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Skovens mange 
opgaver kræver 

materiel, man kan 
stole på.

Med disse alsidige 
skovmaskiner 

og skovtraktorer 
er du godt rustet ti| 
at klare opgaverne.

Valtra skovtraktor

valtra er Nordens 
mest solgte traktor.
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362 Nyt fra Skoven i 
Skolen

364 Rumfang og pris på 
træ
Skoven i Skolen har udgivet et
stort materiale til undervisningen i 
3.-6. klasse. Der er 50 undervis
ningsforløb som bygger på aktivi
teter i bl.a. skoven. En artikel viser 
hvordan eleverne lærer at bereg
ne rumfang af en stamme.

366 Kort nyt
Bøg bliver til ispinde.
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367 Langesø 2002
Nyt udstyr på pyntegrøntmessen: 
hegnsklipper, topsaks. brænde
salg, portaltraktor, jordbor, tønde 
af robinie, slåmaskine, juletræs
fræser, klumpopgraver, telt, jule
træsspidser, saks, hegn til skov
rejsning, Billederne viser stativ til 
at stable brænde pakket i net og 
en Bobman slåmaskine.

372 Kort nyt mv.
-3 DST 1/02 med artikler om bære

dygtig drift i hede- og klitplanta
ger. Statens skovkort på nettet. 
Lind afløser elm som bytræ.
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TRÆ I ENFAMILIEHUSE
374 Træ på vej frem
376 Derfor vælger folk 

træhuse
381 Eksempler på træhuse

Træ får stigende markedsandel til 
parcelhuse, og der er mange stilar
ter at vælge mellem. Der gives for
slag til produktudvikling af træhu
se, så afsætningen kan øges. De 
argumenter som husfirmaerne 
lægger vægt på over for bygherren 
omtales. Der bringes en liste over 
hovedparten af de firmaer som fin
des på det danske marked. Bille
derne viser Scanwo bjælkehuse, 
Hjåltevadshus og Såvsjo hus.

387 Kort nyt
-8 Masurbirk: Forhandlerliste og sag 

om registrering af varemærke. 
Brugte skovmaskiner kan handles 
på nettet.
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389 Bjælkehus af douglas
Dansk douglasgran bruges til byg
ning af et bjælkehus på 170 m2, som 
kræver 50 m3 douglas og rødgran. 
Tømrermesteren laver også et stort 
udstillingshus, pavilloner, tilbygnin
ger mv. af douglasgran.

394 DM i skovning
Danmarksmesterskabet i skovning 
afgjort.

395 Kort nyt
Bioenergi i Norden.

396 Angreb af afsætningen 
af træ
Debatindlæg om det private skov
brugs afsætning af træ, som 
påvirkes af konkurrence udefra, 
forbud mod vejledende priser og 
aftaler om flisleverancer.

398 Kulturudgiften 
25% ned

Forslag til at nedsætte kulturudgif
ten gennem lavere plantetal: Und
lad at plante på spor, indlæg 
læbælter og plant ikke ud til vejen.

400 Familieskovbrug
En række skovejerforeninger har 
lavet en alliance for familieskov
brug. Målet er at fremme bære
dygtig drift,

401 Kort nyt
Palmer laver plastic, ny standard 
for planter.

402 Kort nyt
-3 Nepenthes ønsker stop for import

af illegalt træ. Om B197 der stiller 
krav til det offentliges import af 
træ - en vejledning for indkøbere 
udarbejdes.

404 Kort nyt
-5 Skovløber opdrager småkriminel-

le, SkogsElmia vokser, klimastati
stik juli, bøger til salg.

406 ”De rå tal”
Kommentar til lederen i Skoven 6-
7/02 - om beskatning og naturnær 
drift.
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Forside:
Gavl i et bjæl
kehus af dansk 
douglasgran 
under opførel
se. Se artikel 
side 389.
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Træets Arbejdsgivere
Træets Arbejdsgiverforening holdt 
generalforsamling den 13. juni. Der ske
te flere udskiftninger, og den nye besty
relse er sammensat som følger:

Direktør Ib Hansen, Hyllinge Træin
dustri A/S, formand

Direktør Bjarne Henriksen, Compo 
Tech A/S, næstformand

Adm. direktør Preben Bager, HTH 
Køkkener A/S

Adm. direktør Asbjørn Berge, Vest- 
Wood Danmark A/S

Direktør John Bredvig, Limtræ Dan
mark A/S Lilleheden

Adm. direktør Bruno Hansen, Slagel
se Maskinsnedkeri A/S

Adm. direktør Søren Iversen, ABC- 
Reoler Aulum A/S

Direktør Steen Mikkelsen, Davinde 
Savværk A/S

Direktør Henning Thulstrup, Licentia 
Møbler, filial af Licentia Mobler AB, Sve
rige

Adm. direktør Henrik Thorlacius- 
Ussing, Lindenborg Gods a/s

Som suppleanter blev valgt:
Adm. direktør Peter Jensen, Dansk 

Træemballage A/S
Direktør Peter Korsgaard Sørensen, 

VJS Invest A/S
Produktions- og logistikdirektør Niels 

Erik Andersen, Fritz Hansen A/S 
Snedkermester Helge Raahauge, 

Snedkermester Helge Raahauge A/S

Nye ejere i Gremo
Familien Gosta Welandson har købt 
Gremo som producerer skovnings- og 
udkørselsmaskiner i Sydsverige. Famili
en driver omkring 30 virksomheder i 
Norden, Tyskland og England, hvor der 
bl.a. fremstilles forskellige stålkonstruk
tioner til bygningsindustrien, trykkeri, 
reklamebureau mv. Hele gruppen

omsætter 1,2 mia. Skr, og der er, 
omkring 700 ansatte.

Det er derfor en finansielt meget 
stærk ejer som kommer til at stå for 
udviklingen af Gremo AB. Virksomhe
den vil fortsat ligge i Åtran. Adm. dir. er 
Lars Bredenfeldt, og markedschef er 
Leif Rosell.

Personalet reduceres i begyndelsen 
fra omkring 50 til 40 personer. Afdelin
gerne for salg, service og reservedele 
har samme personale som hidtil. Pro
duktionen for næste år planlægges til 
50 maskiner.

Se mere om Weland gruppen på 
hjemmesiden weland.se. Gremo beskri
ves på www.gremo.se

Pressemeddelelse 26.8.02

Hovborg Savværk
Frøslev Træ Holding A/S har købt hele 
aktiekapitalen i Hovborg Savværk A/S 
pr. 1.8.02. Hovborg Savværk indgår 
hermed i Frøslev Træ Gruppen som 
består af Frøslev Træ A/S, Søholt 
Savværk A/S, Skærbæk Savværk A/S 
og Gram Savværk A/S.

Kresten Bak fortsætter som daglig 
leder af Hovborg Savværk, og Jens P. 
Petersen Indtræder som adm. direktør.

Som et led i strukturtilpasningen i 
savværksbranchen samt en optimering 
af produktionskapaciteten under Frø
slev Træ Holding sammenlægges pro
duktionerne på Gram Savværk og 
Hovborg Savværk, således at Gram 
Savværk lukker pr. 1.10.02. Nuværende 
kunder hos Gram Savværk vil blive 
betjent fra Hovborg Savværk fremover.

Handelsudvalget
Sekretær i Danske Skoves Handels
udvalg, Frank Hansen, har efter gifter
mål skiftet efternavn. Han hedder nu 
Frank Poll.
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Chief Danmark ApS 
Industriarealet 67 

6990 Ulfborg
Tlf. 97491866 Fax 97492705 
chief@chief-danmark.com 
www.chief-danmark.com
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DROP SKOVREJSNINGEN 
INDTIL VIDERE

Regeringen har fremlagt sit forslag til finanslov for 2003. Forslaget 
kommer ikke til at bremse skovbrugets økonomiske nedtur og der
med nedturen for skovenes naturværdier.

