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"Som jeg ser det forener Gremo to verdener. 
En god chance for mig til at leve godt, og en 
ærlig chance for miljoet."
Stefan Milsson, entreprenør i Småland.

... og selvfølgelig vil man på 
samme tid være lønsom!

mu
Skovmaskiner i verdensklasse

At leve af skoven og at leve med skoven er én og samme sag for os 
på Gremo. Vi synes at man skal kunne være en rationel entreprenør 
samtidig med at man tænker på dagen i morgen. Det mærkes på 
vores maskiner - de bevæger sig smidigt i terrænet og har ekstremt 
lave emissionsværdier. Læg dertil fleksibilitet nok til at klare alle 
typer af opgaver, så har du svaret på ligningen.
Effektivt hensyn, helt enkelt.

Salg og service 
Jylland og Fyn:
FMP ApS Skovmaskiner 
Thorsvej 15, 8850 Bjerringbro 
Tit. 70 23 88 23

Service øvrige Danmark:
Skjoldenæsholm Servicecenter Ap£ 
Skjoldenæsvej 13, 4174 Jystrup 
Tlf. 57 52 85 29

Salg øvrige Danmark:
Gremo Svenska AB 
S-310 61 Åtran 
Tlf. 0046 346 605 15 
www.gremo.com
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412 Nyt træhus til 
forskerne
Forskningscentret for Skov & 
Landskab har udvidet. Der er 
mange eksempler på anvendelse 
af træ - dels som bærende kon
struktion, dels i stole og borde.

«

dår*rr.

414 Skovmaskiner på 
Elmia Wood

Nyheder fra Elmla Wood. Prototy- 
per på nye maskiner fra Silvatec 
og Gremo med stor vægt på 
arbejdsmiljø. Nye udkørselsmaski
ner fra Valmet og fra Timberking 
Billedet viser en typisk maskine fra 
Centraleuropa på bælter - den 
kan køre på stejlt terræn.
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l!l.
Skovstørrelse

416 Tilskud til
genplantning

Foreløbig opgørelse af ansøgnin
ger om genplantning efter storm
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pelleteret aske
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udbringningen, dels for at 
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Juli 2001 og sommeren 2001.

422 EM38 - metode til 
kortlægning
Nyt instrument kan måle jordens 
lerindhold meget enkelt. Man kan 
kortlægge store områder og spare 
en del jordprøver.
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Miljø- og Energiminister Svend Auken 
har udpeget adm. direktør, kammerher
re Nils Wilhjelm til ny bestyrelsesfor
mand for Forskningscentret for Skov & 
Landskab efter Vilhelm Bruun de Neer- 
gaard, der døde den 14. august 2001.

Natur- og Miljøpris
Nordisk Råd uddeler hvert år en Natur- 
og Miljøpris, og til dette års pris er ind
stillet 13 kandidater. Heraf er 5 nu gået 
videre til anden runde, og den ene af 
disse er miljøorganisationen Nepenthes. 
I begrundelsen hedder det bl.a.:

”Nepenthes har til formål at arbejde 
for bæredygtig brug af verdens skove. 
Foreningen, der har omkring 1.600 
medlemmer, aktiverer frivillig arbejds
kraft, og i nogle tilfælde gives der løn 
for at sikre en sund blanding af profes
sionalisme og græsrodsengagement.

Nepenthes har skabt et net af udvik
lingsprojekter især i Mellemamerika. 
Nephentes gennemfører årligt projekter 
for omkring 8 mio. kr. 220.000 danskere 
har købt og bevaret regnskov gennem 
Nepenthes, og for tiden købes der 
regnskov i Ecuador for ca. 200.000 kr. 
om året. Indstillerne finder, at Nepen
thes har ydet en værdifuld banebryden
de indsats for at øge forståelsen for at 
løse de globale natur- og miljøproble
mer, bevare regnskov og fremme et 
bæredygtigt skovbrug.”

En af de andre fem er svenskeren 
Olof Johansson, som indstilles for sin 
afgørende indflydelse på den økologi
ske tankegang inden for skovbrug. Han 
har lagt et stort arbejde i at få etableret 
FSC - og har også været formand for 
FSC i nogle år. FSC betegnes som det 
globale forbillede i forbindelse med en 
skovcertificering. Indstillerne fremhæver 
hans evne til at skabe dialog mellem 
forskellige parter.

DM i udkørsel 
og skovning
Danmarksmesterskabet i udkørsel af 
træ med skovmaskine gik til Poul Hen
ning Johansen, der i det daglige er 
maskinfører på Gisselfeld. Mesterska
bet var arrangeret af DSF, Dansk Sko
ventreprenør Forening.

Nr. 2 blev den tidligere danmarksme
ster Torben Stabeil fra Østbirk, og nr. 3 
blev Ole Wirenfeldt Mikkelsen fra Ans. 
Der var i alt 7 deltagere.

Danmarksmesterskabet i udkørsel af 
træ havde Silvatec som hovedsponsor, 
mens præmierne var sponsoreret af Q8, 
FMP Gremo, Trelleborg Dæk og Nordisk 
Dæk Import.

Danmarksmesterskabet i skovning 
blev en triumf for brødrene Kjær fra 
Sønderjylland. Per Kjær blev dan
marksmester, mens Ole Kjær vandt sølv 
og lillebroderen Erik Kjær fik bronze.
Der var i alt 10 deltagere.

Firmaerne Stihi og Jonsered havde stil
let præmier til rådighed.

Begge mesterskaber blev afviklet i for
bindelse med Langesømessen på Fyn.

Nyt professorat
Erik D. Kjær tiltrådte 3.9 et nyoprettet 
professorat i vedplanters genressourcer 
ved Arboretet på Landbohøjskolen. Stil
lingen kan ses som en afløser for den 
tidligere forstanderstilling.

Erik Kjær er 37 år, han blev forstkan
didat i 1988 og har bl.a. arbejdet ved 
Planteavlsstationen, Danida Forest 
Seed Center og Forskningscentret for 
Skov & Landskab. Han blev dr. agro. i 
2000 på en afhandling om bæredygtig 
anvendelse af genressourcer i skov
bruget.
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Fra DM i skovning og udkørsel hvor der konkurreres i præcisionslæsning med efter
følgende terrænkørsel og tårnbygning.
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MILJØPOLITIKKEN 
DER BLEV VÆK

- Der er behov for at skovbruget styrker sine indtjeningsmuligheder. Der må til stadig
hed udvikles skov- og træprodukter af høj kvalitet.

- Øget brug af træ- og træprodukter kan nedsætte forbruget af mere miljøbelasten
de råstoffer og bidrage til at finansiere skoven som velfærdsgode.

- En bæredygtig råstofanvendelse i Danmark skal realiseres ved at udvikle ny tek
nologi (...) og brug af erstatningsmaterialer for ikke-fornybare råstoffer skal fortsat pri
oriteres.

Sådan skriver Regeringen i sin strategi for bæredygtig udvikling fra juni 2001 - og det 
er kloge og rigtige ord ganske fornuftigt.

Derfor er det kommet som noget af et chok at Regeringen i august handlede stik 
modsat de gode hensigter. Det skete med et forslag til finanslov hvor der er fjernet 
netop de tre ordninger der skulle sikre den udvikling som Regeringen vil prioritere:
• Produktudviklingsordningen for Skovbruget og Træindustrien fjernes fra og med 

2002.
• Statens bidrag til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt fjernes fra 

og med 2002.
• Skovbrugets konsulentordning fjernes fra og med 2003.

Således modsiger Regeringen med sine handlinger sine egne ord.

Man kunne omvendt spørge om der nogen særlig grund til at erhverv som skovbru
get, træindustrien og juletræsbranchen skal have støtte?

Principelt er svaret nej, erhvervet står sig bedre ved lettelser i skatter og afgifter.
Når det er sagt, så er der trods alt enJa, det er der god grund til miljøbetinget støtte, 
så længe samfundet får noget for sine penge som man ellers ikke ville have fået. Og 
det får samfundet i dette tilfælde - i form af et bedre miljø, sådan som Regeringens 
selv peger på i sin bæredygtighedsstrategi.

Hvis Regeringen derimod gør alvor af at fjerne de tre bevillinger, vil resultaterne 
blandt andet være:
• Større forbrug af plast, metal og beton på bekostning af træ
• Større forbrug af pesticider i juletræs- og pyntegrøntproduktionen
• Skovbruget får endnu dårligere råd og rådgivning til at tage de øgede hensyn til 

naturen i skovene som et enigt Wilhjelmudvalg ellers anbefalede i august.

Vi opfordrer MiljøministerenSvend Auken til at sikre fortsættelsen at den nødvendige 
udvikling i skovbruget og træerhvervene: De tre bevillinger må tilbage på finansloven. 

Der er masser af gode miljøargumenter for at staten hjælper med hér.
Og Miljøminister Svend Auken og hans regering har selv fremhævet disse gode mil

jøargumenter - to måneder inden årets finanslovsforslag kom på bordet.
Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard
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NATURNÆR SKOVDRIFT

EN PRAKTIKERS SYN PA 
NATURNÆR SKOVDRIFT

Af Lars Møller Nielsen

- inspireret af artiklerne 
af Bo Larsen og Per Hol- 
ten-Andersen om emnet 
i SKOVEN 8/01.

Ydmyghed er på sin 
plads ved overvejelser 
om omlægning af skov
driften.

Naturnær skovdrift

indebærer usikkerheder 
om træarternes stabili
tet, indtægter, drift af 
blandingsskove, vedkva
litet og vildtbestand. Og 
det giver muligheder for 
besparelser, især på kul
turanlæg.

Gå til sagen med fag
lig åbenhed og sund 
skepsis - lav nogle for
søg.

Vi havde et stort stormfald i 1981.
Blandt de skove, som var hårdest ramt 
var Trend Skov i Nordjylland. For ejeren 
var det en katastrofe, og da stormfaldet 
var gjort op, var der ikke meget tilbage 
til at genplante for, endsige leve af.

Ejeren forsøgte at så forskellige 
træarter på arealerne, ligesom naturlig 
fremspiring blev modtaget med 
begejstring. Imidlertid levede anstren
gelserne ikke op til kravene i den 
dagældende skovlov, og skovlovsmyn
digheden kom efter ejeren med krav om 
etablering af intensive kulturer. Et krav 
som tilmed blev tinglyst på ejendom-

Den forsigtige skovbruger bør spille på flere heste, så man ikke risikerer på salgstidspunktet at stå udelukkende med lige 
præcis det produkt, der ikke er afsætning for Og det kan ikke udelukkes, at produktet ikke blot er træ, det kan også være 
naturværdi.
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NATURNÆR SKOVDRIFT

Renafdrifter er noget møg - de medfører ukrudtsproblemer, frostrisiko, øget storm
faldsrisiko og andre ulykker. Men at undgå renafdrifter er lettere at sige end at gøre. 
Hvad skal man gøre i et nåletrædomineret skovbrug, hvor frøkilderne mangler ?

men. Det kom dog aldrig så vidt, at sta
ten gik ind og plantede på ejerens reg
ning.

Herefter er der sket meget. Der blev 
ikke lavet intensive kulturer i Trend Skov, 
og i dag er skoven en af landets største 
tilgroningsskove, som det hedder med 
et nyt ord. Skoven fremstår i dag ikke 
med mange produktionstræarter, men 
skovklimaet er retableret, og man kan 
starte på en frisk, hvis man mobiliserer 
den fornødne mentale og økonomiske 
tålmodighed.

Det ville næppe komme bag på 
nogen, hvis ejeren, som i starten blev 
mødt med et - oven i købet tinglyst - til
plantningskrav, her 20 år efter ville blive 
indstillet til en skov- eller naturpris.

Nye begreber dukker op
Vi bør lære af denne udvikling, som 
trods alt er sket på under en snes år. 
Begreber som flersidigt skovbrug, suc
cessionsskov, naturskov, urørt skov, 
bæredygtigt skovbrug, tilgroningsskov 
og naturnær skovdrift har fundet 
dagens lys. Inden længe vil formentlig 
nye ord som mangfoldighedsskov og 
diversitetsskov dukke op.

Udviklingen maner til ydmyghed og 
eftertanke, både overfor driften og for 
skovindretningen, men sandelig også 
overfor de skiftende nye begreber. Vi 
kan skifte etikette på vort skovbrug nok 
så tit, men det ændrer ikke ved, hvor
dan skoven er sammensat og ser ud.

Et gennemsnitsskovbrug forynger ca. 
1% af arealet om året, og det indebærer, 
at en total ændring i gennemsnit vil tage 
100 år. Vi har altså god tid til at tænke, 
og vi har god tid til at justere, hvis noget 
viser sig at gå i en forkert retning.

Løv til nål - og løv igen
Vel har der i perioden 1940-80 været 
konverteret meget løvtræ til nåletræ. Det 
var dog sund fornuft dengang.

Prisrelationerne mellem bøg og 
nåletræ tilsagde en omlægning alene 
for at overleve økonomisk på sigt, lige
som der var en stigende efterspørgsel 
efter nåletrætømmer til konstruktionsfor
mål. Helt op i starten af 80’erne lå 
hovedforbruget af planter på rødgran 
og sitkagran - også i statens skove.

Nu er prisrelationerne ændret, og der 
er ikke længere en mangel på konstruk
tionstræ af nåletræ. Med de lave nåle
træpriser bliver den økonomiske storm
faldsrisiko større, idet man risikerer, at 
en bevoksning, som vælter i utide, ikke 
kan dække kulturomkostningerne. Tidli
gere var der også et tab ved stormfald, 
men der var alligevel så mange penge 
til overs efter oprydningen, at tabet var 
til at bære og risikoen værd at løbe.

Når vi foretager vort træartsvalg, sker 
dette under stærk påvirkning af den 
aktuelle pris- og afsætningsstruktur, 
mens forudsigelser om pris og marked 
på salgstidspunktet nærmer sig det 
rene gætteværk.

Alt peger således i retning af, at den 
forsigtige skovbruger spiller på flere 
heste, så man ikke risikerer på salgs
tidspunktet at stå udelukkende med lige 
præcis det produkt, der ikke er afsæt
ning for i den aktuelle situation. I denne 
forbindelse kan det ikke udelukkes, at 
produktet ikke blot er træ, men det kan 
også eller lige så godt være noget mere 
blødt som f.eks. naturværdi.

Ydmyghed ønskelig
Som anført betyder den lange tidshori
sont og den store usikkerhed på slutre
sultatet, at beslutningsprocessen bør til
sættes en passende mængde ydmyg

hed. Jo mere sikkert folk udtaler sig om 
den fremtidige udvikling, jo mere skep
tisk bør man være.

Tag blot klimaændringerne. Vi har 
altid haft klimaændringer, og vi vil selv
følgelig få det igen. Men så længe man 
ikke kan finde ud af, om det bliver kol
dere eller varmere, så er det svært at 
forholde sig til. Der er ikke andet at 
gøre, end at vente og se.

Den samme ydmyghed skal man 
mobilisere, når naturnær skovdrift er til 
diskussion. Der er al mulig grund til at 
se meget grundigt på sagen. Dette ikke 
blot fordi det kan ende med, at begre
bet skrives ind i en kommende skovlov,
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Rådet til skovbrugeren er: Start nogle blandinger op. Lav nogle utraditionelle foryn- 
gelser. Hav tålmodighed på vanskelige arealer. Der kommer altid et eller andet 
"lommeuld", som måske kan virke som en slags forkultur og hjælpe noget mere pro
duktivt i gang.
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HAYURHÆR SKOVDRIFT

men alene fordi erhvervet står i en van
skelig økonomisk situation, og ændrin
ger kan risikere at blive til det bedre.

"Naturnær skovdrift” ! Ordet er godt, 
og enhver vil sige : "Sådan noget, det 
må vi ha’, og lad os gennemføre det fra 
f.eks. den 1. januar 2002.” Sandheden 
er, at hvis det sker, vil næppe ret mange 
kunne se det ude i skoven de første ti 
år.

Der er grund til at understrege, at 
der vil være tale om en meget lang pro
ces, og der er især grund til at fortælle 
politikerne dette. Lad os glæde os over, 
at der er tale om en lang proces, så vi 
kan nå at blive mere sikre på usikkerhe
derne i forløbet.

For der er usikkerheder.

Flere træarter
I det naturnære system skal vi primært 
dyrke hjemmehørende træarter og gøre 
dette ved naturlig foryngelse.

Det hævdes, at de hjemmehørende 
træarter er de mest stabile. Det kan 
med lige så god ret hævdes, at det ikke 
er det forhold, at de er hjemmehørende, 
som gør dem mere stabile, men deri
mod det forhold, at vore hjemmehøren
de arter er løvtræer. En svensker, der 
har rødgran som hjemmehørende, vil 
næppe hævde, at de hjemmehørende 
træarter er mere stabile end andre.

Vi må ikke glemme, at nåletræ i peri
oder har været det bærende element i 
driftsøkonomien, og at der til stadighed 
vil være efterspørgsel efter nåletræ,

I meget store områder af Danmark er 
vækstforholdene således (dårlig bonitet 
og frost), at egen er den eneste mulige 
hjemmehørende produktionstræart. Det 
vil næppe være forsvarligt at satse fuldt 
og helt på én træart. Især når egen på 
de ringere boniteter kun vanskeligt kan 
opnå de kvaliteter og dimensioner, som 
markedet kræver i dag. Med mindre 
man da har en klippefast tro på, at mar
kedet ændres. Hertil kommer, at egen 
kun meget vanskeligt forynger sig selv.

Renafdrifter kan 
ikke undgås
Under naturnær skovdrift skal man und
gå renafdrifter. Det er rigtigt, at renaf
drifter er noget møg. Renafdrifter med
fører ukrudtsproblemer, frostrisiko, øget 
stormfaldsrisiko og andre ulykker. Alle 
vil med begejstring kaste sig over et 
skovdyrkningssystem, hvor de meget 
tyngende kulturomkostninger kan elimi
neres.

Men at undgå renafdrifter er lettere at 
sige end at gøre. Hvad skal man gøre i 
et nåletrædomineret skovbrug, hvor 
frøkilderne mangler ? Man kan komme 
til at vente længe på, at røn og birk duk
ker op af sig selv. Problemet er herefter, 
at man ikke kan leve af røn og birk, men 
må videre for at bringe produktions
træarter ind i systemet.

Det samme gælder, når der skal fore
tages et træartsskifte. Det er ikke

hovedreglen, at man kan slippe afsted 
med at bringe en ny træart ind under en 
skærm. Det må være klart for enhver, at 
et skovbrug uden renafdrifter ikke reali
stisk lader sig gennemføre, når man ser 
bort fra kystnære områder på god 
bund.

Blandingsskove
Den naturnære skov karakteriseres af 
bevoksninger med flere træarter og 
aldre. Det er en gammel erfaring, at 
træartsblandinger er mere sunde og 
stabile end rene bevoksninger. Det er 
blot så pokkers besværligt og tids
krævende at styre udviklingen i dem.

Mange blandinger har igennem de 
sidste årtier været forsøgt, og mange 
gode resultater er opnået. Men der er 
også mange fiaskoer, hvor målet ikke 
har kunnet nås selv med en ihærdig 
indsats, ligesom kvaliteten ikke altid har 
levet op til forventningerne.

Blandingsskov og enkelttrædrift 
kræver nærvær. Det kræver, at den 
daglige administration bruger mere tid 
på sagen, end der er behov for i et 
monokultursystem. Det øgede behov for 
nærvær harmonerer ikke med den aktu
elle situation, hvor udviklingen går i ret
ning af at anvende stadig færre timer i 
marken. Blandingsskoven og enkelt- 
trædriften er tillige mere tidskrævende i 
hugstfasen.

Lang omlægning
Vi må gøre os klart, at vi i øjeblikket har 
et vedmassefattigt skovbrug, som vil 
blive endnu mere vedmassefattigt i en 
omlægningsfase. I naturnær skovdrift 
stiles mod et vedmasserigt skovbrug, 
og tilmed af træarter, som i gennemsnit 
har en mindre tilvækst end vore skove i 
dag.

At gå fra et vedmassefattigt til et 
vedmasserigt skovbrug kan kun lade 
sig gøre ved at være tilbageholdende 
med hugsten og spare maximalt op.
Man må således indstille sig på en 
meget lang periode med en meget lille 
hugst. Den enkelte ejendom må her 
gøre op med sig selv, om de økonomi
ske bukser kan holde i en længere 
omlægningsperiode.

Der er stor usikkerhed om vedkvalite
ten i det naturnære driftssystem. Der er 
næppe tvivl om, at kvaliteten vil påvir
kes negativt både hvad angår form og 
oprensning. Spørgsmålet er blot hvor 
meget. Det er da muligt, at det kun vil 
være marginalt.

Vildtet er et 
særligt problem
Et særligt problem udgør hjortevildtet. 
Især i en omlægningsfase - som godt 
kan vare i 100 år - vil det være nødven
digt at holde hjortevildtet på et lavere 
niveau end i dag.

Vi har en tradition for at have meget 
hjortevildt, og det glæder både ejere, 
jægere og skovgæster sig over. Vildtet

nødvendiggør hegninger, hvilket vi lever 
med, selv om det er bekosteligt.

I et naturnært system foregår foryn
gelsen løbende over hele skoven. Dette 
både som naturlige foryngelser og som 
plantninger. Det vil være helt urealistisk 
at hegne sig ud af startproblemerne.
Der er kun én løsning - at reducere 
bestanden af hjortevildt til et lavere 
niveau.

Rent fagligt er den naturnære skov
dyrkning en herlig udfordring, og de 
fleste vil formentlig glæde sig over at 
finde de gamle skovdyrkningsdyder 
frem igen. I længder er det trods alt 
trættende at plante 2/1 sitkagran, som 
alle gror, blot de får sat den rigtige ende 
ned i jorden.

Det helt afgørende er økonomien, 
som desværre også er det felt, hvor 
usikkerheden er størst. Er det realistisk 
at spare rigtig mange penge i kulturan
lægsfasen ? Kan de sparede penge 
mere end dække de øgede administra
tionsomkostninger og skovningsomkost
ninger ? Bliver der et kvalitetstab ? 
Hvordan ser likviditetsforløbet ud ?

Hvad bør ejeren / admi
nistratoren / skovbruge
ren gøre?
Vi er et konservativt erhverv, og vi er 
ofte så konservative, at vi er imod 
enhver ændring - selv til det bedre. Det 
er nok godt det samme, for skovbruget 
egner sig ikke til at skifte spor med stor 
hyppighed.

Vi er jo vant til, at dagsordenen skif
ter meget, men må også blankt erken
de, at der ofte er et eller andet at hente i 
noget nyt. Der er ikke andet at gøre end 
at prøve sig frem og gå til sagen med 
faglig åbenhed og sund skepsis.

Start nogle blandinger op. Lav nogle 
utraditionelle foryngelser. Hav tålmodig
hed på vanskelige arealer. Der kommer 
altid et eller andet "lommeuld”, som 
måske kan virke som en slags forkultur 
og hjælpe noget mere produktivt i 
gang. Lav nogle tyndinger, hvor arts
blandingerne tilgodeses.

Fordi man eksperimenterer i nogle år, 
er det jo ikke sådan at hele skoven og 
økonomien ændrer sig. Der vil være rig 
lejlighed til at trække i håndbremsen, 
hvis udviklingen går i en utilsigtet ret
ning.

Alt i alt drejer skovdrift sig om ”at føl
ge og understøtte naturen i dens virk
ninger”, som en gammel skovbruger 
har sagt.
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Egedød i Sverige
I Sverige har man i flere perioder haft 
svækkelser og dødsfald blandt eg.
Sidst i 1980’erne ramte det træer i alle 
aldre - både gamle fritstående ege og 
yngre plantede træer i skoven. Syg
dommen blev kaldt "hastiga ekdod” for
di træerne døde i løbet af kort tid.

Årsagen menes at være tre meget 
kolde vintre på rad med barfrost og 
langvarigt tøbrud. En medvirkende fak
tor kan have været svamp i den ydre 
del af stammen.

Nogle år senere, i begyndelsen af 
1990’erne så man den stressbetingede 
sygdom kaldet “ekdod med långsamt 
forlopp”. Hele grene visnede, derefter 
skød vanris ud fra stammen, inden hele 
træet gik ud. På hårdt ramte træer fandt 
man spor af tidligere stammeskader, 
men også angreb af honningsvamp.

Årsagerne til denne sygdom er ikke 
helt klarlagte, men de seneste års forsk
ning peger på at områder med kraftig 
variation i grundvandsniveau eller højt 
lerindhold i jorden er blevet hårdere

ramt. Den udløsende stressfaktor anses 
i de fleste tilfælde at være tørke. Tilstan
den for de stessede træer kan være for
værret gennem angreb af vsse svampe 
og insekter.

Det er ikke første gang i 1900-tallet 
man har set denne type af egedød i 
Europa. Ældre rapporter omtaler perio
der med egedød af samme omfang, 
både geografisk og tidsmæssigt.

Kilde: Notiser från SLU dec. 2000 
(udgivet af Sveriges Lantbruksuniver- 
sitet).

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

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

Brumi

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

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

REOLPLØJNING

4

♦

Reolpløjning med Bovlund 26” reolplov, fra 60-80 cm. dybde, 
derved undgås ukrudt de første år.

Etablering til beplantning af læhegn.

Etablering til vildtremiser.

Større sikkerhed for at planterne ikke tørrer ud (større tilvækst).

GAMMELSKOV 
MASK1NSTATK3
Vestagervej 7 ■ 6534 Agerskov

KLOAK-

/ÆZ
Tlf. 74 83 33 63

Maskinstationsarbejde • Entreprenørarbejde • Kloakering

Stol på os - når det gælder kvalitet, erfaring og samarbejde 
www.gammelskov.dk - Email: post@gammelskov.dk

Besvær med STORSÆKKE?

FINSKE NOPU 1000 LØFTEREN
for effektiv, sikker og skånsom 

håndtering af storsække 
^ Monteres på frontlæsser med 3. ventilfunktion 
^ Løfter, doserer og tømmer helt eller 

delvis storsække
El Hydraulisk løfteanordning for storsække 
El Separat tømningsbeholder 
^ Automatisk tømningstragt 
Ej Kniven fjernes når ventilsække 

tømmes
^ Sikker håndtering fra traktoren
^ Pris kr. 12.600 plus moms KUmeontøMt.'.

FINSKE SKOVMASKINER

3

PALAX COMBI TSV E 
SAVE-/KLØVEMASKINE

TSV Hastighedsregulering af kløver 
Mikroprocessorstyring af kløver 
Saver og kløver op til 6 rummeter/t 
Med hårdmetalklinge 
Med kraftoverføringsaksel 
Fås i 5 forskellige modeller 
bl.a. monteret med 
kørehjul og egen mot 
Priser fra kr. 34.200 
plus moms

FARMI FLISHUGGER F/KRAN
Ei Model CH 260 HF - 2EL. For dia. 26 cm 
El Med hydraulisk indtræk - HF 
El Med El-kontrol af HF - EL 
El Med indføringstragt 1,25 m x 1 m 
El Med dobbelt rotor med 2 knive 

/T
' p \

El Med stikkerbryder for 
perfekt flis til stoker 

^ Med en kapacitet 
på 50 kbm/t 

El Pris kr. 73.400 
plus moms

Forhandler/lager: Import:
Sørensen og Lynggaard A/S H.A. AGRO SERVICE
Fanøvej 7 Hvidegaard
8800 Viborg 2800 Lyngby
Telefon 86 62 92 00 Telefon 45 88 44 22
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NATUREN PÅ 
DAGSORDENEN

Wilhjelm-udvalget peger 
på at naturen stadig er 
under pres, og at der er 
brug for ændringer på 
en række punkter.

Mange af anbefalinger
ne vil koste penge, men 
miljøministeren ville 
ikke love bidrag fra 
statskassen. Han pege
de i stedet på bidrag fra 
erhvervet, bl.a. i form af 
omlægning af støtteord
ninger.

- Vi ønsker en rig natur i et rigt samfund. 
Ikke kun for naturens skyld, men også 
fordi en rig natur på lang sigt er med til 
at fastholde og udvikle vores velstand, 
velfærd og livskvalitet.

Det sagde tidl. industriminister Niels 
Wilhjelm ved et pressemøde den 23. 
august hvor han overrakte en rapport til 
miljøminister Svend Auken. Den er et 
resultat af godt et års arbejde i et 
udvalg med 35 medlemmer fra bl.a. 
erhverv, grønne organisationer og for
skere.

- Erhverv, borgere, organisationer og 
myndigheder har i mange år ydet en 
stadigt stigende indsats for at beskytte 
naturen, fortsatte Niels Wilhjelm. Men 
det pres naturen fortsat er under opve
jes ikke af denne indsats. Der er stadig 
tilbagegang for det vilde dyre- og plan
teliv.

Som de tre vigtigste anbefalinger fra 
udvalget nævnte Niels Wilhjelm:
* Vi skal være mere om naturen. Det 

kan ske ved at landbrugets støtte
ordninger ændres så der kommer 
større naturindhold.

* Helt nyt for Danmark er forslaget om 
at etablere 6 nationale naturområder
- men det er ikke udtryk for at der 
skal gøres mindre indsats andre ste
der.

* Der skal laves mere natur i bl.a. 
vandløbsnære områder.
I den næste artikel omtales en række 

af udvalgets anbefalinger mere ind
gående.
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- Naturtypernes kvalitet er for ringe, 
sagde Niels Wilhjelm ved fremlæggel
sen af rapporten fra Wilhjelm udvalget. 
Forureningen med især kvælstof og fos
for overstiger mange steder grænserne 
for hvad naturen kan tåle. Naturen har 
for lidt plads, den er for tør, den er for 
opsplittet, og den er under tilgroning.

- Jeg tror vi har behov for at lave en 
naturreform nu, sagde miljøminister 
Svend Auken. Men den lykkes først når 
vi har ikke blot erhvervet, men også 
befolkningen med. Det skal ikke være 
en reform der kommer oppefra og ned.

Ingen penge lige nu
Svend Auken takkede udvalget for et 
meget fint fagligt arbejde og glædede 
sig meget over at det er lykkedes at 
opnå enighed om de overordnede træk.

- Vi kan nævne en række eksempler 
fra de senere år på at naturområder er 
blevet beskyttet og at der er fremgang 
for truede arter. Men set på de store lin
jer ser det stadig ikke for godt ud for 
naturen.

