 80/30 f. 1994
Frihed 1.1 RGR Øst for RGR/EG 1,16 41 21 15 f. 1995

1.2 RGR Øst for RGR/EG 0,40 33 17 20 f. 1995
1.3 RGR Vest for RGR/EG3,01 35 18 15 f. 1990

Lellinge 2.skakbræt RGR/EG 2,14 46 20 80/60 f. 1991
Frihed 2.1 RGR Nord for RGR/EG1,62 40 20 25 f. 1991

2.2 RGR Nord for RGR/EG1,35 34 17 5 f. 1995
2.3 SGR Syd for RGR/EG 1,55 37 20 10 f. 1991

Lellinge 3.rækkevis RGR/EG 2,16 49 24 90/70 f, 1995
Frihed 3.1 RGR Øst for RGR/EG 2,71 59 26 35 f. 1986

3.2 RGR Syd for RGR/EG 0,98 38 20 20 f. 1995
3.3 RGR Vest for RGR/EG 1,52 32 15 10 f. 1995

Søllerup 4.rækkevis RGR/EG 4,83 43 20 70/50 f. 1993
Indelukke 4.1 SGR Syd for RGR/EG 2,84 35 20 5 f. 1993

4.2 RGR Vest for RGR/EG3,71 37 20 5 f. 1992

Tabel 1. Stormskader (skønnede værdier) i fire bevoksninger med blanding af eg 
og rødgran på Vallø sammenlignet med omgivende renbestande med rødgran og 
sitkagran. (Rækkevis blanding er oprindelig 5 rødgran / 3 eg. Skakbræt blanding = 
14 x 14 m felter). Skadesprocenterne er illustreret i figur 5. Se også foto 2-4.

forbehold med at generalisere ud fra de 
to unge forsøg, hvor naboforhold og 
eksponeringsgrad har betydelig indfly
delse på stabiliteten.

De fire bevoksninger med 
rødgran/eg i Vallø Stifts Skove er mere 
økonomisk interessante med bevoks
ningshøjder på 20-24 meter. De meget 
store stormskader i blandingsbevoks
ningerne i forhold til ren rødgran og 
sitkagran var en generel iagttagelse på 
distriktet efter orkanen.

Hvis det er en generel iagttagelse på 
landsplan, at række- og skakbræt-blan
dinger med rødgran og bøg eller eg er 
mindre stabile end renbestand med 
rødgran, så bør det naturligvis påvirke 
anbefalinger for kulturmodeller på 
stormfalds- og skovrejsningsarealer.

FSL er derfor meget interesseret i at 
få tilbagemeldinger fra praktikere vedr. 
erfaringer med blandingsbevoksningers 
stabilitet. Henvendelse kan ske til Bruno 
Bilde Jørgensen.

SKOVVOGNE
f-føtwéd C^enteM,
VOGNFABRIK
v/Mogens Pilegaard . Hagensvej 15 
9530 Støvring . Telefon 98 37 33 88

mm
]] Skovser vice 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 f.eks.:

Skovning inkl. udkørsel af løvtræ 100 kr. pr. m3

Topkapning af overstandere 400 kr. stk.
MERI fræsning med 2,5 meter fræser 775 kr. i timen 
Flishugning med kranmadet TP 960 650 kr. i timen
Hegn- og rabatklipning 450 kr. i timen

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

Kommer over hele Sjælland og Lolland-Falster

K/ngS^
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SKOVHISTORIE PÅ 
SYDHAVSØERNE

Skovbrugsmagasinet på 
Corselitze har indrettet 
gamle karlekamre, har 
lavet hjemmeside og en 
database over alle 
effekter.

Skovbrugsmagasinet på Corselitze 
betegner sig selv som "et hjørne af 
dansk skovbrug”. Og det er tilfældet i 
flere henseender. Det dækker et hjørne 
af landet - Lolland-Falster og Sydsjæl
land - og det dækker skovhistorien som 
er et lille - men vigtigt - hjørne af dansk 
skovbrug.

Skovbrugsmagasinet er mest kendt 
for sin ret store samling af gamle red
skaber fra lokalområdet. Men i begyn
delsen af august havde magasinet invi
teret venner, samarbejdspartnere og 
sponsorer for at markere at man også 
anvender den nyeste teknik:

* Der er lavet en hjemmeside hvor man 
kan få en oversigt over aktiviteterne på 
omkring tyve skærmsider. Adressen er 
- gæt én gang - www.skovbrugsmaga- 
sinet.dk

#■

i- *

En kvashugger - bundter af kvas blev ført Ind i åbningen foran på maskinen og 
hakket i mindre stykker egnet til optænding.

* Man har registreret alle magasinets 
godt 1000 effekter på elektronisk form. 
Der er optaget et foto - i udmærket 
teknisk kvalitet - af de vigtigste effekter,
i alt 354 styk. Der er desuden glimrende 
søgemuligheder i registeret (som i 
øvrigt er opbygget af Tru Is Wiberg).

På elektroniske kartotekskort er noteret 
data om redskabet samt i en del tilfælde 
beskrivelse af redskabets brug. Netop 
den sidste del skal fortsat udbygges 
gennem samtaler med ældre skovfolk 
der kan fortælle hvordan arbejdet foregik 
sin tid.

Ved opbygningen af databasen er 
anvendt Jagt- og Skovbrugsmuseets 
systemer, så det vil være muligt at sam
køre mange af oplysningerne.

* Databasen rummer desuden et lille 
arkiv over samtaler med ældre skovfolk 
der fortæller om arbejdet i skoven, og 
en liste over magasinets litteratur.

Man kan få adgang til databasen 
efter nærmere aftale - men det er tanken 
med tiden at gøre den tilgængelig på

v.
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Skovvippe som blev brugt ved læsning af større kævler frem til 1950. Kraften 
forøges 29 gange, og bismerstangen (der stikker ud fra den lodrette støtte) blev 
betjent af én mand.
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Redskaberne er tæt ophængt i de gamle 
hestebåse, opdelt efter emner Her ses 
redskaber til kulturarbejde.

Skovbrugsmagasinet pa Corselitze Microsoft Internet Explorer

Filer Bediger Vis Foretrukne Funktioner fcljæip

, © m a EJ J ■J S3 „ (aJ &
J Tilbage Frerfifed Stop Opdater Startside Søg Foretrukne Oversigt Udskriv Rediger Diskuter Dell Home

Adresse |£) http://vw\v.skovbrugsmagesinet dk/ 2G4 Hyperlinks ”

Hr,;- - K-',m ■
; * -V - Skovbrugsmagasinet på 

Corselitze...
Skovbrugs magasinet
Arrangementer
Hestestalden
Fotosamling
Interviews
Biblioteket
Databasen
Redskaber
Parken

V
Heistestaldert FotosamlingBiblioteket

CZZ}n
Skovbrugsmagasinet RedskaberInterviews

Arrangementer

Udlait

::jfl Start j i, 23 (SiGroupWis... | ^jinagasin9 ... ||j£] Skovbrug

Forsiden på Skovbrugsmagasinets nye hjemmeside

Internet

Paint Shop.„| Stifinder -... | :<rEA?3' 12:5?

internettet. I så fald vil der være skabt et 
meget nyttigt redskab for alle historisk 
interesserede.

Der ligger et stort arbejde bag de to 
nyskabelser i form af frivilligt arbejde fra 
interesserede skovfolk. Og en økonomisk 
hjælp fra sponsorer - Unidanmarkfonden 
har støttet opbygningen af hjemmesi
den, og registreringen er støttet af først 
og fremmest Knud Højgårds Fond. Men 
også andre sponsorer har bidraget - Det 
Classenske Fideicommis, P. Øland A/S, 
Stubbekøbing Kommune og GeoConsult.

Karlekamre
En anden ret ny ting er at de gamle karle
kamre er blevet sat i stand.

Magasinet holder til den gamle 
hestestald - en meget lang bygning der

støder op til gådspladsen foran hoved
bygningen. I den "fine” ende af byg
ningen var der herskabsstald. I den 
anden ende var stalden for arbejdsheste, 
det er her redskaberne opbevares nu.

Den midterste del af bygningen 
rummer redskabsrum og en række karle- 
kamre, fordi karlene skulle være tæt på 
hestene. Karlekamrene er bygget i 
1904-6 og er nu restaurerede.

Der er en række rum som er møble
rede og giver et indtryk af hvordan folk 
levede dengang. I samlingsstuen er 
opsat en række sort/hvid forstørrelser 
der viser arbejdssituationer, bl.a. skov
ning og udskibning af træ fra stranden.

Redskaberne
Midt i begejstringen over al elektronikken

skal man ikke glemme hvad det egentlig 
handler om - nemlig den store samling 
af gamle skovbrugsredskaber.

Da magasinet blev etableret i 1988 
var formålet simpelthen at indsamle de 
mange redskaber som lå rundt omkring 
i lader og i løbet af få år kunne gå tabt.

Stalden rummer 30 båse, som er 
brugt til at opdele redskaberne i grupper 
efter deres anvendelse. Da formålet 
med magasinet først og fremmest er at 
bevare er der Ikke gjort ret meget ud af 
ophængningen. Redskaberne hænger 
tæt sammen, og i nogle af de gamle 
hestebåse kan det være lidt svært at 
komme til.

Enkelte steder er der ophængt en 
seddel som fortæller lidt om redskabet, 
men ellers har der ikke været mulighed

F F\
r
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En tidlig udgave af en kratrydder Der er ved at blive lavet en database over effekterne med 
billede og en kort beskrivelse (her skovvippen)
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Nyindrettede karlekamre - der var ikke meget plads til privatliv Der var ikke 
madrasser, men sengehalm som blev skiftet 2 gange om året - og mus var ofte 
faste beboere i halmen.

for at gøre meget ud af formidlingen. 
Derfor vil mange have brug for en 
fagmand til at fortælle hvad det er man 
ser.

Det var dog ikke kun håndredskaber 
der blev brugt i skoven i gamle dage. 
Man har også udviklet større hestetruk- 
ne og traktordrevne redskaber.

I stueetagen ses kævlevogne bereg
net til at udkøre de store kævler som 
vanskeligt kunne trækkes af heste. En 
transportabel kvashugger blev især 
brugt under besættelsen hvor skovene 
leverede store mængder kvas til 
optænding. Og man kan endog se en 
skærveknuser, et monstrum af støbejern 
som kunne knuse sten større end en 
knyttet hånd.

På loftet er der yderligere et antal 
større genstande: Harver, fræser, kævle
vogn, slæder til udslæbning af mindre 
effekter, skovvipper til at løfte kævler op 
på en vogn og en afkortningsvippe til at 
løfte kævlen før afkortning, oldenmaskine 
til rensning af olden, samt planteskole
maskiner til rodskæring, såning, og 
tromling.

Der er flere arbejdsskure uden fast 
bund og med vandrette stænger i siden 
så de let kunne bæres af to mand. Primi
tive med vore dages øjne, men sikkert 
en stor forbedring for skovarbejdere der 
var tvunget til at være udendørs hele 
dagen uanset vejret.

Der er redskaber til at behandle ege
bark hvorfra man udvandt stoffer til 
garvning af læder. Barken blev aftaget 
når den var løs ved udspring med en 
barkspade, den blev lufttørret og hakket 
i småstykker og derefter solgt. Dette

arbejde fandt sted på Corselitze helt 
frem til 1973.

En dukke viser påklædningen for en 
skovarbejder - før der blev tænkt på 
sikkerhed og arbejdskomfort. Og der 
vises en skovfogedelevs værktøjskasse 
- han skulle selv medbringe alle hånd
redskaber når han skulle i praktik.

Parken
Hvis man er nede at se magasinet kan 
man også slå et smut gennem parken. 
Der ligger her et fredet ishus fra slutnin
gen af 1700-tallet.

Ishuse var almindelige mange steder 
på godserne. Før køleskabenes tid 
huggede man isen op af søer om vin
teren og bragte den ind i ishuse (eller 
en jordhøj som fx blev kaldt iskælder- 
bakke). Den store mængde is kunne 
vare det meste om somimeren.

Behov for flere 
magasiner?
Inden for det ret lille geografiske område 
som magasinet dækker er det lykkedes 
at indsamle over 1000 effekter. Inden for 
en række områder er man nu godt 
dækket ind - men der er stadig huller 
som gerne må dækkes ind, så magasinet 
modtager stadig genstande.

Skovbrugsmagasinet dækker kun 
det sydøstlige Danmark. Men er der 
ikke andre dele af landet hvor der findes 
mange redskaber gemt i lader og ud
huse9 Redskaber som bør indsamles 
så de ikke går tabt.

Skovbrugsmagasinet på Corselitze 
beskriver naturligt nok helt overvejende 
løvtræskovbruget. Men hvad med nåle

Skovbrugsmagasinet
Skovbrugsmagasinet på Corselitze er 
en selvejende institution der er stiftet i 
1988. Det har hjemsted i den gamle 
hestestald der tilhører Det Classenske 
Fideicommis.

Skovbrugsmagasinets primære 
opgave er at indsamle og bevare 
oplysninger om skove og skovdrift på 
Lolland-Falster og Sydsjælland. Det 
kan omfatte redskaber, oplysninger 
om driftsformer, metoder og arbejds
vilkår i form af fx gamle driftsplaner, 
regnskaber og arbejdsjournaler samt 
bånd med interview. Magasinet 
dækker primært perioden fra århund
redskiftet til omkring 1975 og viser 
herved udviklingen fra brug af 
hjemmelavet håndværktøj til nutidens 
industrialiserede skovbrug.

Mindre redskaber er ophængt i de 
gamle hestebåse, mens loftet bruges 
til en række af de større redskaber 
(de største og tungeste står dog i 
stueetagen). Magasinet råder over 
800 m2.

Skovbrugsmagasinet modtager 
stadig gerne gamle redskaber, fotos 
og lignende af historisk interesse fra 
det sydøstlige Danmark. Kontakt 
magasinet på adressen neden for.

Skovbrugsmagasinet betragter sig 
ikke som en konkurrent til det etab
lerede museumsvæsen. Hvis man vil 
vide mere om dansk skovbrugshistorie 
anbefales det derfor at besøge 
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i 
Hørsholm nord for København.

Magasinet har lavet en hjemme
side med adressen www.skovbrugs- 
magasinet.dk hvor der er beskrivelse 
af magasinet og dets aktiviteter. På 
hjemmesiden findes i øvrigt en ret 
omfattende liste over andre museer 
mv. i Danmark og Sverige hvor man 
også kan finde historiske oplysninger.

Magasinets aktiviteter er baseret 
på frivilligt arbejde. Derfor er der kun 
åbent to gange om året - den 2. 
søndag i maj og i september (kl. 10- 
16). Desuden er der åbent for sel
skaber året rundt efter aftale. Adresse: 
Tromnæs Alleen 2, 4800 Nykøbing F. 
tlf. 54 44 70 29, fax 54 86 03 74.

Formand er skovfoged Thyge 
Andersen, tlf. 54 85 03 70, e-mail 
thygea@post11 .tele.dk

Parken er åben hver dag fra kl. 9- 
18. Der er adgang til toilet fra parken.

Skovbrugsmagasinets logo er

træskovbruget. Findes der ikke mange 
gamle redskaber fra hedeskovbruget 
og hedens opdyrkning som bør bevares 
for eftertiden?

sf

tegnet af Vif Dissing, der er blevet 
inspireret af ’’Ormen hin Lange” - en 
fjedertandsharve der blev brugt til at 
rense stribekulturer med hest.
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PLANLÆGNING AF 
SKOVREJSNING

- FOR MILJØETS SKYLD

Af Karin Hansen, Lars Vester
dal og Martin Hvidberg, Skov 
& Landskab (FSL)

Et nyt projekt skal 
udvikle et værktøj til at 
projektere skovrejsning 
på den miljømæssigt 
bedste måde.

Værktøjet er baseret 
på geografiske informa
tionssystemer (GIS), 
allerede tilgængelige

data samt forsøg som 
vil give større viden om 
udvaskning af nitrat, 
grundvand og binding af 
kuldioxid.

Interesserede brugere 
opfordres til at kontakte 
forfatterne.

m:

Luftfoto over en del af Vestskoven ved København, hvor projektet AFFOREST undersøger skovrejsningens effekt på vandkvali
tet og kulstofbinding i 10 bevoksninger. De runde cirkler angiver hvert af tre målepunkter per bevoksning.
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Forskningscentret for Skov & Landskab 
koordinerer et nyt EU projekt ved navn 
AFFOREST. AFFOREST er akronym for 
"Afforestation management in north
western Europe - influence on nitrogen 
leaching, groundwater recharge, and 
carbon sequestration”.

Projektet er bevilliget i EU’s 5. Ramme
program under programmet for "Energi, 
Miljø og Bæredygtig Udvikling". Dan
marks samarbejdspartnere i AFFOREST 
er fra Holland, Belgien og Sverige.

Effekt
af skovrejsning
I mange EU lande, herunder Danmark, 
intensiveres skovrejsningen i disse år. I 
Danmark er det som bekendt Folke
tingets mål, at skovarealet skal fordobles 
i løbet af de næste 80-100 år. Målene er 
bl.a. at sikre rent drikkevand, forøge 
lagringen af kuldioxid og etablere skove, 
der kan tilgodese rekreative hensyn i 
nærheden af byerne.

De fleste af de nye skove vil blive 
plantet på landbrugsjord, som har 
været gødet, kalket og behandlet med 
pesticider. Efter tilplantningen "arver” 
den nye skovjord landbrugsjordens 
egenskaber.

De tidligere landbrugsjorde indeholder 
i forvejen rigeligt med kvælstof. Skovene 
kan derfor have svært ved at opsuge en 
stor tilførsel af kvælstof fra atmosfæren 
(som skyldes forurening fra biler, kraft
værker mv., red.). Det kan give risiko for 
en vis udvaskning af nitrat til grund
vandet fra de nye skove.

Vi ved, at dannelsen af grundvand er 
mindre under skov end under landbrugs
jord. Mængden kan dog sandsynligvis 
optimeres og udvaskningen af nitrat 
minimeres gennem valg af træarter, 
metode ved tilplantning, mm. I AFFO
REST skal vi bl.a. undersøge kvælstof- 
kredsløbet og udvaskningen af nitrat til 
grundvandet i flere tidsserier af unge 
skove plantet i de seneste 30 år på tid
ligere landbrugsjord.

I forbindelse med underskrivelse af 
Kyoto-protokollen (om begrænsning af 
C02-udslip, red.) har Danmark og de 
andre deltagerlande forpligtet sig til at 
nedsætte udledningen af kuldioxid i 
fremtiden. Protokollen åbner samtidig 
mulighed for, at det enkelte land kan 
modregne bindingen af kuldioxid i 
nyplantet skov, når den endelige udled
ning gøres op.

Bindingen af kuldioxid i de nye skove 
er således relevant, men endnu er 
vores viden begrænset. Kulstofkreds
løbet og dets sammenhæng med 
kvælstofkredsløbet skal derfor også 
undersøges i de omtalte tidsserier af 
bevoksninger.

En evt. mobilisering af giftige tung
metaller fra den tidligere landbrugsjord 
er også et potentielt miljøproblem, men 
dette undersøges for øjeblikket i et 
andet EU projekt ved navn MEMO.

Mål med projektet
AFFOREST fokuserer på miljøeffekter af 
skovrejsning. Projektet skal bl.a. gøre 
det muligt at planlægge skovrejsning 
bedre i relation til C02-binding, nitratud
vaskning og grundvandsdannelse. I 
projektet indgår dels de omtalte felt
undersøgelser i bevoksninger af forskel
lige aldre, dels evaluering af eksisterende 
data, dels modellering af processer i de 
nye skovøkosystemer.

Desuden skal der udarbejdes et 
værktøj til hjælp ved planlægning af 
fremtidens skove. Dette værktøj skal 
bygge på ny viden fra projektet samt på 
en større database med landskabsdata, 
jorddata, meteorologidata m.m. Værk
tøjet skal baseres på Geografiske Infor
mationssystemer (GIS) og skal udvikles 
inden år 2004, hvor projektet afsluttes.

Spørgeskema 
og seminar
Det er specielt vigtigt for os at udvikle 
planlægningsværktøjet i samarbejde 
med de kommende brugere af et 
sådant system. Dermed sikrer vi, at 
systemet bliver anvendelsesorienteret, 
og at det vil få værdi i den fremtidige 
planlægning af skovrejsningsområder i 
Danmark, i projektets samarbejdslande 
og i resten af Europa. Derfor er vi 
afhængige af hjælp fra interesserede.

Samtidig med at denne artikel 
udkommer, har vi udsendt et spørge
skema til en række potentielle brugere 
af det kommende planlægningsværktøj. 
Hvis du som interesseret bruger ikke 
har modtaget dette, beder vi dig om at 
tage kontakt med os.

Som et yderligere led i kontakten 
med potentielle brugere, afholder vi en 
temadag fredag den 13. oktober 2000. 
hvor vi taler om skovrejsning og miljøef
fekter samt informerer om projektet i 
detaljer. Vi håber da på at få en givtig 
dialog om, hvad et sådan værktøj bør 
kunne og hvordan det bedst vil være til 
hjælp i planlægningsprocessen.

Inden da vil vi gerne opfordre even
tuelt interesserede i det videre arbejde 
med planlægningsværktøjet til at kon
takte os. Send os en e-mail (fsl@fsl.dk) 
eller ring til os og få en snak om projektet. 
Vi ser frem til at høre fra jer.