Nu er det heller ikke med finanslovens tilskudsordninger at skov
brugets bæredygtighed skal sikres. Den skal sikres ved at skovbru
gets rammebetingelser, herunder især beskatningen, bliver bære
dygtige.

Men i finanslovens tilskud er der alligevel ét tal der springer i øjne
ne: Ud af de 105 millioner der er afsat til skovbrugsforanstaltninger, 
går langt hovedparten til tilplantning af landbrugsjord og indkomst
kompensation. Den ordning der giver tilskud til mere løvskov, mere 
planlægning og bevarelse af egekrat tildeles kun et beskedent 
beløb. I år var dette beløb 8,5 millioner.

Skovforeningen støtter fortsat det politiske mål om mere skov i Dan
mark. Og hvis danskerne om 20, 50 og 100 år stadig ønsker mere 
skov, skal vi nok få den.

Men lige nu truer skovenes akutte økonomiske problemer med at 
ødelægge naturværdier og forhindre den omstilling til mere natur
nært skovbrug som alle ønsker. Lige nu må disse akutte problemer 
have højere prioritet end den langsigtede tilplantning af Danmark.

Derfor bør de millioner der er afsat til “skovbrugsforanstaltninger” 
på finansloven dirigeres over til god og flersidig drift af de eksiste
rende skove, frem for at betale for etablering af nye skove.

Vi kommer måske nogle år længere bagud i forhold til tilplant
ningsmålene. Men derved kan vi forhåbentlig bevare de værdier i de 
eksisterende skove som det vil tage årtier eller mere at genskabe.

Og så behøver politikerne ikke tænke meget mere over finanslovens 
tilskudsordninger for skovbrugets vedkommende. De bør derimod 
gå skridtet videre og opfylde deres erklæringer om at skovbruget 
skal have økonomisk bæredygtige rammebetingelser.

Hvis Danmark fortsat vil have et skovbrugserhverv, skal beskatnin
gen af de danske skovejere være på linie med vores naboer som er 
store skovlande.

Lad os derfor få justeret de danske skatteregler og få lagt grun
den til en bæredygtig skattepolitik for skovene. Det vil også gavne 
bevarelsen af skovenes naturværdier.

Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard
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UNDERVISNING OM SKOV

SKOVEN I SKOLEN 
MED NYE MATERIALER

Af projektkoordinator 
Malene Bendix

Skoven i Skolen har net
op udgivet et stort 
undervisningsmateriale 
for 3. - 6. klasse om 
skov og træ.

Materialet kan hentes 
gratis på www.skoven-i- 
skolen.dk. Det består af 
50 undervisningsforløb 
der alle bygger på akti
viteter i skoven og i 
træbranchen.

En del lærere ved ikke meget om skov 
og træ, og nogle er direkte naturfor
skrækkede.

For at gøre det enkelt for lærerne at 
flytte undervisningen ud i skoven har vi 
valgt at tage udgangspunkt i deres 
egne fag. Der er således udviklet 
undervisningsforløb for alle fag - dansk, 
historie, engelsk, natur/teknik, matema
tik, idræt, hjemkundskab, musik, billed
kunst, håndarbejde, sløjd og kristen
domskundskab.

Alt kan flyttes ud i skoven. Og alle 
materialer er udviklet så de passer ind i 
læseplanen. Læreren behøver altså ikke 
at lægge beslag på lejrskoletid eller 
anden udenomstid for at kunne bruge 
materialerne og skoven i sin undervis
ning. De passer lige ind.

Fakta om 
Skoven i Skolen
Skoven i Skolen har eksisteret siden 
år 2000. Projektet er sat i gang af 
Dansk Skovforening, Friluftsrådet, 
Skov- og Naturstyrelsen, Træ Er Miljø 
og Undervisningsministeriet. Projek- 
tets sekretariat er placeret i Dansk 
Skovforening.

Projektet har tidligere været omtalt 
i Skoven 3/02, 3/01 og 8/00.
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m Undervisningsmaterialer
® ft Her kan du finde undervisnings matrlale om skov og træ 

Aktiviteter er bade for elever og lærere. UV-foriøbene er 
mest for lærere.
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Projekt ”Skoven i Skolen" har udarbejdet en ny serie undervisningsmaterialer. Slå 
op på www.skoven-i-skolen.dk og klik på "UV-materialer". Og når denne ugle duk
ker op på skærmen, så klik på "Undervisningsforløb".

Samtidig er materialerne meget 
grundige og beskriver skridt for skridt 
hvordan undervisningen kan gennem
føres i skoven.

Ud og lære om 
skov og træ
Formålet med materialerne er at 
opmuntre og hjælpe lærerne til at flytte 
en del af undervisningen ud i skoven og 
i træbranchen. Det er der flere fordele 
ved:

1. Børnene lærer skovens natur at 
kende. De lærer navne på træer, dyr og 
planter og får forståelse for de økologi
ske mekanismer. Dette kan lægge grun
den for interesse og kærlighed til natu
ren, og måske med tiden en øget 
ansvarlighed.

2. Børnene lærer skovbruget at 
kende som erhverv. De forstår at man 
planter træer for hvert træ man fælder - 
og at de roligt kan bruge træ som 
materiale.

SkoleSkove
Her er en oversigt orer skoleskove l 
Danmark. En skdeskov er et 
sko rom rade som en skole laner af 
en sko refer.

it tuLi ‘tir-
Ktlk pa den skoleskov (knappenal) 
du ril vide mere om Og læs mere 
om skoleskove under kortet.

KU pi den 9<Jto1
pi kortet

L —

Der er to stags knappenåle:

Der er for tiden godt 50 skoleskove og 
invitationsskove - men der er stadig 
mange huller rundt omkring i landet.
Det er stadig muligt at melde sig - vælg 
www.skoven-i-skoien.dk og klik på Dan
mark Rundt. Her findes også en vejled
ning i at oprette skoleskove.
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UNDERVISNING OM SKOV

3. Børnene lærer at bruge og holde 
af træ som materiale. De får en naturlig 
kontakt til træhåndværket og træindu
strien gennem skolebesøg. Det kan føre 
til øget rekruttering.

4. Børnene lærer at begå sig i natu
ren. De lærer hvordan de skal klæde sig 
på og færdes derude. De lærer hvordan 
de skal overleve. Og de lærer adgangs-

Anmeldelse
Skoven i Skolen har været anmeldt i 
tidsskriftet Folkeskolen, nr. 17/2002 
af Kaare Øster.

I indledningen konstateres at for
målet er at "igangsætte en langsigtet 
opbygning af viden om skov og træ i 
den danske befolkning". Herefter 
hedder det:

"Hjemmesiden er særdeles let til
gængelig og overskueligt opbygget. 
Her er stof til såvel underviser som 
elev, og der kan plukkes i det alt 
efter behov. Måske er der brug for 
noget skovmatematik - og man kan 
fluks hente og kopiere netop det 
arbejdsark, der passer til det pågæl
dende klassetrin."

I løbet af 2003 skulle der være 
udviklet indhold til alle klassetrin. 
Specielt til læreren er der lige nu 
beskrevet godt 80 konkrete ideer til 
undervisningsforløb der især hen
vender sig til de yngste klassetrin.
Og det nævnes at der henvises til 
steder rundt om i landet hvor man 
kan besøge skoleskove, trævirksom
heder, kontaktlærere på skoler eller 
ture i skoven med guide.

Der peges på at mediet bør 
udnyttes i langt større grad end nu. 
Det bør ikke blot være bekvem distri
bution af tekstsider og information, 
men også udvikling af egentlige net
baserede aktiviteter.