De efterfølgende spørgsmål fra jour
nalisterne omfattede to emmer: Hvordan 
finansieres de mange anbefalinger, og 
hvad betyder etableringen af buffer
zoner omkring sårbare naturområder for 
husdyrproduktionen. Der blev ikke 
spurgt til fx forslaget om at etablere 
nationale naturområder eller omlægning 
af skovbruget til naturnær drift. Disse to 
emner har dog været behandlet flere 
gange i medierne i det sidste halve år.

Til det første emne: Auken havde 
ikke penge med på pressemødet.

- Det vil afhænge af hvor ambitiøse vi 
er, sagde Svend Auken. Vi skal nu i 
gang med en politisk proces og fast
lægge mål, derefter kan vi begynde at 
regne på økonomien. Jeg mener det er 
rigtigt at udvalget ikke har behandlet 
dette emne.

- Det skal ikke være statskassen der 
betaler det hele - der må være en 
balance mellem forskellige gruppers 
bidrag. Der må bidrages fra staten, fra 
amter og kommuner, men også fra jord
brugserhvervet som jo i stort omfang 
har indflydelse på hvordan udviklingen 
er i det åbne land.

Auken pegede på at en af de vigtige 
brikker er de mange støtteordninger på 
landbrugsområdet. De skal indrettes så 
de kommer til at give flere positive 
resultater. Og han mindede om at i 
andre erhverv er det et almindeligt prin
cip med "forureneren betaler”.

Landbrugets ledelse har erklæret sig 
villige til at acceptere at en del af EU-
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støtten anvendes til naturbeskyttelse.
Men det er for landbruget et ultimativt 
krav at regeringen også spytter i kassen.

Naturreform
Auken udkastede også ideen om at 
lave en naturreform. Der er behov for et 
bedre grundlag til at prioritere indsat
sen, og naturbeskyttelsen skal gøres 
mere sammenhængende.

Men særligt konkrete er planerne 
ikke. Da han blev spurgt om hvordan 
reformen helt konkret skal føres ud i 
livet, lød svaret at ”jeg har sagt at tids
punktet nærmer sig for at vi skal lave en 
naturreform.”

Auken ville også overveje at lave en 
naturrevision.

- Der er ingen systematisk revision 
der viser om kommuner og private lever 
op til de forpligtelser de har indgået om 
pleje af naturen. Vi må vide om indsat
sen virker, og de der har papirerne i 
orden har intet at frygte.

Nogle reaktioner
Landbruget
Landboforeningerne og Dansk Familie
landbrug udsendte en fælles presse
meddelelse hvor de erklærede sig eni
ge i at der skal gøres en indsats for at 
sikre den biologiske mangfoldighed og 
for at sikre værdifulde og sårbare natur
områder.

De pegede på tre mangler ved rap
porten:

- Der er ikke videnskabelig doku
mentation og dermed viden om natu
rens tilstand.

- Der har ikke været afsat tid til at 
foretage konsekvensberegninger af 
udvalgets anbefalinger for samfundet 
og erhvervet.

- Rapporten har slet ikke beskæftiget 
sig med andre erhverv og trafikkens 
indvirkning på naturen (her tænkes på 
at naturområder tilføres kvælstof som 
stammer fra andre kilder end landbru
get, red.).

Ornitologer
Dansk Ornitologisk Forening skriver at 
mange af de fugle, dyr og planter der 
har været i tilbagegang kan reddes, 
hvis man følger udvalgets indstillinger. 
Og de fortsætter:

"Det afgørende er at anbefalingerne 
følges op af ordninger der gør det 
attraktivt for landmænd, skovejere og 
andre erhvervsgrupper at have en rig
holdig natur på deres ejendom. Land
brugsstøtten, skatteordninger og lignen
de skal ændres, så landbruget i højere 
grad ser en fordel ved at passe på 
naturen.”

WWF
Verdensnaturfonden roser især forsla
get om at etablere store sammenhæn
gende naturområder, og at landbrug og 
skovbrug skal ske på et mere bæredyg
tigt grundlag.

Som eksempel nævnes Holland som 
på mange måder minder om Danmark, 
og dér forvalter man naturen efter de 
principper som fremlægges i rapporten. 
Der er bl.a. lavet større sammenhæn
gende naturområder og man er på vej 
til at skabe grønne korridorer.

WWF er også ’’ovenud tilfredse” med 
at de nye naturområder skal etableres i 
samarbejde med lokalbefolkningen - 
WWF’s erfaringer viser at det er af vital 
betydning for succes.

Natur råd et
Naturrådet - et rådgivende organ under 
Miljøministeriet - efterlyser på en række 
punkter målsætninger og tidsfrister. Og 
uden klare mål er det vanskeligt at 
afgøre hvilke virkemidler der er nødven
dige.

Udvalget foreslår på en række områ
der frivillige aftaler, især med landbru
get, som et middel til at vende udviklin
gen. Rådet mener at frivillige aftaler er 
gode så længe de virker, men rapporten 
tager ikke altid stilling til hvad man vil 
stille op hvis frivilligheden ikke rækker.

Na tur frednings foreningen 
Danmarks Naturfredningsforening efter
lyser også klare mål og midler. De glæ
der sig over at der blev enighed om at 
etablere 100.000 ha enge og overdrev, 
at begrænse udvidelsen af husdyrpro
duktionen i nærheden af sårbare natur
områder, og at udpege seks naturområ
der af national betydning.

Sammen med pressemeddelelsen 
fulgte yderligere notater på i alt 5 sider 
som alle omhandler landbruget - støtte
ordninger og bufferzoner. DN har slet 
ikke kommenteret emner vedrørende 
skov.

Dansk Skovforening 
I Skoven-Nyt 23/01 er gengivet en pres
semeddelelse. Under overskriften ”Så 
langt så godt” stod bl.a.:

"Skovforeningen er tilfreds med at 
Wilhjelmudvalgets rapport anerkender:
• at skovene og skovejerne spiller en 

central rolle for Danmarks biologiske 
mangfoldighed og naturbeskyttelse

• at øget naturbeskyttelse i skovene vil 
koste samfundet penge

• at det er afgørende at skovejerne 
inddrages som positive medspillere i 
den kommende proces hvis skove
nes naturværdier skal udvikles yderli
gere.
Skovforeningen forudsætter at der 

gennemføres økonomiske beregninger 
over de enkelte forslag, og at disse 
kommer til at danne grundlaget for prio
ritering mellem rapportens forslag.

Skovforeningen forudsætter at 
Regeringen følger arbejdet op med kla
re løfter til skovejerne om:
• information og dialog om konkrete 

planer i de private skove
• frivillighed for de enkelte skovejere i 

driften af deres skove
• økonomisk kompensation for opgivel

se af erhvervsmæssig drift af skov
områder. "

sf

Er bedste forretning 
højeste plantekvalitet eller 

laveste købspris?
Vil du høre FORSTPLANT’s mening?

- i

'ABE ERING 
RENOVERING

af skovveje, markveje, 
private veje og indkørsler.

Få et uforpligtende tilbud

Korinth Entreprenørfirma a/s
Telefon 62 64 11 89 - Ib: 40 44 58 89 - Jørn: 40 16 II 89

Entreprenørarbejde, vandløbspleje, oprensning 
af grøfter, pladsrydning med bæltemaskine m.m.
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EN RIG NATUR 
I ET RIGT SAMFUND
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Tilskudsordningerne til skovrejsning foreslås omlagt så mindst 20% af arealet er 
ubevokset eller overlades til fri tilgroning. (Foto af skovrejsning ved København).

Udvalget med Niels 
Wilhjelm som formand 
anbefaler bl.a. sikring af 
naturskov og udlæg af 
10% af skovarealet til 
biologisk mangfoldig
hed, styrkelse af natur
pleje (bl.a. ved afgræs
ning), etablering af 6 
nationale naturområder 
og etablering af en 
landsdækkende natur
overvågning.

Desuden foreslås det 
at klitdæmpning be
grænses, den politiske 
målsætning for skov
rejsning reduceres, og 
at tilskudsordninger i 
skovbruget rettes mod 
biodiversitet.

I marts 2000 nedsatte regeringen et 
udvalg som skulle "afgive en kortfattet 
rapport til regeringen med klare angi
velser af mål og midler for en fremtidig, 
prioriteret indsats for biologisk mangfol
dighed og naturbeskyttelse”.

Udvalget fik 35 medlemmer fra orga
nisationer inden for erhverv og natur, 
samt ministerier og forskningen. Dansk 
Skovforening var repræsenteret ved 
direktør Jan Søndergaard. Som for
mand blev udpeget tidligere industrimi
nister Niels Wilhjelm - som også kender 
til land- og skovbrug fra ejendommen 
Orenæs på Falster.

Udvalget har afleveret sin rapport i 
enighed. Nogle af medlemmerne (bl.a. 
land- og skovbruget) har desuden 
ønsket at fremsætte udtalelser som er 
gengivet i rapporten. Titlen på rappor
ten er ”En rig natur i et rigt samfund”.

Ni anbefalinger
Udvalget har fremsat en lang række 
anbefalinger, og har udvalgt ni som de

højest prioriterede ud fra en naturmæs
sig synsvinkel. Anbefalingerne omtales 
her ud fra rapporten, og der lægges 
hovedvægt på skov og natur. Der er 
enkelte kommentarer fra redaktionen, 
markeret med [ ].

Det må understreges at alle disse 
anbefalinger er alene fremsat af udval
get. Der er i de fleste tilfælde ikke lavet 
vurderinger af konsekvenserne, bl.a. 
økonomien. Og politikerne har ikke 
diskuteret virkemidler, eller besluttet at 
gennemføre forslagene.

Styrkelse af naturpleje 
Statens, amternes og kommunernes 
naturpleje samt den pleje som udføres 
af landbrug og skovbrug skal styrkes.

Baggrunden er den tilgroning der 
sker som følge af ophør af ekstensiv 
landbrugsdrift og nedfald af næring fra 
luften. Der er behov for en vifte af instru
menter, herunder frivillige aftaler, fx 
MVJ-aftaler, og plejeplaner for fredede 
områder.

Sikring af naturskov, udlæg af 10% af 
skoven til biologisk mangfoldighed 
Der anbefales en registrering og varig 
sikring af naturskove som er de sidste 
rester af oprindelig dansk skov senest i 
2004. For at sikre en dækkende og 
objektiv registrering er det væsentligt at 
det så vidt muligt gøres klart for skov
ejerne hvordan sikringen tænkes gen
nemført inden registreringen sættes i 
gang, herunder ikke mindst de økono
miske aspekter af sikringen.

Ønsket om sikring skyldes at skov 
med lang ubrudt historie - naturskov - 
indeholder en særlig værdifuld biodiver
sitet, herunder den oprindelige genpulje 
af hjemmehørende træer og buske.

På 10% af skovarealet (i dag ca 
40.000 ha) anbefales det at det pri
mære driftsformål bliver biologisk 
mangfoldighed, herunder retablering af 
den naturlige vandbalance. Arealet bør 
især omfatte arealer med urørt skov og 
gamle driftsformer med særlige 
naturkvaliteter samt arealer i fri tilgro-
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ning. Målsætningen skal være nået 
senest i 2040. For statens skove skal 
målsætningen være indarbejdet i drifts
planerne i løbet af 5 år.

Udvalget anbefaler et delmål på 
25.000 ha senest i 2012, heraf skal urørt 
skov udgøre mindst halvdelen, 12.500 
ha. Denne udvidelse målrettes mod de 
arealer der udpeges gennem natur
skovsregistreringen, og der sættes 
fokus på de mest værdifulde arealer.

Udvalget anbefaler at skovloven 
ændres for at lette mulighederne for til
groningsskov, græsningsskov, stæv
ningsskov og urørt skov.

[Registrering af naturskove er omtalt 
i lederen i Skoven 4/01.]

Naturhensynet i tilskudsordninger til 
landbruget fremmes fortsat 
Udpegningen af SFL områder skal 
ændres så de i højere grad dækker 
områder med væsentlige naturinteres
ser. MVJ ordninger ændres så de i høje
re grad understøtter beskyttelse og 
udvikling af naturen i områder med 
særlige naturinteresser.

Bufferzoner omkring 
særlig sårbar natur 
Udledning af ammoniak omkring særligt 
sårbare naturområder bør begrænses. 
Restriktionerne knyttes især til bufferzo
ner på som udgangspunkt 300 meter 
der fastlægges ud fra en konkret vurde
ring. Der fastsættes krav til udledning af 
ammoniak fra staldanlæg samt krav til 
udbringningsteknik.

Den samlede forurening med ammo
niak udgør lidt mindre end 15 kg kvæl
stof pr. ha pr. år. Selv om al dansk land
brugsproduktion ophørte ville øvrige kil
der (trafik, industri, kraftværker mv.) 
tilføre ca. 7 kg/ha/år.

Det lokale bidrag fra en punktkilde 
kan komme op på 120 kg/ha/år lige ved 
kilden, men den aftager hurtigt. I en 
afstand af 100 m fra kilden vil nedfaldet 
være 30 kg. og 4-500 m væk vil den 
normalt være under 1 kg.

Formålet er at nedbringe den lokale 
påvirkning af lyngheder, klitheder, højmo
ser, overdrev og lobelia-søer (særligt 
næringsfattige søer, red.). Lyngheder bli
ver græsbevoksede, klitheder vokser til, 
og overdrev får en stadigt mere ordinær 
sammensætning af planter.

[Dette emne har nok været det mest 
omdiskuterede i medierne, fordi land
bruget har frygtet at det kunne påvirke 
en betydelig del af den danske husdyr
produktion.

Denne sag er dog næppe afklaret. 
DMU siger til Jyllandsposten 22.8 at 
disse zoner næppe vil få den store 
effekt på naturen. Kvælstofbelastningen 
fra lokale landbrug har kun betydning 
for tilstanden på 10% af naturarealet.

DMU siger at vores viden om natu
rens tilstand på landjorden er så beske
den at det er svært at udpege de ste
der hvor det vil have en effekt at
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Det foreslås at lave en registrering og varig sikring af naturskove senest i 2004. 
Inden registreringen sættes i gang skal det gøres klart for skovejerne hvordan sik
ringen tænkes gennemført. (Foto af bøgeskov fra Langeland).

udlægge bufferzoner. Med den nødven
dige viden kunne man udlægge zoner
ne omkring de arealer som er truede - 
og her skulle zonerne måske også være 
bredere end 300 m.

Nogle dage senere tilsluttede SF’s 
miljøordfører Jørn Jespersen sig dette 
synspunkt og anførte at vi ved ikke nok 
om hvor brede zonerne skal være.]

Etablering af nationale 
naturområder
Staten etablerer 6 nationale naturområ
der ud fra områdernes nationale betyd

ning for den biologiske mangfoldighed. 
Udgangspunktet er kerneområder ejet 
af staten eller af fonde til fremme af 
naturformål.

Områderne udpeges og afgrænses 
som led i regionplanlægningen under 
inddragelse af lodsejere, lokalbefolk
ning og kommunerne. Udviklingen skal 
ske på frivillig basis og efter en analyse. 
Udvalget peger på følgende 6 områder:

- Hede- og klitlandskaber i Thy (klit
ter, klithede, klitplantage og søer)

- Lille Vildmose området (højmose, 
skov og overdrev)
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Det foreslås at etablere 6 "nationale naturområder" med udgangspunkt i statsejede 
arealer. Et af disse er Gribskov-Esrum Sø. (Foto af lille sø i Gribskov).

- Mols Bjerge - Stubbe Sø og Helge
næs (overdrev, hede, plantager, sø, 
kyster og vige)

- Gribskov - Esrum Sø (skov, urørt 
skov, græsningsskov og sø)

- Det Sydfynske Øhav (strandenge, 
nor og lavvandede havområder)

- Høje Møn (klinter, skov, overdrev 
mv.)

Områderne skal sikre sjældne og tru
ede arter og hele økosystemer hvor de 
naturlige økologiske processer forløber 
mere frit. Det sker gennem sikring af 
sammenhæng i naturområderne, frem
me af økologiske processer såsom fri 
dynamik, succession og spredning af 
arter inden for områderne og ud i de til
stødende områder.

[Dette punkt har været meget omtalt i 
medierne forud for afleveringen af 
udvalgets rapport. Det har dog ikke 
vakt den samme debat som buffer
zonerne, nok fordi naturområderne 
tager udgangspunkt i statsejede area
ler, og fordi der kun foreligger meget lidt 
konkret.

Der har været foreslået forskellige 
betegnelser for de nye områder. På 
pressemødet tilsluttede Svend Auken 
sig ’’nationale naturområder”, fordi han 
havde fornemmet at mange havde 
modvilje mod "naturparker".

Emnet har været omtalt i lederen i 
Skoven 8/01.]

Mere natur i og omkring 
vandløbene
Man bør genskabe naturligt slyngede 
vandløb samt 100.000 ha med vand
løbsnære engarealer, overdrev og 
strandenge.

Begrundelsen er at disse områder

kan udvikle et rigt plante- og dyreliv, og 
de kan virke som spredningskorridorer 
(dvs. linjer hvor planter og dyr kan spre
de sig fra ét område til et andet). Des
uden har enge og slyngede vandløb en 
naturlig tilbageholdelse af næringsstof
fer.

Forsøg med naturområder på havet 
Som forsøg udpeges et eller flere hav
områder hvor der indføres visse be
grænsninger, fx forbud mod brug af vis
se fiskeredskaber, og forbud mod ind
vinding af råstoffer og stenfiskeri.

Na turo vervågning 
Der etableres en landsdækkende, ens
artet naturovervågning. Dette vil være et 
grundlæggende redskab til at følge 
naturudviklingen og give øget viden om 
årsagerne til udviklingen.

Overvågningen skal bl.a. omfatte alle 
naturtyper på land inklusiv skovene 
som hidtil har været stærkt forsømt. 
Senest i 2004 bør der være startet en 
overvågning som styrker dokumentatio
nen af skovenes flersidige funktioner. 
Ansvaret for overvågningen ligger hos 
DMU og udføres typisk af amterne, men 
det anbefales også at inddrage frivillig 
arbejdskraft fra naturorganisationer og 
fra berørte lodsejere (fx ved indgåelse 
af MVJ aftaler).

Naturkvalitetsplanlægning 
Som led i regionplanlægningen gen
nemføres en ensartet planlægning af 
naturkvaliteten. Planlægningen bruges 
til at udpege SFL-områder og indgå 
MVJ-aftaler, og den vil være grundlaget 
for den offentlige indsats for naturpleje 
og naturgenopretning.

Øvrige anbefalinger
Udvalget har beskrevet i alt 40 anbefa
linger. Blandt de øvrige, lidt lavere prio
riterede punkter er:

- Klitterne slippes fri. Den eksisteren
de restriktive administration af naturbe
skyttelsesloven bør fastholdes. Klit
dæmpning bør kun ske hvor det er nød
vendigt for at sikre væsentlige sam
fundsværdier mod sandflugt eller for at 
forebygge uacceptable gener i forbin
delse med sandfygning.

Der skal ske en kontrol af slid fra 
publikum ved regulering eller af
spærring af færdslen. Der indføres for
bud mod plantning af andet end hjæl
me, forbud mod gødskning og sprøjt
ning samt pleje og gradvis retablering 
af klithede ved rydning af visse kyst
nære dele af klitplantager.

- De rene søer og vandløb værnes. 
Der udarbejdes en national handlings
plan til at sikre kvaliteten i rene søer, 
især de klarvandede lobeliasøer, samt 
uforurenede uregulerede vandløb. Der 
udlægges randzoner omkring de få til
bageværende renvandede søer og 
vandløb.

- Arealet med skov og natur øges 
markant. Arealet med halvkultur bør 
øges markant de næste 10-15 år gen
nem frivillige aftaler med ejerne. Som 
eksempel nævnes især vandløbsnære 
engarealer i ådalene, men også over
drev og strandenge, og der sigtes på i 
alt 100.000 ha.

Planlægningen af skovrejsningen og 
dens værdi for den biologiske mangfol
dighed bør styrkes, det sidste gennem 
en yderligere målretning af tilskudsord
ningerne. Disse ændringer bør ske 
inden 2004. Målet bør være at der højst 
plantes skov på 80% af det areal der 
indgår i skovrejsningsprojekter. De sid
ste 20% skal være mere eller mindre 
åbne områder hvor skoven kan indvan
dre af sig selv, eller hvor arealerne hol
des åbne ved græsning.

Forøgelsen af arealet med enge og 
overdrev på 100.000 ha anbefaler 
udvalget bliver indarbejdet i den eksi
sterende målsætning for skovrejsning, 
således at der bliver tale om en samlet 
målsætning for forøgelse af arealet med 
natur og skov.

[Med andre ord: Den ti år gamle mål
sætning om fordobling af skovarealet i 
løbet af en trægeneration ændres, så 
100.000 ha af de godt 400.000 ha for
øgelse bliver enge og overdrev. Dertil 
kommer at mindst 20% af skovrejs
ningsarealerne - dvs. 60.000 ha - skal 
være ubevoksede. Så målsætningen 
om mere skov er altså nu blevet til en 
forøgelse på op til 240.000 ha bevokset 
skov.]

- Arter og genressourcer forvaltes 
med omtanke. Invasive arter er fremme
de arter der er indført hertil og som kan 
etablere sig i stort tal og fortrænge 
hjemmehørende arter. Eksempler er 
kæmpebjørneklo og rynket rose (Rosa
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rugosa). Der foreslås en handlingsplan 
for at forebygge indførsel af og bekæm
pe disse arter.

For at fremme hjemmehørende træ- 
og buskarter bør der inden 2004 laves 
en handlingsplan for fremavl af frø og 
planter til landskabsformål. Tilskudsord
ninger bør ændres så tilskud til vildt
plantning og læhegn rettes mod hjem
mehørende arter.

Det foreslås at lave nye retningslinjer 
for udsætning. Et hovedprincip bør 
være at ingen art udsættes eller reintro- 
duceres i naturen før man har vurderet 
den samfundsmæssige nytte samt hvor
dan arten påvirker naturen. Arter der 
allerede anvendes i land- og skovbru
get samt private haver bør dog fortsat 
kunne anvendes.

- Skovbruget omlægges. Udvalget 
anbefaler at dansk skovbrug gradvist 
omlægges til en drift der baserer sig på 
naturnære og bæredygtige principper. 
Derved styrkes skovens robusthed, 
modstandsdygtighed over for klimaæn
dringer, biologiske mangfoldighed og 
rekreative værdier.

Kontinuiteten i skovdækket sikres 
ved at satse på selvforyngelse, og 
hjemmehørende træer og buske frem
mes. Anvendelse af hjælpestoffer be
grænses, nøglebiotoper beskyttes, og 
naturlig vandbalance og mere dødt ved 
fremmes. Der bliver flere lysåbne area
ler i skovene og arealer med urørt skov. 
Kulturhistoriske spor sikres bl.a. ved at 
begrænse reolpløjning.

I løbet af 2 år udarbejdes en hand
lingsplan for statsskovenes fortsatte 
overgang til naturnær skovdrift. Planen 
omfatter bl.a. målsætninger og tidshori
sont for omlægning, lokalitetskortlæg- 
ning af skov, samt fremme af naturlig 
vandbalance og mere dødt ved i skove
ne. Det skønnes at omlægningen kan 
ske i løbet af en trægeneration - dvs. 
80-100 år - og at de naturnære princip
per kan gennemføres på 25% af arealet 
i løbet af ti år.

I de private skove anbefales målret
ning af økonomiske incitamenter, 
rådgivning og formidling. Tilskudsord
ninger skal rettes mod hensyn til biodi- 
versitet der ligger ud over skovlovens 
krav.

Udvalget anbefaler at omlægningen 
til mere naturnær drift følges op af certi
ficeringsordninger der gennem en 
direkte kobling til markedet vil klargøre 
for forbrugerne under hvilke omstæn
digheder fremstillingen er sket.

[Der er fornylig udarbejdet retnings
linjer for bæredygtig skovdrift på ejen
domsniveau - som er frivillige for skove
jerne. Se Skoven 5/01.]
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Rapporten fra Wllhjelm udvalget er på 
51 sider plus 19 sider bilag og kan 
læses på internettet: www.sns.dk/wil- 
hjelm/

JAP A 50 brændemaskine

Kløve-savemaskine til 
CØR-DET-SELV-fOlket

saver med kædesav 
Kløvecylinder der 
kløver i 2 eller 4 stykker 
Max brændelængde 50 cm

Max brændediam. 30 cm 
Transporthjul og anhængerkobling 
til transport med personvogn 
4 kW motor, 16 amp, 380 V

Handelsfirma

Jørn Bolding A»S
Håndværkervej 55 - 6710 Esbjerg V 
Tlf. 7515 5033 - Fax 75151911

Se vort store udvalg af 
skovvogne, kløvere, 

rundsave m.m. på 
www.braendeklover.dk

Gyllebo 
Plantebeskyttelse
- den naturlige løsning af dine vildtafværgningsproblemer

• NYHED! Nu godkendt mod mus på løvtræ

• 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 - BIL 2146 0648

www.gyllebo.dk
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Billede 1. F. 749. Herlufsholm, Friheden afd. 225d. Kåret og høstet i år 2000 med 
1400 kg. Planter herfra klar til salg i efteråret 2001.

Af skovrider Ole Pedersen 1)

Det er svært at skaffe 
dansk frø nok, især hvis 
direkte såning i skoven 
bliver brugt i større 
omfang. Det er svært at 
kåre flere bevoksninger 
fordi der stilles strenge 
krav.

Forslag til forbedrin
ger: Der bør kunne hand
les ikke-kåret frø til 
såning. Det er for dyrt at 
handle små partier og at 
få kåret små bevoksnin
ger. Derfor bør afgifter
ne nedsættes, eller man 
bør kunne handle partier 
blandet fra flere kårede 
bevoksninger.

Kontrolarbejdet bør 
forenkles og kan overgå 
til stikprøvekontrol i 
stedet for kontrol af alle 
partier.

Der er øget interesse for såning direkte i 
skovene for at billiggøre kultur
anlægget. Det skyldes gode erfaringer 
med såning af eg på markjord, der har 
vist sig at være effektiv og meget billig i 
forhold til en plantet kultur.

Ved brug af såning er der behov for 
øgede frømængder i forhold til plant
ning, idet det er sværere at beskytte 
frøene i skoven end i planteskolen. 
Interessen for såning er foreløbig kon
centreret om løvtræ, fordi løvtræplanter 
hurtigere end nåletræplanter opnår en

1) fra firmaet skovrider Ole Pedersen A/S, 
www. skovrider, dk

god størrelse og derfor bedre kan kon
kurrere med ukrudtsvegetationen i sko
ven.

Der gennemføres for øjeblikket en 
række forsøg med såning i skov finansi
eret af Skov- og Naturstyrelsen. Forfat
teren udfører nogle af disse forsøg på 
Løvenborg Skovdistrikt i samarbejde 
med Palle Madsen, FSL.

I forsøgene bruges 3-5 gange den 
frømængde, der ville være nødvendig til 
at fremstille planter i planteskolerne til 
det samme areal. Der er formentlig 
mangel på danske frø - i hvert fald 
importerer vi store mængder af uden
landsk frø.

For nogle arter som f.eks. bøg kan 
import være en fordel, fordi vi kan få 
bedre genetisk materiale. For andre, 
som f.eks. stilkeg, kan det være nød
vendigt at bruge dårligere materiale 
end det danske. Vi ønsker af mange 
årsager så høj en selvforsyningsgrad 
som muligt.

Problemer med 
frøforsyning af løvtræ
1. Manglede frøsætning eller for dyr 
indsamling
For mange af løvtræerne nærmer vi os 
her i Danmark nordgrænsen for deres 
udbredelsesområde. Frøsætningen er 
derfor generelt mindre end længere 
sydpå og er for flere arters vedkom
mende afhængig af høje temperaturer i 
juli og august måned.

I årene 1990-1995 har den danske 
frøproduktion udgjort 34% af forbruget 
for bøg, 31% for stilkeg, 43% for ask og 
66% for ahorn (se Skoven 10/96 s. 458); 
resten blev importeret. Årsagen hertil 
kan dels være, at der ikke var tilstræk
keligt frø i Danmark, dels at det var for 
dyrt at indsamle.

Priserne på udenlandsk frø er langt 
lavere end på dansk frø. Til plantepro
duktion er vi således i en udtalt mangel
situation med dansk frø. Ved større
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omfang af direkte såning vil mangelsitu
ationen umiddelbart forværres.

2. Manglende lagringsmuligheder 
Det er langt sværere at gemme frø i fle
re år fra løvtræ end fra nåletræ. Agern 
hører til de sværeste frø at opbevare, 
hvilket skyldes, at de ikke tåler ned- 
tørring. Den svære opbevaring betyder 
at der ikke blot kan gemmes frø fra de 
gode frøår.

Metoderne til lagring bliver stadig 
bedre, men der er behov for forbedrin
ger (se Skoven 10/00 s. 448).

3. Regelsættet om anvendelse 
af frø
For en række af de almindelige arter må 
der kun benyttes frø fra kårede bevoks
ninger eller frø fra eget skovdistrikt. Hvis 
man i et frøår ikke selv har bevoksnin
ger af god kvalitet, der bærer frø, kan 
der kun købes frø fra et andet skovdi
strikt, hvis bevoksningen er kåret.

I 2003 skærpes reglerne, så alle 
gængse arter skal kåres (se Skoven 
1/01 s.11).

4. Kåringskravene er strenge
Der stilles høje krav til kåring af bevoks
ninger. Der er derfor kun kåret få 
bevoksninger.

Bevoksningerne skal for at kunne 
kåres være ensaldrende, af samme 
oprindelse, overgennemsnitlige i til
vækst, sundhed og form. Er der nabo
bevoksninger af samme art inden for 50 
meter indlægges isolationsbælter.

I år 2000 gennemgik forfatteren 5 
store skovdistrikter uden kårede 
bevoksninger. Her lykkedes det på ca. 
4800 ha kun at få kåret 10 bevoksnin
ger.

5. Betaling til Plantedirektoratet 
Plantedirektoratets kåring og kontrol 
betales af brugerne. En ansøgning om 
kåring koster 2120 kr, og en kårings
godkendelse 730 kr. Der betales en 
løbende afgift på 220 kr/år for hver 
kåret bevoksning.

Hvert frøparti der sælges skal have 
et oprindelsesbevis, som koster 1320 
kr. Det betyder, at mindre bevoksninger 
og frøpartier er økonomisk uinteressan
te. Hvert salg af frø kræver desuden et 
bevis til 100 kr.

6. Skovenes opbygning
Med vores meget opdelte skove med 
mange små bevoksninger, mange 
træarter og mange aldre er det ganske 
svært at finde kåringsværdige bevoks
ninger. Mange større bevoksninger er 
anlagt i flere litra i flere år, eller der er 
efterbedret med en anden proveniens.