AFFOREST fokuserer på miljøeffekter 
af skovrejsning. Projektet skal bl.a. gøre 
det muligt at planlægge skovrejsning 
bedre i relation til C02-binding, nitrat
udvaskning og grundvandsdannelse.

FLISHUGGERKNIVE
BRÆNDESAVKLINGER
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KNOP & Co. ApS
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UDLAND

NATURNÆRT 
SKOVBRUG 
I TYSKLAND

Af skovbrugsstuderende 
Jens Lund og Karen Hoyer

I Tyskland bruges man
ge former for naturlig 
foryngelse. Der er 
meget debat om skov
brugets driftmetoder.

Vildtets indflydelse 
begrænses gennem et 
hårdt jagttryk.

En del skovområder 
skal primært beskytte 
lavere områder mod lav
iner. Laviner undgås ved 
rejsning af stålhegn og 
jagt på råvildt.

Denne artikel blev indleveret i novem
ber 1999, men er desværre blevet 
udskudt pga. de mange artikler om 
stormfaldet.

Red.

Tyskland var i 1999 vært for IFSS - 
generalforsamlingen i den internationale 
forening af skovbrugsstuderende. Sym
posiet, som det kaldes, fandt sted i 
perioden den 8.-23. september 1999.

Foto 1 og 2. En blandingsbevoksning af ædelgran og douglasgran med bøg og ær nær Freiburg. Gennem plukhugst skabes et 
meget varieret skovbillede med flere etager.
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Foto 3. Terrænet er meget stejlt i dette område i Weisswand, og det er derfor meget 
udsat for laviner

Foto 4. Man rejser kraftige stålhegn, som 
kan holde på sneen og give træerne 
mulighed for at genetablere sig. Derved 
søger man at undgå laviner. Fra Weiss
wand, få hundrede meter fra foto 3.

Der deltog 99 skovbrugsstuderende fra 
fakulteter i mere end 30 lande.

Temaet for de fjorten dages ekskursi
oner og work-shops var: “Forest history 
- Link to our future”.

Tyskland
Tyskland er med et areal på 35,7 mio. 
ha et stort land efter europæiske for
hold. Heraf udgør skoven 10,5 mio. ha 
eller næsten 30% af landet. Klimaet er 
tempereret med et stærkt kontinentalt 
præg.

Det naturlige skovdække består af 
tempereret løvskov, der i højderne går 
over i tempereret nåleskov. I dag består 
2/3 af skovarealet af nåletræ, da disse 
favoriseres i dyrkningen.

Skovbruget og den tilknyttede indu
stri beskæftiger næsten 700.000 men
nesker. Skovindustrien producerer årligt 
for en værdi af 172 mia. DM eller 
næsten 5% af BNP - landets samlede 
produktion. Skovbruget er altså en 
væsentlig erhvervssektor i Tyskland.

Den tyske landskabshistorie minder i 
høj grad om den danske. I historisk tid 
tilhørte skovene kejseren, mens bønder
ne havde græsningsretten. Dette 
system førte til en forarmning af skove
ne, hvorfor kejseren ophævede 
græsningsretten. Som kompensation 
modtog hver bonde et lille stykke skov, 
hvilket skabte et system med mange 
små private skovejere som også ken
des fra Danmark.

I dag er knap 40% af skovene i stats
eje, mens resten er nogenlunde ligeligt 
fordelt mellem på den ene side private 
ejere og på den anden side fonde, kir
ker m.m. Der findes næsten 350.000

ejendomme med et skovareal på min
dre end 50 ha, heraf 85.000 mindre end
1 ha.

Skovbruget
Det tyske skovbrug er baseret næsten 
udelukkende på naturligt forekommen
de træarter. Blandt nåletræerne er 
rødgran, aim. ædelgran og skovfyr i 
nævnte rækkefølge dominerende.

Derudover dyrkes enkelte steder 
douglasgran, der blev indført fra Nord
amerika i forrige århundrede. Arten 
vokser fortrinligt i bl.a. de sydtyske 
alper og kan ydermere selvforynge sig 
ved frøfald.

Dyrkningen af douglasgran har skabt 
en heftig debat i erhvervet og på univer
siteterne. Modstanderne mener at 
douglasgranen er et fremmedelement, 
der forurener floraen. Tilhængerne ser 
douglasgran som et nyttigt gavntræ og 
mener det er fuldt forsvarligt at dyrke 
den i blanding med hjemmehørende 
arter.

Den yderst selvkritiske debat kører 
stadig. Den viser tydeligt, at det tyske 
skovbrug er underlagt velviljen hos en 
række miljøorganisationer med stor ind
flydelse hos befolkningen. Selvom den 
tyske befolkning sætter stor pris på sko
ven til friluftsliv og som leverandør af 
træprodukter, har skovbruget som 
sådan ikke noget specielt godt ry.

Dette kan kun vække undren hos en 
udenforstående betragter, idet driften af 
de tyske skove foregår under nøje hen
syntagen til naturgrundlaget.

Naturnær skovdrift
Som i Danmark er stort set alle skove i

Tyskland påvirket af mennesker. Vore 
ekskursioner rundt i landskabet efterlod 
det indtryk, at tyske skove dyrkes efter 
høje standarder.

Hovedparten af de skove vi så 
bestod af uensaldrede, blandede 
bevoksninger, der fik lov at selvforynge 
sig. Det fungerede godt, idet de dyrke
de arter som oftest var naturligt fore
kommende på stedet.

Under vore ekskursioner blev vi 
præsenteret for forskellige dyrknings
metoder. Lysstilling af en midaldrende 
bevoksning, hvorved der skabes en ny 
underetage var en vidt udbredt metode.

I en fondsejet skov ved Freiburg, 
nær den tysk-franske grænse, så vi et 
eksempel på en blandet bevoksning 
domineret af douglasgran og almindelig 
ædelgran. Træerne fik lov at nå meget 
store dimensioner, og hugsten foregik 
ved plukhugst. Dette skabte et utrolig 
varieret skovbillede med flere etager og 
åbne pletter mellem de imponerende 
overstandere. Se foto 1 og 2.

En anden interessant foryngelsesme
tode så vi i det tidligere Østtyskland 
nær Dresden.

Et stort areal bevokset med rødgran 
blev forynget i striber ved, at der hvert 
år blev lysstillet ca. tredive meter ind i 
bevoksningen fra læsiden. Dermed 
startede foryngelsen inde i bevoksnin
gen under beskyttede kår, og de unge 
planter fik en god start, inden overeta
gen blev fjernet.

Enkelte steder blev der indplantet 
“øer” af almindelig ædelgran og bøg i 
den gamle bevoksning, så disse planter 
fik det nødvendige forspring, før foryn
gelsen nåede “øen". Dermed fremkom
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Foto 5 og 6. Stenskred kan udløse vældige kræfter. 2500 kubikmeter kalksten er 
skredet ned fra bjerget i midten, og støvet har lagt sig som sne over et stort områ
de. Billederne er optaget i september. Fra Berchtesgaden nationalpark.

en uensaldret blandingsbevoksning, og 
man undgik ifølge den lokale skovfoged 
stormfald under foryngelsesprocessen. 
Det pågældende sted var denne prak
sis blevet indført allerede i slutningen af 
1940’erne af en fremsynet forstmand.

Højt jagttryk
Vi kunne ikke undgå at bemærke den 
totale mangel på hegning omkring 
foryngelserne. Denne meget omkost
ningstunge foranstaltning undgik man 
ved at holde et meget højt jagttryk - 
især i områder under foryngelse.

I de forstligt drevne skove vi besøgte 
blev råvildtet nærmest betragtet som 
skadedyr, Hensynet til dyrkningen kom 
suverænt i første række. Afskydningen 
blev ofte forestået af ganske få perso
ner, der fik jagtretten mod at holde 
råvildtbestanden nede.

Et noget andet forhold til vildtforvalt
ning end det vi praktiserer i Danmark.

Skov med 
alternativt formål
Skov drevet med det ene formål at sta
bilisere landskabet er ikke et almindeligt 
syn i Danmark.

Derimod er det et overordentligt vig
tigt emne i Tyskland, hvor det kuperede 
og bjergrige terræn skaber risiko for 
laviner samt jord- og stenskred.

Schauinsland i Schwarzwald nær 
grænsen til Frankrig er et godt eksem
pel på vigtigheden af skov som stabili
serende faktor.

Stedet vi besøgte var en stærkt hæl
dende bjergside bevokset med blandet 
nåle- og løvskov. I slutningen af forrige 
århundrede var dette område totalt 
goldt - ødelagt af intensiv græsning og

rovdrift på skovens træer. Erosion hav
de på det nærmeste blotlagt den nøgne 
klippe.

Så fredede man området for land
brug og gik igang med at plante træer. I 
løbet af hundrede år voksede skoven 
op, og stedet er nu en velbesøgt turist
attraktion.

De sidste mange år havde skovdrif
ten udelukkende haft til formål at bevare 
området uændret. Løvtræandelen holdt 
man kunstigt højt, og lodsejerne blev 
belønnet økonomisk af staten for at dyr
ke skoven ekstensivt.

Stenskred og laviner
Et andet eksempel på den samme pro
blematik så vi i Weisswand, et bjergom
råde i de sydtyske Alper. Området er 
berygtet for sine laviner og stenskred, 
der gang på gang blokerer en vigtig 
hovedvej, som skærer gennem Alperne. 
Forskellige løsningsmodeller blev over
vejet, bl.a. at bygge en vejtunnel gen
nem dalen.

I stedet forsøger man at lukke de 
“gange”, som lavinerne kommer ned 
gennem. Disse lavinegange er 8-10 
meter brede striber ned over bjergsi
den, som tidligere laviner har ryddet 
fuldstændig for træer. Er en sådan gang 
først lavet, har bevoksningen meget 
svært ved at lukke den igen.

Derfor forsøger man kunstigt at gen
skabe bevoksningens stabiliserende 
effekt ved med korte mellemrum at rejse 
stålhegn ned gennem gangene. Formå
let er at sikre, at sneen ikke kommer op 
i fart. Sker det, vil hegnene ingen effekt 
have.

Mellem hegnene planter man løv- og 
nåletræer. Meningen er, at de plantede

træer med tiden kan overtage hegne
nes funktion. Se foto 3 og 4.

Problemet med laviner skyldes til
dels, at sammensætningen af træarter 
er ændret som følge af en stigende 
vildttæthed i bjergene. Råvildtet er gen
nem de sidste par hundrede år søgt op 
i bjergene, presset af den stadigt mere 
intensive arealudnyttelse i dalene. 
Råvildtet førte over en lang årrække til 
en faldende andel af bøg på bjerg
skråningerne, og det gav lavinerne let
tere spil.

Gennem intensiv jagt på råvildtet i de 
relevante områder søger man nu at 
hjælpe naturen til at ændre træartsfor
delingen tilbage mod det oprindelige.

En statistik over det antal dage 
hovedvejen var lukket før og efter heg
nene blev rejst viste en klar effekt.

Nationalparker
Et stenskred kan være meget voldsomt, 
og det blev illustreret for os med al 
tydelighed i Berchtesgaden national
park i de sydtyske Alper på grænsen til 
Østrig.

Ugen inden vi ankom var her styrtet 
2500 kubikmeter kalkstensklippe 1000 
meter ned. Da det ikke havde regnet i 
ugen imellem lå støvet stadig som et 
hvidt snedække i et område på ca. 100 
ha omkring styrtet. Et helt utroligt syn!
Se foto 5 og 6.

Berchtesgaden blev erklæret natio
nalpark i 1978, men havde da allerede 
været under staten Bayerns beskyttelse 
i halvtreds år. Således fungerede områ
det som Hermann Gorings private jagt
revir i trediverne.

Parken drives yderst professionelt og 
er et meget yndet turistmål. Gennem et 
net af stier og masser af information lyk
kes det for parkens administration at 
dirigere turismen uden om økologisk 
følsomme områder. Man kortlægger 
såkaldte kerneområder omringet af buf
ferzoner, som stierne føres udenom.

Adgang til parken er gratis. Indtæg
terne hentes dels på guidede ture over 
flere dage til fods og på ski gennem det 
smukke bjergområde, dels på salg af 
brochurer m.m..

I løbet af symposiet besøgte vi flere 
af Tysklands nationalparker, og det for
bløffede os, hvilke fantastiske naturrig
domme vort naboland rummer.

Summeret med de mange faglige 
diskussioner og sociale samvær med 
skovbrugsstuderende fra hele verden, 
udgjorde de fjorten dages oplevelse af 
Tysklands skovbrug og naturrigdomme 
en uforglemmelig oplevelse.

En stor tak skal lyde til Foreningen af Skov
brugsstuderende og Jubilæumsfonden ved 
KVL for økonomisk støtte til denne rejse.

Kilde:
Statistisches Jahrbuch uber Ernåhrung, 
Landwirtschaft und Forsten 1998. 

Landwirtschaftverlag GmbH.
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DM i udkørsel

Valmet køber Timbco
Der er sket en ny fusion inden for pro
ducenter af skovmaskiner. Den finske 
Partek koncern købte for nylig Timbco 
Hydraulics Inc som ligger i Wisconsin, i 
det nordlige USA. Timbco laver bælte
drevne fælder-lægger maskiner og er 
dermed et supplement til Parteks øvrige 
skovprodukter: Valmet skovmaskiner 
samt kraner fra Cranab, Loglift og Jon- 
sered,

Partek har i mange år markeret at for 
dem er skovbrug et kerneområde, som 
skal vokse både organisk og gennem 
opkøb.

Timbco har 6 modeller af fælder
lægger, som kan oparbejde op til 400- 
500 træer i timen. Maskinerne bruges 
både i tynding og afdrift og er særlig

egnet i stejlt og ujævnt terræn og på 
blødbund. Der produceres i dag 300 
maskiner om året.

Kilde:Just Forest juli 2000, udg. af 
Valmet, samt Skoven 5/00.

Dansk Skoventreprenør Forening deltog 
på Langesø messen den 17. august for 
andet år i træk med en velbesøgt stand. 
Samtidig afviklede vi DM i udkørsel af 
træ. Disciplinerne var som sædvanlig 
skovtransport, tyndingskørsel og tårn
bygning.

Som et nyt tiltag lavede vi Langesø 
Mesterskab i pyntgrøntskastning - en 
publikumsmagnet. Vinder i denne disci
plin blev Kenneth Bjerregaard.

Bestyrelsen ser hvert år frem til afhol
delsen af mesterskabet. Det er utroligt 
lækkert at arrangere DM, når de “gamle 
garvede" stiller op. Men det giver os 
utroligt meget, når der dukker nye del
tagere op, og de så ovenikøbet siger, at 
det er absolut ikke sidste gang vi har 
set dem.

Dansk Skoventreprenør Forening 
vægter det sociale ved et sådant arran
gement meget højt. For nok er det en 
konkurrence, men man hjælper hinan
den med gode råd.

Et sådant arrangement kan umuligt 
lade sig gøre uden sponsorstøtte. Og 
der skal lyde en stor tak til: Jonsered 
Danmark, Dansk Skovkontor, NCC Dan
mark, Q8, Silvatec A/S, Valtra Danmark, 
FMP - Gremo Svenska AB.

Og uden maskiner intet DM. Så vi er 
meget taknemlige for de maskiner som 
stilles til rådighed af: Valtra Danmark 
(Valmet 820), Gremo Svenska AB - FMP 
(Gremo 950), Silvatec A/S (Rottne F 12), 
Fyns Maskinskovning (MiniBrunett 678).

Vinderne af DM i udkørsel blev (se 
også foto):

Nr. 1 Torben Stabell. Arbejder hos 
Henrik Kjær, og kører til daqliqt med 
Gremo 950.

Nr. 2 Kenneth Bjerregaard. Sydjyl- 
lands Maskinstation, kører med Timber- 
jack 1270.

Nr. 3 Poul H. Johansen. Arbejder ved 
Gisselfeldt Kloster kører med Gremo 
950.

Nr. 1 - 2 deltager ved EM som afhol
des på KWF - messen d. 15. - 17. sep
tember i Celle, Tyskland.

Dansk Skoventreprenør Forening

Plantebeskyttelse
- den naturlige løsning af dine vildtafværgningsproblemer

• Svensk fremstillet plantebeskyttelsesmiddel 
baseret på blodmels produkt

• Skræmmer hjortevildt og harer

• Må anvendes i både løv og nåletræs kulturer

• Fri for organiske opløsningsmidler

• Nemt at udbringe, ingen fareklasse

• Bedst i test ved ved Sveriges landbrugs 
universitet. Har været anvendt i mere end 
10 år i Sverige med overbevisende resultat

For yderligere information:

FORST CONSULT 
PLANTEBESKYTTELSE ■
TLF. 4364 4848 - FAX 4364 0649 

WWW.GYLLEBOPLANTSKYDD.JUST.NU
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NATURNÆR SKOVDRIFT

FREMTIDENS 
NATUR- ELLER 

PRODUKTIONSSKOVE?
Af skovfoged Dorte D. 
Thomsen, Hedeselskabet

Brøns Skov ved 
Skærbæk ligger dér hvor 
orkanen 3.12.99 blæste 
stærkest.

Skoven vil dog nok 
vokse op igen fordi den i 
forvejen blev drevet 
med plukhugst, flere 
træarter og flere etager.

Oprydning og udnyttel
se af træet er meget 
vanskelig.

Er det denne form for 
skov der bliver mere 
efterspurgt fremover?

De danske skove er både meget for
skellige og meget ens. En stor del er 
anlagte skove eller rettere plantager, 
plantninger lavet efter ensartede kultur

modeller og passet efter den forskrifts
mæssige forstlige norm, som er udviklet 
gennem tiden.

En af de skove (læs plantager, for en 
sådan er det) som skiller sig ud er 
Brøns skov, som ligger i det sydvestlige 
hjørne af Jylland - lige der hvor orkanen 
i 1999 ramte landet. (Brøns Skov ligger 
ud for nordspidsen af Rømø. På Rømø 
målte man d. 3. december en middel
vind på 38 m/sek og vindstød omkring 
50 m/sek - 180 km/time. Begge målin
ger er de højeste der er målt herhjem
me. Red. anm.).

Brøns Skov er anderledes, både for
di den er anlagt anderledes og fordi 
den efterfølgende er drevet med pluk
hugst fra toppen samt anvendelse af 
naturlig foryngelse. De steder, hvor 
foryngelsen ikke har kunnet komme 
selv, er der suppleret med plantninger.

Plantagen anlægges
Plantagen er anlagt sidst i 1800-tallet. 
Den adskiller sig i anlægsfasen fra de 
fleste plantager på dårlig jord ved, at 
der er brugt mange forskellige træarter 
- 12 i alt.

Samtidig har jordbunden været så 
fugtig, at man har fundet det nødven

digt at gennemgrave arealet med grøf
ter, mange steder med blot 10 m 
afstand. Det opgravede materiale har 
man dernæst brugt til at dække lyngen 
med. Jordbunden er altså blevet inten
sivt behandlet, næsten kulegravet; det 
svarer lidt til hvis vi i dag laver en reol
pløjning - omend knapt så intensivt!

Forudsætningerne
De mange træarter, den intensive jord
bundsbehandling, en beliggenhed som 
nedsætter risikoen for forårsfrost, en for 
danske forhold stor nedbørsmængde 
samt plukhugstdriften har givet været 
helt nødvendige forudsætninger for at 
plantagen er blevet så træartsmæssigt 
varieret og etageret, som den er i dag.

Ud fra et forstligt synspunkt gør det 
Brøns Skov særdeles interessant, at 
den ligner det som vi - ifølge den almin
delige debat - måske gerne vil bevæge 
os hen imod.

Samtidig har vi fået mulighed for at 
vurdere dels hvor robuste den slags 
blandingsskove egentlig er, dels om vi 
kan udnytte træet med et fornuftigt øko
nomisk udbytte, også i en stormfaldssi
tuation?

Hvad er væltet?
Stort set alt stort træ i Brøns er væltet.
En del bevoksninger er væltet, så det 
ligner det fladefald, som kendes andre 
steder fra. I andre bevoksninger ligger 
træet som spredt fald, og enkelte 
bevoksninger er næsten uskadte. Sidst
nævnte er de bevoksninger, hvor alt 
stort træ blev taget ud før stormen. 
Brøns Skov består overvejende af nåle
træ med en del løvtræindblanding.

Hovedindtrykket er at stormfaldet 
mere har været et spørgsmål om træs
tørrelse end træart, da der er stormfald i 
alle træarter. Man kan ikke umiddelbart 
konkludere, at skoven er mere robust ud 
fra den synsvinkel, at den er mere 
stormfast - 1  hvert fald ikke ved de vind
styrker vi oplevede i december sidste år.

Men skoven bliver ikke sat så langt 
tilbage i udvikling som en traditionel 
plantage, fordi man fortsat i mange af 
bevoksningerne har en underetage i 
højder varierende fra kimplantens til 5 
m. Skoven ligner derfor de fleste steder 
fortsat skov.
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Mange steder i Brøns Skov er der masser af opvækst i varierende højde.
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I en "naturskov" er rodkagerne ofte ikke kun fra ét træ, men sammenvoksede kager 
fra flere træer. Det gør ikke oparbejdning lettere.

Oparbejdning af 
stormfald
De mange træarter og træstørrelser på 
samme areal, kombineret med grøfter
ne, gør oprydning og dermed anven
delse af træet meget vanskelig. Det 
produkt man får ud af de enkelte 
bevoksninger er meget mere uensartet 
end det man får ud ved plantagedrift 
eller traditionel skovdrift.