Det beskrives at det er "særdeles 
nemt" at søge efter det materiale der 
er relevant for det niveau eller emne 
man vil arbejde med. Der er dog kri
tik af at der tit angives for brede mål
grupper- ligesom Danmarkskortet i 
"Danmark Rundt” betegnes som 
intetsigende,

Kritikpunkterne er dog få og be
grænsede, og anmeldelsen i Folke
skolen sluttes med følgende:

"Projektet Skoven i Skolen er godt 
på vej og bliver forhåbentlig aldrig 
færdigt. Der er grundlagt et dyna
misk, omfattende og spændende 
læringsmiddel. Og med de fornødne 
resurser kan det være under kon
stant udvikling og dermed fylde godt 
stof i skolens hungrende it-maskin- 
park samt supplere eksisterende og 
mere traditionelle materialer om et 
uomgængeligt og altid populært 
undervisningsemne."

- SkovÅ'vriru ’ t y — —
7/31/2002 11 59:45 AM

50 nye undervisningsforløb for 3.-6.
klasse

las mellemtrinnet med i skoven

4/30/2002 2:42:09 PM

Året i skoven

Ny bog om Emma og Ræven

4/30/2002 1:56:18 PM

Husk Skovens Dag den 5. maj

Tag ud i den lysegrønne forårsskov - og bliv 
klogere på livet i skoven

1/25/2002 5:07:16 PM

Plant et frugttræ

Plant Et Træ tilbyder børnehaveklasser og 
børnehaver frugttræer, så de kart lære om træer og 
frugter

... alle artikler ..

Som på alle andre hjemmesider er der 
også her et afsnit med nyheder. Det 
hedder selvfølgelig "Skovavisen’’.

og sikkerhedsreglerne at kende. På den 
måde lægger de grunden til et sundt fri
luftsliv i deres voksenliv.

5. Børnene færdes aktivt ude i løbet 
af skoledagen. Danmarks Pædagogiske 
Universitet har netop påvist at børn der 
undervises i skoven bevæger sig over 
dobbelt så meget som når de undervi
ses i en klasse.

At føre en del af undervisningen ud i

skoven er altså en klar fordel for børne
nes sundhed. I en tid hvor børn og 
unge i stigende grad sidder stille foran 
skærme af forskellig art og hvor fedme
problemet er stigende, vil fastlæggelse 
af sunde motionsvaner i en tidlig alder 
være en fordel. Ikke bare for den enkel
te, men for samfundet som helhed.

Pædagogiske
overvejelser
Der er flere forskellige ideer som er fæl
det ind i de fleste materialer:

1. Hands on: Eleverne skal selv have 
fat på det de lærer om. Virkeligheds- og 
aktivitetsbaseret undervisning er ofte 
både sjovere og lettere, fordi eleverne 
får mulighed for at forstå med både 
hånd og ånd.

2. Gruppearbejde. En del af tiden 
arbejder eleverne i små grupper i sko
ven. Hver gruppe får en opgave, og for
svinder så ind i skoven for at løse den. 
Ideen er at eleverne, ud over at løse 
opgaven, også får tid og ro til at få 
deres egne oplevelser i skoven, og 
udvikle deres eget natursyn. Samitidig 
får eleverne mulighed for at udvikle 
deres sociale færdigheder og for at se 
hinanden fra nye sider. .

3. Skole - skov - skole: Alle materia
ler bygger på bevægelsen skole - skov 
- skole. Dvs. at lærer og elever forbere
der sig på skovundervisning i skolen, 
henter oplevelser og erfaringer gennem 
aktiviteter i skoven - og bringer det hele 
med sig tilbage til skolen til bearbejdel
se og refleksion. Denne tretrinsraket er 
essentiel for effektiv læring.

1 't'
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Skovspil (Model »s«)
• Trækkraft 3-9 tons
• Dødemandsbremse
• Wire m/ endekrog
• Båndbremse
• Fjernbetjening muligt

frliser 10.900.-

Skovspil
• Trækkraft 2,8-6,5 tons
• Palbremse
• Wire m/ endekrog
Priser
fra............
Stort udstyrsprogram

Alle priser er excl. moms

9.100.-

Fransgård
Telt. 98 63 21 22 www.fransgard.dk Fax 98 63 18 65
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RUMFANG OG PRIS PÅ TRÆ
Her gengives et uddrag 
af et afsnit på Skoven i 
Skolen’s hjemmeside. 
Om et emne alle skov
folk bruger i det daglige.

Et af de nye tilbud til folkeskolen er til 
faget matematik for 3.-6. klasse. Elever
ne skal måle fældede træer i skoven op, 
samt vurdere deres kvalitet og pris.

På den måde arbejder man med 
matematik i praksis - bestemmer rum
fang, bruger vinkelmåling ved kvalitets
kontrol, træner talforhold, og bruger de 
matematiske udtryk "større end” og 
"mindre end”.

I indledningen til afsnittet skrives at 
man laver en aftale med en skovfoged 
om at få lov til at arbejde på en skov
ningsplads hvor der fældes store 
bøgetræer om vinteren. Skovfogeden 
giver besked om hvornår eleverne kan 
komme, måske kan man se et træ blive 
fældet og høre lidt om arbejdet i sko
ven.

Der fortælles om formålet med at 
opmåle træet og bedømme kvaliteten, 
og der står hvordan man skal forberede 
sig, og hvad man skal medbringe.

Neden for gengiver vi afsnittet om 
opmåling af rumfanget. Det er redigeret 
let for at passe til et tidsskrift - læs det 
også på nettet:

Opmåling
Sådan gør du
De fleste træer bliver fældet om vinte
ren. Derfor er opmåling en vinteraktivi
tet. Når træerne er blevet fældet, bliver 
de målt op, og deres kvalitet bliver vur
deret. Vurderingen bruges som grund
lag for den forhandling skovfogeden 
skal have med køberen (savværket) om 
prisen på træet. Træet kan både måles 
op når det ligger i skovbunden hvor det 
er fældet, eller efter det er transporteret 
ud til skovvejen.

Hvis I har en aftale med en skov
foged, snakker I først med ham om 
hvordan han måler op og vurderer 
træets kvalitet. Bagefter går I selv i 
gang med at måle op og klassificere.

Del eleverne op i grupper af fire ele
ver. Hver gruppe får et fældet træ som 
de skal:

1. Opdele i ‘effekter’ - det vil sige 
sortere i typer af gavntræ der skal bru
ges til forskellige ting.

2. Måle op.
3. Kvalitetsbestemme kævlen.
4. Prissætte de forskellige effekter.

Opdeling af træet
Figur 1 viser et træ der er delt op i
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effekter. Tallene viser fire forskellige 
typer af effekter.

la. Kævle af bedre kvalitet med færre 
knaster, som giver savværket en bedre 
skæreøkonomi. Bruges til planker, som 
er de plader der fremkommer når 
træstammen skæres igennem på langs.

lb. Kævle af mindre kvalitet med fle
re knaster og fejl hvor savværkets 
skæreøkonomi er dårligere. Bruges til 
møbler, redskaber, finer, ispinde m.m.

2. Juncker træ eller sveller som bru
ges til gulve, blindtræ, mellemlægspin
de og andre ting hvor knaster ikke bety
der så meget.

3. Brænde

Opmåling
I denne opmåling måler vi - for ikke at 
forvirre begreberne - alle træets effekter 
som cylindre i enheden kubikmeter

(m3), selvom skovfogeden normalt først 
måler brændet i stakke ved vejen i 
enheden ‘rummeter’. En ‘rummeter’ er et 
luftrum på 1 m3 der fyldes med træstyk- 
kker, og da luftrummet derfor er en 
blanding af luft og træ bliver selve 
træmassen mindre end 1 m3.