Mange ældre bevoksninger af bøg 
og eg er anlagt som såninger. De er tit 
anlagt over flere år med forskellige pro- 
venienser, da der også dengang var 
frømangel, og da man benyttede meget 
store frømængder pr hektar.
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Billede 2. F. 748. Herlufsholm. Kalbyris 
afd. 1a+4f. Kåret og høstet i år 2000 
med 1400 kg. Planter herfra klar til salg 
i efteråret 2001.

Disse bevoksninger kan efter regler
ne ikke kåres, selv om kvaliteten af 
bevoksningen er god nok. Det skyldes, 
at afkommet kan falde forskelligt ud i 
forskellige frøår, afhængigt af bestøv
ningsforholdene. Afkomsforsøg fra 
sådanne bevoksninger er derfor ikke 
entydige.

Til såningskulturer betyder en varie
rende genetisk kvalitet mindre fordi man 
her har et større genetisk udvalg.

7. Færre administrative medarbej
dere med store krav til deres viden 
Med den faldende indtjening i skovbru
get er der blevet langt færre funktio
nærer i skovbruget. På grund af øgede 
krav fra juletræs- og pyntegrøntspro
duktion, brug af selvskovere og krav til 
"just in time” leveringer af snart alle 
varer og ydelser, er mange ikke vidende 
om eller uddannet i de muligheder, der 
ligger i indtjening fra frøproduktion.

Salg af frø er en mulighed, der 
opstår med års mellemrum, og derfor er 
det sværere at have faste afsætnings
kanaler og oparbejde en rationel høst. 
Funktionærer i skovbruget skifter oftere 
arbejdsgiver end tidligere, og da man
ge store skovdistrikter ikke har kårede 
bevoksninger, er frøindsamling, 
behandling af frøene og salget af dem 
for mange funktionærer ganske ukendt

Nedlæggelsen af de mange distrikts
ejede planteskoler og overgangen til 
de færre privatejede planteskoler har 
også været en vigtig årsag til denne 
udvikling. Meget frøindsamling og han
del går nu over frøhandlere, hvorved 
funktionærerne mister forbindelsen til 
deres aftagere.

Forslag til forbedring af
frøforsyningen
1. Manglede frøsætning eller for dyr 
indsamling
Hvis mangelen på frø skyldes for dyr 
indsamling, må den forsøges billiggjort. 
Det kan blandt andet ske ved nedsæt
telse eller omlægning af betalingen til 
Plantedirektoratet. Det kan også være 
nødvendigt med en øget forskning for at 
udvikle billigere indsamlingsmetoder til 
skovfrø.

Årsagerne til den lave forsyning med 
danske skovfrø bør undersøges nær
mere.

2. Manglende lagringsmuligheder 
Lagringsmulighederne forbedres løben
de ved forskning, men effekten heraf er 
svær at forudsige.

3. Regelsættet om 
anvendelse af frø
Området reguleres af EU regler, som vil 
være svære at ændre. Reglerne anta
ger, at skovfrø opformeres til planter.
Der er ikke særregler for direkte såning, 
selv om denne metode giver langt 
større selektion på grund af større 
frømængde, og dermed en bedre kul
tur.

Det ville være ønskeligt at kunne 
handle ikke-kåret frø til såningsbrug i 
skovene. Det kræver ændring af regler 
og procedurer for frøhandel, men det 
kan kraftigt anbefales, at der arbejdes 
på en sådan ændring.

Det vil være særlig gunstigt for 
agern, der dårligere tåler transport, er 
dyrere at transportere, samt på grund af 
sine pioneregenskaber har tilpasset sig 
mere til det lokale klima.

4. Kåringskravene er strenge 
Kåringsreglerne er også EU regler, 
og de skal følges af Kåringsudvalget, 
et rådgivende udvalg under Plante
direktoratet. Det er et godt og seriøst 
arbejde, der udføres i Kåringsudval
get.

Tendensen er klart, at kravene er ble
vet strammet. Nyere kåringer er derfor 
gennemgående af bedre kvalitet end 
de gamle kåringer. Kåringsudvalget 
sletter en ældre kåring, hvis den falder 
uden for de nuværende kåringskriterier, 
eller afkomsforsøg har vist, at afkommet 
er under gennemsnittet.

Gennemgangen af gamle kåringer er 
dog ikke systematisk. Ældre kåringer 
kan være afkomsbedømt, og det er en 
klar fordel.

Det bør undersøges, om EU reglerne 
kan ændres, så der kan gives tilladelse 
til handel med frø fra ikke-kårede 
bevoksninger til direkte såning.

5. Betaling til Plantedirektoratet 
Betalingsreglerne til Plantedirektoratet 
er en hindring for at handle med de 
små frøpartier. Det er forbudt at blande 
partier og behandle dem under et. Hvis
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et skovdistrikt har 10 kårede bevoksnin
ger af f.eks, stilkeg og kan høste 100 kg 
i hver, undlader skovdistriktet formentlig 
høsten, da omkostningerne alene til 
frøbeviser vil udgøre 13.200 kr.

Hvis partierne blev indsamlet til 
såning i skov under ét frøbevis ville 
omkostningen kun blive 1320 kr. 
Ændringen behøvede blot at være af 
teknisk art, idet der kunne indføres et 
kåringsnummer dækkende blandinger 
fra kårede bevoksninger. Ændringer i 
reglerne, betalingssystemet eller bort
fald af afgifterne kunne derfor få større 
gode frømængder frem, som ellers ikke 
bliver indsamlet.

Kontrolsystemet for frø og plantehan
del er meget omfattende og giver allige
vel ingen fuldstændig garanti, da det 
hovedsageligt er en dokumentkontrol. 
Hvert frøparti og senere planteparti føl
ges fra indsamling over frøhandler og 
planteskole til slutforbruger. Det koster 
skovbruget store summer i dyrere plan
ter. Planteskoler og frøhandlere må bru
ge meget arbejdskraft på kontrolsyste
met, som ellers kunne ligge i produktio
nen, så her ligger en stor besparelses
mulighed for skovbruget.

Det virker unødvendigt med en så 
intensiv kontrol, da det alligevel er 
muligt at snyde. En stikprøvevis kontrol 
kunne gøres forholdsvist billigt og ville 
gøre lige så god fyldest, nemlig at 
afholde fra snyd.

Den nuværende kontrol med frø og 
planter svarer faktisk til, at Levnedsmid
delkontrollen skulle kontrollere samtlige 
flødekager i landet hos samtlige bagere 
året rundt, for at se om der var for man
ge bakterier i dem, til at de måtte sæl
ges.

Samfundet er alligevel afhængig af, 
at frøhandlere og planteskoler opfører 
sig fornuftigt og moralsk rigtigt. Moralen 
hos de danske frøhandlere og plante
skoler er meget høj, og det omfattende 
kontrolsystem har kun fundet enkelte 
eksempler på snyd.

Som nævnt benytter man et stik
prøvesystem, hvor det gælder menne
skers liv eller død. En stikprøvekontrol 
burde derfor være tilstrækkeligt inden 
for frø og planter.

Kontrollen kan i givet fald intensive
res ved frøpartier, hvor snyd kan betyde 
stor fortjeneste, som f.eks. i nordmanns
granfrø.

6. Skovenes opbygning 
Bevoksningsstrukturen kan kun ændres 
på meget langt sigt. Ved en øget andel 
bevoksninger med mange aldre i 
bevoksningen, bør reglerne laves om 
for at tillade kåring af disse uensaldren- 
de bevoksninger. Indsamlingen af især 
bøg vil dog blive svær, da der vanske
ligt kan udlægges større arealer med 
net til indsamling af frø hvis der er små 
træer.

NYE REGLER LØSER MANGE 
AF DE NÆVNTE PROBLEMER

Af Anne Bulow-Olsen, 
Plantedirektoratet

Herkomstkontrollen bygger på et direk
tiv, som udarbejdes og vedtages i EU. 
De nuværende regler stammer fra 1971 
(med senere tilføjelser). En ændring af 
reglerne er allerede vedtaget og vil 
være gældende fra 1. januar 2003. (Se 
nærmere i Skoven 1/01).

Blandede partier
De nye regler fra EU giver mulighed for 
at den enkelte medlemsstat kan tilade 
at blande partier af frø af lokalitetsbe
stemte eller udvalgte bevoksninger og 
derved få et kombineret parti. Der kan 
også blandes frø fra en enkelt kåring fra 
forskellige modningsår.

Plantedirektoratet er lydhør for bran
chens ønsker på dette område. Herved

vil der i praksis kunne åbnes for at blan
dinger fra mindre bevoksninger kan god
kendes som forstligt formeringsmateriale.

Direkte såning
De nye bestemmelser fra EU giver ikke 
mulighed for at der kan laves nationale 
særregler for frø til direkte udsåning.
Der er derfor heller ikke mulighed for at 
udforme særlige danske regler for frø til 
dette formål.

Hovedprincippet, at frø til skovbrugs
formål, kun må handles hvis det er cer
tificeret, gælder derfor også i fremtiden 
for frø, som handles med den hensigt at 
sprede dem direkte i den kommende 
bevoksning.

Forenklet kontrol
Med de nye regler vil dokumentkontrol
len for forstligt formeringsmateriale blive 
væsentligt forenklet.

7. Færre administrative medarbej
dere med store krav til deres viden 
Tendens går også i retning af, at 
frøhandlere overtager overvågning, ind
samling og salg af frø fra de private 
skove mod en deling af overskud eller 
ved en egentlig forpagtning af arealer.

Denne udvikling er nu fortsat, idet 
der findes konsulenter, som gennemgår 
skovdistrikter for at finde egnede 
bevoksninger og få dem kåret. På den 
måde aktiverer skovene nye indtægts
kilder, og frøforsyningen forbedres til 
gavn for det samlede danske skovbrug.

Konklusion
Alt for mange skovejere er ikke 
opmærksomme på at udnytte deres 
potentielle frøbevoksninger. Indtægter 
fra frøavlen kan hjælpe skovejerne øko
nomisk, og øget frøindsamling kan også 
give en bedre frø- og planteforsyning 
for det samlede skovbrug.

Hvis skovejerne har kårede bevoks
ninger, som ikke høstes, bør de i man
gelsituationer finde en løsning, der 
indebærer høst. Hvis skovejerne ikke 
har kårede bevoksninger, bør de over
veje at få potentielle bevoksninger 
kåret, så de kan høstes.

Plantedirektoratet bør finde praktiske 
regelløsninger, der kan billiggøre kontrollen 
og tage hensyn til direkte såning i skov.

Der bør forskes mere i billiggørelse 
af frøindsamling.

Der vil nu blive krav om at den 
handlende, efter hvert salg, skal ind
sende en kopi af handelsdokumentet 
til Plantedirektoratet (gerne elektro
nisk). Kun de hvide oprindelsesbeviser 
vil fortsætte som vi kender dem i dag. 
Oplysningerne, som i dag skrives på 
de øvrige certifikater, anføres i fremti
den af sælgeren på handelsdokumen
tet.

Denne forenklede kontrol og doku
mentation på de indgåede handler vil 
dels gøre det lettere for de handlende 
at håndtere papirgangen, dels sætte 
Plantedirektoratet i stand til at konstate
re om partier undervejs i handelskæden 
øges i mængde. Desuden vil det blive 
synligt, hvis den enkelte handlende 
sælger mere materiale af et parti end 
han har købt.

De nye regler bliver - forhåbentlig - 
til glæde for hele branchen. Det er 
hensigten at det forenklede kontrol
system skal bidrage til at reducere 
omkostningerne i forbindelse med her
komstkontrollen, både de omkostnin
ger, der ligger hos den enkelte hand
lende og de omkostninger, som i Plan
tedirektoratet ligger til grund for de 
opkrævede gebyrer.
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VILHELM BRUUN de NEERGAARD
1934-2001

Direktør Niels Elers Koch (Forsknings
centret for Skov & Landskab), direktør 
Leif J. Madsen (Vemmetofte Kloster) og 
direktør Jens Thomsen (Stiftelsen Sorø 
Akademi) skriver mindeord om kammer
herre, hofjægermester Vilhelm Bruun de 
Neergaard, R1.

Ved kammerherre, hofjægermester Vil
helm Bruun de Neergaards død efterla
des store savn i familien på det Skjolde- 
næsholm, som fyldte så meget i hans 
tilværelse. Savnet føles også stort hos 
de medarbejdere og de mange organi
sationer og virksomheder, hvor han lag
de en stor og uegennyttig indsats.

Hvor Vilhelm Bruun de Neergaard 
færdedes, udstrålede han venlighed. 
Karakteristisk var hans varme og stille 
glæde, når han betragtede resultaterne 
af den holdindsats, som han satte så 
højt.

Vilhelm Bruun de Neergaard frem
stod med en karakter, der gjorde ham 
enestående, og hans ulyst til hævdende 
individualisme må betegnes som sære
gen, når han søgte at fremme det bed
ste i en proces. Med den patriarkalske 
fremtoning og rummelighed i sit syn på 
andre udtrykte han imødekommenhed 
og hjælpsomhed overfor alle.

For Vilhelm Bruun de Neergaard var 
det ikke afgørende, at han fremstod 
som den der tog de endelige beslutnin
ger. Det væsentlige var for ham at holde 
fokus på de centrale problemer, hvoref
ter han rettede hele sin opmærksomhed 
og en ægte konstruktiv indstilling mod 
selve beslutningsprocessen.

Det var for Vilhelm Bruun de Neer
gaard magtpåliggende, at debatten 
afspejlede kvalitet i analysen og konklu
sioner. Løsningerne havde hans hoved
interesse, og en afsky mod at skabe 
tabere gjorde, at han bevidst snildt 
anvendte delegering og tålmodighed 
som ledelsesinstrument.

Vilhelm Bruun de Neergaard har 
uden sammenligning været den centra
le personlighed i dansk skovbrug de 
seneste 20-25 år. Fra han dimitterede 
som forstkandidat i 1961, påtog han sig 
ledelsesopgaver overalt i skovbruget.

Nogle af de største indsatsområder 
har været de 25 års medlemskab af 
bestyrelsen for Dansk Skovforening, 
heraf 1979-92 som formand, formand
skabet for Forskningscentret for Skov & 
Landskab fra dets etablering i 1991 - og 
før den tid formandskabet i Skovteknisk 
Institut (ATV) fra 1989 - samt hvervet 
som kurator for Vemmetofte Kloster
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Vilhelm Bruun de Neergaard under en 
ekskursion i 1993.

siden 1968 og formandskabet for Stiftel
sen Sorø Akademi fra 1992. Men også 
Skovbrugets Arbejdsgiverforening, 
skovbrugsorganisationer på nordisk og 
europæisk plan samt talrige råd og 
nævn m.m. har nydt godt af hans helt 
unikke menneskelige egenskaber.

Personligt betalte Vilhelm Bruun de 
Neergaard en høj pris for jordbrugets 
konjunkturproblemer op gennem 
70’erne og 80’erne. Ud fra målet om at 
fremtidssikre den kulturhistoriske hel
hed samt natur- og miljøværdier på et af 
landets smukkeste godser forsøgte han 
efter de store stormskader på skoven i 
1967 gennem opdyrkning af suppleren
de indtjeningsområder at skabe økono
misk grundlag for en bevarelse, som 
det konventionelle jordbrug ikke kunne 
forrente.

I mindet om Vilhelm Bruun de Neer
gaard kan familien på Skjoldenæsholm 
og vi andre glæde os over, at Skjolde
næsholm i dag fremstår som en perle i 
dansk godskultur. Ejendommen omfat
ter nok en bredere ejerkreds, men er 
uomtvisteligt også via Vilhelm Bruun de 
Neergaards indsats udtryk for et af de 
største menneskelige bidrag til bevids
tgørelse og bevarelse af de nationale 
værdier, som godskulturen i Danmark 
rummer.

Skjoldenæsholm med hotel- og kon
ferencevirksomheden er i dag sam
lingspunktet og udtryk for den høje kva

litet, som Vilhelm Bruun de Neergaard 
hans hustru Merete og nu børnene 
Susanne og Niels stræber efter.

Æret være Vilhelm Bruun de Neer
gaards minde.

Vilhelm Bruun de Neergaard ved sin til
træden som Skovforeningens formand i 
1979.

Vilhelm Bruun de 
Neergaard
Født i København 22.8.1934. Søn af 
godsejer Eiler B. de N. og Jenny 
Pedersen. Gift i Valsølille Sogn 
9.8.1959 med sygeplejerske Hanne 
Merete Frellsen, født 2.5.1935.

Matematisk student 1954. Soldat 
1954-55. Viborg Skovdistrikt 1956, 
Langesø Skovdistrikt 1960-61. Forst
kandidat 1961. Overtagelse af drif
ten af Skjoldenæsholm 1961.

Udvalgte tillidshverv: 1961-99 
medl. af bestyrelsen for Glumsø 
Spånplade Fabrik. 1967-91 medl. af 
bestyrelsen for Skovteknisk Institut 
og 1989-1991 formand. 1967-1992 
medl. af bestyrelsen for Dansk Skov
forening, og 1979-1992 formand. 
1968- kurator for Vemmetofte Kloster.

1970 medl. af bestyrelsen for 
Skovbrugets Arbejdsgiverforening 
og formand 1970-75 + 1976-79. 
1972-79 medl. af Dansk Naturfred
ningsforenings lokalkomite og af for
eningens repræsentantskab 1993- 
98. 1977- medl. af Samarbejdsnæv
net for Nordisk Skovforskning og 
1993-97 formand. 1979-92 medl. af 
Danmarks Naturfond.

1983-94 medl. af/næstformand for 
Vildtforvaltningsrådet. 1988-98 medl. 
af bestyrelsen for Centralsavværket 
K/S. 1991- formand for bestyrelsen 
for Forskningscentret for Skov & 
Landskab. 1991-94 formand for 
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum. 
1992- formand for Stiftelsen Sorø 
Akademi.

Hofjægermester. Kammerherre 
1.1.1986.
R 1985. R1 2001.
Død 14. august 2001.

Kilder: Danske Forstkandidater 
1920-82 og 1879-1996 samt Kraks 

Blå Bog 2001.
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NYT FRA 
DANSKE MESSER

I august blev der afholdt 
to messer - Have & 
Landskab og Langesø 
messen.

Der blev her vist en ny 
græstrimmer, et redskab 
til håndtering af stor
sække, en rygsprøjte til 
pulver, brændemaskiner, 
minisavværker, et red
skab til reparation af 
skovveje samt nye 
ukrudtsmidler.

Desuden var der 
eksempler på miljørigtig 
anvendelse af træ i have 
og landskab samt hegn 
af akacietræ og af eg og 
lærk.

Der omtales kort 
enkelte nye maskiner til 
pyntegrøntsektoren - en 
ny netmaskine og to 
nette-pakkemaskiner.

Midt i august blev der afholdt to messer 
med berøring til skovsektoren. Hinds
gavl ved Middelfart var vært for Have & 
Landskab som især henvender sig til 
parkvæsner, anlægsgartnere mv. i 
dagene 15.-17. august. Og den 16. 
august var der indbudt til den årlige 
Langesø messe for pyntegrønt.

Begge messer blev begunstiget af 
godt vejr - næsten for godt. Det var 
usædvanlig varmt og med høj luftfugtig
hed. Den 16. august målte man den 
højeste temperatur her i landet i 9 år — 
33,9 grader i Holbæk.

Arrangørerne af Have & Landskab - 
Have & Landskabsrådet og FSL - er 
særdeles tilfredse. Der kom 8.200 - 
næsten 2000 flere end for to år siden i 
Slagelse. Dermed var der besøg fra 
omkring 40% af det skønnede antal 
ansatte i sektoren. Der var 167 udstille
re - det er 3 flere end sidste gang.

Langesø messen blev også vellyk
ket. Der kom 2200 gæster plus 300 per
soner med tilknytning til standene. Det 
var en nedgang på ca. 300 personer i 
forhold til sidste år.

Nedgangen skyldes især, at en del 
landbrugere blev hjemme for at høste i 
det gode vejr; men arrangørerne formo
der også at Have & Landskab har taget 
gæster. Der kom ca. 100 flere uden
landske gæster end året før - og de har

til dels opvejet de manglende danske 
besøg.

En række nyheder
Redaktionen var med på begge mes
ser. Der var en række små og store 
nyheder som også kan have interesse 
for det vedproducerende skovbrug, og 
de omtales i en række noter i det føl
gende.

sf

Messe-konkurrence
Mange var nok overraskede da de så at Have & Landskab skulle holdes d. 15.- 
17. august og Langesø messen den 16. august. To beslægtede messer på sam
me tid - og det i en så lille branche som skov- og landskabssektoren.

Skoven snakkede med en række firmaer som gerne ville være med begge 
steder. Nogle kunne skaffe maskiner og personale nok til at lave to stande - 
mens andre måtte nøjes med at være med ét sted. Især for små firmaer kræver 
det mange ressourcer at stille op på messer.

Finn Jacobsen fra Langesø konstaterer således at 10-15 af deres faste udstil
lere havde valgt Hindsgavl. Der kom dog en del nye firmaer til, så det samlede 
antal udstillere steg fra 115 til 130.

Der er sikkert også besøgende som ikke kunne afsætte to dage i træk og 
måtte fravælge en af messerne. Skovfogeden på et privat gods kan jo have 
ansvaret for såvel pyntegrønt som godsets park.

- Vi håber, at det er både første og sidste år, vi skal konkurrere med en be
slægtet messe (hvor FSL også er medarrangør), siger Finn Jacobsen. Vi har nu i 
10 år holdt Langesø-messe den tredie torsdag i august, hvilket vi agter at 
fortsætte med.

Hvorfor var Have & Landskab så lagt i den tredje uge af august?
- Vi var godt klar over sammenfaldet da vi fastlagde datoen, sagde Jens Ole 

Juul fra FSL. Men vi havde besluttet at vi ville bruge Hindsgavl, og så kunne vi 
kun vælge denne uge fordi der foregår andre aktiviteter på stedet. Vi vurderede 
at det var relativt få som var interesserede i begge messer

Næste gang
Næste år bliver der ingen problemer, for da er der kun Langesø messe. Andre 
arrangører inden for skov- og landskabssektoren bedes notere datoen torsdag 
den 15. august 2002.

Men i 2003 kan det gå galt igen. Da er der planlagt en ny Have & Landskab - 
men tid og sted kendes ikke.

Men der er også planer for en Ega messe med entreprenørmaskiner - dvs. en 
del af de maskiner der vises på Have & Landskab. Ega afholdes normalt på lige 
årstal - sidste gang var i 2000 ved Odense. Men da branchens økonomi er 
anstrengt er det netop besluttet at skubbe Ega messen til 2003.

Så om to år er der risiko for at ikke mindre end tre messer kan kannibalisere 
hinanden!

Med mindre arrangørerne koordinerer deres aktiviteter - til stor glæde for 
såvel udstillere som besøgende.

Red.
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Brændemaskiner
Den østrigske fabrik Binderberger laver 
brændemaskiner som nu forhandles af 
Doppstadt Danmark,

Billedet til venstre viser en lodretvir
kende kløvemaskine. Det er den største 
model med en kløvekraft på 30 tons; 
den kan kløve stykker på op til 115 cm. 
Den drives af en elmotor på 4 kW eller

som her fra kraftudtaget på en traktor; 
denne model koster 23.000 kr. Der fås 
også mindre modeller ned til en kløve
kraft på 6 tons.

Andre kløvemaskiner arbejder vand
ret og har en kraft på 20 eller 30 tons. 
En model kan kløve stykker med en 
længde på 2,5 m (fx til kløvning af 
hegnspæle).

Hvis oparbejdningen skal være fuld
automatisk kan man vælge maskinen 
på billedet til højre. Kløvekraften er 16 
tons, og den klarer træ på op til 40 cm 
diameter.

Træet lægges på en transportør. Det 
kommer ind til venstre i billedet, og 
skæres over i stykker på 20-50 cm 
længde som falder ned til højre. Her 
skubbes de frem mod en kløvekniv hvor 
man kan vælge mellem 4, 6 eller 8 
knivskær. Via et transportbånd ender 
brændet i en container. Denne maskine 
koster 160.000 kr.

Rygsprøjte til vandop
løselige pulverprodukter
Der er kommet en ny model af Serena 
rygsprøjterne som kan udbringe 
ukrudtsmidler, flydende gødning mv. Til 
forskel fra de øvrige sprøjter med tand
hjulspumpe har den nye model en 
membranpumpe som kan justeres op til 
et tryk på 5 bar. Dermed kan man også 
udbringe vandopløselige pulverproduk
ter. Tanken rummer 16 liter.

Pumpen drives af et batteri, som kan 
klare mellem 3 og 7 timers uafbrudt 
driftstid. Det genoplades på 10 timer.

De øvrige Serena sprøjter rummer 
enten 10 liter eller 16 liter og kan fås 
med et tryk fra 1,5 til 3,6 bar. De for
handles af JBC Handel ApS.

Ny flishugger
Gandini er et nyt fabrikat af flishugger 
som blev vist på Have & Landskab. Den 
er fra Italien og forhandles af Mertz & 
Nielsen i Farum.

Den største model hedder Biomatich 
85 MTS. Den er meget robust idet den 
hugger med store slagler som forventes

at holde til 800 timer (se foto). Et nyt 
sæt slagler (16 stk) koster 1825 kr, og 
den er derfor billig i drift. Indfødnings- 
tragten kan drejes i forskellige retninger 
efter behov.

Den hugger materiale med en dia
meter op til 16 cm og kan lave op til 25

m3 flis i timen. Den viste maskine drives 
af en 50 hk dieselmotor og koster 
255.000 kr. Der leveres også modeller til 
at koble på traktorens kraftudtag, og 
der findes to andre modeller som tager 
lidt mindre stammer (op til 14 cm, hhv. 
13 cm diameter).
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Reparation af skovveje
Stormfaldet er oparbejdet, og træet er 
hentet af savværket. Men det er gået 
hårdt ud over mange skovveje.

Korinth Entreprenørfirma viste på 
Langesø en maskine til at reparere 
skovvejene. Den kommer fra HMIK i 
Hjørring, mens undervognen stammer 
fra Mallingvognen, Normalt monteres 
dette udstyr på en lastvogn, men her er 
valgt en traktortrukket udgave som er 
lettere at køre med på skovveje. Den er 
så vidt vides den eneste af sin slags.

Mellem vognen og traktoren sidder 
to oprivere som skraber grus fra vejsi
den ind mod midten. Derefter fordeles 
materialet af slæbet der er hængt efter 
vognen. Der køres med fuldt læs på 
vognen - den rummer 11 m3 grus - så 
gruset trykkes sammen igen.

Når en vej skal repareres køres først 
2-3 gange med oprivere. Derefter vur
derer man behovet for at tilføre et ekstra 
slidlag - måske vil man have et tyndt 
lag over det hele, eller man nøjes med 
at hælde grus på visse steder.

Til sidst anbefales det at komprimere 
materialet. Det sker med et såkaldt val
setog som forrest har en vibrerende 
jerntromle, og bagest to gummihjul. 
Maskinen har en bredde på 1,5 m, og 
to overkørsler er derfor nok. Valsetoget 
bliver som regel udlejet til skoven og

betjenes af en skovarbejder.
Prisen på en reparation afhænger af 

mange ting - hvor meget vejen skal 
rives op, afstand til grusgrav og mæng
den af grus.

Jørn Høj fra entreprenørfirmaet gav 
et eksempel fra en opgave han lige har

afsluttet - og det må understreges at 
det er kun et eksempel. Der var 1900 m 
vej, der blev brugt 180 m3 grus som 
blev leveret med sættevogn, og maski
nen brugte 10 timer. Det kostede godt 
12 kr pr. løbende m vej; hertil kommer 
komprimeringen.

Jonsered minisavværk
Opskæring af træ er ikke længere for
beholdt store savværker. Der sælges 
efterhånden mange små enmands- 
betjente savværker - og de fleste er 
mobile så de kan flyttes efter hvor 
opgaven er. Fordelen er at man sparer 
transport, og man kan skære lige efter 
de ønskede specifikationer.

Nogle af kunderne er skovejere som 
skærer træ op til eget forbrug eller til 
lokalt salg. Efter stormfaldet er der flere 
skovejere der har skåret stammer som 
det var svært at sælge til en acceptabel 
pris. Men savværker sælges også til 
håndværkere og selvbyggere.

Jonsered kalder deres save for Mini
savværker, og de oplever at salgstalle
ne stiger år for år. Stormfaldet medførte 
en større efterspørgsel sidste år. En 
særlig niche er opskæring af røde 
træarter som lærk og douglas. De fin
des i mange skove kun i små partier, og 
da de store savværker typisk ønsker 
hele læs vil det ofte være lønsomt selv 
at oparbejde dette træ.

Jonsered har flere modeller og sæl
ger især de store udgaver til omkring 
45.000 kr. Alle arbejder ud fra princippet 
med en savvogn der kører på skinner. 
Det begrænser omfanget af tunge løft.

Den største model, EL 6000+ har en 
elmotor på 5,5 kW, båndsavklinge, 2

skinner på 3 m, båndsliber, udlægger- 
tang og 5 ekstra bånd til en pris på 
48.000 kr.

Længden af plankerne kan være op 
til 5,1 m - men kan øges med ekstra 
skinner. Bredden af planken indstilles 
trinløst fra 3 mm og op til stammens dia
meter, og den kan klare stokke op til 60 
cm. Savsnittet er kun 2 mm.

Den lidt mindre model EL 600+ kan

klare op til 50 cm diameter. Motoren er 
samme størrelse, og den koster 
omkring 21.000 kr.

Hvis man ikke har strøm til rådighed 
kan man bruge udgaver med benzinmo
tor. De drives af Jonsereds største 
motorsav, 2095 Turbo, der også kan bru
ges som en almindelig motorsav. Prisen 
er 3-4.000 kr lavere end båndsavene; til 
gengæld er savsnittet på 6 mm.
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Nye ukrudtsmidler
Der er til stadighed brug for at finde 
nye, miljøvenlige midler mod ukrudt i 
skovkulturer. Dels er der nogle arter 
som er svære at slå ned med de 
nuværende midler, dels vil nogle af mid
lerne nok blive forbudt.

PC-Consult havde lavet et demon
strationsforsøg ved Langesø med nye 
midler. Forsøgsarealet var på ret god 
jord med en meterhøj vegetation af hun
degræs, agertidsler, dueurt og burre
snerre hvor der var plantet nordmanns
gran (foto 1).

Standard
Dagens standardbehandling er 4 I Inter- 
Terbuthylazin + 1,25 kg Karmex som 
havde god effekt på dueurt og burre
snerre, men ingen effekt på tidsel og
græs.