Årsagerne er både det ret store antal 
træarter samt den varierede alder og 
dermed størrelse på træet. Med det 
nuværende træmarked er det særdeles 
vanskeligt at opnå et tilfredsstillende 
salg. Det vil det formentlig også være, 
hvis vi igen oplever et tilsvarende 
stormfald.

Hvorfor rydde op?
Skal man rydde op?? Oprydning tjener 
flere formål, dels at redde det gode træ. 
dels at sikre at man i fremtiden kan fær
des på arealet. Skal man plante er 
oprydning ganske enkelt nødvendig.

Ryddes der ikke op vil skoven nær
me sig en naturskovstilstand. Der må så 
påregnes en meget lang tidsperiode, 
hvor færdsel andre steder end på de 
ryddede veje og spor vil blive vanskelig 
for ikke at sige umulig - både med hen
blik på træudnyttelse samt publikums 
færdsel.

Får vi stormfald hvert tyvende år skal 
man ikke regne med igen at kunne 
udnytte det producerede træ!

Hvordan kan 
oprydningen foretages?
Hvis man vil skove stående træ i pluk- 
hugstdrift er retningsbestemt fældning 
kombineret med Logma skovning den 
eneste oparbejdningsform der kan give 
et nogenlunde fornuftigt økonomisk 
udbytte. (Foto af Logma, se Skoven 
1/00, side 36, red.).

Med denne metode undgås samtidig 
store skader på undervæksten fordi 
Logma’en er kraftig nok ti! at kunne løfte 
træer af selv en betydelig størrelse ud 
af skoven. Det antages, at den metode 
også kan anvendes til oprydning af 
stormfaldet på en måde, som er for
holdsvis skånsom overfor underskoven.

Man kunne også vælge ikke at tage 
hensyn til undervæksten - at lade som 
om man laver en renafdrift. Derved bli
ver økonomien måske bedre, men sam
tidig sætter man den etagering over 
styr, som man måske netop ønsker!

Fremtidens skovbrug
Brøns Skov er ikke fredskov, og man er 
derfor frit stillet i forhold til oprydning af 
stormfaldet samt den efterfølgende kul

tur. Skoven er samtidigt et godt eksem
pel på, at man netop ved at gøre noget 
andet end det der skovdyrkningsmæs
sigt var "god tone", har opnået det som 
samfundet i øjeblikket efterspørger.

Skoven skal nok komme til at ligne 
skov igen. Det gælder uanset om man 
vælger at rydde op eller ikke at rydde 
op og dernæst vælger naturlig tilgro
ning, plantning eller en kombination af 
de to. I fredskov er den naturlige tilgro
ning ikke et reelt valg - da der er en 
begrænsning på, hvor stort et areal 
man må overlade til naturlig tilgroning.

I den nuværende situation kan man 
spørge sig selv, om man i fredskov har 
råd til at dyrke skoven naturnært, om 
man skal fortsætte med traditionel skov- 
/plantagedrift - eller om et alternativ 
kunne være at omlægge til urørt skov. 
Det sidste kan i mange plantager ikke 
lade sig gøre, da det nuværende 
"naturindhold” vil blive vurderet for lavt!

Eller sagt på en anden måde skal vi 
fortsat satse på flersidigheden i dansk 
skovbrug, eller skal vi i stedet dels have 
skove med højt "naturindhold" - hvor
dan det så end skal defineres - dels 
have plantager hvor vi "bare” produce
rer træ?

Hvem tør spå hvilke behov det dan
ske samfund har i forhold til skoven om 
100 år? Måske er vi bedst stillet på 
langt sigt, hvis der er plads til hele 
spekteret fra produktion af træ til natur i 
dansk skovbrug og ikke nødvendigvis 
på samme areal!

Søger du en særlig egeproveniens? 
Spørg FORSTPLANT!

Vi har 30 provenienser på lager!

vir
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.ige så dejligt skovbilledet ser ud - lige så besværligt kan det være at udnytte 
ræet. Bare en udfordring, eller skal vi gøre noget helt andet?
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RØDE RØI 
VARME 

HAVSALT OG LU
- Resultater fra et SJ

Af Henrik Saxe, Jerry Lever- 
enz, John Erik Knudsen, 
Anders Ræbild, Georg Pal- 
udan-Muller, Jon Kehlet 
Hansen og J. Bo Larsen

Fra 1989/90 og i nogle 
år fremover optrådte et 
sygdomsfænomen i 
dansk rødgran kaldet 
“røde rødgraner”. Fæno
menet klingede af, og i 
dag ses ingen spor efter 
sygdommen.

Ingen har endnu kun
net pege på den udløs
ende faktor for de “røde 
rødgraner”. Mulige 
sammenhænge med en 
række miljøpåvirkninger 
er undersøgt, herunder 
forhøjet vintertempera
tur, salt og ozon.

Fænomenet anses at 
være et generelt tegn 
på at ’’bægeret løb 
over” efter mange års 
svækkelse.

Statens Jordbrugs- og Veterinær
videnskabelige Forskningsråd har over 
en 5-årig periode (1994-1999) finansieret 
opbygningen af den skovøkofysiologiske 
faggruppe ved Landbohøjskolens 
Arboret i Hørsholm.

Forskningen har fokuseret på klima
forandringers og luftforurenings 
påvirkning af skovtræers vækst og 
fysiologi, samt metoder til udvælgelse 
af sunde træer. Under det 5-årige 
rammeprogram er der indenfor fagom
rådet uddannet 3 ph.d. og 2 naturviden
skabelige kandidater.

I en serie på tre artikler beretter for
skerne kort om deres resultater. Den 
første artikel blev bragt i SKOVEN 6-7/99.
I denne anden artikel fortælles om 
mulige årsager til de "røde rødgraner".

Fænomenet de 
røde rødgraner
De “røde rødgraner" optrådte som en 
yderst alvorlig, landsdækkende skade 
på rødgran i Danmark fra sommeren 
1989 (Saxe & Larsen, 1993). Fænomenet 
var kendetegnet ved, at nålene på års
skudene - specielt i trækronernes øver
ste tredjedel - blev “ræve røde”, dog 
bortset fra de allerøverste grenkranse 
(Figur 1A).

Op til midten af 1990’erne kunne 
man iagttage rødgran med intakte 
nåleårgange både før og efter 1989- 
årgangen. Dette viser, at 1989 var det 
hårdest ramte år.

Når fænomenet optrådte i årene 
umiddelbart efter 1989, så var det fort
sat de nye årsskud, som blev usædvan
ligt røde. Det som i øvrigt karakteriserede 
de “røde rødgraner” var, at skaden 
optrådte ikke blot i rande, men i 
udstrakt grad også midt inde i bevoks
ninger, så disse set fra luften syntes at 
have fået “røde hunde” (Figur 1B).

De hårdest ramte træer blev fældet 
hurtigst muligt, for at de ikke skulle

udvikle sig til arnesteder for sekundære 
angreb af insekter og patogener. Derfor 
var fænomenet i årene efter 1990 ikke 
så synligt som i 1989/90,

Fænomenet de “røde rødgraner” 
adskilte sig fra 70’erne og 80’ernes 
pan-europæiske “novel decline" syn
drom, der viste sig som en gulfarvning 
af rødgranens ældre nåle og efterlod de 
nye årsskud frisk grønne. I Danmark 
ramte “novel decline” (hos os kaldet 
“rødgranens forkølelse” eller “ny type” 
skade på skovtræer) i særlig grad de 
østeuropæiske rødgraner. Fænomenet 
optrådte især i første halvdel af 
1980’erne.

Fænomenet de “røde rødgraner” 
ramte ganske vist de østeuropæiske 
provenienser hårdest, men sammenlignet 
med “novel decline" var der desuden 
alvorlige skader på rødgran tilpasset 
danske forhold gennem nogle genera
tioner. Nogle provenienser forekom 
modstandsdygtige og udviklede i en 
given bevoksning kun få individer af de 
“røde rødgraner” (Figur 1B, øverst).

For 10 år siden var alvoren omkring 
de “røde rødgraner” så stor, at man på 
flere private og offentligt ejede distrikter 
udtalte tvivl om rødgranens fremtid 
indenfor dansk skovbrug.

Trods forskellene fra "novel decline” 
var de “røde rødgraner” ikke noget nyt i 
Europa. Lignende fænomener/skader 
optrådte under betegnelsen “topptorka” 
i Sydsverige i midten af 1970’erne, og 
som “sub-top dying" i England i begyn
delsen af 1950’erne (Saxe & Larsen, 
1993).

Adskillige hypoteser
Mens 70’ernes og 80’ernes “novel 
decline” blev tilskrevet næringsforhold 
(giftvirkning, mangel og ubalance) frem
kaldt af luftforurening og sur nedbør, så 
har man aldrig afklaret årsagen til 
90’ernes “røde rødgraner”.

Vi fremsatte i starten af 90’erne
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adskillige hypoteser til forklaring af de 
“røde rødgraner” (Saxe & Larsen,
1993). Vi skelnede mellem prædispo
nerende faktorer, som gjorde træerne 
modtagelige, og udløsende faktorer - 
dråben som fik bægeret til at flyde over, 
og som fik fænomenet til at bryde ud.

Hypoteserne omfattede næringsstof
mangel eller -ubalance, saltskader ved 
afsætning på nålene eller i form af for
højet koncentration i jordvæsken, luft
forurening i form af kvælstof eller ozon, 
og den stadigt hyppigere forekomst af 
varme vintre i slutningen af 1980'erne.

Der var intet som tydede på, at in
sekter eller patogener (fx svampe) var 
udløsende faktorer for de “røde 
rødgraner”, men de fulgte villigt efter, 
hvor skaden var sket. Gennem 1989/90, 
mens skaden først udviklede sig, var 
der de fleste steder rigeligt med vand i 
jorden. De ramte træers kviste og grene 
virkede friske og saftspændte, og det 
udelukkede tørke som udløsende faktor.

Feldborg Sønderskov
Statens Forstlige Forsøgsvæsen (i dag: 
Forskningscentret for Skov- & Land

skab) anlagde som de første i 1990 flere 
forsøgsflader for at studere de "røde 
rødgraner”. På én af disse, Feldborg 
Sønderskov afd. 276b, høstede vi i 
november 1990 (godt frøår!) frø fra 62 
af Forsøgsvæsnets 316 afmærkede 
træer. Bevoksningen var tilplantet med 
proveniens “Viborg11 i 1943.

Frøene blev klænget ved Statsskovenes 
Planteavlsstation i Humlebæk, sået ved Dan
marks Miljøundersøgelser i Silkeborg, hvorfra 
planterne senere blev overført til forsøg ved 
Landbohøjskolens Arboret i Hørsholm.

Figur 1A. Fra sommeren 1989 ramte 
fænomenet "røde rødgraner" danske 
rødgranplantager. Arets nåle i træernes 
øverste tredjedel blev “ræve røde".

Figur 1B. Ikke blot randtræer, men også enkelttræer eller små grupper af træer blev 
ramt af dette sygdomsfænomen, så plantagerne set fra luften forekom at have 
“røde hunde”. Øverst i billedet ses grønne træer, som tegn på, at nogle rødgran 
provenienser var mere modstandsdygtige end andre.
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Vi afklippede i april 1991 fire grene (nord, 
syd, øst, vest) fra 7. grenkrans fra hvert af de 
samme 62 træer og bestemte indholdet af en 
række næringsstoffer i nåleårgangene 1988, 
1989 og 1990 (Saxe & Larsen, 1993).

Vi kunne drage nogle væsentlige konklu
sioner vedrørende de “røde rødgraner”.

(1) Hverken kalium, kvælstof:kalium- 
forholdet eller andre næringsforhold i 
de tre undersøgte nåleårgange viste 
statistisk signifikant (= sikker) sammen
hæng med træernes sundhed. 
Næringsforhold kunne derfor ikke anses 
for at være den udløsende faktor for de 
“røde rødgraner".

Kalium- og kobberindholdet var dog 
kritisk lavt, og en mangel på disse 
næringsstoffer blev anset for en mulig 
prædisponerende faktor for skader. 
Kalium er bl.a. af betydning for træernes 
vandhusholdning, og kobber bl.a. for 
kloroplaster og mitokondrier.

(2) “Røde rødgraner” havde færre 
nåleårgange på de afklippede grene, 
men et højere indhold af mobile 
næringsstoffer i de nyere nåleårgange, 
end det var tilfældet for sunde træer. 
Dette kan tolkes på flere måder.

Dels formodes tabet af nåle i de 
svækkede træer at betyde en trans
lokation af mobile næringsstoffer til 
yngre nåle. Dels vil nåletabet betyde en 
øget gødskning under træet, så der kan 
optages flere (mobile og immobile) 
næringsioner fra jorden. Dels kan de 
skadede nåle have udvist en større 
transpiration, og dermed tilførsel af 
næringsstoffer, på grund af en svækkelse 
af spalteåbningernes evne til at regule
re vandbalancen. Sidstnævnte kunne 
være forårsaget af det kritisk lave K-ind- 
hold i nålene, men vi har ingen forsøg til 
at påvise en evt. forstyrret vandbalance.

Formodningen om at træer, som 
udviklede sig til “røde rødgraner”, på 
forhånd var svækkede, støttes af 
målinger af årringe. Disse viste, at de 
træer som udviklede sig til “røde 
rødgraner” i 1989/90 siden 1981 havde 
haft ringere årstilvækst end de som for
blev grønne også efter 1989/90 (måling 
af årringstykkelser; omtalt af Saxe, 1993).

Betydningen af prædisponerende 
faktorer var hermed påvist, og da vi i 
november 1981 havde en kraftig storm, 
kunne man mistænke denne for at have 
optrådt som en sådan prædisponerende 
faktor.

Træer med en forringet tilvækst efter 
1981 havde endvidere en særlig frem
ragende tilvækst i årene før 1981 (målt 
ved årringstykkelser). De har dermed 
været de mest vækstkraftige, og har 
muligvis haft en særlig stor nålefylde, 
som i særlig grad kunne fange stormen, 
og dens indhold af bl.a. salt. En stor 
nålemasse indebærer samtidig et stort 
vandforbrug, som kunne have udsat 
netop disse træer for tørke fra 1981-1989.

Man kan også forestille sig, at stormen 
har forårsaget skader på rodsystemet,

som disponerede træerne for tørke. 
Disse skader var i givet fald større på 
træer, som udviklede sig til “røde 
rødgraner" i 1989/90 end på træer, som 
forblev grønne.

(3) Der var ikke signifikant færre nåle 
på 1989 årsskud end på 1988 og 1990 
årsskud i 1991. Symptomet “røde 
rødgraner” skal altså i højere grad vur
deres på den usædvanlige rødfarvning, 
og dennes udbredelse inde i plantager, 
end på et umiddelbart tab af årets nåle.

Når de “røde rødgraner" forekom 
tyndere i kronen, må dette have været 
forårsaget af de færre nåleårgange. De 
røde nåle blev naturligvis tabt med 
tiden, således at man flere år senere 
kunne iagttage skud, hvor 1989-nåle- 
årgangen helt manglede nåle, mens 
årgangene før og efter 1989 var pænt 
repræsenteret.

(4) De “røde rødgraner” optrådte 
hyppigst nærmest randen i den 16 
rækker (40 meter) dybe og 100 meter 
lange forsøgsflade. Men randtræer er jo 
generelt mere udsat end træer inde i 
bevoksningen.

Det var bemærkelsesværdigt, at 
hverken træernes højde eller stamme- 
tykkelse havde nogen sammenhæng 
med træernes sundhed. Dette synes 
ikke at passe med den ovenfor omtalte 
reduktion af årringstykkelserne i årene 
op til udbruddet af de “røde rødgraner” 
- men man skal huske på, at de “røde 
rødgraner” før 1981 havde en bedre til
vækst end de som ikke blev syge.

Set over træernes samlede levetid, 
havde de raske og syge træer altså 
vokset lige godt. Og selv det at rage op 
over naboen var altså heller ikke hver
ken prædisponerende eller udløsende 
for fænomenet “røde rødgraner”.

(5) Man har også fremsat den hypo
tese, at for høj kvælstofbelastning af 
skovøkosystemet kan føre til skader 
(Nihlgaard, 1985). Men kvælstof-ind- 
holdet i de forskellige nåleårgange og 
skadesklasser viste ingen signifikant 
sammenhæng mellem koncentrationen 
af kvælstof og fremkomsten af røde 
nåle.

(6) Selvom natrium afsat med havsalt 
i kronerne afvaskes af regnen, så 
ophobes en del i nålene fra år til år 
(Saxe, 1993). 1988 nålene havde 65% 
mere natrium end 1989 nålene.

Man kunne selvfølgelig tro, at 1989- 
nålene var så skadede, at regnen hav
de haft nemmere ved at udvaske Na fra 
nålene, men i så fald ville andre mobile 
kationer også have været lavere i 1989- 
nålene. Og dette var ikke tilfældet. Des
uden var indholdet af Na i grønne nåle 
også langt større i 1988 end i 1989,

Det er derfor usandsynligt, at vind
båren havsalt afsat på nålene var den 
udløsende faktor for de “røde rødgraner” 
udtrykt ved den særligt ramte 1989 
nåleårgang.

Saxe & Larsen (1993) konkluderede, 
at historien om de “røde rødgraner”

handlede om et stort antal, gennem 
længere tid prædisponerede træer, hvor 
en ikke identificeret dråbe fik bægeret 
til at flyde over. Forfatterne mente, at 
identiteten af “dråben” måske var ganske 
uvæsentlig.

Systemøkologiske
undersøgelser
14 prøveflader fordelt på 10 lokaliteter 
på tre midt- og vestjyske distrikter 
(Nedergård, Feldborg og Ulborg) blev i 
starten af 1990’erne undersøgt på 
enkelttræ- og bevoksningsniveau. Man 
så på sammenhænge mellem sundhed 
i relation ti! de “røde rødgraner", træernes 
næringsstofstatus og jordbundsforhold, 
tilvækst og gødskning (Larsen et al., 
1993).

Resultaterne bekræftede hvad vi 
fandt på Feldborg, bl.a. et højere ind
hold af næringsstoffer i syge træers 
nyere nåleårgange, og at de usunde 
træer havde en signifikant nedgang i til
væksten (årringstykkelser) allerede 
mange år før udbruddet af de “røde 
rødgraner".

Den generelle nedgang i tilvæksten i 
1977-79 og igen efter 1983 antog vi for 
at være en reaktion på tørkeårene 1975- 
76 og 1982-83. Alvorlig tørke kan med
føre, at den sammenhængende vand
søjle i nogle af de vandledende celler 
brydes, hvorved de mere eller mindre 
uigenkaldeligt sættes ud af spillet. Vi så 
desuden en generel nedgang i træernes 
vækst (årringstykkelser) umiddelbart 
efter 1981, året med den store november 
storm.

Samme undersøgelse viste også, at 
gødskning udført i bl.a. 1977 og 1985 
ikke gav den tilsigtede stabiliserende 
effekt. Men håbet om en stabiliserende 
effekt havde vel også snarere rettet sig 
mod 70’ernes og 80’ernes “novel decli
ne" syndrom, der som ovenfor omtalt - i 
modsætning til de “røde rødgraner” - 
især blev tilskrevet næringsmangel og 
-ubalance.

Nye undersøgelser
Siden 1993, hvor vi overførte Feldborg 
afkommet af de røde rødgraner fra 
DMU til Landbohøjskolens Arboret, har 
vi arbejdet på to strategier for at følge 
op på vores undersøgelser af det 
alvorlige sygdomsfænomen.

For det første har vi helt frem til i dag 
holdt bevoksningen i Feldborg Sønder
skov under regelmæssig observation. 
For det andet har vi gennemført en række 
analyser af afkommet i forbindelse med 
eksponering til forhøjet vintertemperatur, 
havsalt og ozon. Resultaterne af disse 
undersøgelser er opsummeret i det føl
gende.

Endelig har vi udviklet en metode til 
selektion af plantemateriale, som er 
miindre følsomt for at udvikle symptomer 
på såvel “røde rødgraner" som “novel 
decline”. Denne metode vil blive omtalt i 
den tredje artikel i denne serie.
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Antal måneder efter foraret 1990
Figur 2. Rødgrans sundhed i Feid borg Sønderskov afd. 276b fra foråret 1990 til foråret 2000. De hvide kurver udtrykker sund
hed målt på enkelttræer (Wellendorfs 0-9 skala: 0 er træer helt uden nåle, 1-3 er træer med det største nåletab og misfarvning, 
4-6 er middel, og 7-9 er sunde træer). De største udsving forekom i perioden 1990-1991, hvorefter de 80-85% overlevende 
træer - trods en vis opløsning i bevoksningens vestvendte rand - var upåvirkede af symptomet døde rødgraner" frem til i dag 
De røde kurver angiver bestandens gennemsnitlige sundhed (baseret på det oprindelige antal træer).
De blå kurver angiver bestandens gennemsnitlige sundhed (baseret på de overlevende træer). Op gennem 1990'erne steg den 
fra 6,6 til 8,0. Stiplede linier er 2. ordens regressionslinier.
Grafens baggrund viser "ræve røde" misfarvninger af årsskud den 19. april 2000. Farven passer med de røde rødgraner, men 
her hører al lighed også op (se afsnittet "Ingen nye tilfælde").