Figur 2-4 viser hvordan man måler op.
Figur 2 viser hvordan længden af 

kævlen måles i lige decimeter, dvs. der 
skal afrundes til lige decimeter. Læng
den af kævlens gode del og dens min
dre gode del måles hver for sig, som 
om det var to adskilte kævler.

Figur 3 viser næste trin - diameteren 
beregnes ud fra kævlens omkreds ud 
fra formlen om hvordan man beregner 
en cirkels omkreds:

Hvis O = 2 x pi x r; Og d = 2r;
Så er O = pi x d; Og d = O/pi.
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Træ nr: Hold:

Kævle Længde Dia Knaster Flæ dni Kvalitet
M3 i 
alt

C_________ z> Cn -ZJ)

C-—=2)

Juncker /sveller Diameter 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Længde
Rumfang

Brænde
Diameter 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

i
Længde
Rumfang

Figur 5. Skema til beregning af rumfang. Vejledning til figur 5:

Kævler:
Bestem længder i lige decimeter (dvs. rund op eller ned til lige decimeter).
Bestem diameter i hele centimeter (dvs. rund op eller ned til hele centimeter). 
Indtegn knaster med betydende størrelse med omtrentlig placering (se nedenfor). 
Indtegn knaster med betydende hældning med omtrentlig placering (se nedenfor). 
Vurder kvaliteten af kævlen (se nedenfor).
Beregn rumfanget.

Hvor O er omkredsen, pi er 3,414, r 
er radius og d er diameteren.

Omkredsen måles midt på kævlen 
som om den er en cylinder. Omkredsen 
af den gode og den mindre gode del af 
kævlen måles hver for sig som om det 
var to kævler.

Sidste trin kommer i figur 4, idet rum
fanget beregnes af hver af de cylindre I 
har målt diameteren og længden på.

Læg rumfanget af de forskellige effek
ter og kvaliteter sammen (se figur 1). For 
eksempel en kævles gode kvalitet for 
sig, junckertræet for sig, brændet for sig.

Alle informationer fra elevernes 
opmåling noteres på et opmålingsske
ma som kan se ud som figur 5.

Bestemmelse af 
træets kvalitet
I det næste afsnit bestemmer man 
træets kvalitet. For nemheds skyld ser 
man kun på vanris, krumninger eller 
snoninger, og barkskrab.

Eleverne skal her bestemme 
knastens hældning i forhold til stammen 
og knastens størrelse. Når de har optalt 
knasterne bestemmer de kævlens kvali
tet i A, B eller C.

Prissætning af træet
Til sidst skal de sætte priser på - det 
sker hjemme i klasselokalet. De får 
udleveret en tabel med priser på plan
kekævler, junckertræ og brænde (der 
henvises også til prisstatistikken fra 
Dansk Skovforening som kan hentes 
med nogle måneders forsinkelse).

Handelsværdien beregnes så ved at 
gange rumfang med priser, og de 
beregner gennemsnitsprisen på et træ. 
Den kan de sammenligne med handels
værdien i en stol som de også måler op.

Og så kommer det store spørgsmål: 
"Hvor meget stiger prisen på træ fra det 
forlader skoven til det står hjemme hos 
jer som en stol7”

Til sidst følger et kort afsnit med bag
grund for opmålingen af træet - det er 
basis for en handel, og skoven er en 
virksomhed som sælger træer. Produk
tionen forløber over lang tid, og derfor 
kræver det grundighed.

Det tilføjes at man skal huske at 
spørge om lov til at færdes uden for vej 
og sti i private skove. Afsnittet sluttes 
med henvisninger til andre undervis
ningsforløb om tilsvarende emner.

Læs hele afsnittet
Denne beskrivelse er kun et uddrag. 
Læs hele afsnittet på hjemmesiden for 
Skoven i Skolen:

Slå op på www.skoven-i-skolen.dk - 
klik på UV-materialer - klik på Undervis
ningsforløb.

Herefter kan man søge på alt hvad 
der findes på hjemmesiden. Vælg fx at 
søge på alle klassetrin, på faget mate
matik, og på alle årstider. Så kommer 
en lang liste, og et godt stykke nede 
dukker "Rumfang og pris på træ” op.

Juncker:
Bestem længde I hele decimeter. 
Bestem diameter i hele centimeter. 
Beregn rumfang.
Beregn rumfang i alt.

Brænde:
Bestem længden i hele decimeter. 
Bestem diameter i hele centimeter. 
Beregn rumfang.
Beregn rumfang i alt.
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1 rrf bøgetræ af god kvalitet bliver til 1 million ispinde. Ispinde laves i alle mulige former - og der tilbydes farvetryk 
af logo eller brændemærkning hvis det ønskes.

Bøg bliver til ispinde
Når det er varmt om sommeren bidra
ger de fleste af os til at bruge en lille 
smule træ fra skovene - nemlig ispin
den. Her bruges normalt bøgetræ fordi 
det har en række gode egenskaber:

• Veddet har en neutral smag, og det er 
vigtigt i is med højt fedtindhold (som 
er almindeligt i Nordeuropa).

• Bøg klarer sig bedre end andre 
træsorter i bakteriologiske prøver.

• Bøgetræ er stærkt, og det giver min
dre risiko for at pinden brækker eller 
flækker i maskinerne.

• Bøgetræ i den rigtige kvalitet giver en 
glat finer, og det er forudsætningen 
for et godt produkt.

Man bruger kævler med så få 
knaster som muligt. De dampes, skræl
les i en finer på et par mm tykkelse, og 
herefter udstanses pindene.

Der bruges ca. 130 mio. ispinde om 
året herhjemme. De laves på Danmarks 
eneste ispindefabrik, Danstick ved 
Fåborg, som har eksisteret siden 
1950’erne. 1 m3 bøgetræ giver omkring 
1 mio. ispinde, så landets forbrug kan 
dækkes af 130 m3 bøgetræ. Det meste 
træ leveres af Skov- og Naturstyrelsen.

Denne lille historie blev bragt i styrel
sens nyhedsbrev 24. juli. Med det gode 
sommervejr var den meget aktuel, og 
den blev straks bearbejdet af Ritzaus 
Bureau. I dagene efter kom historien i 
en snes dagblade rundt om i landet.

Nogle steder fik historien dog en 
drejning som om det gik ud over bøge
skoven at vi spiste så mange is. Fyns 
Amts Avis havde således overskriften: 
”En (is)pind til skovens kiste”.

Historien om pressens håndtering af 
den gode nyhed om ispinde er omtalt 
nærmere i et nyhedsbrev fra “Træ er 
miljø”. Gå ind på www.trae.dk, se under 
Nyheder, Arkiv, 2. august.

KilderSkov og Natur 24.7.02, 
www. danstick. dk

NOrOPvIN
- Danmarks førende 

producent af spånplader, 
BODEX-krydsfiner samt 

VIBOPAN-paneler til 
væg- og loftbeklædning.

Hertil KØBER vi bl.a.
NÅLETRÆ 

i forskellige længder, 
soldet/usoldet 
savværksflis.

Yderligere oplysninger 
ved henvendelser til 

vort skovkontor 
tlf. 89 74 74 38, 

fax 89 74 74 73.

NOTOMINOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S
Pindstrup 

DK-8550 Ryomgård 
Tlf. 89 74 74 74 

Fax 89 74 75 76
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LANGESØ 2002
Arets udstilling for pyn
tegrøntbranchen viste 
en række mindre nyhe
der inden for tilbehør til 
portaltraktorer, slåma
skine, kulturhegn, 
hegnsklipper, el-saks og 
topsaks, telt anvendt til 
jagthyttte, samt net til 
brændesalg.