Zeppelin
5 kg Zeppelin havde tydelig virkning på 
dueurt og god virkning på burresnerre. 
Endnu bedre var 2x5 kg Zeppelin efter
år + forår, kun lidt af græsset overleve
de. Der var ganske små skader på gra
nerne.

Zeppelin er ikke umiddelbart en 
løsning, fordi den er for dyr og resultatet

er svingende. Ftvis det er varmt om 
foråret kan jordmiddeldelen (diflufeni- 
can) nedbrydes for hurtigt, så selvom 
der er god virkning i maj, eksploderer 
det senere på sommeren.

Zeppelin er et granulat, men en fly
dende form er ved at blive godkendt. 
Den er betydeligt mere effektiv, men 
giver også flere skader på granerne. Det 
peger i retning af en lavere dosering.

Zeppelin+Bacara
To parceller viste 5 kg Zeppelin plus 2 I 
Bacara, hhv. 4 I Bacara (foto 2). Med 
den lave dosis er der god effekt på 
dueurt og burresnerre og det meste af 
græsset. Tidslen har dog bredt sig.
Med den høje dosis er der god effekt 
på næsten al vegetation, dog ikke 
tidslen som kun er hæmmet noget. Der 
er kun ganske små skader på granerne.

Da Zeppelin er ret dyr kunne man 
overveje at erstatte den med Roundup. 
Bacara er afhængig af temperaturen og 
er ikke egnet ved for varmt vejr. Der er 
ansøgning inde på Bacara, men den 
bliver næppe godkendt til foråret 2002. 
Prisen på midlet kendes heller ikke.

Ally og Gratil
Disse to midler bruges i landbruget og

er ikke godkendt i skov, men der kan 
måske laves en off-label godkendelse. 
Der blev prøvet dels 25 g Ally, dels 40 g 
Gratil. Begge midler havde svækket 
dueurt men den var stadig i en tæt 
bestand. Der var ingen virkning på 
græs. En del af træerne havde mere 
eller mindre gule nåle på årsskuddene.

Lidt bedre var en blanding med 20 g 
Ally+30 g Gratil+20 g Monitor (foto 3). 
Dueurt og burresnerre var næsten helt 
væk og horsetidsel meget hæmmet; 
græsset var dog ikke påvirket ret 
meget. Også her var der en del gule 
nåle.

Raptor
De to sidste parceller var med 100 g v. 
st. Raptor (imazamox) (foto 4), hhv. 200 
g. Tidslerne blev ikke påvirket, men de 
tre andre arter var der meget fin virk
ning på i begge parceller. Ved 200 g 
havde enkelte træer lyse dværgskud.

Raptor var lidt skuffende i dette for
søg, men den har været god i flere 
skovforsøg hvor der har været en fler
årig virkning på mosebunke, gederams 
og hindbær. Den skal bruges afskær
met, og der sker ingen optagelse gen
nem rødder. Raptor er ikke godkendt i 
skov.
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Foto 1 .Ubehandlet - med bl.a. hundegræs, agertidsler, 
dueurt og burresnerre.

Foto 2. 5 kg Zeppelin og 4 kg Bacara.
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Foto 3. Ally+Gratil+Monitor. Foto 4. 100 g Raptor.
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Ny græstrimmer / 
buskrydder
Hvis man vil slå græs og andet ukrudt 
kan man montere et særligt hoved med 
to snore på en buskrydder, En ny type 
af mærket Civa blev vist af Risagergård 
Trading v/James Thorpe.

Der kan monteres fra 4 til 12 snore i 
hovedet. Snoren er firkantet og er der
med bedre til at skære græsset over. 
Snoren er lavet af co-polyamid og er 
ifølge producenten betydeligt stærkere 
end andre typer af snore. Hver snor (på 
max 35 cm) skulle kunne holde 4-5 
timer.

Det specielle hoved kan monteres på 
alle buskryddere med et lige skaft og 
passer til stort set alle fabrikater på 
markedet. Selve hovedet sælges for 
595 kr, mens en rulle med snører koster 
295 kr (priser inkl. moms). Snøren fås i 
forskellige dimensioner, og ved 3,0 mm 
i tværsnit rummer rullen 44 meter - ved 
2,4 mm tværsnit rummer den 69 m.
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E GF-Dansk Skovbrug
Arbejder du i skoven, med jagt, miljø - eller er du 
under uddannelse indenfor et af disse fag, har du 
mulighed for at blive medlem af et anderledes 
forsikringsselskab.

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

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

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

www.gf-forsikring.dk

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

Planter til: Pyntegrønt & juletræer, skov, læ & vildt
Kvalitet; er for os en frisk, sund og velsorteret 

plante i den ønskede proveniens.

Håndtering af 
storsække
Man kan købe gødning i sække med 40 
kg, men der leveres stadigt mere i stor
sække med 650 kg, fordi det er billige
re. Så er spørgsmålet bare hvordan 
man håndterer en så stor sæk.

H.A. Agro Service viste et løfteaggre
gat Nopu 1000 som bruges sammen 
med en traktor. Den består af to dele, 
som begge er vist på billedet.

På frontlæsseren monteres en ram
me med en hydraulisk løfteanordning. 
Med krogen foroven får man fat i sæk
ken og kører hen til bakken som er 
monteret i en passende højde over gul
vet.

Sækken sænkes ned over bakken 
der har fire tværknive som skærer hul i 
sækken. Ved at løfte sækken let løber 
gødningen ned i en tragt i bunden og 
ud gennem en tud i siden. Når man har 
fået den ønskede mængde sænkes 
sækken, og man kan desuden lukke 
tragten med et spjæld. Resten af sæk
ken kan blive stående på bakken indtil 
man har brug for mere.

Nopu løfteren koster 12.600 kr.
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SKOVDYRKERFORENINGEN
BYDER VELKOMMEN

TIL

DYRKNINGSAKTUELT
Dyrkningsaktuelt er et abonnement, der henvender sig til alle professionelle juletræs* og 
pyntegrøntsproducenter.

a o ds -> j a - j a

AGERSNERLER
Agersnerier er ofte et stort problem I juletræs kulturer.

. ? 'T, 'i;:

Snerlerne bliver Ikke bekæmpet af vores tiaditionelle forårssprøjtninger, og har derfor gode 
muligheder for at etablere sig på juletræsarealerne.

Problemet er, at de kravler op I træerne, og kan I unge kulturer være med til at kvæle 
kulturplanterne. Når juletræerne nærmer sig høststørrelsen, er det et stort problem, nå 
snerlerne kravler op i træerne, da dette kan være med Hl at deformere træer og skud.

Forsiden på dyrkningsaktuelt, dk Eksempel på vejledning I bekæmpelse af snerler.

Dyrkningsaktuelt.dk
Skovdyrkerforeningerne er ved at starte 
en ny informationstjeneste til dyrkere af 
juletræer og klippegrønt. Man får her 
vejledning i dyrkning og forædling, og 
der beskrives skadedyr og ukrudtspro
blemer. For hver måned er der en 
huskeliste over aktiviteter.

Informationerne findes på en hjem
meside med navnet www.dyrkningsak- 
tuelt.dk Man kan gå ind på en demo 
model og se visse afsnit.

Der er desuden knyttet en varslings
tjeneste til hjemmesiden. Når der er set 
angreb af skadedyr mv. sendes en SMS 
besked til mobiltelefonen eller en e-mail 
til computeren.

Hjemmesiden udvikles i løbet af 
efteråret, og indtil udgangen af 2002 får 
man adgang til en pris af 2000 kr. Med
lemmer af foreningerne får en rabat på 
800 kr.

- Betyder det ikke at dyrkerne kan

klare det hele selv, så de ikke behø
ver bistand fra Skovdyrkerforeninger
ne?

- Det tror jeg nu ikke, måske tvært
imod, siger skovrider Frands Fraas Niel
sen fra Skodyrkerforeningen Fyn Nord. 
Hvis folk har været med på et af vores 
pyntegrøntkurser så ringer de mindst 
lige så ofte til os. Men de stiller mere 
præcise spørgsmål fordi de ved mere 
på forhånd.

r V
br///7% t /; i

FAE er italienske kvalitets grenknusere, der igen
nem mange år har bevist deres styrke.

FAE s maskin pro
gram dækker 
mange anven
delsesmuligheder 
bl.a. grenknus- 
ning, fræsning, 
naturpleje, kom
postering m.m.

traktortrukne, 
hydraulisk-drevne og med egen motor.

\l\

Maskinerne findes både som

Blålcildevej 8 • Stubberup - DK 5610 Assens 
Tlf. 64 79 10 75 • Fax 64 79 11 75 

Mobil 40 56 77 46 ■ e-mail: interforst@post.tele.dk 
Homepage: www.interforst.dk

Planter til efteråret: 
Læg planen med din 
plantemægler® hos 

FORSTPLANT

i»» »
- Specialist i vedligehold af grønne områder

HX 225/LRS2001
Hegnsklipning
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Vester Nebel • 6040 Egtved • Tlf. 7555 3644 • Fax 7555 4243
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Bamsesågen 
minisa vværk
Bamsesågen er et lille savværk som 
laves af Conpro i Skellefteå i Nordsveri
ge. Det importeres af Egholm Træfæld
ning i Fredensborg. Der er solgt 10 i 
Danmark, heraf 3 til Forsvaret der sender 
savværket med til enheder i udlandet.

Motoren er eldrevet på 4 eller 6 kW, 
og den skærer med et sværd på 6 mm 
bredde. Den skærer planker på 5,6 m 
længde - og med en særlig teknik kan 
man nå op på 8 m. Den største diame
ter kan være op til 55 cm, hhv. 70 cm.

Hvis det ønskes kan man opskære 
planker parallelt med stammesiden i 
stedet for som normalt at opskære gen
nem centrum - dermed får man større 
udbytte af det knastfri ved. Kapaciteten 
opgives til 0,8 m3 i timen.

Som hjælp til håndtering af stammer
ne fås en ’’stammeløfter” med en krog 
der sættes ind i endefladen. Krogen er 
fastgjort til et bånd som så trækkes op 
med et håndsving.

Der kan også monteres en fræser
enhed på savens stativ. Motoren er på 4 
kW. Der kan fås forskellige former for 
kutterstål som er afrundede eller plane, 
ligesom der kan laves fer og not,

Den er ideel til bygning af blokhuse 
hvor de store tømmerstokke skal være 
konvekse på oversiden og konkave på 
undersiden. På billedet er vist begge 
typer fræsning lavet på oversiden af 
stokken.

Prisen for saven med 6 kW motor er 
23.000 kr, fræseren koster 18.600 kr og 
stammeløfteren 1500 kr.

Bamsefrasen
Skellet««-

A VANNING
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Hegn af eg og lærk
Visse danske træsorter har en god 
naturlig varighed og er derfor velegne
de til anvendelse udendørs. VM Flag & 
Stænger i Brørup viste på Have & Land
skab et hegn med stolper af eg og 
vandrette rundstokke af lærk. Der 
anvendes kernetræ som har længere 
varighed end det traditionelle materiale, 
gran, og man undgår derfor trykim
prægnering.

Stolperne er mellem 2 og 3 m lange 
og har et tværsnit på 125x125 mm. Der 
er er udfræset en rille på 70 mm i siden 
af stolpen hvor rundstokkene placeres - 
der anvendes ikke søm eller skruer. 
Stolperne placeres med en afstand af 
2-2,5 m.

Hvis hegnet placeres på hældende

W&

ir-W.

terræn anbefales det at montere bund
planker af eg nederst for at beskytte 
resten af hegnet mod fugt. Der leveres 
også beskyttelseshætter af egetræ eller 
kobber til at placere på toppen af stol
pen. Firmaet anbefaler hætten af æste
tiske grunde og for at forhindre tyveri 
(I). Men den gør også gavn ved at 
beskytte endetræet mod vand, så hold
barheden forøges.

Det sidste nye projekt er et bulhus 
som konstrueres efter næsten samme 
principper som hegnet. Det består af 
stolper af eg og planker af lærk med fer 
og not. Plankerne passer ind i riller i 
egestolperne. Huset leveres med dør, 
tag osv. i størrelser fra 15 til 45 m2. En 
mulig anvendelse i skoven kunne være 
jagthytte eller redskabsskur.
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Nette-pakkemaskiner
Den store nyhed på sidste års Langesø 
messe var den kombinerede nette- og 
pakkemaskine fra Compac Tree. Maski
nen monteres på en traktor, træerne 
føres ind på siden af traktoren, nettes 
og ender på en palle der er placeret 
bag traktoren. To mand klarer dermed 
både netning og pakning på palle.

Sidste år blev maskinen betegnet 
prototype, og centrale dele var skjult 
under en stor presenning. I år fik man 
lov at se hele maskinen, som havde fået 
navnet Netop. Se foto tv. Maskinen 
synes ikke at være helt færdig - om for
middagen blev der arbejdet med for

skelligt værktøj på maskinen, men sene
re på dagen fungerede den. Kapacite
ten er opgivet til 600 træer i timen.

Compac Tree er uden tvivl den 
største producent af pakkemaskiner 
herhjemme. På et Europa kort blev det 
opgjort at der er solgt 100 maskiner i 
Danmark samt 59 i andre europæiske 
lande - især de Britiske Øer, Tyskland 
og Belgien.

Men også i udlandet arbejdes der 
med systemer til at lette håndteringen. 
Det tyske firma Ennser Forstmaschinen 
viste en nette-pakkemaskine hvor alle 
funktioner sker bagved traktoren. Se 
foto th.

Træerne nettes og transporteres op i 
en stor stålkasse - enten ved et skråt- 
stillet transportbånd eller ved en eleva
tor på siden af kassen. Når kassen er 
fuld trykkes træerne sammen, der slås 
bånd om, og gulvet vippes så pakken 
glider bagud gennem lemmen.

Pakken er 3 x 1,2 x 1,2 m og rummer 
60-120 træer. Den kan håndteres med 
en frontlæsser eller med en gaffel 
ophængt i trepunktsophænget.

I brochuren betegnes pakken som 
"formstabil” og "transportfåhig". Men 
kan man håndtere pakken og undgå at 
rive net i stykker når træerne ikke ligger 
på en palle?

Lodret netning
Netmaskiner har altid arbejdet vandret - 
men hvorfor skulle træet ikke kunne stå 
lodret når det nettes?

Det belgiske firma Sanac viste en 
sådan maskine på Langesø under nav
net Decu-Pack 2001. Den er tænkt til 
netning af store træer med klump der 
sælges i potte - en potte med løs jord 
kan jo ikke komme igennem en vandret
virkende netmaskine.

Maskinen drives af en el-motor og 
kan måske også bruges til netning af 
fældede juletræer på stadepladser. Den 
tager kun lidt plads op, og det er nemt 
at håndtere træet. Måske kan den kom
bineres med en fræser der former stab
ben - eller man kan lave et aggregat 
der sætter en træfod på. I så fald har 
man virkelig lavet en maskine der kan 
løse de tungeste opgaver på en stade
plads.

i‘ V
cv- i

KOVE
sælges og vurderes

Til mange interesserede
søges skovejendomme - især større 

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

- se også min hjemmeside
www.pb-landejendomme.dk
Diskretion efter ønske.

Statsaut. ejendomsmægler

PEDER BONDING 
Tlf. 8667 4444
mandag - fredag kl. 9-16
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Hegn af akacietræ
Gavn miljøet ved at støtte et skovbrug 
der ikke er bæredygtigt. Brug så meget 
træ som muligt fra skoven!

Det er sjældent man kan møde et 
budskab som dette - men nu er chan
cen der. Det drejer sig om et flethegn af

akacietræ som sælges af firmaet Lar
sen Dried Flowers ved Ringe.

Træet stammer fra Sydafrika hvor 
man for hundrede år siden indførte fle
re arter af akacie for at lave pæle til at 
afstive minegangene, til pæle i land
bruget og til bygning af hytter. Akacie 
er meget velegnet fordi det har stor 
styrke.

En af arterne hedder Acacia mearn- 
sii som ikke blot giver et godt ved, men 
også bark til garvning og træ til trækul.

Akacien trives imidlertid lidt for godt i 
Sydafrika og spreder sig ukontrolleret. 
De selvsåede akacieskove øger øger 
den kroniske mangel på vand i landet - 
akacien bruger i dag 7% af landets 
vandressourcer - brandfaren øges, 
hjemmehørende planter udkonkurreres 
osv. Læs mere om disse problemer i 
Skoven 5/99.

Der er brug for at rydde 10 mio. ha 
for landskabsukrudt. Derfor har regerin
gen startet et projekt ’’Working for 
Water” for at rydde akacien og skaffe 
arbejde til nogle af de mange ikke- 
uddannede farvede i landet. En del af 
omkostningerne dækkes ved salg af 
træet.

Få ryddet op i skoven
- effektivt og hurtigt

Fordele ved grenknusning:

• Klargøres til ny kultur

• Mere arbejdsvenlig skov 
uden ranker, også en fordel 
for jagtfolket

• Det knuste materiale hæmmer ukrudt og virker 
som gødning

• Grenknuseren klarer alt arbejdet i én arbejdsgang.

• Kapacitet: 4-7 timer pr. ha

• Vi har 3 FAE grenknusere - og vi kommer over hele landet.

Knud Daugaard-Hansen
Spandet Kirkevej 6, Spandet, 6760 Ribe 

Tlf. 7486 7018 - fax 7486 7000 
Mobil 4018 2198 - 2427 2435 

e-mail: daugaard-hansen@get2net.dk 
www.daugaard-hansen.dk

ØNSKER DU LANDETS 
BEDST EGNEDE PLANTER TIL 
NETOP DIN PLANTNING?
SPØRG PLANTEMÆGLERNE®

Bent Hansen
Tlf. 87 52 20 00
Mobil 40 40 98 91 
Fax 87 52 20 01 
nbh@forstplant.dk 
www.forstplant.dk 
Porskærvej 49, Agri 
8420 Knebel
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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

Jens Houkjær
Tlf. 76 82 90 90
Mobil 40 45 44 80 
Fax 76 82 90 91 
nicha.jh@image.dk 
www.forstplant.dk 
Staksrodevej 39 
7150 Barrit
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HVORDAN BEVARER VI 
HASSELMUSEN I SKOVENE

Af Mette Homann Keseler og 
Sten Asbirk, Skov- og 
Naturstyrelsen

Hasselmusen findes i 
skove i den sydlige del 
af landet. Den er gået så 
meget tilbage at den 
hører til de truede arter.

Artiklen nævner en 
række tiltag til at for
bedre levevilkårene for 
hasselmusen: Skabe 
variation i træarter og 
aldre, bevare busklag og 
flere etager samt sikre 
artsrige indre og ydre 
skovbryn.

Ved kulturrenholdelse i de sidste år før 
en løvtræ kultur er igennem kulturstadi
et, kan man af og til støde på kuglerun
de reder placeret i grenværket. Med lidt 
øvelse er det muligt at konstatere om 
bygherren er en dværgmus, en gær
desmutte eller I sjældne tilfælde hassel
musen.

Måske er du heldig at se et lille dyr 
der behændigt klatrer op i grenene for 
at kikke lidt nærmere på forstyrreren i 
behørig afstand. Er dyret på størrelse 
med en mus, er øjnene store, pelsen 
orangebrun og halen lang og busket, er 
der ingen tvivl - en hasselmus.

Tilbagegang
Hasselmusen indvandrede til Danmark 
for ca. 11.000 år siden sammen med 
løvskoven. Dengang var klimaet varme
re, og skoven var domineret af træarter 
som eg, el, lind og hassel.

Hasselmusen var formentlig mere 
udbredt dengang end i dag. Vi kender 
den i dag kun fra skovområder på Midt- 
, Syd- og Sydvestsjælland, på Sydfyn 
og i Østjylland omkring Vejle. Hassel
musen er fåtallig og er gået så meget 
tilbage, at den er på rødlisten over true

rmr

Med sin orangebrune pels og lange 
buskede hale er hasselmusen let at 
kende. Foto: Biofoto/J. V. Jensen.
Se også forsiden.

Under vintersøvnen ligger hasselmusen 
sammenrullet med halen op over hove
det. Foto: R. Weigner

m
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de arter - ikke kun i Danmark men i hele 
sit udbredelsesområde.

Årsagerne til hasselmusens tilbage
gang skal sandsynligvis findes i ændret 
klima, reduktion af skovarealet, opsplit
ning af skovene, fældning af levende 
hegn og ændret skovdrift.

Tiltag i statsskovene
Foruden de administrative tiltag der skal 
til for at forbedre spredningsmulighe
derne mellem levesteder, er skovdriften 
altafgørende for hasselmusens fortsatte 
overlevelse. Skov- og Naturstyrelsen 
har derfor igangsat særlige tiltag til for
bedring af hasselmusens levesteder på 
Fyns og Odsherred Statsskovdistrikt; 
det er de statsskovdistrikter der huser 
hasselmus.

Der er således forsøgsvis på nogle 
stormfaldsarealer plantet eg med ekstra 
stor rækkeafstand og 20% buske samt 
etableret 20-25 meter brede ydre og 
indre skovbryn med 80% buske og 
småtræer. Dette er gjort i et forsøg på at 
skabe gode hasselmusbiotoper samt 
fremme de ydre og indre ledelinier i 
skoven.

I driften vil de-ydre og indre skovbryn 
blive hugget hårdt og lystræarterne bli
ver favoriseret for at gavne buske og 
skabe etagering. En mindre intensiv kul
turrenholdelse vil ligeledes være en for
del for hasselmusen.

Udover tiltagene på egne arealer vil 
styrelsen udbrede kendskabet til has- 
selmusvenlig skovdrift i håb om, at pri
vate skovejere også vil tage hensyn til 
det truede og fascinerende dyr. Det 
behøver ikke at koste noget at forbedre 
vilkårene for hasselmusen. Små tiltag 
og hensyn i hverdagen kan i sidste 
ende være afgørende for, om vi fortsat 
kan bibeholde hasselmusen i vores 
hjemlige fauna.

Levevis
Hasselmusen er ikke en mus, men Dan
marks eneste medlem af syvsover-fami
lien,

(Syvsoverne hører til gnaverne som 
er den største orden inden for pattedy
rene. I Danmark kendes 6 familier inden 
for gnaverne - egern, bævere, syvsove
re, ægte mus, studsmus og hoppemus. 
Red. anm.).

Hele vinterhalvåret ligger den i en
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Dværgmusens rede.

Hasse/musens rede er kugleformet, op 
til 10-15 cm, og bygget af blade, græs, 
strimler af bark og urter. Forveksling kan 
ske med dværgmusens rede, men her 
er byggematerialet mere fint og består 
af græs. Gærdesmuttens rede ligner 
overfladisk set hasselmusens, men den 
er oftest bygget af en del mos og har en 
tydelig sidestillet åbning, der understøt
tes af små grenstykker. Foto: H. Vilhelm- 
sen. Gærdesmuttens rede.

Hasselmusens udbredelse. Bogstaverne angiver statsskovdistrikter: Ra - Randbøl, 
Fy - Fyns. Od - Odsherred, og Fs - Falster.

*

«P

% 4

rede ved jordoverfladen og sover vinter
søvn. Først når forårssolen skinner og 
træerne springer ud i april/maj kommer 
hasselmusen ud af sit vinterhi og klatrer 
op i vegetationen.

I det tidlige forår består føden af 
unge skud og knopper, senere nektar 
og pollen fra blomstrende træer og 
buske. Efterhånden som en art er 
afblomstret, flytter hasselmusen til den 
næste.

Midt på sommeren kan der opstå 
fødeknaphed, da blomstringen er ovre 
og frugterne endnu ikke er modne. Især 
i denne tid inddrages også insekter i 
føden, såsom bladlus og sommerfugle
larver. Om efteråret fordobler hasselmu
sen sin vægt ved at spise næringsrige 
nødder, bær, frø og frugter, som sam
men med et nedsat stofskifte, sikrer at 
den kan klare den lange vintersøvn.

Tætheden af dyr varierer med områ
dets fødegrundlag. Danske undersøgel
ser viser bestandsstørrelser på maksi
malt 3-4 dyr/ha i de bedste områder.

Hele sommerhalvåret lever hassel
musen i skovens undervegetation og 
trækroner i op til liere meters højde. Her 
finder den sin føde og bygger sine 
reder af plantemateriale til ophold og 
som ynglested. Den kan også benytte 
hule træer og fuglekasser.

Du vil kun yderst sjældent kunne se 
en hasselmus på jorden. Den bevæger 
sig næsten udelukkende omkring oppe 
i vegetationen, hvor den klatrer fra gren 
til gren.

Modsat dens navnefæller formerer 
hasselmusen sig meget langsomt med
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ét, højst to kuld unger om året. Et kuld 
er gennemsnitligt på 3-4 unger. En has
selmus kan blive op til 4 år i naturen.

Hasselmusvenlig
skovdrift
I de skove, hvor der forekommer has
selmus, kan de vigtigste driftstiltag til 
beskyttelse formuleres i tre hovedbud
skaber:

1. Bevare et stort fødeudbud gen
nem sæsonen ved variation i træarter 
og disses alder. Endvidere sikring af lys 
til busklaget, så buske og træer kan 
blomstre og bære frø, bær og frugter. 
Særlig vigtigt er det at sikre kontinuer
ligt fødeudbud i perioden april til 
november, hvor hasselmusen er aktiv.

2. Bevare den rette fysiske struktur i 
bevoksningen, så hasselmusen kan 
bevæge sig alene ved at klatre i vege
tationen. Optimalt er en lysåben etage
ret bevoksning med busklag, under- og 
mellemetage, og med så meget lys, at 
fødeudbudet sikres,

3. Sikre permanente levesteder for 
hasselmusen i form af brede, artsrige 
indre og ydre skovbryn.

Boksen beskriver detaljeret, hvor 
hensynet til hasselmusen kan medtages 
i driften. Hasselmusvenlig skovdrift er 
set med rent beskyttelsesmæssige 
øjne.

Støttemuligheder
Det er muligt at få økonomisk støtte til 
en skovdrift, der også vil tilgodese has
selmusen, gennem nogle af de eksiste
rende tilskudsordninger. Yderligere 
oplysninger fås hos statsskovdistrikter
ne.

Hvis du vil vide mere
Skov- og Naturstyrelsen har i samarbej
de med bl.a. Dansk Skovforening, en 
række amter og eksperter udarbejdet 
en handlingsplan for bevarelse af has
selmusen i Danmark. Planen indeholder 
forslag til hasselmusvenlig skovdrift 
samt etablering af nye levesteder gen
nem skovrejsning og bedre sprednings
muligheder ved plantning af levende 
hegn.

Yderligere oplysninger om hasselmu
sen og handlingsplanen kan fås i stats
skovdistrikterne Randbøl, Fyn, Odsher
red og Falster samt Skov- og Natursty
relsen, Haraidsgade 53, 2100 Køben
havn 0. Eller se på styrelsens hjemme
side om truede arter: 
www.sns.dk/natur/bevaring/truedearter.htm

Litteratur
Bright, P.W., Morris, P.A. & Mitchell-Jones, T. 
1996: The Dormouse Conservation Handbo- 
ok. English Nature.

Vilhelmsen, H. 1992: Bevar Hasselmusen 
- En håndbog i bevarelse af hasselmusen og 
dens levesteder. Foreningen til Dyrenes 
Beskyttelse i Danmark og Skov- og Natursty
relsen.

Boks. Hasselmusvenlig skovdrift.
Skovdrift Hasselmusvenlige tiltag
Foryngelse af skoven • Løvskov og/eller blandskov bør vælges frem for ren nåleskov.

• Eg og ask bør vælges som hovedtræarter frem for bøg.
• I en foryngelse af nåleskov eller bøg etableres småholme med 

lystræarter eller buske.
• Etabler indblanding i form af eg, ær, hassel, ask, kvalkved, 

slåen, hvidtjørn, aim. gedeblad (vild kaprifolium), hyld og røn,
• Generelt er selvforyngelse bedre end plantede kulturer. Erfa

ringsmæssigt kan det dog være vanskeligt at etablere selvfor
yngelse for lystræarterne. Naturlig tilgroning efter renafdrift er 
ofte mulig.

• Opsætning af redekasser på kulturarealet i særlig gunstige 
områder.

Kulturpleje • Når kulturen er sluttet, og træerne når hinanden bør kulturren
holdelse undgås.

• Hvis kratrydning alligevel gennemføres, bør den foregå udenfor 
yngletiden (juli - september), og bedst således at hele bevoks
ningen ikke ryddes på en gang, men af 2 eller 3 omgange. Plet
vis fordelt i kulturen bør tillades grupper af hindbær, brombær, 
bregner, højtrækkende urtevegetation (gederams, tidselarter og 
brændenælder) samt slyngende vegetation (almindelig gede
blad, brombærranker og vedbend), der er af særlig betydning 
for hasselmusen. Ved stor rækkeafstand kan renholdelse kon
centreres omkring planterne i selve rækken.

Musegift • Udlægning af musegift bør ikke forekomme i skove, hvor der er 
registreret hasselmus. Rovdyr har ikke nævneværdig betyd
ning for et områdes bestand af hasselmus. Opsætning af sid
depinde til rovfugle som led i musebekæmpelse, kan derfor 
være et alternativ.

Tynding ® Ved udtyndingen bør lystilførsel af hensyn til fødeudbudet sik
res ved aktiv hugst, som tilgodeser buske og træer. En pluk- 
hugstlignende skovdrift med gruppevise foryngelser begunsti
ger hasselmusen.

• Bevoksningen bør hugges med henblik på at fremme en eta
geret bevoksning.

« Det er vigtigt at sikre fødeudbuddet og bevare buske og træer 
som eg, ær, hassel, ask, kvalkved, slåen, hvidtjørn, aim. gede
blad, hyld, røn.

Renafdrift • Generelt skal renafdrifterne være mindst mulige. En bevoks
ning bør om muligt forynges af flere omgange over længere 
tid, og gerne så afdrifterne fordeles mosaikagtigt.

• Overstandere af dybtkronede træer og små løvtrægrupper bør 
efterlades. Redekasser kan evt. opsættes.

• Undgå at dele sammenhængende skov ved renafdrifter.
Gamle driftsformer • Stævningsdrift fremmer kratdannelse og fødeudbud. De stæv

nede arealer bør være små (0.2 - 0.4 ha) og fordeles mosaik
agtigt i skoven, så der ikke opstår store sammenhængende 
arealer med 2-4 år gammel stævning. Intervallerne mellem 
stævning må gerne være relativt lange (>10 år), men dog helst 
så stævningerne fordeles jævnt over tid. Hvor gamle egekrat 
præget af fortidens stævning og græsning forekommer, bør 
disse bevares.