Udvikling bort fra 
“røde rødgraner”
Figur 2 viser hvordan udviklingen af 
fænomenet de “røde rødgraner” forløb 
på forsøgsarealet i Feldborg Sønder
skov op gennem 1990’erne målt på 
Wellendorf-skalaen {0-9-skala, hvor 0 
betyder et dødt træ, 1-3 usunde træer, 
4-6 middelsunde træer og 7-9 sunde 
træer. Sundhed er vurderet ved nåletab 
og misfarvning).

Kurverne tager deres begyndelse i 
foråret 1990, altså da fænomenet var på 
sit højeste. De hvide kurver viser sund
hedsudviklingen i hvert enkelt af de 62 
træer, som vi i 1990 høstede kogler fra 
og i 1991 høstede grene fra.

Når man betragter Figur 2, er det 
bemærkelsesværdigt, at de fleste og 
største udsving i sundhed målt på 
enkelt-træ-niveau (de hvide kurver) 
forekom i perioden 1990-1991, altså 
første år efter skaden var indtrådt.

Træerne i denne periode kan opdeles 
i tre grupper:

(a) 60% af træerne var ikke påvirket 
af symptomet og fortsatte med at være 
sunde (sundhed klasse 7 eller højere);

(b) halvdelen af de træer, som 
udviklede symptomet “røde rødgraner” 
(sundhed klasse 6 eller lavere) blev 
atter sunde, og

(c) den anden halvdel døde.
Men da (b) og (c) stort set ophævede 
hinanden, var der ingen ændring i 
bestandens gennemsnitlige sundhed 
fra foråret 1990 og det følgende år, hvor 
knap 20% af træerne døde.

Bestandens gennemsnitlige sundhed 
er i Figur 2 udtrykt ved de røde kurver, 
mens de overlevende træers sundhed 
ses af de blå kurver. Bestandens gen
nemsnitlige sundhed (de røde kurver) 
var gennem størstedelen af 1990’erne 
stabil.

I 1997 var 97 af den samlede prøve
flades 316 træer døde (26%), og i dag 
er 108 af de 316 træer døde (34%). 
Tabet af træer gennem årene skyldes, 
at træer i den vestvendte rand blev en 
del af randens almindelige opløsning,

og havde altså intet at gøre med fæno
menet “røde rødgraner”. De til enhver 
tid tilbageblevne træer udviste op gen
nem 1990’erne en stigende sundhed 
(de blå kurver) fra 6,6 til 8,0.

Ingen nye tilfælde
En kraftig rødfarvning i foråret 2000 af 
rødgranernes 1999-nåle fik flere til at 
hævde, at de røde rødgraner nu var 
vendt tilbage. Men af de løbende 
observationer fra Feldborg (Figur 2), 
der går helt frem til den 19. april 2000, 
må vi konstatere, at man i al fald på 
Feldborg observationsfladen ikke har 
haft egentlige sundhedsproblemer 
siden begyndelsen af 1990’erne.

En nærmere undersøgelse af forårets 
rødfarvning afslørede, at rødfarvningen 
var énsidig på såvel grene som skud 
(Figur 2’s baggrund). Den omfattede 
kun den yderste række træer (Figur 3). 
Den berørte mere end den øverste 
tredjedel af kronen. Endelig kunne der 
fra luften ikke ses de tidligere så karak
teristiske spredte angreb i trætoppe
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Figur 3A. ‘‘Ftæve rød" misfarvning af årsskud på rødgran 
Feldborg Sønderskov den 19. april 2000.

Figur 3B. Arsskuddene var misfarvede fra top til bund, men 
kun i randen og kun på den eksponerede side af træerne, 
grenene og kvistene.

inde i plantagerne (ingen “røde hun
de").

Der er således ikke tale om et nyt 
angreb af “røde rødgraner” i foråret 
2000.

Tabel 1. Indhold af havsalt (NaCI) og næringsstoffer (mg/g tørvægt) i røde og grønne 
nåle høstet den 19. april 2000 på rødgran i Feldborg statsskov. De røde og grønne 
farver symboliserer røde og grønne nåle, og farvede felter under næringsstofferne 
angiver forhold af betydning for rødfarvningen. Disse resultater tyder pa, at salt var 
årsagen til rødfarvningen i randtræer i foråret 2000

Saltskader foråret 2000
Den ensidige svidning af randtræer 
antyder snarere en luftbåren årsag til 
det nye skadesbillede. De voldsomme 
storme i slutningen af 1999 kan have 
virket både udtørrende, og de kan have 
afsat store mængder salt på nålene.

Hovedparten af det afsatte salt for
modes at være afvasket, men kemiske 
analyser af røde og grønne nåle høstet i 
april 2000 fra en vestvendt rand i Feld
borg Sønderskov (Figur 3) underbyg
gede vores formodning om, at salt var 
årsagen til svidningerne (Tabel 1). 
Beskyttede østvendte rande, blot 30 
meter fra vestvendte rande stod i april 
2000 mørkegrønne, uden skader af 
nogen art.

Hverken kulstof (C), kvælstof (N), 
fosfor (P), kalium (K), calcium (Ca), 
magnesium (Mg) eller klorid (Cl) indhold 
varierede alene med nålenes farve. Deri
mod var der tydelig sammenhæng

l. C I N l ClCaprøve

504 14,8 4,5 1,5 2,8 1,1 3,5

5,0 3,1 1,2 4,114,7 1,7

3,2502 13,4 6,3 1,7 4,8 1,2

4,6503 13,5 1,5 4,7 1,1 2,4

501 15,6 5,3 2,1 4,5 1,5 5,5

500 15,2 2,0 4,3 1,5 6,15,5

495 15,1 4,7 2,2 7,6 1,6 5,5

495 15,8 4,7 2,1 7,0 1,6 6,3

lÉfeK I CI:K

hks m
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$ #
Nåleprøver 1-6 er taget fra 2 m højde på vestsiden af træer i den vesteksponerede rand, mens 
7-8 er taget i samme højde fra 2.-5. række bag randen. Prøverne 1-4 er fra kviste, hvor vest
vendte nåle var røde og østvendte nåle på samme kviste var grønne (figur 2): 1 og 2 var røde 
nåle, mens 3 og 4 var grønne. Prøve 5 og 6 er nåle fra kviste, hvor alle nåle var røde, mens 7 
og 8 er nåle fra kviste, hvor alle nåle var grønne.
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mellem nålefarve og natrium-indhold 
(Na), samt Na:K- og Cl:K-forhold.

Koncentrationen af både Na og Cl 
var højere i røde nåle end i grønne, og 
tilstrækkeligt høje til at fremkalde skader. 
Samtidig var randtræernes K indhold 
ekstremt lavt. Koncentrationen af Na var 
2-3 gange højere end målt i de samme 
træer i begyndelsen af 1990’erne, hvor 
den samme bevoksning var et tydeligt 
eksempel på de “røde rødgraner” (Saxe 
et al., 1999).

I parentes kan bemærkes at også 
skovfyr i foråret 2000 mange steder har 
været svedet (se boksen).

Forhøjede
vintertemperaturer
Diskussionen om hvorvidt forhøjede vin
tertemperaturer påvirker rødgrans 
sundhed går helt tilbage til 1930’erne, 
hvor rødgran i Norge udviste alvorlige 
sundhedsproblemer i de kystnære egne 
(omtalt af Saxe, 1993),

Rødgranens udbredelse følger en 
Januar-isoterm på -2° C (dvs. en linje 
hvor middeltemperaturen i januar er -2° 
C); Danmark befinder sig vest for denne 
linie (Dahl, 1990). Det er derfor muligt, 
at rødgran i Danmark vokser udenfor sit 
naturlige udbredelsesområde, og at 
varmere vintre kan uddybe dette misfor
hold.

Dette forhindrer dog ikke en forhøjet 
sommertemperatur i at være til gunst for 
rødgran (Saxe et al., 1999), og at en 
træart som bøg kan nyde godt af såvel 
en forhøjet vintertemperatur, som en for
højet sommertemperatur.

Et udvalg på 27 blandt de 62 Feld- 
borg halvsøskende familier - afkom af 9 
sunde, 9 middel og 9 usunde moder
træer - blev i efteråret 1993 kørt til 
Norsk Institut for Skovforskning (NISK) i 
Bergen, hvor man rådede over et 
væksthus med klimastyring (Figur 5). 
Gennem vinteren 1993/94 blev i alt 768 
træer dyrket i væksthuset ved udendørs 
temperatur (der lignede danske vintre), 
og ved 4° C forhøjet vintertemperatur 
(Knudsen, 1995).

Både fotosyntese og respiration steg 
med temperaturen, men fotosyntesen 
var mindre påvirket af stigende vinter
temperatur end respirationen (= ånding 
hvortil der forbruges energi). Vi kan der
for ikke udelukke tidligere fremsatte teo
rier om, at varme vintre nedbringer 
nålenes energioverskud, således at 
deres opbygning og funktion i det tidlige 
forår svækkes. En langsommere/ringere 
opbygning af den beskyttende kutikula 
på nye nåle kan teoretisk set betyde 
øget følsomhed for udtørring og skader 
fra salt afsat på nålene.

Vi fandt imidlertid ingen signifikant 
sammenhæng mellem modertræernes 
sundhed og afkommets reaktion på for
højet vintertemperatur, hverken målt 
som fotosyntese eller respiration. Ten
densen var endog, at afkom af sunde 
modertræer havde en 20% lavere respi

n ••

Figur 4. Denne unge skovfyr i Feid- 
borg Sønderskov formodes at være 
svedet ved tørafsætning af luftbåren 
havsalt. Svidningen, der er observeret 
den 19. april 2000, forekommer ensi
digt på træets vestside, på såvel træ
som på grenniveau. Svidninger af års
skud på både fyr og rødgran var 
udbredt i hele landet, dog stærkest i 
Jylland.

Svidning af skovfyr
Ikke kun rødgran, men også skovfyr 
har i foråret 2000 udvist en ualmindelig 
stærk og vestvendt svidning af årets 
nåle. Den énsidige svidning kunne, 
som på rødgran, observeres på grene 
såvel som på skud. De vestvendte 
skader har siden udviklet sig til alsidige 
skader. Se figur 4.

Man så desuden skader på små 
træer der stod beskyttet i fordybninger 
i landskabet. Man kan lidt spekulativt 
hævde, at salt båret af stormen, fx 
som fine dråber, afsættes ensidigt på 
udsatte træer, men det afsættes alsi
digt på træer stående i fordybninger, 
fordi vindhastigheden over fordyb
ninger må have været lavere, og stor
men derfor har “tabt grebet” i en del 
af den medbragte salt.

Der har i pressen været teorier om 
at skaden kunne skyldes fyrrens 
sprækkesvamp som tit medfører nåle
tab i skovfyr, men man har foreløbig 
ikke kunnet forbinde skaden på skov
fyr med angreb af svampe. Et be
grænset antal kemiske analyser 
peger på salt som årsag.

ration end afkom af usunde modertræer 
ved normal temperatur, mens afkom af 
sunde modertræer havde en tiltagende, 
op til 20% højere respiration end afkom 
af usunde modertræer ved forhøjet tem
peratur.

Dertil kommer, at den forhøjede vin
tertemperatur ikke fremkaldte nogen 
form for synlige symptomer i forsøgs
planterne, hverken afkom af sunde eller 
afkom af syge modertræer.

Vi kan med vore målinger og iagt
tagelser ikke udelukke, at forekomsten 
af varmere vintre er en prædisponeren
de faktor for skader. Men vi kan heller 
ikke påvise, at en forhøjet vintertempera
tur skulle have udløst fænomenet de 
“røde rødgraner”. Eventuelle sammen
hænge forbliver derfor spekulative.

Afsætning af 
salt i kronerne
Erfaringer viser, at rødgran er specielt 
følsom overfor saltpåvirkning, og den 
kan derfor ikke dyrkes tæt ved den 
jyske vestkyst.

Træer stresses af salt afsat på og 
optaget af nålene, samt når regnen 
vasker det af nålene og fører det ned i 
jorden. Her optages det let af rødderne, 
hvorefter det via transpirationsstrømmen 
føres op til træets blade.

Der er mindst tre typer saltstress: (1) 
osmotisk stress (saltet tiltrækker vand 
på tværs af cellemembraner), (2) 
næringsubalance (fremkaldt af konkur
rence mellem optag af natrium + klorid 
og essentielle næringsstoffer), og (3) 
metabolsk stress (saltet påvirker enzymer 
og cellemembraner). Det er uvist hvor
vidt salt afsat på nålene kan fremkalde 
de første to typer stress.

Et udvalg på 21 blandt de 62 Feld- 
borg halvsøskende familier - afkom af 
sunde, middel og usunde modertræer - 
blev dyppet (kronen) i vand med 0, 12, 
35 og 105 gram NaCI per liter (Ræbild, 
1998; kapitel 2). Dette skulle simulere 
tiltagende afsætning af salt på planternes 
kviste.

Det viste sig at fotosyntese og for
dampning aftog lineært med stigende 
saltkoncentration. Der var signifikant 
forskel på halvsøskende familiernes 
saltfølsomhed, men ingen sammen
hæng med modertræernes sundhed i 
forhold til fænomenet de “røde rødgra
ner”. Vi kunne derfor ikke vise, at salt 
afsat på nålene var den udløsende faktor 
for de “røde rødgraner".

Til støtte for luftbåren salts manglende 
rolle som udløser af de “røde rødgra
ner” skal det fremhæves, at salt afsat 
med vinden skader træerne mere i vind
end i læsiden, overvejende i skovrande 
fremfor inde i bevoksninger, og over
vejende i kystnære plantager. Ingen af 
disse forhold var karakteristiske for de 
“røde rødgraner” i 1989/90.

I en anden undersøgelse, hvor unge 
rødgran blev dyppet i saltvand, hæm
mede stigende saltkoncentrationer til
svarende både fotosyntese og respiration 
(Hansen et al., 1998). En negativ sam
menhæng mellem sundhed i felten og 
fysiologisk reaktion på saltstress pegede 
atter på, at luftbåren havsalt udgør en 
prædisponerende snarere end en
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Figur 5. Undersøgelse af forhøjet vinter
temperaturs virkning på halvsøskende 
afkom af sunde og syge modertræer 
("røde rødgraner") fra Fe Id borg. Vi gen
nemførte undersøgelserne på Norsk 
Institut for Skovforskning. Oddvar Skre 
(bagest) og ph.d. studerende John Erik 
Knudsen betjener et LiCor kuvette 
udstyr til måling af fotosyntese, respira
tion og transpiration.

udløsende faktor for udbrud af - i dette 
tilfælde - "novel decline” (undersøgelsen 
blev gennemført i 1980’erne).

Salt i jorden
Salt kan imidlertid også tænkes at have 
en virkning via optag fra jorden.

Pedersen et al. (1994) fandt op til 3 
gange højere saltindhold i jorden på tre 
jyske distrikter (Ulborg, Lindet, Kloster
hede) i 1989-92 sammenlignet med 
1985-88. Salt i nålene var op til 3 gange 
højere, end det vi fandt på Feldborg. De 
konkluderede på den baggrund, at salt 
spillede en central rolle for udløsningen 
af de "røde rødgraner” i de undersøgte 
plantager.

En medvirkende årsag var ifølge 
Pedersen et al. (1994), at jordvandet 
samtidig blev mere surt og indeholdt 
mere fri aluminium. Aluminium og klorid 
er begge skadelige for træer i de 
niveauer, som man fandt i jorden.

En granskning af deres resultater 
viser imidlertid, at indholdet af både salt 
(målt som natrium) og aluminium var 
uændret eller højere i 1990-92 end i 
1989. Noget tilsvarende må gælde for 
det osmotiske stress.

Det kan derfor undre, at årets nåle i 
1990-92 på en række distrikter ikke 
udviste samme grad og udbredelse af 
rødfarvning, som det var tilfældet for 
1989-nåleårgangen i foråret 1990. Vi 
finder det derfor ikke sandsynligt, at salt

og/eller ændret jordbundskemi var 
udløsende for de “røde rødgraner” i 
1989.

Der er dog ingen tvivl om, at det fal
dende indhold af kalium i jyske hede
plantager er et særligt problem, især 
når natrium (fra havsalt) forskyder jordens 
næringsbalance. Dette kan i høj grad 
være prædisponerende for skader.

Men som dokumenteret af vore 
målinger i Feldborg, så indeholdt “røde 
rødgraner” lige så meget kalium i de 
berørte nåle som sunde rødgraner - og 
1989-indholdet af kalium i nålene havde 
ingen sammenhæng med sundheden. 
Så selv indirekte saltskader via ændret 
næringsbalance kunne ikke have udløst 
de “røde rødgraner” i 1989/90. Dette 
udelukker dog ikke, at saltet i jorden 
kan have bevirket et osmotisk (tørke-) 
stress hos træerne.

Luftforurening
Vi har ovenfor omtalt hvorledes den til
tagende afsætning af kvælstof har 
været mistænkt for at svække euro
pæiske skove. I henhold til vores nåle
analyser i Feldborg var det dog næppe 
udløsende for fænomenet de “røde 
rødgraner".

Senere dyrkningsforsøg på Forsk
ningscenter Risø viste, at tilførsel af 2, 4 
og 8 gange den normale mængde af 
kvælstof (ammoniumnitrat i jorden eller 
urea smurt på nålene) til unge rødgran, 
kombineret med mangel på fosfor og 
kalium over to år, kunne fremkalde brun- 
farvede nåle og nåletab (Engvild, 1996).

Symptomet lignede i dets udviklings
følge ikke de “røde rødgraner”. Mens 
småplanterne udtrykte deres næringsu- 
balance ved et ekstremt forhøjet indhold 
af fri arginin og ornitin (aminosyrer), så 
viste analyser af “røde rødgraner” fra 
Feldborg ingen forøgelse af arginin og 
ornitin. De mest syge træer indeholdt 
snarere mindre af de to aminosyrer end 
de sunde træer.

Atter må det konkluderes, at luftforu
rening med kvælstof sandsynligvis ikke 
var den udløsende årsag til de “røde 
rødgraner" i 1989/90.

Koncentrationen af ozon i tropos
færen (0-15 km over jorden) er ligesom 
kvælstof (og i modsætning til ozon i 
stratosfæren, over 15 km overjorden) 
steget væsentligt gennem de seneste 
årtier. Man kunne derfor også mistænke 
denne del af luftforureningen for at 
svække træer og fremkalde skader.
Men forårsagede ozon de “røde 
rødgraner”9

Afkom af 5 sunde og 5 usunde 
modertræer blandt de 62 Feldborg 
halvsøskende familier blev gennem 3 
vækstsæsoner (1994, 1995, 1996) dyrket 
med op til 100 ppb ozon i atmosfæren 
(Leverenz, Paludan-Muller & Saxe, 
1999). Eksponeringen foregik første år 
på DMU i Roskilde (Figur 6), og efter
følgende på Arboretet i Hørholm.

Det viste sig, at afkom af moder-
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Figur 6. Ph.d. studerende Georg Pal
udan-Muller tilser afkom af modertræer 
med forskellig sundhed ("røde rødgra
ner") fra Feldborg. De eksponeres her 
for ozon i DMU’s open-top kamre i Ros
kilde i 1994. Ozon eksponeringen fort
satte i 1995 og 19961 tilsvarende kamre 
på Arboretet.

træer, som havde symptomet de "røde 
rødgraner”, allerede ved forsøgets start 
var blandt de højere træer, de havde 
efterfølgende en højere årlig tilvækst, 
og de udviste flere vinterskader (mis
farvning og tab af nåle). Men ozon 
påvirkede hverken træernes pigmenter 
(klorofyl, karotenoid), fotosyntese, trans
piration, højdetilvækst eller forekomsten 
af vinterskader.

På dette grundlag måtte vi konklu
dere, at fænomenet de “røde rødgra
ner" næppe var udløst af ozon. Men 
ozon kan udmærket have svækket 
træerne, og derved fungeret som en 
prædisponerende faktor.

Forbehold
Hele filosofien bag vore undersøgelser 
af småplanter bygger på den antagelse, 
at der er en sammenhæng mellem den 
måde modertræerne og deres halv
søskende afkom reagerer på stress. 
Dette er naturligt at antage pga. den 
genetiske sammenhæng, og blev påvist 
for rumænsk rødgran stresset af luftfor
urening af Saxe (1989).

Men fx kunne Ræbild (1998; kapitel 
3) ikke bekræfte en sammenhæng i 
reaktionen på salteksponering af store 
træer og deres små halvsøskende 
afkom (dvs. fremkommet ved fri bestøv
ning). I det samme forsøg fandt vi dog 
heller ingen forskelle på genotypernes 
saltfølsomhed, hvilket var tilfældet i
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Figur 7. "Ræve rød“ misfarvning af årsskud på unge og ældre rødgran i det bjerg
rige nordlige Tjekkiet i april 1996. Skadesbilledet udtrykker vinterudtørring, ikke 
"røde rødgraner11.

andre forsøg (Ræbild, 1998; kapitel 2; 
Hansen et al., 1998).

Uden en god sammenhæng mellem 
stress reaktionerne hos store moder
træer og deres unge halvsøskende 
afkom, kan man med vores korrelations 
analyser ikke få sikkerhed for, at de 
undersøgte typer af stress var så ubety- 
dende for udvikling af “røde rødgraner" 
som vi har konkluderet ovenfor.

En god sammenhæng kræver, at 
man har tilstrækkeligt mange genta
gelser, undersøger den rette respons
parameter, og antager den rette formel 
for korrelation (lineær, eksponentiel, 
osv ). Men metoden med at udnytte 
genetisk beslægtet materiale er princi
pielt den bedst tænkelige, når man skal 
undersøge sandsynlige sammenhænge 
mellem årsag og symptom.