Ny hegnsklipper
Chief viste en ny hegnsklipper som er 
udviklet af Kyndestoft Maskinfabrik i 
Holstebro. Den er patenteret, idet nyhe
den er skærmene over og under klin
gen. De bevirker at grenene er vinkelret 
på klingen når de skæres over. Derved 
bliver der ifølge producenten et pænt 
rent snit - og ikke splintrede eller flosse
de grene som det ofte ses. Den klarer 
grene på op til 30 cm.

Klingen har ikke store kraftige tæn
der som rundsaven (i forgrunden), men 
bruger to motorsavskæder som sidder i 
en rille i skiven. Arbejdsbredden er 117 
cm (1 klinge) eller 236 cm (to klinger 
monteret over hinanden).

Klipperen er hydraulisk drevet og 
kræver et olietryk på 100-250 bar. Den 
monteres på en gummiged, rendegra
ver eller lignende. Kørehastigheden er 
op til 7 km/time fordi skæreskiven har 
en høj periferihastighed, og fordi moto
ren er overdimensioneret.

Prisen er 47.000 kr (1 klinge), hhv. 
67.000 (2 klinger).

X.
* Ti

åd

Årets Langesø messe bød på et stort 
udvalg af udstyr inden for alle dele af 
pyntegrøntbranchen. Der blev ikke vist 
helt nye typer af maskiner, men der var 
forbedringer af eksisterende, også med 
interesse for det vedproducerende 
skovbrug.

Besøgstallet var på linje med sidste 
år - omkring 2000 - fordi det meget var
me sommervejr fik en del til at blive 
hjemme for at høste. Der var stor inter
esse for at se maskiner, men mange er 
afventende med indkøb indtil de ser om 
priserne på træer og grønt langt om 
længe begynder at gå op igen.

Antallet af udstillere var også på linje 
med tidligere - i år 108 - og Langesø 
messen ser ud til at have fundet en 
naturlig størrelse.

Samtidig er det endnu tydeligere end 
før at Langesø er Europas største mes
se af sin art. Der var ikke miindre end 15 
tyske firmaer blandt udstillerne. En del 
af dem henvendte sig ikke specielt til 
danske dyrkere, men lige så meget til 
de mange besøgende fra Tyskland og 
andre europæiske lande.

I det følgende omtales en række af 
de nyheder der blev vist, idet der 
lægges vægt på omtale af udstyr til det 
vedproducerende skovbrug.

sf

IV

V

■

Ny topsaks
En stangsaks med et nyudviklet klippe
hoved blev også præsenteret på mes
sen. Navnet er Larvik, Saksen monteres 
på en stang så åbningen vender ned
ad. Grenen placeres i åbningen, og når 
man trækker nedad i stangen klipper 
den automatisk. Den klarer grene op til 
28 mm, og stangen har en længde på 
203 cm.

Hedeselskabet havde den i sit nye 
katalog med en helt ret stang til 1000 kr. 
Dansk Skovkontor havde den også med 
på messen, men pegede på at der bur
de være et knæk på stangen for oven 
for at få det rette træk (se billedet).
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Brændesalg
Mange leder med lys og lygte efter nye 
former for indtægter. På grund af de 
høje danske energiafgifter er brænde et 
af de produkter der giver overskud til 
skovbruget.

De fleste har sikkert set at tankstatio
ner, byggemarkeder mv. sælger bræn
de i net til en særdeles høj pris pr. rum
meter. Det er ofte birk - formentlig 
importeret. Men kan man ikke sælge 
bøgebrænde, som ovenikøbet bør kun
ne indbringe mere end birkebrænde 
fordi bøgen giver mere varme?

BK-pack sælger juletræsnet, men til
byder også net til brænde. De viste for
skellige løsninger til pakning af bræn
det. På billedet ses fra venstre en bræn
deskuffe hvor brændet lægges til rette,

et net trækkes over, skuffen vippes lod
ret, og nettet lukkes.

Brændet kan også lægges i et rør, 
hvor der er anbragt et net udenpå.
Røret trækkes op når det er fyldt op 
(midtfor).

Eller nettet kan anbringes i en holder 
(til højre), hvorefter brændet lægges for
sigtigt ned i nettet.

På billedet ses i forgrunden også et 
færdigt bundt samt en stak net - og i 
baggrunden en Euro-palle med et pak
kestativ.

BK-pack leverer også storsække til
passet Euro- og Hydro-palle - de kan 
rumme 1 rummeter.

Før man går i gang er det nok en 
god ide at regne det hele grundigt igen
nem. Man skal have en save- kløve

maskine og oparbejde brændet om 
foråret. Det skal ligge under tag som
meren over, så det kan tørre ned til 
omkring 20% fugtighed - og der skal 
være likviditet til lagring i et års tid.

Der kræves en del arbejdskraft til 
først oparbejdning og siden pakning - 
og man bør have sikret sig aftagere til 
en del af produktionen inden man går i 
gang med en storproduktion.

Der er meget få som laver pakning af 
brænde i net herhjemme - men i Norge 
gøres det i meget stor skala. BK-pack 
fortalte om en meget stor ordre på net 
som skal leveres i løbet af efteråret og 
vinteren. Skoven har lovet ikke at give 
detaljer, men der er tale om net til pak
ning af et sekscifret antal rummeter. Så 
der må vel være en forretning i det!
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Portaltraktor med 6WD
Der blev i år vist en ny portaltraktor med 
det fantasifulde navn Boogie-stabilo fra 
Vilkærslund i Brædstrup. Maskinen har 
konstant 6 hjuls drift, og der er tilt opret
ning så den kan køre på arealer med op 
til 25 graders hældning. Fremdriften 
sker fuldt hydrostatisk, og der er to 
pumper å 40 liter.

Maskinen ser ud til at være særdeles 
solid og velegnet til hældende terræn 
hvor portaltraktorer kan have det svært. 
Der blev ikke opgivet nogen pris, da 
der kun er lavet ét eksemplar.

Der tilbydes en række ekstraudstyr til 
græsslåning og stab- og jordfræsning. 
En nyhed er formklipning ved hjælp af 
en hegnsklipper som er ophængt i et 
stativ så den kører rundt og beskærer 
træet i en kegleform.

På den måde kan man lave ’’Anders 
And træer” der er klippet som en hæk, 
idet grenene skyder næste år fra nye 
knopper. Metoden kræver dog at klip
peren placeres meget nøjagtigt, lige 
over toppen og helt lodret.
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Hydraulisk jordbor
Eikærs Maskinsaig er nok mest kendt 
for hegnsklippere, men de laver også et 
hydraulisk drevet jordbor til montering i 
trepunktsophænget på en traktor.

Hydraulikken gør at der ikke er gene
rende kraftoverføringsaksler. En anden 
fordel er at omdrejningsretningen kan 
vendes hvis man er ved at køre fast.

Den kan bruge bor på 10-50 cm dia
meter, og den kræver 30 liter olie/minut.
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Blomstertønde 
af robinie
Der var også et fint eksempel på anven
delse af skovens produkter - nemlig 
denne blomstertønde af robinie fra Han
delsfirmaet Theodor Jakobsen, Løkken 
(ikke med i kataloget fra messen).

Der er tale om et smukt bødkerhånd
værk. Tønderne er samlet med tønde
bånd og uden brug af lim.

Der laves to udgaver - dels lakeret 
og med sortmalede tøndebånd til 
indendørs brug - dels ubehandlet træ 
med galvaniserede tøndebånd til 
udendørs brug. Begge versioner laves i 
tre størrelser, med diameter 30 cm 
(volumen 20 liter) - 40 cm (50 liter) - 50 
cm (80 liter). Det er solidt arbejde - den 
store tønde vejer således 15 kg.