• Græsningsskov fremmer generelt ikke god hasselmushabitat.
• En plukhugstlignende skovdrift med gruppevise foryngelser 

begunstiger hasselmusen.
Ledelinier • De naturlige ledelinier inde i skoven, eksempelvis langs med 

vandløb, grøfter og større skovveje, bør sikres gennem en aktiv 
pleje, så lystræarterne og buske med fødeudbud og klatremulig- 
heder begunstiges. Ledelinierne skal minimum være 25 meter 
brede for at kunne fungere som levested og spredningsvej.

Skovbryn • Både indre og ydre skovbryn skal være tætte og brede, mini
mum 25 meter. De indre skovbryn fx langs moser og søer skal 
sammen med ledelinierne og de ydre skovbryn udgøre et sam
menhængende netværk.

• Arter som eg, ask, hassel, kvalkved, slåen, hvidtjørn, aim. 
gedeblad, hyld, røn skal tilgodeses i brynene. Forholdet mel
lem buske og træer bør være 80% buske og 20% træer.

Veje og permanente 
åbne arealer

• Veje og permanent åbne arealer kan hindre hasselmusens 
spredning, og spredningskorridorer i form af sammenhængende 
kronetag over veje og stier bør tillades. Kronetaget skal på beg
ge sider af vejen være i forbindelse med undervegetationen.
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Sammenvoksede trækroner giver hasselmusen mulighed for at krydse vejen. 
Foto: S. Asbirk.

: S

Attraktive levesteder for hasselmusen er 
lysåben højskov med kraftig undervege
tation, unge løvtræ- og blandkulturer 
med opvækst af urter, samt indre og 
ydre skovbryn. Foto: S. Asbirk.

Brdr. Svanebjerg
*fOLEM *

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

h

A

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

Forhandling af anlægsrør til overkørsler

Hvorfor købe planter 
hos en Plantemægler®? 

Spørg FORSTPLANT!

SKOVVOGNE
f~httø6l C>}en4e*t 
VOGNFABRIK
v/Mogens Pilegaard . Hagensvej 15 
9530 Støvring . Telefon 98 37 33 88
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På Frederiksdal kommer der en rig opvækst af ær under granerne.

Af forstkandidat, dr. agro.
Niels Heding, Forskningscen
tret for Skov & Landskab

Erfaringer med plu
khugst fra Sydsverige 
og Nordsjælland.

Man får store dimensi
oner, omkostningerne til 
skovning er små, og 
man sparer kulturanlæg. 
Kalkuler viser betydeligt 
bedre resultat end 
renafdrift.

Der gennemgås prin
cipper for plukhugst.

I Nordsjælland så man 
gran på 50 år drevet 
med måldiameterhugst.

Fredag den 8. juni foretog Lindenborgs 
direktør Henrik Thorlacius-Ussing og 
skovfogderne Johannes Møller-Nielsen, 
Jacob Ellemann, Morten Jensen, Niels 
Jørgen Nielsen og undertegnede en 
ekskursion til Romberød Gård i det 
nordlige Skåne og til Frederiksdal i 
Nordsjælland.

Formålet var at se og diskutere pluk
hugst og måldiameterhugst i gran i rela
tion til behandlingen af Lindenborg 
Skovdistrikts grandriftsklasse.

Romberod Gård
Romberød Gård har 160 ha skov, som 
har været drevet i plukhugst i mange år. 
Et usædvanligt syn i Sverige, hvor pluk
hugst har haft et dårligt ry siden 
1950'erne og i perioder været forbudt. 
Ingvar Svensson - 80-årig pensioneret 
forstkandidat og ansvarlig for skovens 
behandling i mange år - fremviste nog
le typiske situationer med plukhugst.

Hovedtræarten er rødgran. Vi befin
der os i et område, hvor bøg og eg ikke 
har nogen fremtrædende stilling i sko
vene, og hvor skovfyrren har svært ved 
at forynge sig i plukhugstdriftens halv

skygge. Det forstlige indtryk er tiltalen
de. Vi finder alle aldre og dimensioner 
på små arealer, som det fremgår af 
tabel 1.

Direktør Henrik Thorlacius-Ussing 
undersøgte rødgranernes årringsgang 
på friske stød. Man ser, at træerne i 
ungdommen vokser meget langsomt for 
senere at øge årringsbredden betragte
ligt, efterhånden som de får lys og ind
tager en dominerende position i 
bevoksningen. Ifølge Ussing er dette 
ensbetydende med en god savværks
kvalitet, hvorimod dansk skovbrugs 
berømte stærke ungdomstyndinger i 
rødgran har vist sig mindre heldige.

Fordele og ulemper 
ved plukhugst
Ingvar Svensson fremlagde nogle 
betragtninger over fordele og ulemper 
ved plukhugst i sammenligning med 
renafdrifter. Jeg har oversat dem fra 
svensk. I parentes er tilføjet kommenta
rer og synspunkter, som kom frem i 
diskussionen.

Fordele:
1. Altid stor dimension i hugsterne - 
omkring 1 m3 per træ.

2. Små skovningsomkostninger på 
grund af de store dimensioner.

3. Ingen omkostninger til kulturanlæg 
og udrensning.

4. Egner sig særlig godt for den seiv- 
virksomme skovejer - ingen dyre maski
nomkostninger, godt kasseoverskud per 
ha og år. (Specielt svensk synspunkt i 
kontrast til det mekaniserede storskov
brug).

5. Meget fleksibelt skovningsinterval. 
Passende 10-20 år. (Det er måske kor
rekt her i Sverige, men det er for langt 
interval ved måldiameterhugst i det 
aldersklassevise skovbrug - min kom
mentar).

6. Stor stormstabilitet - de største 
træer blæser ned, men foryngelsen og 
mellemstore træer er allerede på plads.

Ulemper:
1. Gran danner hovedtræarten. Det er 
vanskeligt at få fyr og løvtræer til at 
forynge sig i plukhugstens halvskygge. 
(Synspunktet er meget stærkt lokali
tetsafhængigt. Ved lysning fremspirer 
der gran på Lindenborg. På Frederiks
dal I Nordsjælland hovedsagelig ahorn).

2. I gennemsnit sandsynligvis dårli
gere form og større knaster. (Ekskursi-
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Fra Romberød Gård i Sverige. Blandt fordelene ved plukhugsten er at der altid er 
stor dimension i hugsterne, og at skovningsomkostningerne er små. Som ulemper 
blev nævnt at andre træarter har svært ved at forynge sig under granerne, og at 
der nok er dårligere form og større knaster.

onsdeltagerne er ikke enige i dette 
synspunkt. Knasterne forekom ikke sto
re, og de er friske. På den anden side 
er der tale om en nordlig grantype med 
medfødt bedre form).

3. Muligvis mindre volumenproduk
tion per ha.

4. Yderst lille produktion af cellulo
setræ. (Det opfatter jeg som en fordel, 
fordi der ingen penge er i det).

Økonomi ved plukhugst
Ingvar Svensson fremlagde nogle kal
kuler (udarbejdet i 1988) over økonomi
en i skov drevet i plukhugst i Nordskåne 
sammenlignet med det traditionelle 
renafdriftsskovbrug:

Plukhugst: 2000 kr/ha/år 
Renafdrift: 1200 kr/ha/år 
Kalkulen er som alle skovøkonomiske 

kalkuler usikker. Men det står fast, at et 
skovbrug, der sparer omkostninger til 
kultur, udrensning og tynding af mange 
små træer og stort set kun sælger stort 
træ nødvendigvis må give overskud.

Principper for plukhugst
Ingvar Svensson fremlagde også nogle 
principper for plukhugst som er udar

bejdet i 1985 og genoptrykt uændret i 
1987. De bringes her i oversættelse og 
let forkortede (i parentes mine kommen
tarer):

1. Udvis de største træer. Grænsen 
for savværkernes afbarkningsmaskiner 
er 60 cm og betyder, at intet træ bør bli
ve mere end 50 cm i brysthøjde. (Jf. 
mine anvisninger 41 cm i brysthøjde).

2. Blandt de dominerende træer 
udvises de kvalitetsmæssigt dårlige 
træer og de træer, hvis vækst er gået i 
stå. (Det ser Svensson på topskuddets 
længde. Hugsten må naturligvis også 
omfatte store kvalitetstræer).

3. Produktionen bør overvejende 
lægges på større og værdifuldere træer. 
Derimod er det ikke så betydningsfuldt 
at fremme de mindre træers tilvækst 
ved at udtynde grupper, hvori de står i 
trængsel. Trængselen fremmer form og 
oprensning.

4. Træer under mindste lønsomme 
dimension bør normalt ikke vises ud, 
undtagen sådanne, som er så stærkt 
misdannede, at de ikke kan forventes at 
give savværkstræ.

5. Tænk på stormfald! Hug ikke for 
stærkt - helst ikke over 35 % af kubik-

massen per gang. Efterlad stormfaste 
træer, særlig fyr, og undgå strøg, der er 
åbne for vestenvinden. Husk! Det er let 
at hugge for stærkt - store træer giver 
hurtigt volumen. (Bemærk, at ved mål- 
diameterhugst i ensaldrende gran er 
denne hugst altfor stærk, jf. mine anvis
ninger).

6. Behold et tilstrækkeligt volumen 
per ha - mindst 100 og gerne 150 m3 
per ha eller mere - for at bevare stor 
løbende tilvækst og lette foryngelsen. 
Idealet i Skåne er måske 300 m3 per ha 
før hugst og et udtag på 100 træer og 
100 m3 per ha hvert 10. - 20. år.

7. Jorden bør så vidt muligt holdes 
beskygget særlig imod sol fra syd. Det 
begunstiger selvforyngelsen uden alt 
for mange planter.

8. Overholdes disse regler indfinder 
der sig tilstrækkeligt med foryngelse 
uden særlige foranstaltninger - før eller 
senere.

9. Foryngelsen og yngre træer 
behøver ingen særlig hjælp. Der er 
ingen grund til at tage hensyn til dem i 
forbindelse med skovningen. Selvtyn- 
ding er ingen skade til, så man senere 
slipper for at udtynde små træer. 
Rødgran kan uden skade stå i stampe i 
mange år. Når den får lys, begynder til
væksten igen.

10. Plukhugst medfører hovedsage
lig opvækst af skyggetålende træer, 
men da stærk storm optræder flere gan
ge i hvert århundrede får også skovfyr
ren en chance for at forynge sig. Efter 
stormfald er det for plukhugstskovens 
fortsatte trivsel vigtigt, at tilbagestående 
træer bevares.

En forudsætning, for at disse råd har 
gyldighed i Danmark, er, at skovtilstan
den inklusive foryngelsestræarten er 
den samme, og det er den langt fra 
overalt. Selvom den skånske natur lig
ger den danske nær, så optræder der 
netop i Nordskåne skovområder, hvis 
natur ligger Smålands nærmere.

Alligevel fandt Lindenborgs skovper
sonale, at der i Rold skov området godt 
kunne etableres noget tilsvarende, fordi 
rødgranen selvforynger sig livligt dér og 
udviser god vækst.

Efter disse kloge ord takkede 
gæsterne og drog til Nordsjælland.

Frederiksdal
På grund af fremrykket tid diskuterede 
deltagerne kun måldiameterhugst i to 
ensaldrende, danske rødgranbevoks
ninger. Den ene bevoksning er 50 år 
gammel, og måldiameterhugsten er 
ikke begyndt endnu. Den anden er 65 
år gammel, og måldiameterhugsten er 
ført i 10 år.

I artiklen ’’Måldiameterhugst i det 
aldersklassevise skovbrug" i DST 1/00 
(bragt i forkortet udgave i Skoven 2/01 
og 3/01) er der redegjort for erfaringer 
og principper.

Hugstmåden sigter imod at øge 
bevoksningens produktionen af tømimer

Tabel 1. Eksempel på træarts-, dimensions og massefordeling i en typisk plukhugst- 
bevoksning i Romberød Skov med rødgran som hovedtræart. Efter Ingvar Svens
son.

Diameterklasse, cm under 10 10-19 20-29 30-39 40-49over 50 Totalt

Stamtal per ha, fyr 52 12 12 24 4 104
” , gran 2420 232 68 48 24 8 2800
” , løv 848 24 28 900
” , i alt 3320 268 108 72 28 8 3808

Kubikmeter per ha, fyr 0,8 5,9 21,7 35,5
” , gran 12,0 25,2 28,4 53,3 38,5 19,9 177,3
” , løv 3,1 2,5 11,2 16,8
” , i alt 15,1 28,5 45,5 75,0 45,6 19,9 229,6
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i stor dimension. Der er i perioden 1989 
til 1997, begge år inklusive, skovet 139 
m3 tømmer per ha. Heraf er 15% med 
midtdiameter 16/25 cm, 50% 26/30 cm 
og 35% over 31 cm. Kubikmassen per 
ha er primo 2001 på 550 m3 per ha, og 
stamtallet er 665 per ha.

Bevoksningen vokser, og foryngel
sen er nu i færd med at etablere sig i 
alle lysbrønde og lysere partier. Det er 
overvejende tale om ahorn, som bliver 
hovedtræarten om 20 - 30 år. Dog sta
dig med cirka 100 rødgraner per ha, 
der i dag er 25-30 cm i brysthøjde, men 
på det tidspunkt vil nærme sig 40 cm.

Den 50-årige granbevoksning er 
meget svagt tyndet. Den er ikke tyndet 
regulært siden 1980, fordi disse tyndin- 
ger ikke giver overskud. Der hugges 
stort set kun pæle og rafter. Stamtallet 
er 1400, og massen er 550 m3 per ha. 
Hugsten svarer til en B/A.

For mig var det spændende at høre 
de erfarne skovfogeders bedømmelse 
af situationen. Glædeligvis syntes de 
ikke, at den svage "hugst” har ødelagt 
bevoksningen, men lyttede tværtimod 
andægtigt til mine planer om meget 
snart at påbegynde en måldiameter- 
hugst efter træer med en brysthøjdedia- 
meter på 36 - 40 cm, som nu begynder 
at forekomme overalt i bevoksningen. 
Savværkskvaliteten er god.

Henrik Thorlacius-Ussing, der også 
har ansvaret for to af landets største 
nåletræssavværker, mente, at det er for 
højt alene at gå efter tømmer med en 
midtdiameter over 31 cm. Byggetraditi
onerne udvikler sig imod mindre dimen
sioneret konstruktionstræ, og derfor kan 
efterspørgslen og måske også den 
bedste pris i fremtiden findes omkring 
midtdiameter 25/30. Dette letter natur
ligvis gennemførelsen af en produktiv 
måldiameterhugst i rødgran.

Afslutning
Afslutningsvis står det fast, at måldia
meterhugst i ensaldrende bevoksninger 
primært har som formål at forøge udbyt
tet af stort træ og tilsvarende formind
ske udbyttet af småt træ. Sekundært er 
målet at få en gratis og tilfredsstillende 
kultur, gerne med et stamtal, der over
flødiggør udrensning.

Plukhugst er noget andet, som man 
ikke umiddelbart kan veksle om til, men 
er systemet først etableret, virker det til
talende.
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Undersøgelse af væksten viste at træerne i ungdommen vokser meget langsomt for 
senere at øge årringsbredden, efterhånden som de får lys. Ifølge Ussing medfører 
dette en god savværkskvalitet.

Professionelt udstyr 
til skov og anlæg

Slagleslåmaskine 
Stella SM-65 PRO
En stærk slagleslåmaskine til at klippe langt 
græs og krat med et optimalt resultat De svin
gende, brudsikre knive er monteret på en kraf
tig aksel. En ny patentanmeldt trækkob
ling/bremse giver en optimal kraftig transmissi
on fra den stærke 8,5 HK Honda 4-T motor.

Det nye kraftige træk med en per
manent differentialespærre, er en 
stor hjælp i svært terræn.

SM-65 findes i to udgaver. 
En med fronthjul og Y-kni- 
ve til fladt terræn og en 
med slæbesko og L-knive 

bakket terræn.
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TRADING Hvidemøllevej 9-11 .8900 Randers 
Tlf. 89 14 14 89 . Fax 89 14 14 90
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TØNDERSVAMP (1)
TØNDERSVAMPENS 

BIOLOGI OG ØKOLOGI
Af biolog Simon Skov & 
seniorrådgiver Iben M. Thom
sen, Skov & Landskab(FSL)

Undersøgelser af tøn
dersvamps udbredelse 
har givet ny viden om 
smitterisikoen.

Den gode nyhed er, at 
angreb er sjældne i 
bevoksninger af bøg 
under 135 år.

Den dårlige nyhed er, 
at selv små sår kan infi
ceres, hvis træet er 
svækket. Desuden 
udgør angrebne træer 
hurtigt en sikkerheds
risiko.

I dette nummer bringes 3 artikler om 
tøndersvampen - en af de meget store 
og synlige svampe der vokser på især 
bøg. Denne første omhandler biologi og 
økologi, nr. 2 beskriver svampens rolle i 
bøgeskoven, og nr. 3 dens rolle i urørt 
skov.

Red.

Tøndersvamp (Fomes fomentarius) er 
en af de svampe, som mange kender, 
og få lægger mærke til, fordi den er så 
almindelig. Nye undersøgelser har givet 
mere indblik i tøndersvampens biologi 
og dens rolle i skovbruget.

Infektion
Tøndersvamp ernærer sig ved at ned
bryde ved, særligt fra bøg og sjældnere 
fra birk. Faktisk er tøndersvamp regi
streret på alle landets løvtræer og end
da på rødgran.

Svampen er et system (mycelium) af 
tråde (hyfer), der vokser i veddet og 
nedbryder det. Råddet, som er en hvid

muld, befinder sig først i kerneveddet, 
men på et tidspunkt går svampen ud 
gennem splinten og barken for at danne 
frugtlegemer, som spreder svampens 
sporer.

Frugtlegemerne er kun en del af 
svampens samlede biomasse (myceliet 
er inde i veddet). Man kan altså ikke 
bekæmpe svampen ved at brække 
frugtlegemerne af.

Det har før i tiden været antaget, at 
tøndersvampen fortrinsvis etablerede 
sig igennem store grenbrud, men det 
kan ikke bekræftes gennem de foretag
ne registreringer af angrebne træer. 
Indfaldsvejen vil dog altid være et sår, 
og på svækkede træer ofte meget små 
sår (se artikel 2).

Tøndersvamp inficerer således gen
nem sår i barken på steder, hvor svam
pen hurtigt kan få adgang til det døde 
kerneved. Her etablerer myceliet sig og 
samler kræfter til at gennembryde det 
levende splintved og danne frugt
legemer udenpå barken.

Figur 1. Mens træet er levende ses det ofte, at frugtlegemer
ne sidder i lodrette rækker, hvor svampen er vokset ud gen
nem splint og bark (1). Træet yder modstand, og de friske 
partier (2) er omgivet af farvede zoner. (Foto: S. Skov).
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Figur 2. Tøndersvamp danner hovformede frugtlegemer med 
koncentriske striber. (Foto: S. Skov).
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Figur 3. Tøndersvamps frugtlegemer består af forskellige typer væv. Inderst mod 
stammen sidder mycelkernen (1). Derfra vokser hatkødet (2). Oversiden er beskyt
tet af en hård skorpe (3). I den periode, hvor frugtlegemerne er aktive, vokser pore
laget (4), der består af de "rør", hvori sporerne dannes. (Foto: S. Skov).

Tøndersvamp vil typisk dræbe og 
gennembryde splint og bark i lodrette 
baner. Det giver råddet en stjerneformet 
udbredelse i veddet (fig. 1).

Et sundt og ubeskadiget træ har et 
intakt lag af bark, som er meget mod
standsdygtig bl.a. overfor svampean
greb. I træets splint har de levende cel
ler en række forsvarsmekanismer, der 
sættes i funktion, hvis der skulle opstå 
et brud i barken.

Det kræver energi at forsvare sig, og 
modstandskraften mod infektioner ned
sættes med alderen eller ved svækkel
se pga. dårlige livsvilkår (tørke, vandli
dende jord, næringsmangel osv.). 
Undertrykte træer eller træer med store 
sår (f.eks. barkskrab) er ligeledes typi
ske mål for svampeangreb.

Tøndersvamps økologiske niche er 
at være først til at inficere sin vært, da 
svampen har evnen til hurtigt at etable
re sig i et træ med nedsat vitalitet.

Frugtlegemer
Tøndersvamps frugtlegeme er hovfor
met og gråt med koncentriske striber 
(fig. 2). Det er bygget op af forskellige 
typer væv, som tilsammen giver svam
pen mulighed for at danne og sprede 
enorme mængder sporer.

Inderst mod stammen findes mycel
kernen, der forbinder frugtlegemet med 
hyferne inde i stammen. Udenom 
mycelkernen dannes hatkødet, der vok
ser ud og giver frugtlegemet dets form.

Over hatkødet ligger skorpen som et 
hårdt beskyttende lag på op til 1 mm 
tykkelse. Under hatkødet dannes pore
lagene, der ses som adskilte striber på 
et tværsnit (fig. 3).

På indersiden af porerne, nederst 
mod poremundingerne, sidder de spo
redannende celler (basidier). Sporerne 
dannes således oppe i beskyttende 
"rør” og falder ud af mundingerne ved 
modenhed. Herfra bliver sporerne 
spredt med vinden.

Når frugtlegemer er i vækst og pro
ducerer sporer, er frugtlegemernes 
underside (porefladen) lys og fugtig at

røre ved. Om vinteren og midt på som
meren, når frugtlegemerne er i hvile, 
dannes lyse mycelpropper i pore- 
mundingerne, og porefladen tørrer ud 
og bliver rødbrun.

Den kraftigste sporulering sker fra 
april til og med starten af juni, og en 
mindre sporulering sker fra midt i 
august til og med november. Sporepro
duktionen afhænger af vejret, så perio-

Figur 4. Frugtlegeme af tøndersvamp. Bemærk det hvide lag 
af sporer, der dækker frugtlegemet og den nærmeste vegeta
tion. (Foto. S. Skov).
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Figur 5. Den anvendte sporefanger (skovsampler). Luftbårne 
sporer afsættes på den smalle, klæbrige side af små glas
stykker, som sidder for enden af tværarmen. Derved kan luf
tens indhold af sporer bestemmes. (Foto. S. Skov).

L- -

«
x i-. ■

H LADER MOTOR

• iA
Lav

br.t.'m,

Orndr/min

SKOVEN 9 2001 401



SKADER PA SKOV

årlvi

111/112 år
.

mmi&jiøæstt1
i #■ r • *3i**4 rf tf' pth • 'j. fJJIlllELji J .

2>/2 ar

-UwiimII.iite ..i-
*1 ° - I
3 ar
3!

Figur 6. Frugtlegemers alder kan med 
nogen sikkerhed bestemmes ved at 
tælle de tydeligste striber gennem pore
laget. Da der er to hvileperioder pr år, 
dannes der to tydelige striber om året. 
De mange mindre tydelige striber skyl
des midlertidige vækstafbrydelser.
(Foto: S. Skov).

derne kan variere fra år til år. Højde
punktet vil dog næsten altid være fra 
april til slutningen af maj.

Når frugtlegemerne er aktive, ses 
ofte et hvidt, melet lag af sporer på og 
omkring frugtlegemerne (tig. 4).

Måling af 
sporemængder
Tøndersvamps sporer er lyse, el li ptiske- 
cylindriske, glatte og relativt store (12- 
18 x 4-7 mm). Det er derfor med et 
mikroskop muligt at genkende og skel
ne sporerne fra andre svampesporer.

Dette kendetegn har været brugt til 
at måle sporemængde og sporespred
ning i luften. Hertil er anvendt en selv
udviklet sporefanger, som egner sig til 
udendørsmålinger. Princippet er, at en 
batteridrevet motor roterer en tværarm 
6.000 gange i minuttet i f.eks. 4 minut
ter. På hver ende af tværarmen sidder 
en holder, hvori et fangglas kan monte
res (tig. 5).

Fangglassene påføres silikone og 
fanger derved sporerne i luften, når 
motoren kører. I et mikroskop kan det 
tælles, hvor mange sporer, der sidder 
på fangglassene. Det kan så beregnes, 
hvor mange sporer per kubikmeter luft, 
der var på det sted i skoven, hvor 
målingen blev taget.

Buchwald (1938) beregnede, at et 
stort frugtlegeme under gunstige for
hold producerede 9.000 milliarder spo
rer på en sæson. Flere har forsøgt at

beregne sporeproduktionens størrelse, 
men resultaterne er meget varierende 
og lidet pålidelige.

Det afgørende er, at tøndersvamp 
producerer ufatteligt mange sporer. Der 
er ikke mangel på sporer i den primære 
sporekastningsperiode i april-maj, og 
det er derfor af stor betydning, hvor 
langt sporerne spredes (se artikel 2).

Frugtlegemers alder
Tøndersvampens frugtlegemer er fler
årige og kan opnå ganske imponerende 
størrelser.

Det er vist, at der er en sammen
hæng mellem frugtlegemernes størrelse 
og tykkelsen på den stamme, de sidder 
på (Skov, 2001). Målet på et typisk 
frugtlegeme i Danmark er op til 40 - 50 
cm i tværmål under porefladen, men 
der findes større frugtlegemer.

Frugtlegemernes vækstrate varierer 
meget og afhænger bl.a. af, hvor ned
brudt substratet er, og hvor stor ved
massen er. Et stort frugtlegeme behøver 
således ikke at være ældre end et min
dre frugtlegeme.

Porelagene danner som nævnt stri
ber, men frugtlegemer kan ikke alders
bestemmes ved at tælle alle striberne 
på et gennemskåret frugtlegeme. Antal
let af striber og alderen er ikke det sam
me fordi der dannes tværstriber i pore
laget både under vinter- og sommerhvi
len og under midlertidige hvileperioder.

Man kan med nogen sikkerhed vur
dere frugtlegemers alder ved at tælle 
de tydeligste tværstriber og regne med, 
at der dannes to striber om året. Selv 
store frugtlegemer er sjældent over ti år 
gamle (se tig. 6).

Angrebsrisiko
Der er for nylig foretaget en kortlægning 
af samtlige forekomster af tøndersvamp 
i både Århus-skovene og Silkeborg 
Vesterskov, og værtstræerne er alders
bestemt ud fra skovkort og 
bevoksningslister (Skov, 2001; Thomsen 
et al. 2001). Desuden er der foretaget 
andre registreringer i spredte bevoks
ninger, som er udlagt til urørt skov på 
forskellige statsskovdistrikter (Grønning 
& Lind, 2001),

Konklusionen er, at der næsten ikke 
findes tøndersvamp på træer under 135 
år (tig. 7), medmindre bevoksningerne 
er særligt svækkede. Således var der i 
gennemsnit 0,5 bøge pr. ha med 
angreb af tøndersvamp og yderst sjæl
dent over 2 angrebne træer pr. ha.

Når bevoksningerne opnår en højere 
alder, falder vitaliteten, og flere træer 
bliver inficeret. Gennemsnittet for 
aldersgruppen 135-235 år var således 
over 4 tøndersvampangrebne bøge pr. 
ha, og de hårdest angrebne bevoksnin
ger havde op mod 20 tøndersvamp
træer pr. ha.

I bevoksninger, der er meget gamle 
(ældre end ca. 235 år), er en stor del af 
træerne døde, og bevoksningen bliver

Boks 1. Anvendelse af 
tøndersvamp
Navnet tøndersvamp henviser til 
svampens anvendelse som tønder. 
Tønder (eng.: tinder; tysk: Zunder; 
oldnordisk/islandsk: tundr) er et 
materiale, der fænger let. Tønder 
bruges bl.a. til at fange gnisterne, 
der springer, når man slår stål mod 
flint eller bruger et ildbor.

Yderligere skal tønder gløde lang
somt, så man kan gemme ilden i 
materialet. Denne anvendelse har 
været kendt meget langt tilbage i 
historien. I en gletscher mellem Øst
rig og Italien har man fundet en 
mand, der har været trosset i over 
5000 år. I mandens taske fandtes et 
stykke tøndersvamp, der havde 
været ild i (Peintner, Poder & Pumpel 
1998).

Man ved derfor, at glødende tøn
dersvamp allerede dengang har 
været brugt til at gemme ilden, lige
som man op til vor tid lagde en tøn
dersvamp i brændekomfuret, for at 
have gløder næste morgen.

Tøndersvamp har i stor stil været 
indsamlet til tønderproduktion. Såle
des ved man, at der blev eksporteret 
10.000 tons tøndersvarripfrugt- 
legemer pr. år fra Østrig i årene 
omkring 1830 (Buchwald 1930),

Tøndersvampens frugtlegemer 
har desuden været anvendt til "ru
skind", som lægemiddel og som 
pynt i mange juledekorationer.

åben. Bøgene er ved at nå deres mak
simumalder, og bl.a. tøndersvamp har 
sørget for, at der er lys og plads til, at 
unge bøge kan overtage de gamles 
plads.

I det ordnede skovbrug er det skov
dyrkeren, der foretager selektionen 
blandt træerne. I den naturlige skov
dynamik er det bl.a. tøndersvamp, der 
fjerner de svageste træer, f.eks. dem 
med store sår, dårligt rodnet eller meget 
høj alder (se også artikel 3).

Den fremtidige udvikling
Hvis undersøgelserne af tøndersvamps 
tilstedeværelse gentages i de samme 
bevoksninger om 5 - 10 år, vil det give 
mulighed for at vurdere udviklings
hastigheden af tøndersvampangreb i 
bøgebevoksninger med forskellig alder 
og angrebsgrad. Det vil vise, om 
bevoksningerne angribes (mere), efter
hånden som de bliver ældre.

Denne undersøgelse kan evt. kombi
neres med en vurdering af bevoksnin
gens generelle sundhedstilstand, f.eks. 
ud fra kronefylde (beløvningsprocent) 
eller kronestruktur. Herved kan man 
underbygge teorien om, at tønder
svamp fortrinsvis breder sig til allerede
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Figur 7. Ved at registrere samtlige tøndersvampe i flere skovområder er det muligt 
at analysere tøndersvampens udbredelse. Hver prik repræsenterer en bevoksning, 
mens de sorte cirkler er gennemsnit for de indrammede grupper 
Det ses, at i bevoksninger fra 35 op til 135 år findes meget få træer med tønder
svamp. Det ekstreme punkt udenfor kassen er en stærkt stresset bevoksning pga. 
næringsfattig jord og manglende tynding.
Bevoksninger mellem 135 og 235 år er i risikogruppen. Den store spredning i grup
pen fortæller, at nogle bevoksninger kan modstå smitten, mens andre bevoksninger 
bliver hårdt angrebet. Der er en tendens til et stigende antal angrebne træer med 
alderen, men enkelte gamle bevoksninger er stadigt sunde.
Gamle bevoksninger over 235 år er næsten altid angrebet af tøndersvamp. Stamtal- 
let er lavt, hvilket er en af grundene til det relativt lave (under 9) antal tøndersvamp
angrebne træer pr. ha.