Et forbehold i forsøget med dypning 
af træer i salt er, at behandlingen ikke 
er sammenlignelig med tørafsætning af 
havsalt med vinden. Endnu et forbehold 
er, at det som skader træer ét år måske 
ikke skader dem et andet år, fordi 
“bægeret” i de to år (træets prædis
ponerede tilstand) er forskelligt fyldt op!

Ovenstående forbehold betyder, at vi 
med vore undersøgelser ikke endegyl
digt kan afvise, at de “røde rødgraner" 
blev fremkaldt af varme vintre, salt afsat 
på træernes kviste, eller luftforurening. 
Men at hvert af disse forhold ikke 
udløste de "røde rødgraner”, er så tæt

på sandheden, vi kan komme med de 
foreliggende resultater.

Lignende symptomer
Vi har ovenfor omtalt skadesbilleder for 
rødgran i England og Sverige som ligner 
de "røde rødgraner" i Danmark. Begge 
fænomener var som det danske fæno
men til en vis grad knyttet til en relativ 
nærhed til havet. Men en “ræve rød" 
misfarvning af årsskud ses også mange 
hundrede kilometer borte fra havet.

I en bjergrig egn i det nordlige Tjekkiet 
har vi i april 1996 set skader som til for
veksling lignede røde rødgraner (Figur 
7). At havsalt her skulle være årsagen 
er helt udelukket. Kolleger har fortalt, at 
lignende skader også er observeret i 
Alperne. Der formodes at være tale om 
vinterudtørring (se nedenfor).

Den fremherskende granart i det øst
lige USA er Picea rubens. Amundson & 
Hadley (1992) er blandt de forskere, 
som har beskrevet udbredte vinterskader 
på denne træart. Vinterskadede nåle 
udvikler ræve-røde farver, når der tilføres 
lys, gullige farver når der tilføres varme, 
mens brunlige farver udvikles i mørke.

For træets trivsel er det nødvendigt 
at tilstrækkelige mængder vand når 
frem til bladene, når disse er aktive. 
Vandet i jorden må ikke være trosset, 
eller på anden måde hæmmet i at nå 
frem gennem jorden, rødder, stamme 
og kviste til bladene i samme takt som

disse har brug for det til fordamp
ningskøling, til transport af næringsstoffer 
og til stofskifteprocesser.

For eksempel fremkaldes det ameri
kanske skadesbillede for Picea rubens 
primært af klimaforhold, der betinger, at 
vandet i jorden hindres i at nå bladene i 
tilstrækkelige mængder (vinterudtørring). 
Der er den forskel i “timingen” af vinter
udtørring og “røde rødgraner”, at det 
første fænomen optræder sidst på vinte
ren, og det sidste I tiden efter udspring.

Man skal derfor være forsigtig med 
at drage konklusioner fra et visuelt 
symptom. Fordi der er mange flere 
årsager til usunde træer end antallet af 
synlige symptomer, som træerne kan 
fremvise, kan man ikke sætte ligheds
tegn mellem et givet visuelt symptom, 
og årsagen til dets fremkomst. 
Forfatterne takker Statens Jordbrugs-

Konklusion
Med de ovennævnte observationer, 
referencer og forbehold må vi konklu
dere, at vi hverken tror på, at 
næringsmangel eller -ubalance, var
me vintre, salt, eller luftforurening var 
den udløsende faktor for de “røde 
rødgraner”. Vi anser fortsat fænomenet 
for at være et uspecifikt/generelt tegn 
på at “bægeret løb over” efter mange 
års svækkelse (prædisponering;
Saxe, 1993).

Vi konstaterer, at mens de “røde 
rødgraner” hærgede de danske plan
tager i de tidlige 90’ere, så er fæno
menet i dag helt borte. Rødgranens 
sundhed er tiltagende (se Skoven 8/00 
eller Miljø- og Energiministeriet, 2000).

Hvis vi vil beskytte vore skove mod 
tilbagevendende stress situationer, 
som forventes at blive hyppigere og 
værre pga. de forventede klimaæn
dringer (Saxe et al., 1999), bør man 
indenfor dansk skovbrug udvælge 
potentielt sunde træer til fremtidens 
skove. Vores undersøgelser af virk
ninger af varme vintre og salt stress 
viste, at der er mulighed for at selek
tere rødgran i retning af større tole
rance overfor disse forhold.

En sådan selektion vil dog sand
synligvis være for smal til at yde 
effektiv beskyttelse mod mange 
andre typer af stress. Strategier for 
selektion af rødgran, som er mere 
robuste overfor at udvikle syndromer 
som “novel decline” og de “røde 
rødgraner” vil blive beskrevet i den 
tredje og sidste artikel i denne serie.

Det er tankevækkende, at frem
komsten af de “røde rødgraner” i 
1989/90 kan føres tilbage til tørkeår, 
samt til stormen i november 1981. For 
året 1999 bød på tørke samt på to 
voldsomme storme sidst på året. 
Spørgsmålet er derfor, om klimaet i 
1999 var startskuddet til at vi får en ny 
bølge af “røde rødgraner” i 2007/08?
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og Veterinærvidenskabelige Forsk
ningsråd Det Strategiske Miljøforsk- 
ningsprogram, Statsskovenes Plante
avlsstation og FSL for økonomisk 
bistand. Vi takker desuden Lisbeth 
Mortensen (DMU), Oddvar Skre (NISK), 
Bjarke Skriver og Sten Urt (KVL), Kjeld 
Engvild (RISØ), Lars Bo Pedersen 
(FSL), samt J. C. Briand Petersen og 
medarbejdere på Feldborg Skovdistrikt 
for teknisk medhjælp og gode faglige 
diskussioner.
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Foto 1. Jordbundsprofil med marmore
ring som tegn på temporære vand- 
stuvninger. Fra skovrejsningsområdet 
ved Toftlund, Lindet Statsskovdistrikt. 
Foto af Peter Sørensen eller Mogens H. 
Greve.

Af geolog Henrik J. Granat, 
Driftsplankontoret, Skov- og 
Naturstyrelsen

Denne måneds profil 
præges af pletninger i 
røde, grå og brune far
ver. Det er tegn på, at 
jordlagene mættes med 
vand i kortere perioder.

Træarternes roddybde 
påvirkes meget forskel
ligt på sådanne jorder, 
ligesom renafdrift kan 
efterfølges af forsump
ning. Det er forhold, der 
bør inddrages ved 
træartsvalget.

Geologi
Profilet er gravet i moræneler på Toft
lund Bakkeø. Lerjorder er forholdsvis 
sjældne på bakkeøerne.

Jordbund
Pløjelaget (Ap-horisont) ses i profilets 
øverste 60 cm. Det er usædvanligt tykt. 
Da profilet ligger på en skråning, er der 
sandsynligvis tale om, at muld er pløjet 
ned af bakke, og derved tilført lokaliteten.

Under pløjelaget ses en lerudfæld- 
nings-horisont (Bt-horisont). Ler fra de 
ovenliggende lag er transporteret med 
det gennemsivende vand og er akku
muleret dybere i profilet. Analyser på 
laboratoriet viser, at lerindholdet stiger 
fra 10% i pløjelaget til knap 20% i lerud- 
fældnings-horisonten.

Underjorden er, som det ses af foto 1, 
plettet i grå og rødbrune farver. Det er 
tegn på vandstuvning i kortere perioder.

Vandstuvende jorder er som regel 
tætte jorder med langsom vandgennem- 
sivning. Efter store regnskyl og om vin
teren, når vegetationen ikke fordamper 
vand, stuves vandet i de øvre jordhori
sonter.

Jern er letopløseligt i dets reducerede 
form (Fe2+), men svært opløseligt i dets 
oxiderede form (Fe3+). Vandopfyldning 
sker først i jordens sprækkesystemer. I 
de vandfyldte sprækker opstår der 
hurtigt iltfattige forhold, så jern-ionerne 
reduceres til Fe2+ og opløses.

Jern-ionerne transporteres derefter 
med vandet væk fra sprækkerne - som

herved afbleges - og ind i det omgiven
de jordmateriale. Se foto 2.

Vandstuvningsjorder kaldes også 
vekselvåde jorder, og deres karakteris
tiske farvetegning kaldes pseudogley.

Træartsvalg
Det viste jordbundsprofil kan tilfredsstille 
de fleste træarters krav til vandforsyning 
og næringsstoffer.

Træarterne udviser imidlertid store 
forskelle i deres tålsomhed overfor 
temporær (midlertidig) vandstuvning.
På baggrund af tyske undersøgelser - 
sammenholdt med danske erfaringer - 
anses eg, lind, avnbøg, ask, rødel, birk, 
ædelgran, thuja, cypres og skovfyr for 
de mest stabile træarter på jorder med 
pseudogley højere end 50 cm under 
terræn.

Ær, rødgran, sitkagran og fuglekirse
bær anses af stabilitetshensyn for 
uegnede på vandstuvningsjorder.

For bøg og douglasgran er der en 
del uoverensstemmelse i kilderne om, 
hvordan rodudviklingen påvirkes.

Forsumpning efter en renafdrift er 
desuden et risikomoment, der bør ind
drages i planlægningen. Når træernes 
vandforbrug pludselig ophører vil det 
stuvede vand kun langsomt sænkes 
igen. Man har set eksempler på, at 
ældre bøge, der stod op til et afdrevet 
areal, døde under den efterfølgende 
grundvandshævning.

Omvendt kan der opstå tørkeskader 
på vandstuvningsjorder, når disse 
bevokses af følsomme træarter med 
overfladenære rodsystemer. Disse for
hold blev konkrete i de tørre somre 
1994 og 1995, specielt i de sydøst- 
danske skovdistrikter, hvor bøgen fik 
tørkeskader på både vandstuvende og 
grundvandsnære jorder.

Kilde: Henrik J. Granat: Jordbunden i Land
skabet, Fra jordprofilbeskrivelse til træarts
valg. Det er en internetbog med adressen 
http://www.sns.dk/netpub/jordbund/index.htm
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Foto 2. Blege grå striber omgivet af 
røde jernudfældningsbræmmer er tegn 
på korterevarende vandstuvning.
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VERDENS STØRSTE 
GRØNNE LABYRINT

Tekst og foto Mogens Cuber

Hvad gør man med 6 ha 
misligholdt juletræs
plantage, der var så 
uigennemtrængelig, at 
man konstant for vild? 
Tage penge for det, 
sagde biologen Erik 
Poulsen.

Samsø har i dag en 
turistattraktion, som på 
4 måneder har haft 
15.000 betalende igen
nem et stisystem på 5 
kilometer.

De kom oprindelig fra Kaukasus og det 
nordøstlige Tyrkiet. Bragt hertil for at 
glæde danskerne - særlig op til jul. Vi 
har set det med julelys og kræmmerhuse 
på. Et tæt nåletræ. Både foroven og for
neden.

Som det oftest er med gode ideer, 
opstår de tilfældigt.

Biologen Erik Poulsen overtog sam
men med sin hustru, billedkunstneren 
Karin Poulsen familiegården på Samsø i 
1995. Da måtte han se i øjnene at han 
også havde overtaget 6 ha misligholdt 
juletræsplantage, og gode råd var dyre.

- Træerne var plantet af en forpagter 
på min fars jord i 1982. Mange er høstet 
én gang, og så er der kommet genvækst 
fra stubben. Flere steder op til tre på en 
stub.

- Det så forfærdeligt ud, forklarer 
Erik Poulsen, der efter faderens død var 
den eneste til at overtage gården og 
den tilhørende jord på 19 ha ved Nordby.

På gårdspladsen svulmer et gam
melt kastanjetræ. Snart kaster det nød
derne fra sig. I dag skygger det 
behageligt for solen, og Erik Poulsen 
sidder på den samme bænk, som fade
ren og bedstefaderen engang har siddet 
og funderet over livet på:

- Det er en livsdrøm at vende tilbage 
til en gård, som har været i familiens eje 
siden 1760.

Fieri lå også problemet for ægteparret.
For med et godt job på amtsgården i 

Sønderjylland ville Erik Poulsen nødigt 
stoppe som 40-årig. Desuden - hvad 
skulle Karen Poulsen foretage sig på 
Samsø, efter år med et godt job som 
informationschef på en større virksom
hed i Esbjerg?

Erik Poulsen fik en snak med miljø
afdelingen i Åbenrå. Man aftalte at han 
kunne arbejde fleksibelt og pendle i 
perioder. I dag er han afsted 2 uger, og 
har dernæst en hel uge hjemme på 
gården.

Men jorden skulle også passes, og 
øens skændsel - plantagen - lå der 
stadig. Den nød var hård at knække.

Labyrintens gåder
- Hver gang vi tog op for at kigge på 
plantagen for vi praktisk taget vild. Det 
forunderlige var, at skoven var så tæt, at 
man følte sig helt lukket ude fra omver
denen, siger Karen Poulsen på vej op til

Erik og Karen Poulsen i juletræslabyrinten 
som har haft 15000 besøgende.

af * >v Jf***r  .
I

En af de mange træskulpturer i labyrinten 
(fra hjemmesiden).

skoven, som ligger på en skråning med 
udsigt til havet.

Det var sådan ideen opstod.
Hvorfor ikke lade nogle af de godt 

8000 højskoleelever, der hvert år 
gæster øen, fare vild, mens de samtidig 
løser opgaver?

Ideen modnedes i løbet af to år, og 
september sidste år gik en entrepenør i 
gang med at fjerne ca. 15.000 af de 
60.000 træer plantagen består af.

Forinden havde ægteparret sat sig 
ind i labyrintens sælsomme historie. 
Tegningerne blev lavet hjemme ved 
køkkenbordet. Det store problem var, 
hvordan udføres ideen i praksis?

- Vi fik et firma, der laver navigations
udstyr til at plotte koordinaterne ind på
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Labyrinten
Skoven, der består af nordmannsgran 
er på 6 ha. Labyrinten rummer 5 kilo
meter stisystemer, og den åbnede 6. 
maj 2000. Ved udgangen af august 
havde der været 15.000 besøgende.

Gæster kan købe 10 forskellige 
opgaver. Tre af opgaverne er baseret 
på værker af H. C. Andersen (even
tyrene Det er ganske vist og Penge
grisen), og en sang (Hist hvor vejen 
slår en bugt). Andre opgaver handler 
om svaler, mus, myrer, vampyr-flager
mus, Samsø kartofler, Nordby Kirke 
og "Abelone" - en frygtelig historie 
fra Samsø år 1738.

Opgaverne skal løses undervejs til 
Labyrintens hjerte, hvor der findes et 
tempel udskåret i træ og verdens
træet “Yggdrasil”. Opgaverne koster 
8 kr. pr stk. Der medfølger en Hjem
guide, så alle kan finde tilbage igen.

Der er planer om at lave opgaver 
med udgangspunkt i de 50 plantearter 
man møder undervejs - bl.a. en orkide. 
Der er i øvrigt også et rigt dyreliv i 
plantagen med mange fasaner og 
småfugle, harer, ræve, rådyr og firben.

Overalt i labyrinten ses træskulp
turer, udført af Henrik Wessel Fyhn. 
Inspirationen til figurerne er hentet fra 
den nordiske mytologi og eventyr. Der 
er også opstillet store sten, træ
stammer mv.

Åbningstiden er indtil 13. oktober 
kl. 13-18 i weekender - i efterårsferien 
hver dag. Grupper kan aftale andre 
tidspunkter. Entreen er 20 kr. for børn 
(under 15 år) og 30 kr, for voksne.
Der er 10% grupperabat.

Indgangen er over for vejen til 
campingpladsen, lige nord for Nordby 
på Samsø. Oplysninger og booking 
på tlf. 86 59 66 59. e-mail 
labyrint@mail.dk

Mejlskovgård har også sin egen 
hjemmeside, hvor man kan læse om 
labyrinten, om galleriet med Karen 
Poulsens (ret flotte) tekstilbilleder, de 
to ferielejligheder der er indrettet i en 
af længerne, og om gården selv: 
http://home15.inet.tele.dk/labyrint/

computer. Via satellit og GPS systemet 
skulle entreprenøren så navigere rundt i 
skoven, forklarer Erik Poulsen, da vi 
mere eller mindre selv er faret vild i den 
mest besynderlig udseende juletræs
plantage vi nogensinde har været i.

Stisystemer fører i realiteten i alle 
retninger, og der går kun få minutter før 
nord og syd, øst og vest er abstrakte 
begreber.

Den praktiske del af opgaven blev 
desværre også lidt for abstrakt for tek
nologien. Allerede på førstedagen for 
entrepenøren nemlig også vild. Erik 
Poulsen måtte i stedet for med kort og 
kompas sætte sig i førerhuset og dirigere.
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Luftfoto af labyrinten (fra hjemmesiden).

Vindere og tabere
- Jeg kalder labyrinten for en T-kryds- 
labyrint. Det betyder, at i praksis vil 
gæsten altid have to valgmuligheder, 
når han/hun går herinde. Det er et forsøg 
på at afspejle den taber/vinder mentalitet, 
der er fremherskende i vores samfund, 
fortæller Erik Poulsen.

Han understreger dog også, at det 
ikke er meningen at hverken børn eller 
virksomheder på samarbejdskurser skal 
deles op i tabere og vindere, når turen 
igennem labyrinten er overstået:

- Men labyrinten er et symbol på, at 
vi altid har et valg. Vi kan vælge til, og vi 
kan vælge fra.

Drømmen var ikke blevet til noget, 
hvis plantagen havde bestået af 
rødgran:

- Så ville man kunne snyde sig igen
nem labyrinten ved at lægge sig på 
knæ og kigge igennem skoven. Den går 
ikke med nordmannsgranen, den er - 
gudskelov - alt for tæt.

Markedsføring
Der har været massiv dækning af 
labyrinten i den danske presse, men 
selvom PR-værdien her er stor, har det 
ikke fået ægteparret Poulsen til at for
haste sig:

- Vi vil først næste år sætte mere ind 
på at udbrede kendskabet til labyrinten, 
når plan 1 er opfyldt.

Plan 1 er, ifølge Erik Poulsen, at få 
øens egen befolkning til at kigge inden
for samtidig med gæsterne/turisterne, 
der hvert år kommer til øen.

Til næste år vil man sammen med 
turistforeningen satse mere målrettet på 
resten af landet, og udlandet også.

Labyrinten er annonceret i lokale aviser, 
og der er indtil nu ikke brugt mere end 
15.000 kroner til PR.

Støtteordninger:
Leader Il-midler

Ægteparret Karen og Erik Poulsen 
søgte, med hjælp fra den lokale land
boforening på Samsø, om støtte til at 
løbe projektet i gang. På den måde 
fik de 50 % af budgettet på 400.000 
kroner fra EU’s Leader Il-midler.

Leader II ordningen er et land
distrikt program, der i perioden 97-99 
har støttet danske ideer med 38 mil
lioner kroner, oplyser fuldmægtig i 
direktoratet for FødevareErhverv, 
Anders Årup.

Eftersom projektet blandt andet 
støttes af EU-midler, følger der også 
en forpligtelse, som ikke kan bagatelli
seres: Hvis projektet nedlægges inden 
fem år, skal pengene betales tilbage.

Anders Årup har desuden godt nyt 
til kommende projektmagere:

-1 begyndelsen af næste år forven
ter vi, at et nyt program ser dagens 
lys hvor beløbet er væsentligt større. 
Programmet kommer ti! at hedde 
Leader +.

Ikke mindre end en trediedel af 
Danmark er udset til at være poten
tielt Leader + område. Med en forven
tet pulje på godt 200 millioner kroner, 
er der virkelig mulighed for at sætte 
spændende projekter i gang. Halv
delen af midlerne kommer fra EU, 
resten fra den danske statskasse.

SKOVEN 9 2000 409



KULTURTEKNIK

AFPRØVNING AF 
MIDLER MOD MUS

Af Paul Christensen, 
PC-Consult

I to forsøg afprøves en 
række midler mod muse
gnav af unge bøge- og 
askeplanter.

Alle 7 kemiske midler 
var effektive, og plastrør 
forhindrede også gnav 
af mus. Der blev ikke 
set skader på planterne 
som følge af behandlin
gen.

Der er mange farer som truer unge 
aske- og bøgeplanter. Gnav eller fejning 
af råvildt, konkurrence fra græs og 
urter, frostskader om foråret - og gnav 
fra mus om vinteren.

Netop musegnav hænger tit sammen 
med flere af de andre faktorer. For 
musene skal have dækning af græs for 
at komme hen til rodhalsen. Det betyder 
at de især angriber de planter som i 
forvejen er udsat for konkurrence fra 
græs, eller står i kanten af frosthuller. 
Musene kan så svække eller dræbe 
disse planter, så hullet bliver endnu 
større.

En effektiv afværgning mod mus er 
derfor mange steder en vigtig forud
sætning for at kunne få en vellykket 
kultur af bøg eller ask.

Der har gennem tiderne været 
anvendt en række afskrækningsmidler. 
Skovteknisk Institut afprøvede i 1987-88 
en række midler, men alle disse er 
enten faldet ved Miljøstyrelsens revur
dering eller er taget ud af markedet.

Imidlertid er der kommet flere nye 
midler frem, og flere andre vil måske 
blive markedsført hvis interessen er til 
stede. På den baggrund har PC-Con
sult afprøvet en række midler mod mus. 
Forsøgene er finansieret af Carlsen- 
Langes Legatstiftelse, Det Classenske

Fideicommis, Frijsenborg Skovbrug, 
Stiftelsen Sorø Akademi, Vallø Stift, 
Vemmetofte Kloster samt Det Fynske 
Skovbrugs Fordelingsfond.