Hvis den fyldes med jord anbefales

det at bore huller i bunden først.
Robinie er særdeles velegnet til net

op et formål som dette, fordi veddet er 
meget varigt. I et forsøg i England har 
en pæl af robinie holdt 36 år (mod 27 år 
for eg og 19 år for amerikansk thuja). 
Veddet er desuden meget hårdt og slid
stærkt, det indeholder ikke stoffer der 
giver allergi, og ingen indholdsstoffer 
som er vandopløselige. Se mere i Sko
ven 9/99.

Det er tænkeligt at robinien er indført 
fra Ungarn hvor den største produktion i 
Europa foregår. Herhjemme bruges 
robinie en del i parker og haver, men 
kan også dyrkes i skoven under beskyt
tede forhold (grenene er skøre, så den 
er sårbar for isslag og kraftig blæst).
Det er et forslag til et nyt produkt i 
dansk skovbrug!
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Slåmaskine
Det tyske firma AS-Motor viste en ny 
slåmaskine med navnet AS65 Enduro. 
Den er især tænkt til renholdelse i jule
træskulturer - men kan måske også 
anvendes i løvtrækulturer.

Den er smallere end tidligere model
ler, så den passer imellem rækkerne. 
Der er to typer af knive, hvoraf den ene 
skærer græsset over, mens den anden 
skærer græsset i stykker, så det falder 
sammen. Den kan efter sigende klare 
temmelig højt ukrudt.

Den fås med både 2-takt og 4-takt 
motor. Maskinen har differentialspærre 
som udløses når man kommer til enden 
af rækken. Derved bliver maskinen 
meget nem at dreje.

Maskinen er helt ny, og Langesø er 
den første messe den er blevet vist på. 
På messen blev den udstillet af A.B. 
Egedius (som bor i Tyskland, men taler 
dansk). Prisen bliver omkring 22.000 kr.
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Juletræsfræser og 
klumpopgraver
Portaltraktorer bruges stadig i stort tal, 
og 6 producenter udstillede på messen.

Der fås mange typer af redskaber til at 
montere på maskinen, og Knoldsborg 
Plantage viste to nyheder:

Klumpopgraver
Der er flere som sælger nordmannsgra
ner med rod - enten som klumpplante 
eller i potte.

Det nye udstyr monteres på det ene 
af portaltraktorens ben og består af to 
U-formede jern. De drejer en kvart 
omgang omkring en vandret aksel og 
presses derved ned i jorden, hvorefter 
planten kan løftes op.

Juletræsfræser
Der kan også være træer som slet ikke 
er egnet til salg, og så vil man gerne af 
med dem hurtigst muligt for at få mere 
lys og luft i bevoksningen. Hertil bruges 
et fræseraggregat som er monteret på 
det andet ben af portaltraktoren.

Fræseren placeres vandret over - 
toppen af skrottræet. Med et wiretræk 
kører den på et par sekunder ned til 
jordoverfladen mens træet hakkes i 
stykker.

Fræseren er egnet til at fjerne træer 
som står spredt i en bevoksning. Den er 
ikke egnet til en totalrydning hvor der 
skal fjernes et stort antal træer.

Et lappetelt
Har man rejst i Nordsverige vil man 
have mødt de kegleformede lappkåtor- 
kegleformede telte som er udviklet af 
samerne og beklædt med rensdyrskind. 
Der er for længst lavet moderne udga
ver af teltdug, og telte fra det svenske 
firma Moskoselkåtan kan nu fås gen
nem Outfitter Kompagniet i Store Hed
dinge.

På Langesø viste man den næst
største model, Hattjåttekåtan, som kan 
rumme 75 mennesker siddende. De 
nederste par meter af siderne kan løftes 
op til vandret, og så kan der være 130 
mennesker under tag.

Teltet er meget rummeligt fordi der er 
høj rejsning på siderne, og der er ingen 
teltstang i midten (stængerne står ude 
langs kanten). Teltet kan varmes op på 
en halv time og kan derfor også bruges 
forår-efterår.

Prisen er 85.000 kr inkl. moms. Men 
det kan også lejes for 8.000 + moms + 
transport (på Sjælland).

Det største telt fra Moskoselkåtan 
rummer 149 personer og koster 
159.000 inkl. moms. Men der laves 
naturligvis også miindre udgaver helt 
ned til en størrelse der passer til få per
soner.

Teltet kan anvendes til mange formål 
på et skovdistrikt. Til fester, bryllupper, 
jubilæer mv. som man gerne vil holde 
ude i naturen på et smukt sted.

Eller det kan bruges som jagthytte.

Hvis man ikke har en hytte allerede - 
eller den eksisterende hytte er for lille 
eller hvis den ikke er placeret et egnet 
sted.
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Juletræsspidser
Der har i mange år været maskiner til spidsning af juletræer - 
idet bunden fræses ind til en bestemt diameter somi passer i 
en juletræsfod.

Disse maskiner er stationære, men Hedeselskabet viste 
også et lille fræsehoved som kan sættes på en boremaskine. 
Det fræser fra en diameter på op til 85 mm ned til 48 mm. 
Fræsehovedet koster 1700 kr og er egnet til miindre opgaver.

Batteridrevet saks
Der har i mange år været eldrevne sakse på markedet, bl.a. 
fra Makita, og nu markedsføres den franske Pellenc af det 
svenske firma Lotico. Den er udviklet til vinmarkerne hvor der 
hvert år skal laves et stort beskæringsarbejde.

Klipperen aktiveres fra håndtaget, og skæret bevæger sig i 
takt med fingerens bevægelse.

Ligesom Makita kan den skære op til 30 mm diameter, og 
batteriet på 2,1 kg ligger i et lændebælte. Opladningstiden 
opgives til 30-45 minutter (Makita 1 time), og batteriet kan hol
de til en hel dags ’’blandet beskæring”. Selve klippeaggrega
tet vejer 850 gram (Makita 1000 gram). Skæret er fra Sandvi- 
ken.

Prisen opgives til 11.500 kr (Makita ca. 7.500 kr).
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Hegn til skovrejsning
Skovhegn skal være ret solide, for de 
skal tit holde 15-20 år. Ved skovrejsning 
er det derimod ofte nok at hegnet hol
der 5-10 år, og derfor kan man bruge 
en lidt spinklere udgave.

Norup-Silva Hegn viste en sådan 
type hegn der sælges for ca. 50 kr min
dre pr. 100 m hegn - en besparelse på 
knapt 10%. Det nye hegn hedder 106- 
119 og ses til venstre på billedet, sam
menlignet med det velkendte skovhegn 
106-120 til højre.

I 106-119 er top- og bundtråd 2,0 
mm mod 3,0 mm i 106-120, og de øvri
ge tråde er 1,6 mm mod 2,0 mm. Heg
net er stadig 140 cm højt, og der er sta
dig 11 vandrette tråde. Hegnet kan kla
re lidt mindre belastninger ved træk i 
længderetningen, og det skal man tage 
højde for når hegnet strammes ud.

Til skovrejsning kan hegnet også bil
liggøres ved at anvende billigere try
kimprægnerede pæle.

PS
Tv

PETER SCHJØTTS Plantedele
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.
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DST t/02
Om bæredygtig drift af 
hede- og klitplantager.

I starten af september udkom årets 
første hæfte af DST - Dansk Skovbrugs 
Tidsskrift - noget forsinket.

Hæfte 1 og 2 rummer resultaterne fra 
et forskningsprojekt "Bæredygtig og 
flersidig træproduktion i hede- og klit- 
plantager”. Baggrunden for projektet er 
ønsket om en omlægning af skovdriften 
fra store ensartede flader af nåletræ til 
mere naturnære blandingsbevoksninger 
af løv og nål.