Boks 2. Sikkerhed for 
skovgæster
Det er så vidt vides aldrig undersøgt, 
hvor lang tid der går, fra et træ infi
ceres med tøndersvamp til de første 
frugtlegemer viser sig, tjien afhæn
gig af træets vitalitet går der formo
dentlig 2-10 år.

De seneste undersøgelser viser, 
at træet ofte knækker meget hurtigt, 
efter at de første frugtlegemer er 
brudt gennem barken. Man må såle
des være klar over, at inden for et 
par år fra det første frugtlegeme bry
der frem, vil træet sandsynligvis 
knække, hvis det står udsat for vind 
eller f.eks. er en tvege. Angrebne 
træer udgør derfor en sikkerhedsrisi
ko, hvis de står nær veje eller steder, 
hvor publikum opholder sig.

Hvis en skade forårsaget af et 
knækket træ kunne forudses, f.eks. 
ved at der er frugtlegemer på stam
men, kan (skov)ejeren formentlig bli
ve gjort ansvarlig for skaden (der 
kendes dog højest 2 sager af denne 
art). Derfor er det vigtigt at være 
vidende om forløbet af et tønder
svampangreb, samt straks at fjerne 
angrebne træer, som udgør en fare 
for mennesker, veje eller bygninger 
(Thomsen & Skov 2001).

svækkede træer eller bevoksninger. Det 
vil også være nyttigt med undersøgel
ser fra flere bevoksninger ældre end 
235 år, da datamaterialet er mindst for 
denne gruppe.

Naturskov
Når udpegningen af bevoksninger, der 
skal administreres under naturskovs
strategien, i så høj grad har fokus på 
meget gamle bevoksninger, er det for at 
redde naturværdier, der kun findes net
op dér.

Det er dog meget vigtigt at vide, at 
disse gamle bevoksninger ofte er på 
sammenbruddets rand, bl.a. som følge 
af tøndersvampangreb. Dette skyldes 
især, at bevoksningerne typisk er mono
kulturer af relativt ensaldrende bøg, og 
derfor angribes træerne og dør over en 
relativ kort årrække på 30-50 år.

Der mangler så både den mellermal- 
drende gruppe på f.eks. 100-150 årige 
træer til at afløse de træer som er over 
200 år, og der mangler en opvækst af 
yngre træer, som kan udgøre næste 
generation. Denne problemstilling er et 
produkt af, at bevoksningerne har været 
underlagt skovdrift.

Det vil desværre nok tage et par 
generationer, før der opnås en tilstand 
med uensaldrende bevoksninger og 
forskellige træarter, så tøndersvamp

kan indgå i sin naturlige rolle i natursko
vens dynamik.
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Figur 1 Model for spredning af tøndersvampens sporer fra enkeltstående træer. 
Prikkerne viser de faktiske målte sporemængder, hvilket giver et indtryk af den store 
variation. Bemærk den logaritmiske Y akse, og at X-aksen er placeret ud for 1 spore 
pr rrr3 luft, hvilket svarer til baggunds-sporemængden uden for skoven.
Efter 25 meter er det gennemsnitlige sporeniveau ca. 5 sporer/m3 luft. Bemærk, at 
der i få tilfælde stadig er omkring 10 sporer pr. rrf luft efter 50 meter. Efter 25 meter 
bliver det dog generelt vanskeligt at være sikker på, at de målte sporer stammer fra 
én bestemt kilde. (Grønning & Lind, 2001).

Tøndersvamp (Fomes fomentarius) er 
ofte ildeset i produktionsbevoksninger 
af bøg. Dette er ikke underligt, da 
svampens angreb i en bøgestamme 
betyder, at veddet hurtigt bliver uanven
deligt.

Træer med tøndersvamp kan des
uden knække og forårsage skader på 
omkringstående træer, en etableret 
selvforyngelse eller underetage. Angre
bne træer udgør endvidere en alvorlig 
sikkerhedsrisiko, hvis de står nær veje 
eller stier. Men den væsentligste grund 
til at fjerne angrebne træer har været 
frygten for, at de skal smitte hele 
bevoksningen.

Et af de centrale spørgsmål i forbin
delse med tøndersvamp og naturskovs
arealer eller urørt skov nær produktions

skov er derfor svampens sprednings
evne, dvs. hvor langt sporerne spredes 
fra et træ med frugtlegemer.

Ved at fange sporer i luften i forskel
lig afstand til en sporekilde, og ved at 
registrere samtlige tøndersvampe i 
Århus-skovene og i Silkeborg Vester
skov, ved vi i dag en del om svampens 
spredningsdynamik og hvilken type 
træer, der bliver inficeret. Undersøgel
serne er dels udført som et biologi
speciale på Aarhus Universitet, dels 
som et projekt støttet af Skov- og 
Naturstyrelsen.

Sporespredning
De ovenfor nævnte undersøgelser gav 
flere interessante resultater mht. spore
spredning.

Sporesprednmgsmodel for bevoksninger

Af seniorrådgiver 
Iben M. Thomsen & biolog 
Simon Skov, Skov & 
Landskab (FSL)

Bevaring af gamle 
bøgetræer til forfald 
samt udlæggelse af 
urørte bøgenaturskove 
vil ikke betyde øget 
angreb af tøndersvamp i 
produktionsbevoksnin
ger, medmindre træerne 
i forvejen er svækkede 
af andre årsager, f.eks. 
høj alder.

Først når bøgebevoks
ninger passerer de 135 
år, ses en markant stig
ning i antallet af angre
bne træer.

Antallet af sporer i luf
ten er kun kraftigt påvir
ket inden for de nærme
ste 5-10 meter af et træ 
eller en bevoksning med 
angreb af tøndersvamp.

Der henvises flere steder til den forrige 
artikel om tøndersvampens biologi og 
økologi (artikel 1), og til den efterfølgen
de artikel om tøndersvampen i urørt 
skov (artikel 3).

Red.
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♦ Registreret antal sporer ■ ' " 1  Model
Figur 2. Model for spredning af tøndersvampens sporer de første 50 meter fra min
dre, tøndersvampangrebne bevoksninger udlagt som urørt skov De faktiske målte 
sporemængder er ikke medtaget, da variationen svarer til det viste for enkelttræer 
Bemærk den logaritmiske Y akse og at 0 meter målingen er fra kanten og ikke fra 
centrum af bevoksningen.
I den viste model falder sporemængden til 1/10 efter 25 meter, og det gennemsnitli
ge sporeniveau ved 50 meter er ca. 6 sporer/m3 luft inde i skoven. Efter 50 meter 
bliver sporekoncentrationen typisk en blanding fra flere kilder. (Grønning & Lind, 
2001).

mer. Dette niveau kan kaldes skovens 
baggrunds-sporemængde, dvs. den 
sporekoncentration, som må forventes 
overalt i et skovområde med flere spo
rekilder.

Baggrunds-sporemængden uden for 
skoven (dvs. et par kilometer fra nær
meste sporekilde) blev målt til omkring 
1 spore pr. m3 luft. I de målte skovområ
der blev baggrunds-sporemængden 
inde i skoven bestemt til i gennemsnit 5- 
6 sporer pr. m3 luft, dvs. ca. 5 gange 
højere end udenfor skoven. Dette gjaldt 
inden for 50 meter, når der var flere 
træer (bevoksning) som sporekilder, og 
inden for 25 meter af et enkelt angrebet 
træ.

Det kan altså antages, at man i de 
fleste skove med bøg mindst vil have 
mellem 1 og 5 tøndersvampsporer pr. 
m3 luft, men lokalt eller i perioder højere 
mængder. Størrelsen af baggrunds
sporekoncentrationen kan dog med for
del kontrolleres ved at måle spore
niveauet i flere bevoksninger.

Sporekilders
rækkevidde
Forekomster af tøndersvamp påvirker 
luftens sporeniveau afgørende inden for 
en radius af ca. 10 meter, uanset om 
det er et enkelt træ eller en hel bevoks
ning. Dette er en kortere afstand end 
forventet inden projektets start. Måler 
man længere væk fra kilden (f.eks. 50 
meter), består luftens sporeindhold 
typisk af en blanding af sporer fra flere 
forskellige kilder. Baggrunds-spore
mængden vil ikke ændre sig væsentligt, 
hvis nogle af kilderne blev fjernet.

Til gengæld vil der generelt være 
mindst 5 sporer pr. m3 luft inden for de

første 50 meters afstand til en sporekil
de. Dette illustreres også af, at et enkelt 
træ med kraftigt sporulerende frugtlege
mer stadig kan registreres op til 50 
meter væk (fig. 1). Det samme gælder 
for bevoksninger under højdepunkter i 
sporeproduktionen.

Konklusionen bliver hermed, at ræk
keviden for hovedparten (90 %) af spo
rerne er 10 meter, og at den maksimale 
radius for påvirkning typisk er 50 meter.

Urørte skove
De bøgearealer, som er udlagt til urørt 
skov, har ofte ry for at være (eller hurtigt 
blive) stærkt inficerede med tønder
svamp. De seneste undersøgelser viser 
imidlertid, at der ikke er nogen sam
menhæng mellem, hvor lang tid en 
bevoksning har været urørt (fredet), og 
hvor mange tøndersvampangrebne 
træer den har.

Hvis det alene var de mange lokale 
sporekilder, som afgjorde antal inficere
de træer, ville man forvente flere angre
bne træer med tiden. Men det kan ikke 
bekræftes, at der sker en opformering 
af tøndersvamp i urørte bevoksninger, 
alene fordi de smittede træer ikke fjer- 
neso

Årsagen er snarere, at de udpegede 
bevoksninger typisk er over 150 år 
(mange af dem meget ældre), og at 
døende og svækkede træer ikke bliver 
fjernet som i dyrket skov. (Se også arti
kel 3).

Usvækkede træer 
ikke i fare
En væsentlig konklusion på projektet er, 
at så længe en produktionsbevoksning 
er sund og usvækket, ses der ingen

Inden resultaterne gennemgas, ma 
det dog understreges, at sammenhæn
gen mellem infektionsrisiko og spore
koncentrationen i luften ikke kendes. Til
stedeværelsen af sporer er selvfølgelig 
en forudsætning for smitte, men det er 
en antagelse, at øgede sporemængder 
betyder større infektionsrisiko.

Langt størstedelen af sporerne fra 
frugtlegemerne udfældes (falder til jor
den eller sætter sig i vegetationen) 
inden for de første 5 meter fra en spore
kilde (fig. 1 og 2).

For enkeltstående, tøndersvamp
angrebne træer var den gennemsnitlige 
sporekoncentration allerede efter 7,5 
meter faldet til 1/10 af sporemængden 
lige ved siden af træet. Tøndersvamps 
store sporeproduktion modsvares altså 
af et tilsvarende stort "spild”.

For hele bevoksninger med flere tøn
dersvampangrebne træer faldt spore
mængden i luften også drastisk de 
første 5 meter fra kanten af bevoksnin
gen. I nogle tilfælde var der stadig en 
forhøjet sporekoncentration 10 meter fra 
arealet, men efter 25 meter var den 
gennemsnitlige sporemængde nede på 
1/10 af koncentrationen lige i bevoks
ningens rand.

Andre målinger har vist, at der kun er 
en begrænset sporetransport ud af en 
stor bevoksning med mange tønder
svampe (Skov 2001). Langt de fleste 
sporer bliver udfældet inde i bevoksnin
gen.

Dette understreges af, at sporekon- 
centrations-gradienten og variationen i 
sporeantal for enkelttræer med mange 
frugtlegemer er tæt på resultaterne fra 
målinger i kanten af angrebne bevoks
ninger. Der bliver altså ikke ret mange 
flere sporer i luften i den omgivende 
skov fra større grupper af angrebne 
træer end fra et enkelt træ med frugt
legemer af tøndersvamp.

Eller omvendt: et træ med mange 
frugtlegemer smitter næsten lige så 
meget (eller lidt) som 1 ha bøg med fle
re angrebne træer. Dog falder spore
koncentrationen gennemsnitlig lidt hurti
gere til et konstant niveau for ét træ 
sammenlignet med flere træer (se 
nedenfor).

Endelig tydede nogle resultater på, 
at en lokal smittekilde i visse tilfælde 
kan være afgørende for, om svækkede 
træer bliver smittede med tøndersvamp. 
Det betyder, at det første angrebne træ 
med frugtlegemer i en bevoksning kan 
gøre en vigtig forskel for, hvor sandsyn
ligt det er, at andre svækkede træer i 
samme bevoksning angribes. Det må 
understreges, at dette kun gælder ved 
svækkede bevoksninger.

Baggrundssporemængde
25-50 meter fra en sporekilde er den 
gennemsnitlige sporekoncentration fal
det til et forholdsvist konstant niveau 
afhængig af vegetationen, vinden og 
afstanden til andre træer med frugtlege-
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En gammel bøg angrebet af tøndersvamp giver levested for en lang række organis
mer. De fleste sporer fra svampen lander dog inden for 5-10 m fra træet og er der
for ikke nogen fare for produktionsskoven. Man skal dog holde øje med om træerne 
kan udgøre en sikkerhedsrisiko for skovgæsterne.

sammenhæng mellem tøndersvamp
angreb og afstanden til en smittekilde i 
form af et område med urørt skov med 
mange angrebne træer (Grønning & 
Lind, 2001).

Først når træerne er svækkede, bli
ver det af betydning for antallet af 
angrebne træer, hvor tæt de er på en 
smittekilde. Påvirkningen kan op til 100 
meter fra den urørte bevoksning, men 
er dog mest markant indenfor 60 meter.

Denne konklusion understøttes af de 
øvrige undersøgelser (Skov, 2001;

Thomsen et al., 2001), som viste, at den 
afgørende faktor for, om et træ bliver 
angrebet af tøndersvamp, tilsyneladen
de er træets vitalitet.

Hvis et træ er sundt og vitalt, vil tøn
dersvamp ikke kunne etablere sig i det, 
selv om der både er sporer til stede og 
et sår som indfaldsvej. Hvis et træ er 
svækket, er det derimod afgørende, om 
der dels er sporer, dels en indfaldsvej i 
form af et sår på stammen (se artikel 1).

I de fleste løvskove vil der rundt 
omkring findes bøge- eller birketræer

SKADER PÅ SKOV

med tøndersvamp. Der bliver derfor 
produceret tilstrækkeligt med sporer til, 
at svækkede træer kan blive inficeret 
under det rette sammenfald af omstæn
digheder. Uanset om der findes mange 
eller få frugtlegemer af tøndersvamp, vil 
en vis andel af de svækkede bøge der
for blive angrebet af svampen.

Sårstørrelsen er tilsyneladende ikke 
så afgørende, da det ofte ikke er muligt 
at finde indfaldsvejen på angrebne 
træer. Men et stort barkskrab kan selv
følgelig svække et ellers sundt træ og 
samtidig være indfaldsvej for tønder
svamp.

Skovdyrkerens
valgmuligheder
Hvilken betydning har ovenstående 
resultater så i praksis 9 Der kan gives 
flere anbefalinger om, hvordan man kan 
forholde sig til tøndersvamp.

Usvækkede bevoksninger 
Der er ingen grund til at bekymre sig 
om smitte fra træer angrebet af tønder
svamp eller naturskovsbevoksninger, så 
længe produktionsskovens bøge er 
sunde.

Dette betyder bl.a., at man ikke skal 
dyrke bøg, hvor den ikke trives, f.eks. 
på vandlidende eller meget nærings
fattige jorde. Træartsvalg efter forhold
ene giver generelt bedre vitalitet hos 
træerne og dermed større modstands
kraft mod svampeangreb.

Endvidere er det uvist, om smittetryk
ket sænkes væsentligt ved at fjerne tøn- 
dersvampangrebne træer. Derfor er der 
ingen grund til at føre en generel sane
ringspolitik overfor tøndersvamp i ellers 
sunde bevoksninger.

Træer, som udgør en fare for publi
kum eller offentlige veje, bør fjernes, 
evt. ved at toppen sprænges af. Træer 
inficeret af tøndersvamp knækker typisk 
midt på stammen, og der efterlades en 
høj stab med frugtlegemer. Førhen var 
en sådan stab tegn på sjusket skovdrift, 
men i dag er det nærmere et tegn på, at 
biodiversiteten tilgodeses (se også arti
kel 3).

Fredning af træer 
Imidlertid er træer inden for 10 meters 
afstand af et træ eller en bevoksning 
med tøndersvamp særligt udsatte for 
smitte, og en øget smitterisiko for svæk
kede træer er sandsynlig inden for 50 
meter. Ud fra et ønske om at begrænse 
smittespredningen er det således bedre 
at have samlede bevoksninger eller 
grupper af træer angrebet af tønder
svamp, frem for enkeltstående træer 
spredt i en bevoksning.

Dette bør man være opmærksom på 
ved udvælgelse af træer til fredning.
Hvis formålet er at have gamle træer 
stående længst muligt, skal man frede 
sunde træer, som ikke står nær tønder- 
svampangrebne træer. Hvis formålet er 
bevarelse af træer til forfald til glæde for
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bl.a. insekter, dyr og svampe, kan man 
vælge en gruppe af træer omkring et 
tøndersvampangrebet træ.

Kapitalopsparing i bøg 
Det kan være problematisk at bevare en 
bevoksning længere end de 135 år, 
som synes at være det tidspunkt, hvor 
risikoen for tøndersvampangreb begyn
der at øges (se artikel 1).

Den første forudsætning er, at 
bevoksningen er sund, og at fældeska
der undgås. Dernæst vil det være en 
fordel, hvis bevoksningen er omgivet af 
f.eks. unge nåletræer med grene til jor
den. De vil være effektive som smitte
barrierer, dels ved at mindske luftbe
vægelsen i skoven, dels ved at de spo
rer, der måtte være i luften, fanges i 
vegetationen.

En eventuel selvforyngelse bør være 
gennemført, så de værdifulde træer kan 
hugges i tide. Endelig kan tøndersvam- 
pangrebne træer i bevoksningen fjernes 
for ikke at få etableret en lokal smittekil
de.

Svækkede bevoksninger 
Elvad gør man så, hvis en bøgebevoks
ning svækkes ?

Hvis man forventer en kortvarig 
svækkelse, f.eks. ved stress pga. kraftig 
oldensætning eller et år med sommer
tørke, er det bedste råd at se tiden an, 
især i bevoksninger under 100 år. Risi
koen for et massivt tøndersvampean
greb i bevoksninger på under 100 år er 
meget lille, og en indsats mod tønder
svampen vil sandsynligvis koste mere 
end det tab. der evt. måtte opstå.

Hvis bevoksningen viser tegn på 
langvarig svækkelse og er ældre end 
130 år, er situationen en anden.

Skad ikke de svækkede træer 
I forbindelse med en kortvarig nedgang 
i bevoksningens vitalitet kan man blive 
nødt til at fælde døende træer, mens de 
stadig er friske og salgbare. Dette bør 
ikke gøres i tøndersvampens sporekast
ningsperioder (især april-maj), fordi evt. 
fældeskader på de stående træer vil 
være indfaldsveje for svampens sporer.

I princippet er det bedste tidspunkt 
for fældning starten af august, så træer
ne er i vækst og kan danne forsvar mod 
svampeinfektion i eventuelle sår.

I hvert fald bør man gøre sig ekstra 
umage med at undgå fældeskader på 
de træer, som man regner med kan 
genvinde deres vitalitet. Ellers kan tøn
dersvamp eller andre svampe blive den 
faktor, somi i stedet gør det af med de 
svækkede træer.

Sanering
Sanering er unødvendigt i unge, vitale 
bevoksninger, men kan det nytte i gam
le eller svækkede bevoksninger ? Hvis 
der ikke er andre sporekilder indenfor 
de nærmeste få hundrede meter, kan 
fjernelse af en lokal sporekilde måske

være gavnligt under en langvarig svæk
kelse af den omgivende bevoksning 
eller i bevoksninger ældre end 135 år.

Der er dog ikke udført forsøg med 
sporemålinger, som kan bekræfte, at 
der er en effekt. Problemet med en lokal 
sanering er at være sikker på, at der 
ikke er andre træer med frugtlegemer i 
nærheden.

I en mindre, afgrænset skov, der lig
ger langt fra andre skove/sporekilder, 
kunne man principielt fjerne alle tønder- 
svampangrebne træer, og dermed 
generelt nedbringe smittetrykket på de 
svækkede bevoksninger.

Men en sådan sanering kræver, at 
alle angrebne træer med frugtlegemer 
findes, hvilket er meget tidskrævende. 
Desuden kan det kun gøres, når træer
ne ikke har blade, da det ellers er for 
svært at få øje på frugtlegemerne. 
Endelig skal saneringen udføres jævn
ligt (en gang hvert år), så længe 
bevoksningerne er svækkede, for at fin
de eventuelle nye træer med frugtlege
mer. Det vil formentlig vise sig for van
skeligt og dyrt at udføre i praksis.

Sanering er umuligt i større løvskove.

Red de bedste
Ved en langvarig svækkelse af bevoks
ninger over 135 år er det bedste råd 
formentlig: "Red hvad reddes kan". Tag 
de bedste træer ud af bevoksningen, 
mens de endnu er uden tøndersvam
pangreb, og lad resten stå til glæde for 
naturen og evt. som skærm over en ny 
kultur.

Denne model forudsætter dog, at en 
eventuel selvforyngelse allerede er 
etableret, inden man fjerner de frøtræer, 
som giver afkom af bedst kvalitet. Des
uden kan bevoksningen også blive for 
åben til, at selvforyngelsen senere kan 
indfinde sig. Sandsynligvis bliver kun en 
mindre del af de efterladte træer angre
bet af tøndersvamp, og resten kan 
videreføres, til den ønskede dimension 
er nået.

Konklusion
Tøndersvamp bør ikke længere generelt 
betragtes som et alvorligt problem i 
sunde produktionsbevoksninger under 
135 år. Derimod er den problematisk, 
hvor man ønsker at bevare gamle 
bevoksninger, f.eks. i forbindelse med 
udlægning til naturskov og urørt skov.

Det er et problem, hvis bevoksnin
gerne bryder for hurtigt sammen, og 
man derfor ikke kan beskytte de orga
nismer, der er knyttet til gamle træer. På 
stående træer må tøndersvamp stadig 
betragtes som en alvorlig parasit, der 
hurtigt vil gøre det af med træet, samt 
gøre veddet ubrugeligt.
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TØNDERSVAMP (3)
TØNDERSVAMPENS ROLLE

I DEN
Af Morten Christensen, Skov 
og Landskab (KVL)

Tøndersvampen er en 
naturlig del af et urørt 
skovøkosystem. Den er 
ofte årsag til svækkede 
og gamle træers død.

Angreb fører ofte til at 
træerne knækker, og 
der skabes de små lys
brønde, som er en vigtig 
del af den urørte skovs 
uensartede struktur. 
Tøndersvampen har 
også en vigtig rolle i 
skovens stofkredsløb.

Tøndersvampen er 
ikke en trusel mod skov
ens naturlige balance.

URØRTE
Hvis man besøger en urørt bøgeskov, 
vil man ofte finde tøndersvampen som 
et dominerende element i skovbilledet. 
Især i nyligt udlagte, urørte skove kunne 
man godt få den tanke, at tøndersvam
pen simpelthen vil true skoven på langt 
sigt og forhindre højskov i at udvikle sig.

Dette er dog næppe tilfældet. Årsa
gen til de ofte voldsomme forekomster i 
de nyligt udlagte skove er en relativt 
stor andel af træer, der har opnået eller 
er tæt på at opnå deres maksimale 
levealder.

Netop træer udover den normale for
stlige omdriftsalder er tøndersvampens 
foretrukne substrat. Derimod angribes 
sunde og vitale træer kun meget sjæl
dent - også i naturskoven.

I det følgende fremlægges resultater 
fra 10 års studier af svampes rolle i 
urørt skov i Danmark. De fleste af studi
erne er lavet i Suserup Skov på Midt
sjæl land (Heilmann-Clausen 2001). De 
er suppleret med studier i bl.a. skovene 
ved Gråsten, Draved, Stenderup, Silke
borg, Fussingø, Kalø, Moesgaard,

SKOV
Strødam, Lellinge, Farum og Møns Klint.

Tøndersvampen er en af vores hyp
pigste poresvampe i den urørte bøge
skov, og studierne har derfor koncentre
ret sig om forekomsten på bøg. Tønder
svampen findes dog også hyppigt på 
birk samt mindre hyppigt på eg, ask, 
elm, lind, asp og en lang række andre 
træarter.

Tøndersvampen i 
skovens dynamik
I en naturlig nordvesteuropæisk løvskov 
vil man normalt finde en finkornet mosa
ikstruktur, idet skoven består af mange 
små områder med ung skov, moden 
skov og gammel skov. En af drivkræfter
ne i dannelsen af mosaikken er fore
komsten af lysbrønde som følge af et 
eller flere træers død. Den direkte årsag 
til dannelsen af en lysbrønd er ofte en 
vinterstorm, der får svækkede træer til 
at vælte eller knække.

Tøndersvampen spiller en vigtig rolle 
for dannelsen af især de små lysbrøn
de. Træer, der er angrebet af tønder-

Figur 1. Opgørelse over andelen af bøgetræer angrebet af 
tøndersvamp I Suserup Skov, fordelt på diameter i bryst højde. 
Den sorte del af søjlerne angiver levende træer som er angre
bne af svampen, De hvide del angiver træer, som allerede er 
døde, men hvor tøndersvampen stadig findes i frisk tilstand. 
Det ses at træer under 70 cm stort set aldrig angribes.

Figur 2. Andel af væltede døde bøgestammer i forskellig grad 
af nedbrydning (i alt 382 stammer i 11 forskellige skove) med 
friske frugtlegemer af tøndersvamp. På den vandrette akse er 
vist nedbrydningsgraden som går fra frisk væltet træ (1) til 
helt for muldet (6). Det ses at tøndersvampe primært forekom
mer på nyligt væltede stammer, men stadig er hyppig, indtil 
stammerne har ligget i 10-15 år (nedbrydningsgrad 3).

D-69 cm 70-89 cm 90-109 cm 110-129 cm 130-149 c 
Diameter i bryslhøjde (cm)
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Foto 1. Typisk knækker træer angrebet af tøndersvamp i 2 til 10 meters højde. Dette er med til at danne små lysbrønde i den 
urørte skov til gavn for foryngelsen og biodiversiteten. Billede fra Høstemark Skov (Nordjylland), maj 1999. Foto: Morten Chri
stensen.

svamp, knækker oftest i relativ stor høj
de, typisk 5-10 meter over roden. De 
skaber derved en lille lysbrønd uden at 
skade de omkringstående træer i næv
neværdigt omfang.

Når store og gamle træer rodvælter, 
f.eks. i forbindelse med kraftige storme, 
dannes der ofte større lysbrønde. Det 
skyldes, at også friske træer skades 
eller vælter som følge af rodvælterens 
lange rækkevidde,

Sammen med enkelte andre svam
pearter spiller tøndersvampe derfor en 
vigtig rolle i skabelsen af den finkorne
de mosaik, som man bl.a. kan se den i 
Suserup Skov på Midtsjælland.

Forestiller man sig en naturskov 
uden tøndersvamp, ville man forvente at 
der er færre træer som knækker, mens 
der er flere træer som rodvælter. Dette 
ville føre til en skov med væsentlig 
færre, men større lysbrønde, og derfor 
en grovere mosaikstruktur og en gene
relt mindre divers skov (dvs. en mindre 
artsrig skov).

Hvilke træer angribes?
I naturskoven angribes næsten udeluk
kende træer, som er store og gamle.

En totalopgørelse i Suserup Skov (20 
ha) viste således, at kun 11 træer under 
70 cm diameter brysthøjde var angre
bet af tøndersvamp. Seks af disse var 
allerede døde, mens alle andre tydeligt 
var undertrykte træer, der var på vej til 
at tabe i den hårde udskillelseskonkur- 
rence, som følger af fraværet af forstlige 
indgreb.

For træer over 70 cm diameter bryst
højde fandtes i Suserup Skov et betyde
ligt angreb af tøndersvamp. Hos 
omkring 1/3 af alle de store, gamle 
træer i skoven må tøndersvampe såle
des antages at være en direkte eller 
medvirkende årsag til træernes død 
(figur 1).

Tøndersvampen 
på dødt ved
Tøndersvampens strategi i den naturli
ge skov er at angribe træerne, mens de 
stadig er levende. Men den fortsætter 
normalt som nedbryder, efter at træet er 
dødt.

På en undersøgelse af i alt 108 døde 
og delvist nedbrudte stammer på 10 
lokaliteter fordelt over hele landet, fand
tes levende tøndersvamp således på

ca. halvdelen af stammerne. Hyppighe
den af tøndersvampens frugtlegemer 
aftager dog, efterhånden som nedbryd
ningen skrider frem (figur 2).

T øndersvampen 
og biodiversiteten
Mangfoldigheden af andre svampe, 
planter og dyr i naturskoven påvirkes 
generelt positivt af tøndersvampens 
forekomst. Dannelsen af små lysbrønde 
er med til at skabe variation til glæde for 
skovens planter og dyr.

De hulrugende fugle er en særlig 
gruppe, der nyder godt af tøndersvam
pen. Træer, der knækker i 5-10 meters 
højde er gode redetræer for spætterne. 
De foretrækker det ved, som tønder
svampens angreb har blødgjort.

Ofte ser man endda fuglenes huller 
lige under tøndersvampens frugtlege
mer, der virker som et lille halvtag over 
redehullet. Om dette afspejler fuglenes 
sans for æstetisk indretning eller snare
re et udtryk for, at det blødeste træ fin
des lige omkring frugtlegemerne, skal 
være usagt.

Når træet er dødt, vil tøndersvampen 
selvfølgelig spille en væsentlig rolle i
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den efterfølgende nedbrydning af ved
det (Heilmann-Clausen & Christensen 
2000a). Der er dog ikke noget, der 
tyder på, at der ikke bliver plads til 
andre arter af nedbrydere på stammer
ne af den grund. Tøndersvampen angri
ber kun sjældent alle dele af træet, og 
en række andre nedbrydere kan derfor 
sagtens finde en niche (Heilmann-Clau
sen & Christensen 2000b).