Forsøgsanlæg
Der er anlagt to forsøg, begge på 
Midtsjælland. Det ene i en askekultur i 
en lavning i en bøgekultur, det andet i 
en bøgekultur:

1. Heide Overdrev under Odsherred 
Statsskovdistrikt, vest for Osted. Lavning i 
en bøgekultur - nogle dele af arealet er 
meget vådt. Der er godt læ på arealet 
som er indhegnet mod hjorte. Der er 
meget kraftig vegetation af græsser, mest 
mosebunke, men også lysesiv, bjerg- 
rørhvene mv.

Der er plantet ask i foråret 1999. Nogle 
planter var kraftigt begnavede inden for
søgets start (disse planter indgår ikke i 
forsøget). Forsøgsplanterne er 0,5-1,0 m 
høje med en rodhalsdiameter på 1-2 cm.

2. Høed Skov på Skjoldenæsholm, øst for 
Ringsted. Let kuperet areal, sandblandet 
ler. Der er godt læ på arealet som er ind
hegnet mod hjorte. Der er meget kraftig 
vegetation af mosebunke, hundegræs, 
stor nælde, gederams, agertidsel, hind
bær mv.

Der blev plantet bøg i foråret 1998, og 
i den følgende vinter blev de gnavet kraf
tigt af mus. Der blev efterbedret mindst 
50% i foråret 1999. Forsøgsplanterne er 
0,5-1,3 m høje med en rodhalsdiameter 
på 1-4 cm.

På hvert forsøgsareal er der 4 gen
tagelser, og hver forsøgsparcel omfatter 
20-35 planter i én række. Planterne er 
behandlet i oktober 1999, hele vejen 
rundt om planten og op til 10-15 cm over 
rodhalsen. Der er målt omfang af gnav i 
januar 2000 og gnav samt skader på løv
træerne i maj-juni 2000; kun resultaterne 
fra sidste måling gengives her.

Afprøvede midler
Der er 10 forsøgsled:

1. og 6. Ubehandlet til kontrol.

2. Compinol Vildtbidmiddel (10% cupri- 
naphtenat + 6% hjortetakolie). Compinol 
er udgået i dag, men der er mange års

erfaringer med midlet, som derfor er 
medtaget til sammenligning.

3. Diana Barkforsegler (ca. 65% asfalt). 
Midlet er godkendt til behandling af 
kævler mod udtørring, men ikke som 
afskrækning mod mus.

4. Gyllebo Plantskydd Flydende (blod
mel). Midlet er godkendt til afskrækning 
mod hjortevildt, men ikke mod mus.

5. Lentacol Universal (10% thiram). 
Midlet anvendes normalt mod hjorte
vildt, og der er erfaringer for at det også 
virker mod mus.

7. Mota (12 g virksomt stof/liter af 5 for
skellige planteolier). Midlet anvendes 
som afskrækning mod hjorte, og er netop 
godkendt mod mus.

8. Hjortetakolie (Pyroleum Animale 
Crudum). Midlet er ikke på markedet p.t,

9. Sokkeltjære (koldtflydende asfalt). 
Anvendes til beskyttelse af fundamenter, 
men er ikke godkendt til afskrækning 
mod mus.

10. Agrame vole protector. Korte plast
rør der skaber en fysisk barriere som 
musene skal overvinde.

Resultater - musegnav
Askeforsøget (forsøg nr. 1) fik et betyde
ligt angreb af mus - 80% af de ube
handlede planter var gnavet, og 20% 
døde.

I bøgeforsøget (forsøg nr. 2) var der 
kun beskedne angreb - kun 11 % af de 
ubehandlede planter - selvom forsøget 
havde været kraftigt angrebet året før. 
Tendenserne er de samme i begge 
forsøg, og derfor omtales primært aske
forsøget.

Figur 1-2 og tabel 1 viser de enkelte 
midlers virkning i askeforsøget. Figur 3 
viser tilsvarende resultater i bøgefor
søget.

I askeforsøget er konklusionen: 
Compinol, Diana og Sokkeltjære virkede 
bedst og syntes alle at kunne nedsætte 
risikoen for musegnav på ask til et 
acceptabelt niveau. Lentacol og Mota 
virkede en smule ringere; men gav stadig
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en fin beskyttelse af planterne. Gyllebo 
og Pyroleum syntes at virke dårligst, 
men gav dog stadig med (statistisk) 
sikkerhed en beskyttelse af planterne 
forhold til ubehandlet.

Agrame plastrør virkede meget til
fredsstillende på niveau med Lentacol 
og Mota. I løbet af vinteren steg andelen 
af begnavede planter, men gnavet var 
tilsyneladende ikke særlig kraftigt på 
den enkelte plante. Et enkelt rør var 
blæst op ad stammen og beskyttede 
ikke mere rodhalsen,

I bøgeforsøget kan der udledes visse 
tendenser:

Diana, Mota og Sokkeltjære kunne 
nedsætte risikoen for musegnav på bøg 
meget markant. Compinol og Gyllebo 
var lidt ringere, men gav stadig en fin 
beskyttelse. Lentacol og Pyroleum syntes 
at virke dårligst.

Agrame plastrør virkede meget til
fredsstillende og afværgede fuldstændig 
musegnav. Alle rørene sad på plads 
ved forsøgets afslutning.

Tabel 1. Barkgnav fra markmus i aske- 
forsøget. Gnavets omfang vises dels på 
en skala fra 0 til 3, hvor 3 - barken ringet, 
dels ved andel a f planter med muse
gnav. Tallene er illustreret i figur 1-2. 
Stjernerne markerer om der er sikker
hed for forskel mellem ubehandlet og 
forsøgsbehandlingen.

Led nr. Omfang 
af gnav

Procent
planter
med
gnav

1. Ubehandlet 1,7 80
2. Standard. Compinol 0,4*** 21***
3. Diana Barkforsegler 0,2*** 17***
4. Gyllebo 1,0** 51**
5. Lentacol 0,5*** 27***
7. Mota 0,5*** 25***
8. Pyroleum Animale 1,0** 48**
9. Sokkeltjære 0,3*** 20***
10. Agrame plastrør 0,6*** 35***

En stjerne angiver at der er over 95% sand
synlighed for at forskellen mellem ubehandlet 
og en af forsøgsbehandlingerne er reel og 
Ikke skyldes tilfældigheder. To stjerner angiver 
99% sandsynlighed, og tre stjerner 99,9% 
sandsynlighed.

gnav ved rodhalsen 0-3
3,0

2,5

2,0

1,5

1,0 m0,5

0,0
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Figur 1. Gnav ved rodhalsen i askeforsøget på en skala fra 0 (uskadt) til 3 (gnav 
hele vejen rundt).
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Figur 2. Procentandel af begnavede planter i askeforsøget.
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Figur 3. Procentandel af begnavede planter i bøgeforsøget.
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Praktiske erfaringer
Under arbejdet med de forskellige metoder blev der gjort følgende iagttagelser. I 
parentes angives den mængde der er anvendt pr. plante:

Compinol Vildtbidmiddel: Sortbrun, tyndtflydende væske. Nem at udsprøjte 
med almindelig dyse i sprøjteflaske med pistolgrebsprøjte. Rengøres med sprit. 
Lugter kraftigt af hjortetaksolie. (10,0 ml).

Diana Barkforsegler: Sort, ret tyndtflydende væske. Tjæreagtig lugt. Sviner 
meget. Udbringes bedst med radiatorpensel. Klistrer meget på penslen, hvor 
græs o.a. vegetation hurtigt klistrer sammen til en stor pude. (5,2 ml).

Gyllebo Plantskydd Flydende: Rødbrun, tyndtflydende væske. Let at udsprøjte 
med almindelig dyse i sprøjteflaske med pistolgrebsprøjte. Let at rengøre med 
vand. Ingen særlig lugt. (2,8 ml).

Lentacol Universal: Lysegrå, tyktflydende væske. Tørrer ind til en hård, lysegrå 
masse på barken. Ingen ubehagelig lugt. Mere behagelig at smøre på end asfalt
midlerne. Udbringes fint med radiatorpensel. Kan renses af med vand og sviner 
derfor ikke så meget. (9,6 ml).

Mota: Brun, tyndtflydende væske. Lugter ikke ubehageligt. En 5-liter dunk med 
midlet passer til dækslet på en pistolgrebsprøjte mærket "Bayer Sprøjte". Sprøjtes 
nemt ud. Renses af med sprit. (6,8 ml).

Pyroleum Animale Crudum: Brunlig væske, der lugter grimt af hjortetaksolie, i 
spraydåser med 400 ml. Drivgas er C02. Dåserne virker fint i alle stillinger. Hånd
taget til dåserne virker fint (7,2 g).

Sokkeltjære: Sort, tyktflydende væske. Lugter meget kraftigt af tjære. Sviner 
meget. Påføres bedst med radiatorpensel. Klistrer mindre end Diana Barkforsegler. 
Der skal smøres noget for at få midlet til at hænge fast på fugtig bark. (8,5 ml).

"Bayer Sprøjte"-pistolgrebsprøjte: Fungerede meget fint og driftsikkert. Sprøjterne 
gav i gennemsnit ca. 0,9 ml væske pr. "skud''.

Agrame plastrør: I forsøg 1 (ask) blev anvendt ’’trunk protector” på 28 cm; et 
let konisk, blåt plastrør, der er helt lukket og har slidser i siden. Røret kunne let 
placeres ned over de slanke askeplanter, der ikke havde nævneværdige sidegrene.

I forsøg 2 (bøg) blev anvendt model "vole protector" på 17 cm højde. Det er et 
let konisk, blåt plasticrør, der kan åbnes helt i siden og lukkes omkring de brede 
bøgeplanter med lavtsiddende sidegrene. Ved brede planter er det meget 
besværligt at lukke "låsen” både foroven og forneden på røret. I ca. 95% af til- 
fældene måtte man i forsøget nøjes med at lukke røret forneden.

Generelt for begge rørtyper: Det er meget besværligt og tidrøvende at sætte 
rørene på og dreje dem lidt rundt, så de skærer sig lidt ned i underlaget og slutter 
tæt forneden. På ujævnt terræn, stenet jord eller ved kraftig vegetation er det 
næsten umuligt at få rørene til at slutte tæt forneden, så markmus ikke kan komme 
ind til planten.

Brav. Svanebjerg
Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter 

Renholdelse og stabklipning af juletræer

:

i * i

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

Forha ndling af anlægsrør til overkørsler

Tabel 2. Skader på askeplanter i juni 
2000. Dels på en skala fra 0 til 10, hvor 
10 er død, dels ved planteafqanq i 
procent.

Led nr. Skade Plante-
afgang

1. Ubehandlet 2,4 20
2. Standard. Compinol 1,7 12
3. Diana Barkforsegler 0,8 6*
4. Gyllebo 1,4 13
5. Lentacol 0,4“ 4**
7, Mota 1,3 5*
8, Pyroleum Animale 1,7 11
9, Sokkeltjære 1,0 5*

10. Agrame plastrør 0,2*“ r*

Stjerner: se note til tabel 1.

Resultater - skader
I tabel 2 ses skader på planterne i 
askeforsøget. Der var en del skader 
som følge af frost, og der havde også 
været hjortevildt i indhegningen i længere 
perioder om vinteren. Der blev dog ikke 
set skader på hverken aske eller bøge 
som kunne tilskrives forsøgsbehand
lingerne.

Litteratur:
Paul Christensen: Afsluttende rapport over 

GEP-torsøg MUS 7/99. Afprøvning af for
skellige kemiske og ikke-kemiske metoder 
til afværgnmg af musegnav i bøg på 
Skjoldenæsholm skovdistrikt. PC-Consult 
juni 2000. 15 sider.

Paul Christensen: Afsluttende rapport over 
GEP-forsøg MUS 8/99. Afprøvning af for
skellige kemiske og ikke-kemiske metoder 
til afværgning af musegnav i ask på Ods
herred statsskovdistrikt. PC-Consult juni 
2000. 14 sider.

Skovplanter og investering 
www.forstplant.dk
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OM KULSTOFBINDING, 
RATIONALISERING & 

TILVÆKSTTAB

Af Helle Serup (1) &
Inge Stupak Møller (2)

Fra en international 
workshop om produkti
on af energitræ.

Mange steder i verden 
ser man på bæredygtig
hed i intensiv skovdrift, 
fjernelse af nærings
stoffer ved produktion af 
energitræ, mere rationel 
produktion og nedmuld- 
ning af hugstaffald.

Denne artikel er indleveret i november 
1999, men den er desværre blevet 
udskudt på grund af de mange artikler 
om stormfaldet.

Redaktionen

I september 1999 blev der afholdt en 
international workshop i USA om pro
duktion af træ til energiformål. På 
workshoppen, der blev afholdt som et 
led i det Internationale Energiagenturs 
bioenergi-program, deltog 50 forskere 
fra Europa, Nordamerika, Australien og 
New Zealand. Ud over artiklens forfattere 
deltog Niels Heding, Forskningscentret 
for Skov & Landskab.

Byen Charleston fremstod vindblæst 
med enkelte knækkede træer og bort
fløjne tagplader. Kystregionens mere 
end 2 mio. evakuerede indbyggere var 
da heller ikke mere end lige vendt tilbage 
efter orkanen Floyds passage, da 
workshoppen startede. Det oprindelige 
program blev gennemført med undta
gelse af en ekskursion til et område, 
hvor forskellige skovningssystemer til 
våde jorde skulle demonstreres. Der var 
væltet for mange træer.

Workshoppen behandlede en lang 
række forskellige emner under titlen 
"Integrating Production of Energy in
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Celluloseflis blev hugget i skoven med en Peterson Pacific DDC-5000 flishugger. 
Den var i stand til at fylde en American truck med 26 tons flis på 15-20 minutter. 
Foto: Helle Serup.

Sustainable Forestry: Guiding Principles 
and Best Management Practices."

Der blev således præsenteret indlæg 
og postere om skovdyrkningssystemer, 
bæredygtighed, planlægning og offent
lig inddragelse, integreret produktion af 
tømmer og energitræ samt om udbud, 
priser og kvalitet for energitræ. I det føl
gende præsenteres de emner der er 
vigtigst for danske forhold.

Skovdrift og kulstof
binding i jorden
En af workshoppens ekskursioner blev 
forestået af et selskab, Westvaco, som 
ejer skov og papirfabrikker.

Westvaco driver ca. 200.000 ha fyrre

skov (loblolly pine, Pinus taeda). Selska
bets skove er inddelt i seks zoner med 
hver deres formål for driften, f.eks. 
opretholdelse af vandkvalitet, bevarelse 
af truede dyr og planter og vedproduk
tion. 70% af skovene ligger i den intensivt 
drevne zone, hvor produktionen af træ 
er det primære.

Man har altså valgt den modsatte 
løsning af den danske model, hvor for
skellige interesser søges integreret i en 
flersidig skovdrift. Forædlet genetisk 
materiale og forbedret skovdyrkning har 
sikret en fordobling af produktiviteten i 
den sidste omdrift (30 år), og udviklingen 
ventes at forsætte mindst en omdrift 
mere.

Skovselskabet undersøger i sam-
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På hjemmesiden for Westvaco kan man læse mere om firmaets økosystem orienterede 
skovbrug, se www.westvaco.com, under Ecosystem-based Forestry: A Diagram. 
Her vises et modellandskab med markering af de 6 økologiske zoner og de forskel
lige typer skov der findes i hver af disse zoner. Disse to skærmbilleder viser “Timber 
Management Zones” og “Habitat Diversity Zones".

arbejde med jordbundsforskere fra stats
skovvæsenet den intensive skovdrifts 
indflydelse på flade vådbundsarealer, 
som udgør en stor del af skovarealet i 
det sydøstlige USA. Formålet med 
undersøgelserne er at vurdere, hvilken 
betydning jordkomprimeringen og det 
store udtag af næringsstoffer og organisk 
materiale har for den langsigtede pro
duktivitet og for kulstofkredsløbet.

Ved produktion af celluloseflis fældes 
træerne og transporteres til vejsiden, 
hvor de kædekvistes, dvs. at alt grønt 
tages væk fra arealet. Jordbundsegen
skaber og processer af betydning for 
kulstofs binding i jorden undersøges, 
og størrelsen og lokaliseringen af de 
enkelte kulstofpuljer bestemmes i for
bindelse med variation af hugst og jord
bearbejdning.

Det er interessant, at et privat 
skovselskab laver sådanne forsøg - og 
det i et meget betydeligt omfang. Der er 
to årsager hertil: Selskabet vil sikre den 
langsigtede produktion, men vil også 
profilere sit grønne image. Her er Rio- 
konventionen og dens ord om bære
dygtig skovdrift vigtige.

Der vil i fremtiden blive stadig større 
fokus på de store selskabers behand
ling af skovene, og det er en udvikling, 
som Westvaco søger at imødekomme.

Hugstaffald og 
energitræ
Det er ikke aktuelt at udnytte hugstaffald 
til energi i USA, som det gøres her
hjemme og i det øvrige Skandinavien. 
Det blev klart illustreret på et af skov
selskabets afdrifter, hvor store maskiner 
meget effektivt fik høstet den stående 
vedmasse.

Tusindvis af kubikmeter af fyrretræ 
blev afgrenet, afbarket og flishugget på 
skovningspladsen. Flisen blev kørt til en 
cellulosefabrik til papirfremstilling, mens 
bark og grene blev liggende i store 
bunker tæt ved bilfast vej.

Det kan ikke betale sig at udnytte 
materialet til energiformål. Prisen på kul 
og olie er så lav, at der kun kan betales 
10$ per ton hugstaffald leveret på værk, 
hvilket knap nok kan dække lastbiltrans
porten. Så udnyttelsen af bioenergi fra 
skovene kan - selv i sin billigste form - 
ikke konkurrere med billig kul og olie.

I Canada sker noget tilsvarende, idet 
store ressourcer af billig naturgas og 
olie forhindrer en udnyttelse i større 
omfang af træ fra skovene til energifor
mål. End ikke de canadiske savværkers 
affald udnyttes fuldt ud, og store 
mængder af savværksaffald afbrændes 
på savværkspladserne, så energien for
svinder op i den blå luft.

Rationalisering af 
energitræproduktionen
Omkostningerne ved frembringelse af 
træbrændsler ligger i Danmark på kanten

af det økonomisk rentable. Det gør sig 
også gældende i Sverige og England, 
hvor man undersøger mulighederne for 
at rationalisere produktionen af flis.

Efterspørgslen efter energitræ er 
steget kraftigt i Sverige de seneste år. 
Fordelingen af overskudstræ til energi
produktion er imidlertid uensartet for de 
enkelte regioner. Det betyder, at en 
rationel håndtering og transport er af 
største vigtighed for at få økonomiien til 
at hænge sammen.

Størstedelen af det svenske energi
træ er hugstaffald fra afdrift. Transporten 
til flisningscentral eller værk søges 
effektiviseret ved at komprimere mindre 
heltræer og trædele, så der kan trans
porteres mere træaffald ad gangen. I 
forsøg komprimeres hugstaffaldet til

“cigarformede træstammer", der kan 
transporteres med almindelige 
udkørselsmaskiner og tømmerlastbiler, 
eller det presses i baller.

I England bygges to elektricitets
værker, som fra næste år tilsammen 
skal bruge 400.000 tons flis. Det betyder, 
at der fra engelsk side er stor interesse 
for at etablere en effektiv forsyningskæde 
for flis. Englænderne afprøver flere af 
de nye svenske maskiner for at se, om 
de kan give den nødvendige forbedring 
i økonomien.

Herhjemme arbejdes med ideer om 
at komprimere flisen i pølser og derefter 
transportere dem til varmeværk. Ind
ledende forsøg med komprimering af 
pølser på et stationært anlæg ser 
lovende ud.
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Nedmuldning af 
skovningsaffald
En del jorder i det sydlige USA er udpinte 
og har en forholdsvis lav produktivitet 
pga. et lavt indhold af organisk stof og 
plantenæringsstoffer. En af årsagerne 
er at jorden fra naturens hånd er for
holdsvis ufrugtbar, men mange steder 
skyldes det også tidligere tiders 
træartsvalg og dyrkningssystemer. De 
driftstekniske operationer har i løbet af 
flere trægenerationer haft stor betydning 
for ændringer i jordstrukturen samt 
mængden af biomasse over og under 
jorden.

Man har tidligere undersøgt virkningen 
af at tilføre organisk materiale ovenpå 
jorden. Nu har US Forest Service (det 
føderale skovbrug) igangsat forsøg for 
at finde ud af, om jordernes frugtbarhed 
kan genoprettes ved at nedmulde orga
nisk materiale, f.eks. skovningsaffald.

Nedmuldning kan være en måde at 
forbedre jordbunden på og dermed øge 
det fremtidige vedudbytte. Samtidig kan 
nedmuldning tjene til at oplagre organisk 
stof og dermed kulstof i jorden. Ved at 
fortsætte denne praksis i fremtiden kan 
der opnås en nettostigning i jordens 
kulstoflager, der kan bidrage til at 
mindske luftens kuldioxid koncentration 
og dermed mængden af drivhusgasser.