I det første hæfte er der tre artikler:
- Hvordan vil befolkningen se på 

omstillingen af hedeskovbruget, når 
plantagerne helt ændrer karakter?
Frank Søndergaard Jensen fra FSL ind
drager undersøgelser af befolkningens 
syn på skovdriften foretaget i 70’erne 
og 90’erne. Han vurderer at det nye 
skovbillede overordnet set vil blive 
opfattet positivt af skovgæsterne.

- Den nye form for skovdyrkning 
kræver betydelige ændringer i driftstek
nik og metoder til foryngelse. Kjell Sua- 
dicani fra FSL beskriver forskellige 
skovningssystemer og forskellige meto
der til at etablere skærm. Han ser også 
på forskellige metoder til jordbearbejd
ning der bruges ved plantning under 
skærm, herunder tidsforbruget til for
skellige redskaber.

- Driftsformerne har også betydning 
for flora og svampe i nåleskovene.
Knud Tybirk og Morten Strandberg fra 
DMU har set på vegetationen i to ældre 
forsøg med foryngelse i Giudsted og 
Feldborg Plantager, hvor der blev fore
taget to former for tynding.

Vegetationen i den unge granbe
voksning er meget mager og består af 
bølget bunke, mosser samt svampe. 
Tyndingen giver en tydelig øgning af 
tætheden af især mosserne, men der 
kommer ikke flere arter ind i bevoksnin
gen. Nogle af svampene er derimod 
ved at forsvinde fordi de er knyttet til fyr 
og lærk som er hugget i de første tyn- 
dinger.

DST sælges kun i abonnement og 
koster 200 kr inkl. moms om året. Abon
nement tegnes i Dansk Skovforening 
(Doris Jensen), e-post info@skovfore- 
ningen. dk, tlf. 33 24 42 66.
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Buderupholm Distrikt

- Rebild Bakker

G Zoom ind 
r Zoom ud 

Flyt centrum
r- Vælg distrikt på kortet 
F Vætø skov på kortet

tst udskriv kortet 
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Eksempel på et skærmbillede der viser et udsnit af Rebild Bakker 1 Himmerland.

Statens skovkort 
på nettet
Hvis man færdes i statsskove kan man 
tit have gavn af et skovkort for området. 
For ikke blot kan man finde vej, man der 
er også vist signaturer for træarter, 
alder, stednavne, fortidsminder osv.

Nu er det muligt at hente farvelagte 
skovkort på nettet. De dækker alle de 
188.000 ha skov- og naturområder som 
Skov- og Naturstyrelsen forvalter.

Der er lavet en særlig afdeling af 
Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside - 
http://skovkort.sns.dk (evt. skovogna- 
tur.dk/skovkort) - hvor man kan klikke 
på distrikter, herefter på stednavne, og

så kan man zoome ind, indtil man har 
fået en tilstrækkelig detaljeringsgrad.

Til sidst kan man så skrive kortet ud 
på sin printer. Det giver en rimelig kvali
tet - dog er det noget mere uklart end 
et trykt kort.

De elektroniske skovkort er i første 
omgang lavet som en hjælp i det dagli
ge arbejde for statsskovenes ansatte, 
men kan naturligvis også bruges af alle 
andre. Især kan de være en fordel ved 
statsskovenes anvendelse til friluftsfor
mål af enhver art, når alle interesserede 
kan få et kort over de områder de vil 
anvende.

Kilde:skovognatur. dk 21.8.02

Brdr. Svanebjerg ali>
^57"*

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

D

•'O

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

Forhandling af anlægsrør til overkørsler
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Lind afløser 
elm som bytræ
Elmen er meget velegnet som bytræ, 
men den er uaktuel efter at elmesygen 
har taget næsten alle træer. Når der 
plantes nye træer i gader og parker 
vælges der blandt ganske få slægter - 
lind, ahorn og eg udgør tilsammen 
omkring halvdelen af alle nye træer 
med lind som den mest populære.

Går man ud i de bynære skove bru
ges der også meget lind, men her er 
det eg som har førstepladsen.

Det fremgår af en undersøgelse fra 
Skov & Landskab (FSL) hvor man hav
de spurgt om træplantning i de fem 
største kommuner (målt i befolknings
tal): København, Århus, Odense, Ålborg 
og Frederiksberg. Det viste følgende 
fordeling i pot.:

Gadetræer
Tilia sp. 32%
Acer sp. 17%
Quercus sp. 12%
Platanus sp. 11%
Fraxinus sp. 8%
Andre 20%
- bl.a. Populus sp., Robima sp., Sorbus
sp

Parktræer
Tilia sp. 22%
Quercus sp. 13%
Acer sp. 10%
Fraxinus sp. 7%
Fagus sp. 6%
Andre 42%
- bl.a. Prunus sp., Crataegus sp., Plata
nus sp., Sorbus sp., Aesculus sp., Mal- 
us sp.

Bynære skove
Quercus sp. 16%
Tilia sp. 14%
Alnus sp. 13%
Fraxinus sp. 12%
Fagus sp. 11%
Andre 34%
- bl.a. Acer platanoides, Malus sp., 
Corylus avellana, Crataegus sp., Pinus 
sylvestris, Prunus avium, Aesculus hip- 
pocastanum

Inden for hver af de tre kategorier er der 
nævnt omkring tyve forskellige slægter,
og inden for hver slægt bruges typisk 1- 
3 arter. Til gader og parker bruges helt 
overvejende danske eller nordeuro
pæiske arter, men der er enkelte ekso- 
ter som platan, robinie, poppel og hes
tekastanje.

En tilsvarende undersøgelse er lavet 
i 99 europæiske byer. I Central- og 
Nordeuropa vælger man i store træk de 
samme arter - især lind og ahorn, men 
også hestekastanje, platan og robinie 
anvendes ofte. Mest udtalt er det i Nor
ge hvor 70% af de nyplantede træer i 
Oslo og Bergen er Tilia x vulgaris ’Palli
da’.

* , -! I;
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Lind er det mest almindelige træ i dan
ske byer, mens egen er mest anvendt i 
bynære skove.

Man løber en vis risiko når man sat
ser på så få arter, fordi der forsvinder 
mange træer hvis der kommer plante
sygdomme. De bedste eksempler er 
elmesyge i Nordeuropa, og platansyge 
plus diverse skadedyr og sygdomme 
på platan i Sydeuropa. Blandt nye syg
domme er ildsot på tjørn (som er set i 
København) og formentlig bladminérlar- 
ver i hestekastanjer.

Langt de fleste af de arter der plan
tes i gader og parker er store skovtræer. 
Det er ofte svært at skaffe den plads de 
har brug for, både over og under jor
den.

Derfor er man i en del byer begyndt 
at bruge små træarter som passer bed
re til de snævre forhold. Det er bl.a. 
arter inden for Crataegus, Prunus,
Pyrus, Malus og Sorbus. I Spanien har 
man gode erfaringer med disse træer - 
de er billigere i drift fordi de kræver 
mindre beskæring.

Kilde:Videnblad 4.6-25 i Park og 
Landskabsserien fra FSL

Vi har udsøgt de 
bedste skovplanter

GYLLEBO
PLANTEBESKYTTELSE

Begræns dine vildtskader 
med Gyllebo plantebeskyttelse.

Gyllebo plantebeskyttelse er et vildt- 
afskrækningsmiddel til anvendelse på 
løv- og nåletræer i skov, landbrug og 
have, hvor stor risiko for vildtskader 
forekommer. NYHED: Godkendt til mus 
på løvtræer.

Gyllebo plantebeskyttelse er et rent 
produkt, baseret på specialbehandlet 
blodmel, med tilsætning i form af natur
ligt bindemiddel og vegetabilske olier 
samt vand. Opløsningen er steriliseret.