En række arter af svampe må endda 
antages at være direkte afhængige af, 
at træet først er nedbrudt af tønder
svampen. Man kunne sige, at disse 
arter har specialiseret sig i at spise 
resterne fra tøndersvampens nedbryd
ning.

Man kan derfor afsluttende konklude
re, at tøndersvampen spiller en vigtig 
rolle i vores naturlige skovøkosystem. 
Den er ikke nogen trussel mod skovens 
naturlige balance på langt sigt, og den 
kraftige opblomstring i nyligt udlagt 
skov er en uundgåelig følge af en tidli
gere skovdrift, der har efterladt en 
ensaldrende bestand af gamle træer.

Referencer:
Heilmann-Clausen, J. 2001. A gradient ana

lysis of communities of macrofungi and 
slime moulds on decaying beech logs. 
Mycological Research 105: 575-596. 

Heilmann-Clausen, J. & Christensen, M. 
2000a. Introduktion til vedboende svam
pe. Svampe 41: 13-25. 

Heilmann-Clausen, J. & Christensen, M. 
2000b. Svampe på bøgestammer - indi
katorer for værdifulde løvskovslokaliteter. 
Svampe 42: 35-47.
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Japa 50 - en brændemaskine til private. FAE grenknuseren i brug.

Lille brændekløver
Den nye Japa 50 fra Jørn Bolding A/S er en lille brændema
skine som er nem at betjene uden at det går ud over sikker
heden. Den har en el-motor på 4 kW der tilsluttes 380 V.

Maskinen kan klare brænde af en længde op til 50 cm og 
diameter op til 30 cm. Brændet skæres først over med en 
kædesav som kun roterer ved savning. Derpå falder trillen 
ned i kløvecylinderen hvor den kløves i 2 eller 4 stykker af en 
hydraulisk kløvekniv.

Som tilbehør kan man få et transportbånd med el-motor.
Der er kobling til anhænger og transporthjul så maskinen kan 
trækkes af en personbil.

Selve maskinen koster 24.900 kr excl. moms, transport
båndet 8.000 kr. Den er derfor egnet ti! private som selv vil 
oparbejde brænde. Maskinen er nok lidt for dyr til én person, 
så maskinen kunne købes i fællesskab af nogle skovejere, en 
grundejerforening eller andre mindre grupper som kan dele 
investeringen mellem sig.

Kilde: Pressemeddelelse 20.8.01

Totalløsning 
med grenknuser
Skoventreprenør Knud Daugaard-Hansen, Ribe, har fået sin 
tredje FAE grenknuser. Det er sket på grundlag af erfaringer
ne med de to første maskiner. Han mener selv at FAE leverer
det kraftigste materiel på markedet.

• Køb af træ på roden

• Maskinskovning | BRDR.

• Udkørsel af træ HØJRUP A/s

• Maskinplantning Skoventreprenører
Skovgade 20 
7300 Jelling 

Biltel 30 73 71 73• Oprilning

• Rydning af stød og kvas 30 80 01 73
Fax 76 80 14 00

Knud Daugaard-Hansen er landmand og blev skoventre
prenør efter orkanen i december 1999. Siden maj 2000 har 
han bearbejdet 1600 ha, hos både store og små skovejere og 
statsskovene. Indtil videre især i Jylland og på Fyn, men han 
kommer nu i hele landet. Den bruges især til klargøring af kul
turarealer, men også til rydning af juletræsarealer, buskadser 
m.v.

Blandt fordelene ved grenknusning er:
- Alle opgaver klares i én arbejdsgang, og efter behandling 

er arealet klar til tilplantning.
- Man undgår lange kvasranker. Dermed er skoven lettere 

at arbejde i, og den er mere publikumsvenlig, ikke mindst 
over for jagtfolket.

- Det knuste materiale efterlades. Dermed bevares 
næringsstoffer på arealet, og væksten af ukrudt dæmpes.

Knud Daugaaard-Hansens tre grenknusere hører til den 
stærkeste klasse, UMH, blandt FAE-modellerne. UMH 225 har 
en arbejdsbredde på 2,17 meter. Rotoren er udstyret med 
faste knive med en maksimal snitdiameter på 50 cm.

Grenknuseren er efterspændt traktoren, der kører baglæns 
ind i det areal, der skal ryddes. Knud Daugaard-Hansen bru
ger en Valtra Valmet 8950 på 220 hk og med vendbar kabine, 
så føreren har overblik over det arbejde han udfører. Den kan 
klare arealer med 3-4 meter høje buske og småtræer som 
hugges til flis.

Prisen for arbejdet med FAE knuseren ligger i den pæne 
ende, bl.a. fordi der bruges 40 liter brændstof i timen, og der 
er ret stort slid på slaglerne.

Pressemeddelelse fra 
Interforst 1.9.01

Trelleborg dæk udvider
Trelleborg har overtaget en fabrik i byen Tivoli i Syditalien for 
dæk til landbrug. Svenskerne har nu en ledende stilling 
blandt europæiske producenter af dæk til land- og skovbrug. 
Trelleborg havde i 1998 købt 60% af aktiekapitalen i det itali
enske firma, mens Pirelli havde de sidste 40%. Nu har Trelle
borg købt alle aktierne.

Fabrikken i Tivoli har siden 1998 lanceret en række nye 
modeller til landbrugsmaskiner, bl.a. TM600, TM800 og 
TM900. Købet betyder at man allerede til efteråret kan købe 
radialdæk med Trelleborg navnet.

Pressemeddelelse
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NYT TRÆHUS 
TIL FORSKERNE
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Stolene i auditoriet er af rødkernet bøg. Det er den eneste træstol med armlæn som 
også kan stables og dermed bruges til lokaler hvor opstillingen tit skal ændres.

/ / i r

En tilbygning til FSL i 
Hørsholm viser nye 
spændende muligheder 
for anvendelse af træ - 
både til huse og til 
møbler.

Forskningscentret for Skov & Landskab 
i Hørsholm har fået en udvidelse af det 
eksisterende hus. Den rummer den 
relativt nye afdeling for by- og lands
planlægning - som i nogen tid har boet 
i pavilloner - samt et auditorium hvor 
der kan holdes møder med mellem 30 
og 80 deltagere, afhængigt af opstillin
gen af stole mv.

Tilbygningen blev indviet den 31. 
august med deltagelse af venner fra 
nær og fjern - bl a. miljøminister Svend 
Auken som har betalt en væsentlig del 
af byggeriet - 11,5 mio. kr. Men der er 
også kommet værdifulde bidrag fra Vil- 
lum Kann Rasmussen Fonden - 3 mio. 
kr til auditoriet - og fra Undervisnings
ministeriet - 2,5 mio. kr til grundkøb til 
Arboretet.

Ved indvielsen kunne man så samti
dig markere to jubilæer: Det er i år 100 
året for etableringen af Statens forstlige 
Forsøgsvæsen - som i dag er en del af 
FSL. Og den 1.9. var det 10 året for 
etableringen af FSL.

Der er meget at arbejde med for de 
mange medarbejdere i huset. Direktør 
Niels Elers Koch pegede selv på fire 
vigtige faglige udfordringer for FSL i de 
kommende år:

- Omstilling til naturnær skovdrift som 
nok er skovbrugets største faglige 
opgave siden fredskovsforordningen i 
1805. Vi skal indsamle meget ny viden 
på dette område.

- Miljøøkonomiske analyser for skov, 
landskab og planlægning. Det kan fx 
være værdien af friluftsliv, eller værdien 
af at bo i grønne områder.

- Etablering af et Videncenter for 
Planlægning i det Åbne Land.

- Udfasning af pesticider på alle 
offentligt ejede arealer i 2003 hvor der 
skal udvikles nye metoder.

Bord af rødkernet bøg til auditoriet.

Et træhus
Den nye tilbygning er en forlængelse af 
den højre fløj af den gamle bygning - 
set fra indgangen. Som noget ret usæd
vanligt er den nye tilbygning lavet i

nøjagtig samme stil som den gamle del 
af huset, så når der er gået et par år er 
der ingen der kan se hvor skellet går.

Hvis man kunne se i den bærende 
konstruktion ville man dog opdage
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noget nyt i det nye hus. De bærende 
konstruktioner i etagedæk samt yder
mure mod søen er lavet af træelementer 
af massivt træ. Det har betydet at man 
har erstattet 280 m3 beton med 200 m3 
træ.

Prisen er ovenikøbet blevet lavere, 
byggeriet er mere miljøvenligt, og inde
klimaet er bedre. Svend Auken pegede 
på at med anvendelsen af træ har man 
sparet lige så meget CO2 som ville blive 
frigivet ved 1 mio. km kørsel i bil.

Metoden er udviklet med støtte fra 
Produktudviklingsordningen af ingeniør 
Johnny Halsted Hansen - som for nylig 
fik prisen Årets Træven (se Skoven 6- 
7/01). I dag er det ikke muligt at se hvor 
meget træ der er anvendt til byggeriet, 
for det er inddækket af hensyn til bran
drisikoen.

Men Skovens læsere har flere gange 
kunnet se billeder fra opførelsen hvor 
det tydeligt fremgår hvor træet er brugt 
- se Skoven 1/01 s. 7 og Skoven 6-7/01 
s. 255 og 276. Billedet s. 276 midtfor er 
fra auditoriet som er vist i færdig stand 
her.

Udefra ser man også en hel del træ. 
Facaderne ned mod søen (og over mod 
Arboretet) er udført af thuja som er 
naturligt imprægneret og har lang natur
lig holdbarhed.

Det indvendige træværk er fyr, og 
Junckers Industrier har leveret gulve af 
elm og eg til kontorerne.

Træmøbler
Også i møblerne har man forsøgt at 
prøve nye grænser af. Stolene i auditori
et er af rødkernet bøg som er sæbebe
handlet. Somi nævnt i Skoven 6-7/01 er 
sæbebehandling blevet meget alminde
lig i dag på bekostning af lak fordi møb
lerne er lette at holde, og de bliver lyse
re og mere ensartede.

i
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Udsigt fra 1. sal ned ad trappen og hen 
ad svalegangen langs kontorerne. Ved 
døren hænger en keramisk udsmykning 
af Ivan Weiss med navnet"Blå landska
ber”.

Hvis man vil afsætte mere rødkernet 
bøg til møbler er sæbebehandling en 
fordel frem for lak, fordi møblerne bliver 
lysere og kontrasterne mindre - det er 
sværere at se at det er noget andet end 
"hvid bøg”.

Helt kan det dog ikke skjules, og en 
del stole har kopfstykker med et stort 
ovalt felt med mørkere tegning. For en 
træmand ser det flot ud, fordi han ved 
hvordan det er opstået og at det ikke

Natur-bordet i brunkernet ask hvor den mørke farve er brugt som dekoration.

I
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Udsigt fra kantinen i den gamle del ned 
mod søen. Ved Indvielsen var der musik 
af Michala Petri og Lars Hannibal - 
øverst til højre ses "Vilhelms Eg”, 
opkaldt efter FSL's mangeårige formand 
Vilhelm Bruun de Neergaard som døde 
tre uger før indvielsen.

påvirker kvaliteten. Men hvis disse stole 
blev produceret i fri handel ville de sik
kert blive afvist med bemærkningen om 
at der var en "fejl” - hvis man køber 80 
stole til et møderum så skal de også se 
ens ud.

Så ville man nok få mere held med 
bordene som kan opstilles i hestesko
facon til møder med op til 30 deltagere. 
Her har man udnyttet rødkernen til at 
lave flere lidt mørkere bånd på langs af 
bordet. Det kræver at møbelfabrikken 
bruger lidt tid på at udvælge og sortere 
de planker de køber - men det skal de 
jo i forvejen når de køber "hvid bøg" til 
de gængse borde. Så her er måske en 
mulighed for fremtidig afsætning.

Til sidst skal også fremhæves et nyt 
bord i biblioteket (i den gamle afdeling). 
Et stort ovalt bord lavet af brunkernet 
ask - en træsort som ellers også forka
stes fordi møbler af ask skal "selvfølge
lig” være lyse. Men det mørke ved er 
også her brugt på en meget smuk 
måde som dekoration. Også her er der 
noget at arbejde videre med.

sf

Totalrådgiver: Associerede Ingeniører ApS 
(bl.a. Johnny Halsted Hansen).

Arkitekter: Bornebusch Tegnestue A/S og 
Arkitektgruppen Århus A/S.

Stolen i auditoriet hedder Skov-stolen, og 
stolen 1 biblioteket hedder Kina stolen; beg
ge er tegnet af Hans J. V/egner. Bordene er 
tegnet af Hans Wegners datter, Marianne 
Wegner Sørensen. Alle møbler er produceret 
af af PP Møbler i Allerød.
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ARBEJDSMILJØ STYRKES 
I SKOVMASKINERNE

Nye modeller fra Sil- 
vatec, Gremo, Valmet 
og det nye mærke Tim- 
berking. Bedre arbejds
miljø og mere skånsom 
kørsel, men også større 
præstationer.

Vi fortsætter her med omtale af nyheder 
fra Elmia Wood udstillingen i Sverige i 
juni. Denne artikel omtaler nogle af de 
store skovmaskiner og i næste nummer 
følger mere, bl.a. nye former for edb
udstyr til maskinerne.

Red.

Violet Silvatec
På Elmia Wood stiller alle europæiske 
fabrikanter op, fordi messen tiltrækker 
besøgende fra hele verden. Danske 
Silvatec var naturligvis også med, og de 
vakte opsigt med en maskine malet i 
violet. Det er en prototype som har haft 
arbejdstitlen ’’Pink Cadillac”. Maskinen 
kommer på markedet næste sommer, 
og til den tid er de nok gået tilbage til 
den kendte grønne farve.

Designet er fornyet med krumme lin
jer og organiske, runde former, men der 
er også andet nyt:

- Vi har i samarbejde med industrielle 
designere set med friske øjne på det 
totale førermiljø, for en velindrettet 
arbejdsplads er en effektiv arbejds
plads. Vi har skabt så mange forbedrin
ger, at effekten bliver en produktivi
tetsøgning, fortæller salgschef Hardy 
Jensen, Silvatec.

Det nye design har fordoblet pladsen 
i førerkabinen, uden at maskinen totalt 
set er blevet større, og man har godt 
overblik over arbejdsområdet. Arbejds
miljøet er sikret gennem god støjdæmp
ning, effektiv klimakontrol og en stol, 
som kan fås på en nivelleringsplade, så 
føreren altid sidder lige.

Der er blevet plads til et lille “kontor” 
med PC og printer - og med nem 
adgang til at overføre skovningsdata 
trådløst. Der er også tænkt på chauf
førens pauser, idet kabinen nu rummer 
et lille køleskab og en kaffemaskine.

Maskinens tekniske layout er ændret, 
så alle faste servicesteder nu er place
ret nemt tilgængelige bag store service
paneler. Der er centralsmøring, idet alt
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Prototypen på den nye serie skovningsmaskiner fra Silvatec - som dog nok bliver 
grønne.
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Gremo 1250 med pendulsæde.

smørefedt fordeles ud fra én tank (bort
set fra aggregatet). Det sker dels for at 
lette arbejdet, dels for at sikre sig at det 
bliver gjort til tiden,

Der er nem adgang til stødsmørings
væsken. Og der er indrettet et lille rum 
på toppen af hydrauliktanken, hvor der 
altid er varmt. Dér kan man f.eks. opbe

vare smøresprøjten, så den altid er klar 
til brug.

Der er kommet gaslamper i toppen, 
og det kraftigere lys betyder større pro
duktivitet under dårlige lysforhold.

Hardy Jensen mener, at hele bran
chen fremover vil se mere på det totale 
førermiljø:
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Valmet 830 - ny udkørselsmaskine til tyndinger.

- Godt arbejdsmiljø og god ergonomi 
handler om medarbejdernes helbred og 
forebyggelse af skader. Men det handler 
også om mindre sygefravær og om øget 
produktivitet. Derfor har arbejdsgivere 
og arbejdstagere fælles interesse i en 
optimal indretning af arbejdspladsen.

Gremo med pendulsæde
Gremo som ligger i Sydsverige går i 
samme retning.

De viste en prototype på en ny 
udkørselsmaskine, kaldet Gremo 1250. 
Den har et førersæde med flydende 
ophængning hvor førerens vægt bruges 
som lod. Det gør at man sidder altid 
vandret uanset terrænet. Sædet følger 
kranen og kan dreje op til 30 grader til 
hver side. Betjeningspanelet er integre
ret i sædet og følger derfor med i alle 
positioner. Systemet er patentansøgt.

Gremo siger selv at det giver en 
bedre arbejdsstilling især for førere med 
ryg- og nakkeproblemer. Risikoen for 
slidskader mindskes, og der bliver høje
re præstation især sidst på dagen. For 
at få plads til at førersædet kan bevæge 
sig må kabinen gøres bredere.

Som standard er der gaslamper som 
giver et meget kraftigt lys. Lastrummet 
kan forlænges både i bredden og i 
længden, så den kan tage både 3 m 
træ og korttømmer.

Der er en ny transmission som inde
bærer at i stedet for en kardanaksel 
gennem midjen er der en tokreds Linde 
hydrostat med en kreds til den forreste 
bogie og en til den bageste. Det giver 
bedre terrænegenskaber idet føreren 
kan fordele kraften mellem de to bogier, 
der er højere frigang i midjen, og der er

øget smidighed idet styrevinklen er 
mindst 45 grader.

Den kan laste 12-14 ton, og maski
nen selv vejer 14 ton.

Valmet
Valmet 830 er en ny udkørselstraktor til 
tyndinger som skal afløse Valmet 820. 
Lasteevnen er øget fra 8,5 til 9 tons, og 
trækkraften er øget 5% i forhold til for
gængeren.

830’eren har en ret høj maxhastighed 
i terræn på 11 km/h som gør den egnet 
ved lange afstande til bilfast vej. Den 
har fået tilnavnet Whisper - "hviske" - 
som udtryk for at den glider let gennem 
skoven.

Kranen har 10% højere løftekraft og 
er specielt udviklet til denne maskine. 
Den sidder på vogndelen så stød ikke 
overføres så let til kabinen.

Hydrostaten er gjort større, og com
puterstyringen af hydrauliksystemet er 
forbedret. Dermed kan man sænke tryk
ket i systemet og øge holdbarheden.
Det daglige arbejde lettes bl.a. ved at 
batterier sidder udenpå maskinen, der

<&> D »1? »O <&LM

Timberking viste en prototype på vogn 
med pendulophængte hjul, egnet til 
hældende terræn.

er opvarmede rum til værktøj og let 
adgang til hydraulikventiler og filtre.

Timberking 
med pendulhjul
For nogle år siden købte amerikanske 
Caterpillar sig ind i skovmaskinbran- 
chen ved at overtage den lille svenske 
fabrik Skogsjan. Kort før messen med
delte de at de indgår et samarbejde 
med den australske fabrik Tiger (ikke at 
forveksle med Tigercat fra Canada).

De to fabrikker laver en ny serie 
udkørselsmaskiner med navnet Timber- 
king som markedsføres af Caterpillar. 
Den første model hedder LF14 og kom
mer på markedet om et år.

Maskinen vejer 14 ton og laster også 
14 ton. Den har pendulophængte hjul 
som giver nøjagtig styring, varierende 
frihøjde, lille venderadius og variabel 
maskinhøjde. Dermed bliver den mere 
skånsom mod terrænet, og manøvreev
nen forbedres. Systemet med pendular
me er oprindelig udviklet af Skogsjan.

sf

juletræs - 
skov - 
læ - planter sunde og velsorterede 

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

AARESTRUP PLANTESKOLE
Aarestrupvej 162 • 7470 Karup f? 86 66 17 90 • 97 48 53 44
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Selv foryng, ej lov 

Selv foryng. 80% løv 

Åbne arealer 

Nat. tilgroning 

Såning 

Forkultur 

Valgfri robust 80%

Valgfri robust 50%

Valgfri robust 25%

Lov, DGR, ÆGR 80%

Løv, DGR, ÆGR 50%

Lov, DGR, ÆGR 25%

Robust løv 50%

Robust løv 25%

Løv mager jord 80%
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Figur 1. Stormfaldsarealet i den enkelte skov i forhold til Figur 2. Ansøgt tilskudsareal pr tilskudsform, mager jord.
bevokset areal. Gnsn. for amter.

MERE LØVTRÆ 
EFTER STORMFALDET

Efter stormfaldet bliver 
der i stort omfang gen
plantet med lovtræ. 
Mange vælger pesticid
frit anlæg uden dybde
pløjning.

Det viser en foreløbig 
opgørelse af ansøgnin
gerne om genplantning 
efter stormfaldet i 1999.

Netop nu behandler Skov- og Natursty
relsen og Stormrådet ansøgninger om 
tilskud til genplantning efter stormfaldet. 
I et notat fra midten af august er der 
lavet en foreløbig opgørelse af omkring 
% af alle ansøgningerne.

Anmeldelser
Der er indsendt i alt 2.416 anmeldelser 
om tilskud. Opdelt på areal fordeler de 
sig således:

Fladefald 14.274 ha
Spredt fald 778 ha
Uden tilskud 411 ha

Stormfaldsareal i alt 15.462 ha

Hvis man fraregner sager der er stop
pet af forskellige årsager og arealer der 
er anmeldt uden for tilskud, så bliver 
det anmeldte tilskudsareal på i alt 
14.938 ha.

I januar 2000 forsøgte man at skønne 
hvor meget skov der var ramt af storm
faldet. Man gættede her på 15.000 ha, 
heraf 10.000 ha i de private skove.

I gennemsnit er 20% af skovens are
al stormfældet, svingende fra i snit 38% 
af den enkelte skov i Sønderjyllands 
amt til under 10% i skove udenfor stor
mens hovedområde. Se figur 1.

Arealmæssigt står Ribe amt alene for 
1/3 af stormfaldsarealet. Herefter følger 
i rækkefølge Sønderjyllands, Fyns, Vejle 
og Vestsjællands amter.

Kun 10% af stormfaldsarealet var 
bevokset med løvtræ før stormen.

30% af det bevoksede nåletræareal i 
de ramte skove er væltet, mens det kun 
gælder 5% af det bevoksede løvtræare
al. Nåletræet er værst ramt i Sønderjyl
lands amt, hvor 46% af alt nåletræ i de 
ramte skove er anmeldt væltet. Løv
træet er værst ramt på Fyn, hvor 23% af 
alt løvtræ i de ramte skove er anmeldt 
væltet.

Hvem har hidtil søgt?
I første omgang skulle skovejerne fore
tage anmeldelser af stormfaldet. Først 
senere kunne man indsende ansøgning 
om tilskud, og der kunne ikke søges om 
tilskud til større arealer end der var 
anmeldt. Hvis man ikke har haft fuldt 
overblik har man nok ofte rundet lidt 
opad på arealet. (Fristen for ansøgning 
om tilskud var 31.8.01).

Når man sammenligninger ansøgnin
gerne med de oprindelige anmeldelser

viser det sig at stormfaldsarealet bliver 
reduceret med 7%, og den del søges 
tilskud til reduceres med 11%. Ten
densen er den samme uanset ejendom
mens størrelse.

Der er modtaget relativt færre ansøg
ninger end forventeligt fra skove over 
100 ha på god jord. Disse står for 19% 
af hidtil ansøgt tilskudsareal på god 
jord, men for hele 46% af det anmeldte.

Fordeling på ordninger
Den mest populære tilskudsform er en 
kultur med mindst 80% robuste løv
træarter. Man får her et tilskud på 
22.000 kr/ha på mager jord, og det er 
det højeste beløb i ordningen.

På mager jord er denne form søgt på 
over 1.350 ha, mens nr. to, 25% robust 
løv, kun er søgt på godt 200 ha. Figur 2 
viser fordelingen på mager jord. (Til
skudsreglerne er omtalt i Skoven 12/00).

På god jord er fordelingen næsten 
den samme. Løv 80% er søgt på 700 
ha; man får her et tilskud på 28.000 
kr/ha. Nr. 2 med 90 ha er mindst 50% 
robust løv, douglas eller ædelgran. Nr. 3 
er med 55 ha selvforyngelser med 80% 
løv.

Løvtræandel i alt
Uanset hvad man søger tilskud til skal 
der være flere træarter i kulturen. Hvis 
man vil se på hvor meget løvtræ der 
kommer på stormfaldsarealerne er det 
derfor mest sikkert at se på hvor stort 
areal løvtræet dækker.
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DIT EGET TØMMER
Flere og flere opdager, hvor lønsomt og praktisk det 

er at forædle træet, med deres eget savværk.

•vr

Vælg mellem 4 modeller.

Priser excl. moms fra: 17.996,-

For yderligere information eller ønske om demonstration:

•lonsered
Jonsered A/S • Lundtoftegårdsvej 93A • 2800 Kgs. Lyngby 

Tlf,: 45 88 75 80 • fax: 45 88 76 75

NU KAN DU OPSKÆRE

Med Jonsereds Minisavværker klares disse opgaver 

som en leg og med et resultat i topklasse. 

Jonsereds savværk drives af vor største 

motorsav 2095 Turbo 

eller af en krafti« 

el-motor.
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Den foreløbige opgørelse viser at 2/3 
af det areal, der søges tilskud til, plan
lægges genti I plantet med løvtræbe
voksninger (min. 80 % af træerne er løv
træ), og andelen af løvtræbevoksninger 
er høj både på mager og god jord, hen
holdsvis 60% og 74%. Herudover ind
plantes en del løvtræer i blandede 
bevoksninger af løv- og nåletræ.

Løvtræprocenten er højest i Vestsjæl
lands amt med godt 90%, på Fyn er 
den 84%, Ribe amt har 62%, og lavest 
ligger Storstrøms amt med 59%.

Det er især de små ejendomme der 
planter løvtræ. På mager jord planter 
ejendomme under 10 ha planter således 
75% løvtræ, mens ejendomme over 100 
ha ligger på 55% løvtræ; på god jord er 
begge procenterne ca. 10%-point høje
re. Når de små ejendomme planter mest 
løvtræ er årsagen nok at vedproduktion 
her har en lille rolle, og at nåletræ under 
alle omstændigheder vil stå meget 
udsat i en lille hedeplantage.

Som tidligere nævnt er store skove 
på god jord underrepræsenteret i den
ne foreløbige opgørelse. Derfor må den 
gennemsnitlige løvtræprocent på god 
jord forventes at falde lidt i det samlede 
billede.

Kravet om en væsentlig andel hjem
mehørende træarter opfyldes rigeligt 
over hele landet, i gennemsnit 68% på 
mager jord og 76% på god jord. Det 
hænger naturligt sammen med den sto
re løvtræandel, idet der næsten udeluk
kende anvendes hjemmehørende 
træarter i løvtræbevoksningerne, mens 
andelen i nåletræs- og blandingsbe
voksningerne er 1/3.

3% af tilskudsarealet søges udlagt til 
naturlig tilgroning og 1% søges overført 
til permanent åbne arealer. Hertil kom
mer, at det er ret almindeligt at overføre 
en del stormfaldsarealer, hvorpå der 
ikke søges tilskud (ordningens selvrisi
ko) til disse anvendelser (udenfor 
opgørelsen).

Indenfor nåletræs- og blandingsbe
voksninger dominerer løv/nål blandinger 
og blandinger med douglas- og ædel
gran med hver 40% af disse bevoksnin
ger. De lavere tilskud til bevoksninger 
med indblanding af valgfri, robuste 
nåletræarter står for ca. 20%.

Bevoksninger med indblanding af 
douglas- og/eller ædelgran anlægges 
også på mager jord næsten udelukken
de med mindst 50% af disse arter, selv
om der her er mulighed for at nøjes 
med 25%.

Hvilke tillæg søges?
Der kan også søges forskellige tillæg til 
kulturanlægget.

Tillæg til pesticidfrit anlæg uden dyb
depløjning søges massivt, andelen er 
70% på mager jord og 62% på god 
jord. Tillægget søges til alle ordningens 
tilplantningsformer, men mest udpræget 
til løvtræ på mager jord.

På mager jord er dette tilskud brugt

omtrent lige meget pa alle ejendomme. 
På god jord søges tilskuddet meget 
massivt af ejendomme under 10 ha, 
mens man i større skove er mere tilba
geholdende med pesticidfri anlæg. Det 
søges dog også i disse skove til over 
halvdelen af tilskudsarealet. Også her 
må den samlede andel på god jord for
ventes at falde lidt når alle ansøgninger 
er kommet ind.

Tillæg til at udarbejde tilplantnings
plan søges i næsten 90% af de modtag
ne ansøgninger, således også til de fle
ste små stormfald, hvor tilplantnings
plan ikke er obligatorisk.

Tillæg til hegning af tilplantningsarea
lerne søges også massivt, nemlig i 2/3 af 
tilfældene. Gennemsnitlig hegnslængde 
i ansøgninger med hegn er 175 m/ha på 
mager jord og 264 m/ha på god jord.

Gennemsnitligt er hidtil søgt tilskud til ca. 
2 km hegn pr. ansøgning på mager jord 
og 1,3 km pr. ansøgning på god jord. 
Skævheden i fordelingen af indkomne 
ansøgninger må dog også her huskes, 
gennemsnitlig hegnslængde på god jord 
vil sandsynligvis vokse noget.

Tillæg til lokalitetskortlægning er hid
til kun søgt i 1 tilfælde, og tilskud til 
særlige hensyn til fortidsminder er hidtil 
kun søgt i 2 tilfælde.

sf

Hvem får flest kvalitetsplanter 
og færrest anslagsproblemer? 
Spørg en FORSTPLANT-kunde!
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UDSPREDNING AF 
PELLETERET ASKE

I SKOV
Af Thomas Nord-Larsen, 
Morten H. Ingerslev og Inge 
Stupak Møller, Skov & Land
skab (FSL)

Ved flisning fjerner man 
værdifulde næringsstof
fer fra skoven, og de 
fleste af disse findes i 
asken fra forbrændingen.

I Sverige er der lavet 
fuldskala forsøg med at 
udsprede pelleteret 
aske i skov som kom
pensationsgødskning. 
Pelletering betyder at 
næringsstofferne frigives 
langsomt, så grundvan
det ikke belastes.

Teknikken er billig og 
synes at fungere til
fredsstillende. Pellete
ring og udbringning 
koster under halvdelen

af deponering af asken. 
Der er dog en del hin
dringer, før metoden kan 
praktiseres i Danmark.

I de seneste år er en stadig større 
mængde heltræflis blevet afbrændt i de 
danske kraftvarmeværker, og denne 
udvikling må forventes at fortsætte jvf. 
regeringens energihandlingsplan, 
“Energi 21”.