Rent praktisk har amerikanerne 
bygget en kraftig maskine, som opsam
ler, sønderdeler og nedmulder skov
ningsaffald i forskellige dybder i jorden. 
Endnu foreligger der ikke resultater fra 
forsøgene. Behandlingen er - set med 
danske øjne - et drastisk indgreb i jorder
nes struktur og almindelige udvikling, 
men kan måske have en fremtid i en 
modereret udgave.

Tilvæksttab og 
næringsstofbortførsel
Fra svensk side blev der fremlagt resul
tater fra en svensk/finsk forsøgsrække, 
hvor man har set på om tilvæksten falder 
når der udtages heltræ til energitræ i en 
tynding.

Der indgik 12 bevoksninger, og det 
viste sig, at tilvæksttabet over en 10-årig 
periode lå på gennemsnitlig 12% for gran 
og 7% for fyr svarende til henholdsvis 
ca. 1,7 m3/ha/år og ca. 0,5 m3/ha/år.
Det var muligt at kompensere tilvækst
tabene ved at gødske med kvælstof- 
holdig kunstgødning, og det antages 
derfor, at tilvæksttabet primært skyldes 
manglende kvælstof.

Forsøgsresultater som disse må natur
ligvis give stof til eftertanke, også her i 
landet. I Danmark tilføres store mængder 
kvælstof ved deposition (luftforurening 
fra kraftværker, biler og ammoniak fra 
landbruget, red.). Tilvæksttab som følge 
af N-mangel anses ikke for sandsynlige.

Men de fundne tilvæksttab var ikke 
mindre på de sydsvenske jorde, hvor 
kvælstofdepositionen også kan være 
betydelig. I Danmark er der indtil videre

kun ét forsøg, der belyser dette emne. 
Forsøget er etableret af Hedeselskabet i 
1989/90 på to lokaliteter, Klosterheden 
og Mangehøje, og er omtalt hos Faurby 
(1994). Det nu 10 år gamle forsøg er 
overtaget af Forskningscentret for Skov 
& Landskab i 1999, og en ny opgørelse 
vil blive foretaget i løbet af 1-2 år.

Næringsstofaspektet blev også 
behandlet af Inge Stupak Møller, Forsk
ningscentret for Skov & Landskab. Hun 
havde i et mindre forsøg i Hareskoven 
undersøgt forskelle i næringsstofudtag 
mellem grønflisning, flisning efter som
mertørring af træerne i bevoksningen og 
stammehugst.

Resultaterne viser, at udtaget af 
næringsstoffer - afhængig af nærings
stof - blev reduceret med 20-45%, når 
træerne lå i bevoksningen sommeren 
over. Til sammenligning kunne nærings
stofudtaget ved kun at fjerne stammer 
reduceres med 70-90%.

Sammenfatning
I forhold til foregående år var der på 
workshoppen en øget fokusering på 
kulstof og C02-lagring i forbindelse 
med udnyttelse af træ til energiformål. 
Mange indlæg handlede om at bevare

og forbedre dyrkningsgrundlaget med 
hensyn til næringsstofhusholdning og 
jordens indhold af organisk stof, når 
driften intensiveres.

På den driftstekniske side blev der 
præsenteret interessante tiltag til at ratio
nalisere høst og håndtering af hugstaffald 
og heltræer.
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PLANTE AFSTAND I 
NÅLETRÆSKULTURER 
OG STORM FASTHED

Af Christian Nørgård Nielsen 
(KVL) og Bruno B. Jørgensen 
(FSL)

Stor planteafstand giver 
høj stormfasthed, men 
ringe vedkvalitet.

I planteafstandsforsøg 
er der flest stormskader 
i parceller med lille 
planteafstand.

Hvis stormfasthed er 
vigtigt bør plantetallet 
under gennemsnitlige 
betingelser være højst 
2500-3000 planter pr. ha.

Sammenfatning
Artiklen redegør for konflikten mellem to 
vigtige delmål: Stormfasthed og ved
kvalitet. Plantetætheden har en væsent
lig indflydelse på begge delmål, men 
desværre i modsat retning.

Ved høj prioritering af skovens sta
bilitet bør plantetallet i nåletræskulturer 
under gennemsnitlige betingelser ikke 
overskride 2500-3000 stk. per hektar.

Indledning
Ved kulturetableringen efter orkanen vil 
der blive anvendt nåletræ på mange 
arealer, specielt i den sydvestlige del af 
landet. Da planteafstanden har stor 
betydning for bevoksningens senere 
stormfasthed, formidles denne viden 
kortfattet i denne artikel.

Vores viden bygger overvejende på 
studier i rødgran, men denne viden kan 
i vidt omfang overføres på andre nåle
træarter.

Konflikten mellem 
vedkvalitet og stabilitet
Anbefalinger om plantetæthed i kulturen 
afhænger aldeles af driftsformålet. Kravet

til høj vedkvalitet og kravet til høj stabilitet 
leder til diametralt modsatte anbefalinger. 
Se figur 1.

Større plantetal fører til smallere år
ringe, højere rumvægt for veddet, mindre 
knasttykkelse og hurtigere naturlig op
rensning af stammen. Omvendt styrkes 
grundlaget for træernes fremtidige 
stormfasthed meget betydeligt gennem 
stor planteafstand, jf. resultaterne 
nedenfor.

Beslutning om plantetal har således 
vidtrækkende konsekvenser, som påvir
ker målopfyldelsen i slutningen af 
omdriften. Det efterfølgende hugstpro
gram har selvfølgelig også indflydelse 
på stormfastheden i ældre bevoksninger, 
men herom berettes senere.

Planteafstand, 
udrensning og hugst
Plantetætheden skal vurderes i lyset af 
forventningerne til den tidlige bevoks
ningspleje. Vores danske forstlige 
opdragelse er præget af en intensiv og 
ideel skovdyrkning, som foreskriver 
udrensninger i den sluttede kultur med 
efterfølgende plejende hugstindgreb. 
Men dette er de fleste steder i Danmark 
en “saga blot” - især i nåletræskulturer.

Medmindre man har et veletableret 
flishugnings-beredskab med stabile 
aftagere, må en udskydelse af de første 
plejetiltag indtil en bevoksningshøjde 
på 12-14 meter antages at præge virke
ligheden. Dette sætter yderligere fokus 
på plantetætheden i kulturfasen.

Vi vil altså klart advare mod at vælge 
et relativt højt plantetal ud fra betragt
ningen om, at man altid kan tynde 
bevoksningen, men derimod ikke for
høje stamtallet. Dette er en betragtning, 
som kun holder sjældent i praksis.

Tværtimod vil et stamtal over 2000 
træer/ha ved en bevoksningshøjde på 8 
meter uigenkaldeligt forringe træernes 
fremtidige evne til at opnå en høj storm
fasthed, når træerne bliver ældre.

Stormskader i gamle 
planteafstandsforsøg
Gamle planteafstandsforsøg både i 
Danmark, Tyskland og Østrig har vist en 
meget stor effekt af planteafstanden på 
stormskaderne i de ældre bevoksninger.

Det danske “Christianssæde-forsøg" 
(på Lolland) led af stormskader allerede 
i stormen 1967, derpå løbende gennem 
70’-erne og 80’erne for endelig at blive 
ødelagt af en miindre storm omkring 
1984/85 ved en alder på 49 år (se 
figur 2).

Denne artikels førsteforfatter havde 
den tilfældige men meget interessante 
oplevelse at besigtige forsøget under 
den storm, som ødelagde resterne af 
forsøget. Kun én parcel var uskadt og 
komplet, nemlig parcellen plantet på 
2.5 x 2.5 meters afstand. Alle andre 
parceller var stærkt beskadiget, hvilket 
delvist hænger sammen med de hyp
pigere hugstindgreb ved de tættere 
planteafstande.

Det tyske hugstforsøg “Paderborn" 
indeholdt en “Schnellwuchs”-behandling, 
hvori en "respacing” (udrensning) blev 
gennemført til en gennemsnitlig plante
afstand på ca. 3 x 3 meter inden 
bevoksningshøjden nåede 8 meter. Ved 
en højde på 30 meter var det alene 
denne parcel som var uskadt (fig. 10 i 
Nielsen 1990c).

Det østrigske planteafstandsforsøg 
“Hauersteig” indeholdt en parcel, som 
blev anlagt på 2 x 2 meter. Også denne 
bevoksning var i en høj alder uskadt, 
mens nabo-parcellerne med mindre 
planteafstand udviste stormskader (se 
Nielsen 1990c og Pollanschutz 1974).

Tre andre planteafstandsforsøg eller 
distriktsforsøg blev undersøgt af første
forfatter og undersøgt i en doktorafhand
ling (Nielsen 1990b). Forsøgene lå på 
Bornholm, i Holsten og i Niedersachsen.

I alle tre forsøg blev to parceller 
udsøgt, som oprindeligt havde forskellige 
plantetal, men som havde nået samme 
slut-stamtal på undersøgelsestidspunktet 
(ved en bevoksningsalder på henholds
vis 53, 87 og 104 år). I alle tre forsøg 
var der sket stormfald i de bevoksninger 
som var anlagt med højt stamtal, mens 
bevoksninger anlagt med stor plante
afstand alle var uskadte (Nielsen 1990b 
og c).

Praktiske observationer i langsigtede 
forsøg har altså vist en markant effekt af 
en stor planteafstand på den senere 
stormfasthed. Vi vil på et senere tids
punkt i DST beskrive årsagerne til denne
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Figur 1. Skitse der viser planteafstandens indflydeise på ved- Figur 2. Andel af stormskadede træer i Christianssæde for
kvalitet og stormfasthed. søget sammenlignet med planteafstanden, dels ved stormen i

oktober 1967, dels ved en række mindre stormfald i 1974-86. 
Data fra FSL.

sammenhæng. For de som kan læse 
tysk, er denne at finde i Nielsen (1990c).

Anbefaling af 
plantetæthed i 
nåletræskulturer
Vi ved ikke med sikkerhed, om sammen
hængen mellem plantetal og den senere 
stormfasthed er retlinet. Men alt tyder 
på at der sker en principiel negativ 
ændring i træ-arkitekturen, når det 
effektive plantetal ved 6-10 meters 
bevoksningshøjde overskrider 2000- 
2500 stk./ha.

Endvidere vil et videre fald i plantetal 
fra 2000 til 1000 stk./ha ved denne kri
tiske bevoksningshøjde på 6-8 meter 
ændre stabiliseringens karakter fra 
“bevoksningsstabilitet” til “solitærtræ- 
stabilitet". Et stamtal på 1000 stk./ha 
ved 6-8 meters højde nærmer sig nemlig 
en “Læbæltehugst”, som vi kender den 
fra Giudsted- og Fiastrup-forsøgene.

Vedkvaliteten ved et så radikalt lavt 
stamtal vil dog være markant forringet 
efter de aktuelle markedsnormer. Et 
stamtal på 2000-2500 træer/ha ved den 
omtalte højde vil imidlertid kunne holde 
knastdiametrene på de "kritiske” 20 mm 
(se Nielsen 1990c) og samtidig sikre en 
positiv udvikling i stabiliteten.

Rent biologisk bliver stamtallet først 
særlig kritisk efter en højde på 6-8 
meter. Det plantede stamtal skal derfor 
vurderes lidt i lyset af den forventede 
naturlige dødelighed.

Konklusion
1. Elvis man prioriterer stormfasthed højt 
gælder følgende anbefaling:

- Forventes der lille planteafgang i 
kulturfasen anbefales et plantetal på 
2500-3000 træer per hektar. Ved vanske
ligere kulturbetingelser anbefales et 
plantetal på 3000-3500 planter/ha. 
Fferigennem forventes et stamtal på 
2000-2500 træer/ha opnået ved naturlig

selektion efter de første 10-15 år. Dette 
vil i særdeleshed fremme en udvikling 
af træernes arkitektur, som betinger en 
senere høj stormfasthed.

Den konflikt, der opstår i forhold til 
delmålet "vedkvalitet” kan ikke løses på 
fattige sandjorder og stive lerjorder, 
hvor sluthøjden ligger under 30 meter. 
På sådanne lokaliteter er valget et 
“enten/eller".

- Kun på dybgrundede og stabile 
jorder, hvor omdriften kan blive lang og 
sluthøjden over 30 meter, kan man til
stræbe et lidt højere og et med ved
kvaliteten kompromissøgende plantetal 
uden principielt stort tab af fremtidig 
skovstabilitet. For uddybende diskussion 
se Nielsen (1990c).

2. Elvis vedkvalitet prioriteres højere 
end stabilitet anbefales det at vælge et 
plantetal på mindst 3500 stk./ha.
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ANVENDELSE AF TRÆ

FIRE-ETAGES TRÆHUS
I ODENSE

Det første træhus på 4 
etager opføres nu i 
Odense.

Træet har fordele hvad 
angår energiforbrug til 
opvarmning, lydisolering 
og indeklima.

Der er i dag 9 projekter 
med etagehuse af træ i 
Danmark - 2 e r  færdige, 
2 er under opførelse, og 
5 er under projektering.

Skovfolk fra nær og fjern samledes i 
Langesø den 17. august for at se det 
nyeste inden for pyntegrøntbranchen.

Men kun ti km derfra blev der samme 
dag holdt rejsegilde på et byggeri som 
kan betyde lige så meget for skovbruget

som en ny variant af en netmaskine - 
nemlig det første træhus i Danmark på 
fire etager. Lige over for TV2’s hoved
kvarter i Odense opføres nu i alt 63 
ungdoms- og familieboliger samt 500 
kvm. kontor med bærende konstruktioner 
af træ.

For knapt et år siden blev Byggereg
lementet ændret så det blev tilladt at 
opføre fleretages træhuse i Danmark. 
Forud var gået to forsøgsprojekter i 
Hørsholm og i Herning (omtalt i Skoven 
6-7/98 og 1/99) hvor der blev bygget i 2 
og 3 etager.

Projekteringen af træhusene er fore
taget af CASA NOVA (latin for nyt hus) 
somi består af NOVA 5 A/S arkitekterne, 
det rådgivende ingeniørfirma COWI A/S 
og entreprenøren Skanska Danmark 
A/S. Projektet vandt for nogle år siden 
en konkurrence udskrevet af Erhvers- 
fremme styrelsen og By- og Boligmini
steriet.

CASA NOVA stod bag de første 108

boliger i Hørsholm og Herning. De har 
et andet projekt under opførelse i Balle
rup nord for København, og der er yder
ligere fem under projektering i Randers, 
Viborg, Kolding, Ålborg og Silkeborg.

Ny teknik
Teknikken til opførsel af træhusene 
afviger på nogle punkter fra det traditio
nelle betonbyggeri.

CASA NOVA har udviklet et bygge
system, der er baseret på lette præfa
brikerede elementer. De bærende 
trækonstruktioner indklædes i 2 gange 
13 mm gipsplader, så de har den fore
skrevne brandmodstandsevne. Gips
pladerne bidrager også til stabilisering 
af huset.

Træet er beskyttet så godt, at der 
ved en eventuel brand i en lejlighed kan 
ske en fuldstændig udbrænding af ind
boet, uden at de brandbeskyttede 
trækonstruktioner antændes. Huset vil 
derfor overleve en brand.

Facaden ud mod Rugårdsvej på dapen for rejsegildet. De bærende søjler er af 
azobé - en tropisk træsort som også bruges meget til havnebyggeri.

Gavlen på en af blokkene ud til 
Ørstedsgade.
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Træhuset i Odense
Huset i Odense ligger på Rugårdsvej 
52, skråt overfor TV2’s hovedkvarter. 
Det består af 3 blokke, og ud mod 
Rugårdsvej skal der være 480 m2 
kontorer til bygherren, Arbejdernes 
Boligforening.

Resten af blokken samt 2 blokke 
ind mod Ørstedsgade rummer i alt 63 
boliger. Der bliver 39 toværelses 
ungdomsboliger på 50 m2, 16 tre
værelses familielejligheder på hver 87 
rm2 og 8 toværelses på 71 m2. Efter 
planen kan der flyttes ind 1.12.00 og 
1.1.01.

Der bruges fyr og gran til de 
bærende konstruktioner, fyr til den 
udvendige beklædning, og vinduer 
laves af douglastræ.

Byggeriet er projekteret til 46 mio. 
kr. Det er almennyttigt byggeri, og 
derfor dækker Odense Kommune 
14% af byggeprisen.

Selve byggeriet starter med støbning 
af kælder og sokkel. Derefter opføres 
betontårne der rummer trappeskakter 
og vådrum. Herefter monteres skille
vægge og ydervægge der består af 
træelementer. I løbet af en uge bygges 
en hel opgang eller sektion færdig, så 
der kommer tag på om fredagen. På 
den måde undgår man fugtskader på 
træet.

Træelementerne leveres til bygge
pladsen klar til montage. De har en 
dimension på op til 4 x 5 meter, men de 
vejer højst 400-500 kg. De monteres 
lodret i stedet for som normalt vandret, 
og derfor kan de godt være lidt vanske
lige at styre i kraftig blæst. Men når ele
menterne først er på plads er de lette at 
have med at gøre. Montagen sker 
hovedsageligt med sømpistol og skrue
maskine.

Træhuset er lettere end et betonhus, 
og derfor skal etagedækkene fyldes op 
med et 4,5 cm tykt lag perlesten for at 
stabilisere bygningen. Udvendigt bek
lædes huset med brandtrykimprægneret 
fyrretræ for at signalere “træhus".

Den meget fine lydisolering er 
opnået ved dobbelte vægge og lagdelte 
etageadskillelser. Lydisoleringen er 
langt bedre end i traditionelt byggeri.

Træhusets fordele
Konsortiet ser en række fordele ved at 
anvende træ frem for beton. Der spares 
energi under produktionen hvor træ
husene kun kræver halvt så meget 
energi. Og energiforbruget til opvarm
ning er reduceret med 20 %, bl.a. fordi 
der ikke er kuldebroer.

Træhusene har et godt indeklima - 
formentlig fordi der anvendes materialer 
som træ og gips, og fordi hele huset er 
tørt den dag beboerne flytter ind (et

betonhus kan bruge op til et år på at 
tørre helt ud). Lydisoleringen er meget 
fin, og byggeprisen oplyses at være 
den samme som i et betonhus.

Husene i Herning blev opført for 
Boligforeningen Lejerbo som har kon
stateret at beboerne er meget tilfredse 
med at bo i træhuse. Den gode lydiso
lering blev dokumenteret ved “Spille
mandsprøven”, hvor der blev spillet på

elorgel uden at de øvrige beboere blev 
generet. Nogle beboere, der er flyttet 
fra betonbyggeri, har oplevet, at deres 
allergi er forsvundet.

Kilder:
Pressemeddelelse fra Skanska 15.8.00. 

Træ & Byg 8/00 og 3/00.

Træhus på FSL
Forskningscentret for Skov & Landskab i Hørsholm er netop gået i gang med en 
udvidelse der omfatter en kontorbygning til den nye afdeling for by- og land
skabsplanlægning og et auditorium. Tilbygningen bliver lavet af træelementer - 
ikke kun for at gøre opmærksom på træets gode egenskaber - men også fordi 
byggeriet blev billigere ved at vælge træ frem for beton.

Entreprenøren er Lindved Entreprise A/S fra Vejle, som kan udføre arbejdet for 
11,9 mio. kr. Til sammenligning kan nævnes, at billigste tilbud for de tilsvarende 
kvadratmeter ved licitationen i januar 2000 var 13,4 mio. kr.

Hele byggeprojektet løber op i 14 mio. kr. hvoraf Villum Kann Rasmussen 
Fonden bidrager med 3 mio. kr. Byggeriet er startet i uge 34 og afsluttes omkring 
31. marts 2001.
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Lindved Entreprise har netop færdiggjort ej andet træbyggeri: 25 seniorboliger for 
Brabrand Boligforening i Harlev uden for Århus. Billedet er fra juni hvor de første 
beboere var flyttet ind. Træelementerne er af grantræ og fabrikeret af Dansk 
Træemballage A/S, mens facaden er lavet af sibirisk lærk. Læs mere om dette 
byggeri på Træ er Miljøs hjemmeside (www.trae.dk, artiklen "Sekundatræ bliver til 
smukke boliger").

juletræs - 
skov - 
læ - plantersunde og velsorterede 

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

AARESTRUP PLANTESKOLE
Aarestrupvej 162 • 7470 Karup ff 86 66 17 90 • 97 48 53 44 4*
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BØGER TIL SALG
1. Forsøg til Undervisning i det Danske og Norske Skovvæsen. Esaias Fleischer.

Kjbh. 1779. Hellæder. Eft. alder et pænt ekspl.. 692 s.................................................. 4.500
2. Forsøg til en almindelig Natur-Historie. Anden Del over Luften. Esaias Fleischer.