Ved udtag af heltræflis til energifor
mål fra skoven fjernes flere næringsstof
fer fra skovøkosystemet end ved tradi
tionel hugst af stammer alene. I et 
bæredygtigt skovbrug bør det øgede 
udtag kompenseres for at opretholde 
dyrkningsgrundlaget.

Tilbageførsel af aske
Asken fra varmeværkerne indeholder - 
med undtagelse af kvælstof - langt 
hovedparten af de næringsstoffer, der 
var bundet i biomassen fra skoven. Til
bageførsel af aske fra forbrændingen af 
skovflis til skovene er derfor en oplagt 
mulighed for at recirkulere en del af de 
udtagne næringsstoffer og derved kom
pensere for det ekstra udtag.

Rammerne for at anvende flisaske i 
skovbruget er fastlagt gennem Gødsk
ningsstrategien for Skov- og Natursty
relsens skovarealer og Askebekendt
gørelsen fra Miljøstyrelsen.

På nuværende tidspunkt er aske fra 
flisforbrænding i Danmark et affaldspro
dukt fra energiproduktionen, men det 
udnyttes kun i ringe grad. Danske vær
ker producerer hvert år ca. 2.500 ton 
aske ved forbrænding af træflis.

Asken deponeres på sikrede losse
pladser, og det koster 700-900 kr/tons 
aske. Afgiften betales i de fleste tilfælde 
af værkerne selv og repræsenterer så
ledes en betydelig udgift. Denne udgift 
må endvidere ventes at være stadigt 
stigende i de kommende år, efter
hånden som regeringens planer i Energi 
21 bliver gennemført.

Ved tilbageførsel af flisasken kan 
dette affaldsprodukt blive en vigtig res
source i det bæredygtige skovbrug.

Uønskede effekter
Udbringning af flisaske kan imidlertid 
have en række uønskede effekter i sko
ven. Flisasken vil virke basisk på jorden 
og jordvandet. Det giver risiko for svid
ning af træernes rødder og dermed ned
sat optagelse af vand og næringsstoffer.

09 CES

Foto 1. Anlægget til pelletering af aske kan være i en 20 fods 
container.

Foto 2. Anlæg til pelletering af aske. I forgrunden ses kapval
sen og pressevalsen. I baggrunden ses indføringstragten.
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Hvis asken opløses for hurtigt, kan 
der være en risiko for, at de biogeoke- 
miske forhold i jordbunden bliver udsat 
for drastiske ændringer indenfor en 
relativt kort periode. Disse ændringer 
kan bl.a. påvirke koncentrationen af 
næringsstoffer i jordvandet og rriinerali- 
seringen (nedbrydningen) af organisk 
stof i jordbunden. Dermed bliver der en 
forøget risiko for udvaskning af nærings
stoffer til grundvandet.

De uønskede virkninger af udbring
ning af flisaske kan modvirkes ved at 
pelletere, granulere eller coate asken 
og dermed nedbringe askens reaktivitet 
inden udbringning. En sådan forbe
handling af asken kan kombineres med 
tilsætning af de næringsstoffer, der er i 
relativt underskud mht. en balanceret 
planteernæring.

Der forestår nu et udviklings- og 
forskningsarbejde med at udvikle asken 
til et acceptabelt gødskningsprodukt, 
herunder at afprøve de mest hensigts
mæssige metoder til behandling og 
udbringning af flisasken. Endvidere skal 
det undersøges, hvorledes flisasken 
påvirker skovøkosystemet, herunder 
økosystemets indhold af tungmetaller.

Skov & Landskab (FSL) arbejder på 
nuværende tidspunkt med ovenstående 
problemstillinger. I den forbindelse er 
en ny svensk teknik til pelletering af 
aske, som føres tilbage til skoven, ble
vet undersøgt.

Pelletering af aske i 
Sverige
I et samarbejde mellem AssiDomån og 
Stora Enso blev der fra januar 1999 til 
marts 2000 udført et fuldskala forsøg 
med pelletering og udspredning af aske 
i Sverige. Forsøget og dets foreløbige 
resultater er beskrevet af Lovgren et al. 
(1999).

Der blev under forsøget produceret 
1.500 tons pelleteret aske med forskel
lige indblandinger af andre restproduk
ter fra produktionen af papir.

Valsepelletering
Anlægget til pelletering af aske er fuldt 
indbygget i en 20 fods container og er 
således mobilt og enkelt at transportere 
(se foto 1). Anlægget er patenteret af 
Gert Nordstrom, AB Nordstrøms Kon
struktionsbyrå i Umeå.

Efter befugtning af den tørre aske fra 
forbrændingsenheden falder asken 
direkte ned i anlæggets indføringstragt 
(foto 2). I bunden af tragten findes en 
valse, der fordeler asken på et trans
portbånd som mader asken ind i maski-

Foto 3. Pelleteret aske.

nen. Efter asken har forladt indførings
tragten, presses den sammen af en for
komprimeringsvalse, inden den presses 
til stænger af en pressevalse og en 
modtryksvalse under transportbåndet.

Stængerne bliver efter at have forladt 
pressevalsen skåret i stykker af ønsket 
længde af en kapvalse. Efter at have 
forladt kapvalsen falder de færdige 
pellets ned i en container, hvor de hær
des ved kontakt med luftens CCE.

Hærdningstiden ved temperaturer 
over 0°C er cirka en måned under tag 
og med god udluftning. Anlæggets 
kapacitet er cirka 5 tons pellets i timen, 
og det modsvarer en årlig produktion 
på 10.000 tons.

Idet der anvendes en meget lille 
vandmængde ved pelleteringen. kræ
ver teknikken en meget jævn befugtning 
af asken for at sikre, at alle askepartikler 
er befugtede i presningsfasen. Der skal 
derfor monteres en askeblander før ind
føringstragten, og den er ikke p.t. instal
leret i containeren.

På baggrund af erfaringerne fra 
fuldskala forsøget bedømmes teknik
ken til at være meget stabil og pro
blemløs, selvom der dog blev foretaget 
visse justeringer af materiellet under 
forsøget.

Fysiske og kemiske egenskaber 
De færdige askepellets er halvrunde 
stænger med en radius på 9 mm og en 
længde på 5-30 mm (foto 3).

Der blev udført analyser af korn

størrelse, hvor prøverne blev tørsigtet 
gennem sigter med en maskevidde på 
mellem 0,25 og 14 mm (tabel 1). Resul
taterne viste, at andelen af pellets af 
den ønskede størrelse var tilfredstillen
de, selvom andelen af støv (<0,25 mm) 
steg med stigende grad af håndtering.

Askens vandindhold er meget vigtigt 
for pelleteringen og hærdningen af de 
færdige pellets. Det optimale vandind
hold beror på askens egenskaber, og 
det er igen afhængigt af brændslet og 
den anvendte teknik.

Er vandindholdet for lille, hærdes 
asken ikke tilstrækkeligt, hvorimod 
asken har tendens til at klumpe og 
forårsage driftsstop, når vandindholdet 
bliver for højt. Erfaringerne fra Sverige, 
hvor flisen blev afbrændt i en CFB- 
kedel (eng.: Circulating Fluidised Bed) 
viste, at det optimale vandindhold i 
asken lå i et meget snævert interval på 
27-30%. Ved dette vandindhold havde 
de færdige, hærdede aske-pellets en 
rumvægt på 815 kg/m3 i løs vægt.

Indholdet af næringsstoffer i de fær
dige pellets er selvfølgelig afhængig af 
askens indhold af næringsstoffer, der 
igen afhænger af brændslet. I tabel 2 
vises hvor mange næringsstoffer der er 
i flyveaske fra Stora Ensos papirmølle i 
Fors og fra AssiDomåns papirmølle i 
Frovi samt i ovntør aske fra dansk nåle
træflis (Kofman, 1987).

Frigivelse af næringsstoffer
Et væsentligt formål med pelleteringen

Tabel 1. Kornstørrelsesfordeling for hærdet og uhærdet aske ved en sporvidde på pressevalsen på 10 mm. Den hærdede aske 
havde ved prøvetagningen været udsat for omfattende håndtering.

Kornstørrelse <0,25 0,25-0,50 0,50-1,00 1,00-2,00 2,00-4,00 4,00-8,00 8,00-10,00 10,00-12,00 >14,00
Uhærdet aske 6 4 8 11 14 39 8 8 2
Hærdet aske 12 4 6 9 15 28 17 6 3

SKOVEN 9 2001 419



TRÆ TIL EHERGi

er at hærde asken, så den basiske 
effekt og hastigheden for opløselig
heden sænkes. Man sikrer herved, at 
næringsstofferne frigives i takt med, at 
træerne kan optage dem, og at ud
spredningen ikke medfører skader på 
træerne eller det biotiske miljø.

I forbindelse med det svenske forsøg 
undersøgte man den hastighed, med 
hvilken næringsstofferne frigives fra den 
pelleterede aske. Laboratorieforsøg 
viste, at den pelleterede aske frigiver 
næringsstofferne overordentligt lang
somt.

Eksempelvis var der efter 100 døgns 
udvaskning med 0,01 M saltsyre stadig 
61% af den oprindelige mængde kalium 
tilbage i den pelleterede aske. Kalium 
anses for at være det element, der let
test udvaskes. Udvaskning med 0,01 M 
saltsyre i 100 døgn modsvarer teoretisk 
udvaskningen efter 200 år på skovjord 
(Lovgren, 1999).

Forsøgene viste endvidere, at den 
pelleterede aske havde et betydeligt 
langsommere udvaskningsforløb end 
andre typer af granuleret aske og skov
kalk. Dette gør, at den pelleterede aske 
vurderes at være meget velegnet til 
udspredning i skov.

Omkostninger
Under fuldskala forsøget blev omkost
ningerne ved pelletering af aske op
gjort. Ved pelletering af 330 tons tør 
aske per måned var driftsomkostninger
ne 44,15 kr/tons, og transportomkost
ningerne internt på fabrikken 26,49 kr 
(alle priser i danske kroner). De sam
lede driftsomkostninger var således 
70,63 kr/tons tør aske eller 49,49 kr/tons 
færdige pellets med et vandindhold på 
30%.

Prisen for det afprøvede valsepelle- 
teringsanlæg inklusive et anlæg til 
befugtning af asken er cirka 1,4-1,6 
mio. kr. Ved en årlig produktion på 
10.000 tons færdige pellets, afskrivning 
af anlægget over 3 år og en kalkula
tionsrente på 10% er kapitalomkostnin
gen 68-80 kr/tons aske. Sættes afskriv
ningstiden til 10 år falder kapitalomkost
ningen til 28-33 kr/tons aske.

Omkostningerne til udspredning af 
aske er blevet undersøgt ved fire for
skellige feltstudier i Midtsverige fra 
1995-1997 (Vattenfall AB, 1998). Under
søgelsen omfattede forskellige typer af 
knust og pelleteret aske.

Asken blev transporteret 40-50 km til 
skoven i containere og senere spredt 
ud med tallerkenspreder eller gød- 
ningsspréder. Der blev udspredt 3 tons 
pelleteret aske per ha.

Den gennemsnitlige omkostning til 
transport med lastbil var 65 kr/tons eller 
194 kr/ha. Prisen for udspredning i skov 
var 267 kr/tons eller 803 kr/ha. Ved fuld 
effekt på systemet skulle denne udgift 
kunne reduceres til 113 kr/tons eller 339 
kr/ha.

Således er de samlede omkostninger

Tabel 2. Gennemsnitligt indhold af næringsstoffer i flyveaske fra Fors (upelleteret) og 
Frovi (pelleteret) samt indholdet i ovntør aske fra dansk nåletræflis (Kofman, 1987),

Næringsstof Enhed Fors (upelleteret) Frovi (pelleteret) Dansk nåletræflis
Calcium g/kg 119 144 129
Magnesium g/kg 12,9 14,7 17,0
Kalium g/kg 25,2 35,4 46,3
Phosphor g/kg 5,2 8,9 14,0
Silicium g/kg 145 168 -

Aluminium g/kg 78 67 -

Natrium g/kg 12,3 1,32 7,6
Arsen mg/kg 10,2 <48,9 -

Cadmium mg/kg 4,8 10,1 8
Cobolt mg/kg 22,8 12,6 15
Chrom mg/kg 56,9 159 -

Kobber mg/kg 59,5 68,3 135
Kviksølv mg/kg 0,32 - -

Mangan mg/kg 5,9 5,4 13,2
Molybdæn mg/kg <5,7 10,8 -

Nikkel mg/kg 50,7 67,5 -

Bly mg/kg 41,0 102 107
Vanadium mg/kg 53,6 55,0 -

Zink mg/kg 929 1156 817
Glødetab % 11,2-21,1 12,1 16,8

ved pelletering, transport og udbring
ning af aske, inklusive kapitalomkostnin
ger 279 kr/tons eller 837 kr/ha for det 
fuldt udbyggede system. Pelletering og 
udspredning af aske i skoven kan altså 
ske til en pris, der svarer til mellem halv
delen og en tredjedel af prisen for 
deponering.

Pelletering og udbring
ning af aske i Danmark
Som beskrevet i indledningen er der 
væsentlige økologiske og økonomiske 
fordele knyttet til at bringe asken fra 
kraftværker og varmeværker tilbage til 
skoven. Der eksisterer imidlertid p.t. en 
række tekniske og lovgivningsmæssige 
hindringer for, at dette kan lade sig gøre 
i Danmark.

Forbrændingsteknik 
Erfaringerne fra det svenske forsøg 
med pelletering viser, at det er vigtigt at 
asken er ensartet og ikke indeholder 
slagger. Slagger hindrer en ensartet 
befugtning af asken og kan medføre, at 
pressevalsen ødelægges.

Endvidere er det vigtigt, at asken 
ikke indeholder større mængder af ufor
brændt materiale. Dette er ikke noget 
problem i det svenske forsøg, hvor man 
har anvendt CFB-teknologi, Med denne 
kedeltype er størstedelen af asken fra 
forbrændingen flyveaske, som er ens
artet og har en meget lille andel ufor
brændt materiale. (En fluid bed kedel 
har i bunden et lag sand, som bliver 
’’flydende” ved at der blæses luft op 
nedefra. Brændslet tilføres oppefra, og 
den stadige omrøring af sandlaget sik
rer en fuldstændig forbrænding).

I Danmark anvendes imidlertid en 
anden forbrændingsteknik, hvor det

brændbare materiale kører ind i for
brændingskammeret på en rist. Dette 
giver en meget lille mængde flyveaske, 
der ofte har et højt indhold af tungme
taller.

I Danmark vil det derfor alene være 
bundasken, der kan pelleteres og ud
bringes i skov. Bundasken kan sagtens 
bruges til pelletering, forudsat at indhol
det af større slagger, fremmedlegemer 
og uforbrændt materiale ikke er for højt.

Opbevaring af aske 
Kapaciteten på pelleteringsanlægget er 
ret høj, og i Danmark vil man nok ofte 
hente asken til pelletering fra forskellige 
værker. Dette medfører en risiko for, at 
asken ikke har den ønskede ensartet
hed fordi værkerne ikke bruger samme 
fyringsteknik mv.

Det er ydermere af stor vigtighed, at 
asken udtages og opbevares tørt, indtil 
pelleteringen finder sted. Dette skyldes, 
at den kemiske proces, der er en forud
sætning for hærdningen, begynder, når 
asken kommer i kontakt med vand.

I Danmark tages asken i de fleste 
tilfælde ud ved vådudaskning. Her vil en 
del af den kemiske proces allerede være 
forløbet inden pelleteringen, således at 
agglomereringen ikke kan forløbe.

Lovgivning
Endelig udgør den danske lovgivning 
om anvendelsen af aske fra forbrænd
ing af biomasse til jordbrugsformål (Bio- 
askebekendtgørelsen) p.t. en forhin
dring for recirkulering af aske til skov
bevoksninger.

Lovgivningen siger, at der ikke må 
udspredes mere end 0,5 tons træaske 
per ha over en tiårs periode, såfremt 
indholdet af cadmium er 8-15 mg/kg 
tørstof. Er indholdet 0,5-8 mg/kg, må
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der udspredes op ti! 1 tons/ha, mens 
der må udspredes 7,5 tons per ha over 
en tiårs periode, hvis indholdet af cad
mium er under 0,5 mg/kg.

Asken fra danske flisfyrede kraft- 
/varmeværker har typisk et indhold af 
cadmium på 8-15 mg/kg. Derfor må der 
som oftest ikke udspredes mere end 1 
tons aske per ha over en ti-års periode, 
og det er for lidt til at gøre økonomien i 
udspredningen tilfredsstillende.

Kompensation for den næringsstof- 
fjernelse, der finder sted over en omdrift 
med rødgran i Vestjylland vil typisk 
kræve ca. 2-5 tons tør aske alt efter 
udnyttelsesintensitet, næringsstof ind
hold i asken, bevoksningens nærings
stofstatus, samt hvilket næringsstof man 
ønsker at kompensere for. Dette er i god 
overenstemmelse med, at man i Sverige 
anbefaler at sprede ca. 4 tons tør 
aske/ha/omdrift.

Det videre arbejde 
Som følge af Bioaskebekendtgørelsen 
synes det således ikke p.t. muligt i Dan
mark på en økonomisk måde at pelle
tere og udbringe aske i skoven som 
kompensation for det ekstra udtag af 
næringsstoffer, der skyldes heltræud- 
nyttelse.

Det synes dog på længere sigt 
muligt at ændre de lovgivningsmæssige 
rammer for udbringning af aske i skov. 
Det kan ske hvis det kan bevises at fri
givelsen af næringsstofferne sker i en 
sådan takt, at næringsstofferne kan nå 
at blive optaget af træerne uden at 
udvaskes til grundvandet.

Netop nu eksisterer der derfor en 
række forskningsprojekter på Forsk
ningscenter for Skov & Landskab, som 
skal søge at kortlægge de tekniske og 
økologiske muligheder for at foretage 
en sådan udbringning.
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JULI 2001
Juli har givet 2/3 af den normale ned
bør. Temperaturen var 2 gr. over norma
len, især uge 27 var varm (+4,4 gr.), De 
laveste temperaturer var 3-5 gr. i Midt
jylland i uge 29.

August har givet 1/3 mere nedbør 
end normalen (67 mm), mest i den syd
lige del af landet. Vestsjælland fik 
næsten det dobbelte af normalen. Halv
delen faldt i uge 32. Meget faldt i vold
somme byger - fx 57 mm i Sønder Bjer
ge i Vestsjælland og 54 mm i Rud
købing d. 5.8, og 98 mm i Marstal d. 
22.8.

Temperaturen var 1,3 gr. over norma
len, især i uge 33 og 34 der var 3 gr. 
over normalen. De laveste temperaturer 
var 7-8 gr. en del steder, dog 5 gr. i 
Midtjylland d. 29.8. De højeste tempera
turer var på 28-31 gr. i uge 33. I Holbæk 
kom man op på 33,9 gr. d. 16.8 - det er 
den højeste temperatur målt i Danmark i 
9 år, og 2,5 gr. under rekorden fra 1975.

Sommeren 2001. Juni-august blev i 
snit 0,6 gr. over normalen (15,2 gr.).
Juni var kølig, mens juli og august var 
varme og regnfulde med meget torden, 
især på Øerne. Nedbøren blev 200 mm, 
12 mm mere end normalt.

Vedskov - Træsalg

Maskinskovning + opmåling
Udkørsel
Manuel skovning
Oprydning efter stormfald med
rod-/grenknuser
Plantning - manuel eller maskin 
Renovering af grøfter og veje i 
skoven

• Opkøb af nåletræ på rod eller fra 
stormfald til oparbejdning. Tømmer
priser op til 450 kr/m3. Kontant 
afregning + 2% eller løbende 
måned + 30 dage

• Opkøb af løvtræ på rod eller i stak
• Formidling af træ til køb og salg

KVALITET I HØJSÆDET

Vedskov - Træsalg - tlf. 8687 5126 - 2015 5283 - 4058 3826

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

JOHAffPEDERSEN

Gravning af nye 
grøfter
Gravning til vandrør 
Nedlægning af rør 
i overkørsler 
Rensning af grøfter 
Gravning til dræn 
Planering af mindre 
veje samt spor

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

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

Nedbør,mm

Amt Målt

Juli

Normal

1/8-31/8

Målt
Nordjyllands 39 64 71
Viborg 52 63 78
Århus 29 64 76
Vejle 60 69 76
Ringkøbing 61 66 83
Ribe 56 68 94
Sønderjyllands 78 75 104
Fyns 40 62 109
Vestsjællands 29 61 116
Nordøstsjælland 25 68 108
Storstrøms 29 63 102
Bornholms 31 55 103
Landsgennemsnit 47 66 91

Temperatur°C Målt

Juli

Normal

30/7-3/9

Målt
Middel 17,5 15,6 16,7
Absolut min. 7,9 9,1
Absolut max. 28,4 28,6
Antal soltimer 312 236 253
Antal frostdøgn 0 0 0
Antal graddage 24 48 38

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 3 7 12
Styrke 8 
(hård kuling) 0 1 0,8
Styrke 10 
(storm) 0 0 0
Hyppigste
vindretninger V V V
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EM38I SKOV
- NY METODE TIL

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

Nyt instrument kan 
måle jordens lerindhold 
på en enkel måde.

Målingerne er et led i 
kortlægning af jordbun
den i forbindelse med 
træartsvalg i naturnært 
skovbrug. Hvis instru
mentet bruges sammen 
med tradtionel kortlæg
ning, kan man spare en 
del jordprøver.

Hvad kan lokke en skovdyrkningspro
fessor, en jordbundsprofessor, eksper
ter fra Danmarks JordbrugsForskning 
og Center for Skov & Landskab, folk fra 
Skov- og Naturstyrelsen, samt folk fra 
Danmarks Radio P1 langt ud i skoven 
en tirsdag eftermiddag i august9 Det 
kan EM38!

EM38-sensoren
EM38 er en sensor, der måler jordbun
dens elektriske ledningsevne fra 1 til 1,5 
meter under terrænoverfladen. Den har 
størrelse og form som et stort waterpas 
og måler frit svævende over jordoverfla
den ved hjælp af ét lille 9 volts batteri.

Jordbundens elektriske ledningsev
ne er tæt knyttet til jordbundens lerind
hold. Hvis man trækker EM38-sensoren 
gennem terrænet får man løbende 
målinger, der kan omsættes til tal for jor
dens lerindhold. EM38 er således en 
metode til at lave jordbundskortlæg
ning.

GPS på motorcykel
For at lave præcise kort er det nødven
digt at stedfæste de enkelte målinger 
præcist. Dertil bruges en GPS (Global 
Positioning System), der ved hjælp af 
satellitter i mere end 20.000 km’s højde, 
bestemmer motorcyklens position med 
meters nøjagtighed.

Danmarks JordbrugsForskning, der 
laver jordbundskort for store arealer 
landbrugsjord, har monteret GPS’en på 
en lille 4-hjulstrukken motorcykel, som 
trækker EM38-sensoren efter sig på en 
slæde. Det er smart! Og de kan lave 
kort over jordbundens varierende ler

indhold for op til 150 ha landbrugsjord 
pr. dag.

Jordbundskortlægning 
i skov
Skov- og Naturstyrelsen laver også jord
bundskortlægning (forstlig lokalitets
kortlægning) i skovrejsningsområder. 
Dermed kan man bedre træffe fornufti
ge beslutninger om det første træarts
valg på de landbrugsjorder, der frem
over skal være skov.

Ansvaret for jordbundskortlægning i 
skovrejsningsområder ligger i Drifts
plankontoret. Det foregår på traditionel 
vis med jordbor, spade og til tider med 
hjælp fra en rendegraver.

Med denne traditionelle metode får 
man flere oplysninger om jordbundsfor
holdene af betydning for træartsvalget 
end bare lerindholdet. Det er bl.a. 
uundværlige oplysninger som 
dræningsgrad og tilstedeværelse af 
rodstandsende lag.

Til gengæld når man kun godt 20 ha 
pr. dag.

Naturnær skovdyrkning
Men med de nye tanker om i statens 
skove at skulle skifte fra konventionelt 
skovbrug med monokultur og renafdrift

En EM38-sensor ligner et stort waterpas. Her demonstreret af 
Søren M. Kristiansen fra Danmarks JordbrugsForskning.
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GPS modtager og GPS dataopsamler er de gule bokse øverst 
til venstre og nederst til højre på billedet. Øverst til højre ses 
den computer, som opsamler data, samtidig med at skærm
billedet viser positionen af alle tidligere målinger, og hvor 
motorcyklen er hvert sekund.
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Sådan ser hele "vogntoget" ud. EM38 
sensoren er beskyttet af et plastikrør. Pla
stik har ingen indflydelse på målingerne. 
Metal tæt ved sensoren er derimod en 
kilde til fejl, som man bør undgå.
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Motorcykel med måleudstyrsanhænger havde ingen problemer med at komme frem 
i en skovbund under bøg med meget kvas.

til naturnær skovdyrkning med bland
skov og vedvarende skovdække, er 
jordbundskortlægning i de eksisterende 
skove pludselig blevet meget interes
sant.

I naturnært skovbrug er skovens sta
bilitet meget vigtig, og "et lokalitetstil
passet træartsvalg” står centralt i de 
naturnære skovdyrkningsprincipper. 
Hvis naturnært skovbrug bliver virkelig
hed i statens skove, skal man således 
kende jordbundsforholdene i de enkelte 
skove meget bedre, end man gør nu.

Samarbejdsprojekt
Derfor har Skov- og Naturstyrelsen 
(SNS) aftalt et samarbejde med Dan
marks JordbrugsForskning (DJF) om, 
hvordan man kan overføre de gode 
erfaringer med jordbundskortlægning 
på landbrugsjord til skoven.

Det giver sig selv, at det er ulig mere 
besværligt at skulle trække en skrøbelig 
sensor gennem en skov - tæt som åben 
- end over en kornmark efter høst. Des
uden er der problemer med stedfæstel
sen af målinger i skoven, da træernes 
kroner generer satellitsignalet. Det er 
tanken at berette mere grundigt om pro- 
jektets resultater i en artikel i Skoven 
senere på året.

Praktiske problemer
Det ser dog ud til at Danmarks Jord
brugsForskning har løst de praktiske 
problemer. Udstyret er blevet testet i 
Nystrup Plantage under Thy Statsskov
distrikt samt Esrum Skov (Gribskov) 
under Frederiksborg Statsskovdistrikt. 
Det var i forbindelse nied sidstnævnte 
testkørsel, at Frederiksborg distrikt ven
ligst lagde mark og skov til en fremvis
ning af det nyudviklede udstyr.

Vi fik demonstreret EM38-sensoren, 
der til skovbrug skal pakkes ind i et

beskyttende plastikrør. Vi fik forklaret, 
hvordan GPS’en kun fungerede optimalt 
i skov, når satellitterne stod højest på 
himlen. Det betød, at kortlægning i 
august måned bedst foregik fra kl. 5.30 
til kl. ca. 13.00.

Erfaringerne fra Nystrup med en stor 
andel af sitkagran, ædelgran og 
bjergfyr viste, at motorcyklen kunne 
komme frem over de fleste arealer 
langs tyndingsspor og stier, men at det 
ikke var muligt at krydse gennem 
bevoksningerne. Dette skulle dog være 
muligt i testområderne i Gribskov, der 
domineres af bøg, rødgran og eg.

At motorcykel med påmonteret sen
sor er meget terrængående fik vi at se, 
da der blev kørt en promenaderunde i 
skoven. De modigste fik selv lov at 
prøve en lille tur.

En stor opgave!
Med disse indtryk forrest på nethinden 
blev det diskuteret hvordan man even
tuelt skal gribe den opgave an, der 
lyder på at fremstille detaljerede jord
bundskort for måske 100.000 ha stats
skov. Disse kort skal indeholde alle de 
oplysninger, der er af betydning for 
skovtræers vækst og sundhed, nemlig 
vandforsyning, næringsstof niveau, 
dræningsgrad og rodstandsende lag.

Der var nok bred enighed om, at der 
ingen lette genveje er. Men en kombina
tion af den traditionelle metode og den 
nye metode vil give mest kvalitet for 
færrest penge.

Fremgangsmåden kan være, at man 
først sender EM38-sensoren ind i sko
ven efter en motorcykel. De næsten 
kontinuerte geoelektriske målinger dan
ner grundlag for en inddeling af skoven 
delområder, der er forholdsvis ensarte

de med hensyn til jordbundsforhold. 
Derpå kan man beskrive delområderne

ved hjælp af få jordboringer eller grave
de huller.

Med denne metode spares største
delen af det jordborearbejde, der ellers 
er nødvendigt ved en traditionel jord- 
bundskortlægning til skovformal. Her 
regner man ofte med en jordboring for 
hver 100 meter, dvs. en jordboring pr. 
ha. Kan man sætte denne intensitet ned 
til én jordboring for hver 200 meter 
reduceres antallet af jordboringer til en 
fjerdedel.

Hør også radio
Som afslutning på dagen var der inter
view af nøglepersoner til radioprogram
met Principia. Det er et program på DR 
P1, der tager naturvidenskabelige 
emner op.

Formålet med radiofolkenes tilstede
værelse den dag i Gribskov, var at sam
le stof til et temaprogram om skov. Pro
grammet bliver sendt lørdag d. 13. 
oktober kl. 15-16 og genudsendt tirs
dag d. 16. oktober. Programmet har 
desuden en web-side: 
www.dr.dk/p1/principia

Redaktionen af Principia er en 
tværfaglig gruppe, der var blevet tiltruk
ket af dette meget tværfaglige projekt. 
Så lad det være svar på det indledende 
spørgsmål: Hvis man kan kombinere 
satellitpositionering, geofysisk udstyr, 
jordbundskortlægning og naturnær 
skovbrug i løsningen af et praktisk pro
blem, kan man lokke folk med meget 
forskellig baggrund og interesse langt 
ud i skoven.

Tak til
Søren M. Kristiansen, Danmarks Jordbrugs- 
Forskning, for flot fremvisning af udstyr og 
kommentering af denne tekst.

Alle fotos: Anders Brandt.
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VALTRA
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Skovens mange 
opgaver kræver 

materiel, man kan 
stole på.

Med disse alsidige 
skovmaskiner 

og skovtraktorer 
er du godt rustet til 
at klare opgaverne.

Valtra skovtraktor

Valtra er Nordens 
mest solgte traktor.
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valtra Danm ark A/s
Ambolten 22,6000 Kolding 
Tlf. 7634 3200 
Fax 7634 3201 
www.valtra.dk
- en virksomhed med ISO 9002 kvalitetscertifikat.

PARTEK Valtra is a Partek brand
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