Gyldendal 1787. Hellæder m. rig rygforgyldn. Flot. 1055 s............................................1.000
3. Efterretning om Sandvexterne og deres Anvendelse til at dæmpe 

Sandflugten paa Vesterkanten af Jylland. Erik Viborg. Schultz 1788.
Halvlæder m. def. i ryg. 7 udfoldelige kobberstik. 71 s.................................................. 2.000

4. Begyndelsesgrunde til Naturlæren. A.W.Hauch. Schultz 1794. 2 bind. Kart, m. skindryg.
Noget slidt. 662 s............................................................................................................1.750

5. Ueber die Eichensaat. G.Sarauw. Kiel 1802. Grønt stift bind. Pæn, 108s.................... 1.200
6. Anleitung zur sichern Erziehung und zwechmåssigen Anpflanzung der 

einheimischen und fremden Holzarten. F.A.L.Burgsdorff. Berlin 1807.
Anden selvstændige, praktiske del. Kart. Pæn. 261 s...................................................... 750

7. Forststatistik der dånischen Staten. August Niemann. Altona 1809. Kart.
Ret pæn. Med 3 udfoldelige statistiske tabeller. 667 s.................................................. 3.500

8. Danmarks Brændselsvæsen, physikalsk, cameralistik og
oeconomiskt betragtet. Christian Olufsen. Kjbh. 1811. Hft.. 351 s................................... 800

9. Lehrbuch fur Forster und die es werden wollen. Georg Ludwig Hartig.
Stuttgart und Tubingen 1816-17. 3 bind. Kart. Mgt.pæn. Opr. tilhørt
Freiherrn G.A.v.Lieberstein. Med 1 farvet kobberstik og flere tabeller. 826 s............... 2.000

10. Vaterlåndische Waldberichte nebst Blikken in die allgemeine Wald-erkunde.
August Niemann. Altona 1820-21.2 umage bind:
A) Halvlæder, slidt. B) Kart. mørkegrøn, ret pæn. 982 s................................................3.500

11. Anviisning til Skovdyrkningen. H.Cotta. Reitzel 1833. Halvlæder.
Flot. 2 stentrykte Tavler. 236 s.......................................................................................2.500

12. Chronologisk Samling af de kongelige Forordninger og aabne Breve,
Forst- og Jagtvæsenet i det egentlige Danmark angaaende, som fra 
Aaret 1660 til vore Tider ere udkomne. L.S.Fallesen, prof, og docent i 
Forstvidenskaben. Schultz 1836. Halvlæder. Ret pæn. 370 s.......................................1.500

13. Geheime-Statsminister Greve Christian Ditlev Frederik Reventlovs 
Virksomhed som Kongens Embedsmand og Statens Borger.
Adolph Frederik Bergsøe. Kbh. 1837. 2 bind. Kart.m.skindryg. Pæn,
1 udfoldelig stamtavle. 642 s. + XLVIII s. bilag ................................................................750

14. Anviisning til Skov- og Hegnsplantning, især for landmænd i
skovløse Egne. F.H.A.Beermann, Jagtjunker og Kongelig Skovrider i 
Flensborg Skovdistrikt. Kbh. 1852. Kart.. Lidt løs i ryg. 2 lithographerede 
Afbildninger. Tidl. i A.Oppermanns eje. 75 s.....................................................................500

15. Bogens Indvandring i de danske Skove. Chr. Vaupell. Reitzel 1857.
Halvlæder, lidt slidt. 63 s................................................................................................... 400

16. System und Anleitung zum Studium der Forstwirthschaftslehre.
Dr.Theodor Hartig. Leipzig 1858. Halvlæder. Ret pæn. 409 s..........................................300

17. Om Kiitformationen og Klittens Behandling og Bestyrelse. C.C.Andresen.
Philipsen 1861. Halvlæder. Ret pæn. Med 28 træsnit og 1 kort. 390 s............................ 800

18. De Danske Skove. Chr. Vaupell. Philipsen 1863. Halvlæder. Ret pæn. 309 s................ 800
19. Frilands-Trævæxten i Danmark. Veiledning til Kundskab om de 

Træer og Buske, som kunne dyrkes i Friland i Danmark. A.S.Ørsted.
Lind 1864, Halvi, Pæn. 240 s............................................................................................ 600

20. Bidrag til Kendskab om Egefamilien i Nutid og Fortid. A.S.Ørsted.
Muhle 1871. Senere halvlæder. Flot. Omfatter bl.a.Eg,Bøg og Kastanie.
506 s. + VIII tavler..............................................................................................................500

21. Et Afsnit om Læren om Skovbrugets Økonomi. J.F.Hansen, prof. Gad 1877.
Halvlæder. Flot. 127 s....................................................................................................... 750

22. Planterigets Naturhistorie. Chr.Vaupell. Reitzel 1880. Halvlæder.
Pæn. Med 282 Træsnit og Chemitypier. 177 s................................................................. 350

23. De Danske skadelige Naaletræsinsekter. Niels Fritz, skovr.ved Det Danske
Hedeselskab. Gyldendal 1892. Halvshirt.. Flot. 2 kobbertavler. 81 s............................... 500

24. Lommetabel for Skovbrugere. Ved A. Oppermann. Kjbh. 1892. Karton.
Ryg slidt. Bøg, Eg, Rødgran og Bjergfyr. 17 tabeller........................................................100

25. Skovbruget - fremstillet med særligt Hensyn til Skovfogeder. V.Neergaard,
Skovr.u. Vemmetofte. Philipsen 1895. Halvlæder. Flot. 70 Afbildninger. 144 s............... 400

26. Bidrag til det praktiske Skovbrug. G.P.L. Bruel. Rom 1900 og 1903.
Halvlæder. Ret pæn. To afsnit i et bind. 649 s..................................................................500

Ornitologer:
Nej til fri færdsel
Biæderen er en farvestrålende fugl, 
beslægtet med isfuglen. Den er en 
meget sjælden ynglefugl i Danmark, og 
derfor var ornitologerne begejstrede da 
den for 3. år i træk kom til Røsnæs for at 
yngle.

Men det var lige ved at gå galt. For 
der var mange som gerne ville se de 
smukke fugle på meget tæt hold. 
Enkeltpersoner og grupper vadede ind 
over landmandens marker og satte sig 
tæt ved redehullerne, mens fuglene fløj 
forskræmte rundt.

Det blev for meget for lokalafdelin
gen af Dansk Ornitologisk Forening i 
Vestsjællands Amt. Efter aftale med 
amtet blev der opsat et skilt med tek
sten: ’’Ingen adgang. Biæderne kræver 
fred og ro i yngletiden”, underskrevet af 
amtet og DOF.

I nogle kritiske weekender overvåge
de ornitologer stedet for at standse de 
nysgerrige. De fik anvist et sted hvor 
fuglene kunne følges uden at blive for
styrret og uden at folk overtrådte regler
ne for færdsel i naturen.

Dette eksempel fremdrages i lederen 
i det seneste nummer af Fugle og Natur, 
som udgives af DOF. Emnet er aktuelt 
med miljøministerens og Friluftsrådets 
tanker om udvidet adgang i naturen - 
se omtalen af en stor konference i juni i 
Skoven 8/00. I lederen hedder det bl.a.:

’’Udgangspunktet for DOF er at 
beskyttelse af naturen altid skal gå for
ud for krav om benyttelse og adgang, 
og at de nuværende regler - senest 
præciseret i Naturbeskyttelsesloven fra 
1992 - derfor er gode nok.

Der er ikke behov for at give fri færd
sel overalt i de private skove. De eksi-

Der er angivet en vurderingspris. Henvendelse til: Ernst Riisgaard Pedersen, tit.4717 6579, 
fax 4710 1079 eller mail: peddersens@post.tele.dk

Tidsskrifter og bøger til salg

Dansk Skovforenings Tidsskrift. 1916-33 
indb., 1934-45 uindb., 1946-68 indb., 1969- 
85 uindb. Pris 500 kr.

Statens forstlige Forsøgsvæsen 1905-80. 
Pris 500 kr.

C. Ferdinandsen & N. Fabritius Buchwald: 
Fysiogene Plantesygdomme I. Pris 200 kr.

A. Howard Grøn: Skovbrugets driftsøko

nomi (indb.), Budgettering - skovvurdering, 
(3 bøger). Pris 150 kr.

C. Ferdinandsen & C, A. Jørgensen: 
Skovtræernes sygdomme (indb.). Pris 500 kr.

A. Schneider & N. Thorkil-Jensen: Lille 
opmålingslære (indb.). Pris 30 kr.

P. Boysen Jensen: Plantefysiologi (indb.). 
Pris 50 kr.

C. D. F. Reventlow: A Treatise on Forestry. 
Pris 80 kr.

C. Syrach Larsen: Genetics in Silviculture. 
Pris 80 kr.

Listen angiver en vejledende vurderingspris. 
Tidsskrifter og bøger sælges for højeste bud. Til 
priserne skal lægges omkostninger til forsen
delse, eller der indgås aftale om afhentning. 
Hvis ikke der kommer bud inden for en rimelig 
frist vil de pågældende bøger blive destrueret. 
Henvendelse: Rie Brandt, tlf. 86 69 42 25.
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sterende begrænsninger med færdsel 
kun på veje og stier har givet store fre
delige områder i de større, private sko
ve. Det har store rovfugle som havørn 
og kongeørn haft fordel af.

Men selvfølgelig er det for stift, at fre
delige skovgæster med deres børn ikke 
lovligt kan plukke en anemone eller 
samle en svamp i nærheden af veje og 
stier i private skove. Praksis har dog 
vist, at mange skovejere accepterer 
den slags aktiviteter. Skilte ved indgan
gen til private skove kunne informere 
om, at man godt må plukke blomster og 
svampe i denne private skov.

DOF så gerne en ret til fri færdsel i 
private skove på veje og stier fra solop
gang til solnedgang, for den tidlige 
morgen i skoven giver ofte de aller
største naturoplevelser. I de store stats
skove burde fx 20% af arealet 
udlægges som skov uden fri færdsel. 
Det kunne give de store vingefang og 
vildtet i øvrigt nye, fredelige ynglemulig- 
heder.”

Ffvad angår friere adgang i det åbne 
land afvises tankerne om adgang langs 
læhegn mellem markerne og bræmmer 
langs vandløb, fordi det er gode oaser 
for fuglene. Kun den første vandrer får 
oplevelser med fuglene, og færdsel i 
disse områder vil føre folk ind til de 
mest sårbare kerneområder.

DOF afviser også færdsel omkring 
alle søer og foreslår flere planlagte sti
forløb, skjul og udsigtspunkter ved søer. 
DOF mener det bør sikres at veje og sti
er i landbrugslandskabet ikke ned
lægges. Og de mener at bestræbelser
ne for frivillige aftaler for at sikre nye 
Spor i Landskabet og et sammenhæn
gende stiforløb skal støttes mest muligt.

Kilde:Fugle og Natur 3/00.

Nematode i Sverige
Fyrrevednematoden blev i juli fundet i 
Kalix i det nordligste Sverige. Det skete 
i en stikprøve i en sending emballagetræ 
fra Nordamerika.

Nematoden anses i Sverige som en 
stor trusel mod skovfyrren. Nematoden 
kan næppe stoppes hvis den først er 
kommet ud i skoven og kan derfor 
ramme skovbruget hårdt.

Den svenske plantekontrol oplyser at 
man er ved at indføre skrappere regler 
for import af træ. Der bliver formentlig 
tale om et sundhedscertifikat - men det 
allerbedste vil være en international 
norm om at alt savet træ skal tørres i 56 
gr. i 30 minutter.

Fyrrevednematoden blev omtalt i 
Skoven 6-7/00. Den er for nylig fundet i 
Portugal, og man forsøger nu at be
grænse dens udbredelse til området 
omkring Lissabon.

Nematoden stammer fra Nordamerika 
hvor den ikke gør nogen større skade. 
Men den er senere indslæbt til Østasien 
hvor den har dræbt store arealer med 
fyrretræer.

Risikoen for skader i Nordeuropa 
synes umiddelbart lille fordi den kræver 
høje sommertemperaturer til formering, 
og fordi de træbukke som spreder den 
ikke synes at kunne klare sig i kolde 
klimaer. Men nematoden kan måske til
passe sig et koldere klima og andre 
insekter til at sprede den.

Fyr er ikke særlig udbredt i dansk 
skovbrug - men er værdifuld som et 
relativt stabilt element i nåleskove. Den 
vigtigste skadevirkning vil dog være på 
råtræmarkedet hvis angreb af nematoder 
fører til at udbudet af råtræ i Europa 
øges.
Kilde:Skogsindustrierna Pressrevy 
10.8.00.

Lindenborg SPADEHARVE
• Smedede tallerkener

• Kraftig ramme af profilrør

• Forstærkede aksler

• Nye harver og reservedele 
på lager

• Anvendes til selvforyngelser, 
brandbælter og renholdelse

• Vi producerer også 
Lindenborg vægte til pynte
grønt - indhent tilbud

Ønskes yderligere information - ring eller skriv til:

SMEDE- & MASKINVÆRKSTED
Karlo Nielsen . Gravlev . 9520 Skørping . Tlf. 98 37 53 33 . Fax 98 37 53 44
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JULI 2000
Juli gav en nedbør på 2/3 af normalen, 
uge 30 var helt uden nedbør. Den sydli
ge og østlige del af landet fik mindst.

Temperaturen blev 0,7 gr. under 
normalen, og det var køligere end 
normalt gennem hele måneden. De 
laveste temperaturer kom ikke under 6- 
8 gr. på noget tidspunkt.

August fortsatte i samme spor som 
juli. Nedbøren blev igen noget under 
normalen (som er 67 mm). Der kom 
mest i uge 31 og 33.

Temperaturen blev 0,5 gr. under 
normalen. Kun uge 33 var lidt varmere 
end normalt. De laveste temperature 
kom ned på 5-6 gr. de fleste steder, to 
steder i Jylland ned til 3,5 gr. Antallet af 
soltimer blev helt som normalen.

Nedbør,mm

Amt Målt

Juli

Normal

August

Målt
Nordjyllands 49 64 47
Viborg 46 63 53
Århus 51 64 50
Vejle 43 69 52
Ringkøbing 52 66 76
Ribe 43 68 40
Sønderjyllands 41 75 55
Fyns 30 62 45
Vestsjællands 27 61 33
Nordøstsjælland 44 68 48
Storstrøms 29 63 23
Bornholms 33 55 27
Landsgennemsnit 42 66 48

Temperatur°C Målt

Juli

Normal

August

Målt
Middel 14,9 15,6 15,2
Absolut min. 7,7 6,6
Absolut max. 23,9 23,7
Antal soltimer 202 236 224
Antal frostdøgn 0,0 0,0 0,0
Antal graddage 67 48 60

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6
(hård vind) 4 7 7
Styrke 8
(hård kuling) 0 1 0
Styrke 10
(storm) 0 0 0
Hyppigste
vindretninger V V V
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Totalløsning med 
grenknuser
Landmand og skoventreprenør Knud 
Daugaard-Hansen, Spandet ved Ribe, 
får sin FAE grenknuser nr. 2 leveret i 
uge 37. Maskinen er med til at rydde op 
efter sidste års orkan.

Ordren på den nye maskine, en FAE 
UMH 225 er en direkte følge af erfarin
gerne med nr. 1: - Der er tale om et red
skab, der kan tåle de hårde belastnin
ger, det konstant bliver udsat for.

Knud Daugaard-Hansen er i forvejen 
landmand, og han blev skoventreprenør 
ved en rask beslutning affødt af orka
nen. Valmet gjorde ham opmærksom på 
den italienske FAE grenknuser, som han 
købte, efter han i forvejen havde inve
steret i en egentlig skovmaskine.

Mund til øre
Da først én skovfoged var gået med til 
at lade ham prøve at rydde op i 8 ha 
orkanhærget plantage, rygtedes gren
knuserens effektivitet i fagkredse.

- Vi har således allerede kørt 950 
timer med grenknuseren, siger Knud 
Daugaard-Hansen. Vi har i dag kørt på 
150 ha, og der er endnu 200 ha i ordre
bogen. Folk ringer næsten daglig for at 
få ryddet op.

FAE importeres af den fynske virk
somhed Interforst, som er specialiseret i 
maskiner og redskaber til skovbruget.

Modellen
Den model, Knud Daugaard-Hansen 
har valgt, hører til i FAE-modelrækkens 
hårdeste klasse, UMH. UMH 225 har en 
arbejdsbredde på 2,17 meter og er som 
standard udstyret med slæbesko, 
hydraulisk topstang med parallelføring 
af gearkasse og PTO-aksel samt 
hydraulisk bagklap. Rotoren er udstyret 
med faste knive og har en maksimal 
snitdiameter på 50 cm.

Der findes i alt seks modelrækker, 
der spænder lige fra lettere arbejde til 
det tungeste rydningsarbejde, hvor ikke 
alene bevoksning over jorden skal fjer
nes, men også trærødderne skal 
knuses.

- Vores udgave arbejder ned til 8-10 
cm under jorden og tager alt med. Til 
gengæld belastes materiellet særdeles

hårdt. Vi har afsat én bestemt traktor til 
dette arbejde. Den bruges ikke til 
andet, og den har godt brug for sine 
220 HK. Sliddet på selve redskabet er 
også mærkbart, men det opvejes fuldt 
ud af det særdeles effektive stykke 
arbejde, den udfører, siger han.

- Vi kan køre direkte ind på arealer 
med 3-4 meter høje buske og småtræer, 
og den kører bare igennem. Reelt er 
materialet hugget til flis, når vi har kørt 
over med FAE’en, siger han.

Redskabet er efterspændt traktoren, 
og der køres baglæns ind i det areal, 
der skal ryddes. Knud Daugaard-Han
sen bruger en ValtraValmet 8950 med 
vendbar kabine, så føreren har et fuldt 
overblik over det arbejde, han udfører.

Prisen på rydningen er i den pæne 
ende - 5000-7000 kr/ha. Maskinen bru
ger 40 liter brændstof i timen, der er slid 
på slaglerne, og dertil kommer lønnen. 
Somi regel er grenknuseren bemandet 
med to mand.

I nogle tilfælde har Knud Daugaard- 
Hansen overtaget et stykke arbejde, 
efter at andre har været i gang.

- Vi kan med vort materiel rydde totalt 
op på et areal. Det er en stor fordel, hvor 
der for eksempel skal ryddes op på et 
juletræsareal, hvor de kasserede træer 
står tilbage, eller hvor der ryddes totalt 
efter stormfald, og der skal plantes jule
træer, siger Knud Daugaard-Hansen.

Pressemeddelelse fra 
Interforst 1.9.00

Trådløs vejrstation
Man kan nu købe en elektronisk og 
trådløs vejrstation der måler hvordan 
vejret er her og nu. Den måler tempera
tur, vindretning, vindhastighed, relativ 
luftfugtighed og lufttryk. Målingerne sen
des med den indbyggede radio ind i 
huset og kan her aflæses på et display. 
Tallene kan også gå via en datalogger til 
en computer hvor de kan aflæses og 
eventuelt bearbejdes yderligere som led 
i den daglige planlægning.

Sensorer og radiomodtager monte
res dér hvor det er mest hensigtsmæs
sigt inden for senderens rækkevidde. 
Hver sensor er forsynet med et batteri 
som oplades af en solcelle. Der kan i 
øvrigt placeres sensorer til temperatur 
og fugtighed flere forskellige steder, så 
man kan foretage aflæsninger på flere 
steder - men på det samme display.

Vejledende udsalgspris er 3.440 kr 
excl. moms - datalogger med software 
til registrering af data til Windows koster 
893 kr excl. moms. Nærmeste forhand
ler anvises hos Maskinhandler Indkøbs
ringen tlf. 76 40 86 00.

Pressemeddelelse
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GRØFTER!
40 41 62 44

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

ENTREPRENØR

JOHAfTPEDERSEfT

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

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

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

422 SKOVEN 9 2000



FRA ET LANGT LIV I SKOVEN

Så er det sagt
Selvom skovens skilte skulle være til at 
forstå, så kniber det alligevel for de fle
ste som kommer i skoven. Men en 
orkan, ja den virker overbevisende.

H.P Dinesen C
»

Uforklarligt
Ja, det er uforklarligt hvordan det kan gå til, selv i en så vold
som storm som den vi oplevede. Uforklarligt, når man som 
savværksmand ved hvor stort et arbejde der ligger i at save 
et så stort bøgetræ op i planker. Og det her skete på få 
sekunder.

H.P. Dinesen

Skovmandens aftenbøn
Kære Gud, vil du ikke godt lade os selv fælde træerne fremo
ver. Den måde med stormfald dur altså ikke.

H.P. Dinesen
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ØNSKER DU LANDETS 
BEDSTEGNEDE PLANTER TIL 
NETOP DIN PLANTNING?
SPØRG FORSTPLANTI

O
DO
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Bent Hansen
Tlf. 87 52 20 00
Mobil 40 40 98 91 
Fax 87 52 20 01 
nbh@forstplant.dk 
www.forstplant.dk 
Porskcervej 49, Agri 
8420 Knebel

■o
>

Postbesørget blad (0900 KHC)

Steen Hougaard
Tlf. 86 54 53 20
Mobil 21 40 30 21 
Fax 86 54 53 43 
skovbrug@image.dk 
www.forstplant.dk 
Faurgårdsvej 128 
8300 Odder

f-

Jens Houkjær
Tlf. 76 82 90 90
Mobil 40 45 44 80 
Fax 76 82 90 91 
nicha.jh@image.dk 
www.forstplant.dk 
Staksrode vej 39 
7150 Barrit m

• Køb af træ på roden

• Maskinskovning

• Udkørsel af træ

• Maskinplantning

• Pløjning/grubning

. BRDR.
Jhøirup a/s

Skoventreprenører
Skovgade 20 
7300 Jelling 

Biltel. 20 73 71 73 
30 80 01 73 

Fax 76 80 14 00

Kvalitetsplanter ^

, t” -SfjE.A'rTij.:

iS&WKr- S.

Hedeselskabets jk. 
Planteskole er et naturligt K 

valg, når det drejer sig om rådgiv
ning og køb af planter til ethvert formål

Hedeselskabet
Planteskolen

Brøndiundgård 
Tlf. 74 87 16 00 
Fax 74 87 15 43

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