Tre års prøver på Sveriges Landbrugsu
niversitet i Lund, samt omfattende prak
tisk anvendelse de sidste 7 år, har vist en 
stor beskyttelseseffekt. Bedst i forsøg.

• Formodentlig det mest miljøvenlige 
produkt på markedet.

• Produktet er ikke skadeligt for dig 
og dine omgivelser.

• Nemt at udbringe. Ingen fareklasse.
• Lav omkostning ved udbringning.
• Stor beskyttelseseffekt, ca. 6 mdr.

Forst Consult
Plantebeskyttelse ApS

Salgskontor: Pilehavevænge 22 
2625 Vallensbæk

Telefon: 43 64 48 48, Fax: 43 64 06 49 
Mobil: 21 46 06 48 

E-mail: info@gyllebo. dk

- og du kan købe dem 
www.forstplant.dk
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Træhuse bliver mere og mere udbredt. Som I dette parcelhuskvarter syd for Gilleleje i Nordsjælland - 4 ud af de 7 huse på bille
det er af træ.

Træhuse til helårsbrug 
har en stigende mar
kedsandel, og hvert 9. 
parcelhus er i dag af 
træ.

Der bringes forslag til 
en række projekter som 
kan øge interessen for 
træhuse - og måske 
afsætningen af dansk 
nåletræ.

Danskerne har i århundreder boet i 
stenhuse - først mursten og i nyere tid 
beton. Træ har stort set kun været brugt 
i fritidshuse, men i begyndelsen af 
90'erne begyndte træ at blive mere 
almindeligt til helårsbrug. I 1998 blev 
der lavet ca. 400 træhuse, året efter 
blev det ca. 500, og i 2000 blev det til 
ca. 475.

Fremgangen er sket i eri periode 
hvor det samlede antal nye huse er fal
det fra 7341 i 1998 til 6500 i 2000. Det 
betyder at træhusene har øget deres 
markedsandel fra 8% i 1998 til 11% i 
2000.

Disse tal stammer fra Træbranchens

Oplysningsråd (TOP) der sendte spør
geskemaer ud til 65 virksomheder som 
laver træhuse. Der kom svar fra 24, og 
de fleste større producenter er med 
blandt disse.

TOP har også forsøgt at se på mar
kedet for sommerhuse, men det er 
sværere at få pålidelige tal. Tallene viser 
at der primært bygges nye huse i 
størrelsen 100-200 m2.

Der blev bygget 1200 fra 1998 til 
1999 og 800 fra 1999 til 2000. Ten
densen er for nedadgående, men ind
trykket er at de fleste laves af træ, end
da med svagt stigende tendens.

TOP tilføjer at der bruges også mere 
træ i etageejendomme og erhvervsbyg
geri. Ikke kun til vinduer, døre og gulve, 
men også til facader og bærende kon
struktioner.

By og Byg (tidligere Statens Bygge
forskningsinstitut) siger at baggrunden 
for anvendelsen af træ dels er træets 
mange gode miljøegenskaber, dels en 
reaktion mod betonhusene fra 60'erne 
og 70’erne. Træ bliver brugt til at 
blødgøre arkitekturen og give den et 
mere humanistisk udtryk.

Mange stilarter
Redaktionen har lavet en større under
søgelse af det danske marked for enfa-

TEMA
OM TRÆHUSE
Dette nummer af Skoven rummer en 
række artikler om træhuse - forstået 
som enfamilieshuse til helårsbrug.

- Denne artikel omtaler hvor man
ge huse der laves og giver nogle for
slag til at fremme træhusbyggeriet.

- Artiklen side 376 omtaler hvad 
der tæller når en huskøber skal 
beslutte sig for et træhus. Det helt 
afgørende er egenskaber ved huset 
selv - og emner som råvare, skov
drift og certificering er ret uvæsentli
ge.

- Artiklen side 381 er en liste over 
de fleste af de firmaer som findes på 
det danske marked med omtale af 
bl.a. råvare og pris på huset. Listen 
er et godt værktøj for alle der overve
jer at bygge nyt.

- Artiklen side 389 fortæller om en 
af de meget få producenter der 
anvender dansk træ - nemlig til byg
ning af bjælkehuse af douglasgran.

De tre førstnævnte artikler er illu
streret med en række eksempler på 
de huse der sælges herhjemme.

374 SKOVEN 9 2002



AHVEHDELSE AF TBÆ

miliehuse til helårsbrug. Det viser sig at 
man kan få huse i mange stilarter.

Den største gruppe er det traditionel
le svenske hus: Facade med brædder 1 
på 2, småsprossede vinduer, hus i 11T 
plan (dvs. delvist udnyttet 1. sal), halv
tag foran hoveddøren.

Men ganske mange producenter - 
heraf de fleste danske - afviger fra den
ne model. De laver store vinduer ofte til 
gulv, hus i 1 plan, loftet ført op til kippen i 
stuen så der kommer meget lys ind osv.

Og enkelte producenter tilbyder 
huse som er så langt fra den traditionel
le stil at man slet ikke tænker på træhus 
når man ser det.

Smag og behag er forskellig - men 
det er vigtigt for træhusenes fremtid at 
der er mulighed for at vælge mellem en 
række forskellige arkitektoniske udtryk.

Stort træforbrug
Træhuse bruger store mængder træ, 
meget af det af god kvalitet. Til et bræd- 
dehus bruges typisk 10-20 m3 træ, og til 
et bjælkehus omkring 50 m3. Med et 
byggeri på ca. 500 huse om året anven
des der betydelige mængder træ til 
helårsbrug. Denne udvikling må da kun
ne mærkes på danske savværker?

Nej, her kniber det desværre. For 
som det fremgår af de følgende artikler 
har redaktionen kun fundet to produ
center som anvender dansk træ til den 
meget vigtige del af huset - nemlig 
facaden: Douglas Bjælkehuse i Karup 
bruger douglas til bjælkehuse. Og Eid- 
nes Træhuse i Horsens laver huse i 
norsk stil med brædder af dansk gran.

Der indgår nok dansk træ andre ste
der i huset. En del af de danske produ
center anvender dansk konstruktions
træ i stolper, spær, regiar og andre 
skjulte trædele. Nogle lægger trægulve 
fra Junckers, og der er sikkert spånpla
der fra Novopan i en del køkkenelemen
ter. Osv. Osv.

Men alligevel får de danske savvær
ker ikke tilstrækkelig del i den stigende 
interesse for træhuse. Er det traditioner 
der siger at kun nordisk træ kan bruges, 
eller er det danske træ ikke egnet? En 
af de danske producenter mente at 
dansk træ sikkert kunne anvendes, men 
at de valgte træ fra Nordsverige for at 
undgå spørgsmål fra køberne.

Jens Kølbæk fra Douglas Bjælkehu
se fortæller om meget stor interesse når 
han holder åbent hus. Mange undrer 
sig over at douglas kan dyrkes i Dan
mark, men der er ikke problemer med 
at sælge husene.

Jens Kølbæk kan lave 4 huse om 
året og er optaget næsten et år frem.
Og da han ikke ønsker at forretningen 
skal blive større har han nu lavet aftaler 
med 3 andre firmaer om at lave huse 
efter den model han har udviklet. Så 
noget tyder på at man kan godt sælge 
danske huse hvis bygherren er sikker 
på at det er et godt produkt.

sf

PRODUKTUDVIKLING 
AF TRÆHUSE
Der skal gøres en indsats for at fastholde og øge træhusenes markedsandel, og 
der skal nok især gøres en stor indsats hvis danske savværker skal komme ind 
på dette marked. Redaktionen giver derfor en række forslag til projekter somi kan 
øge afsætningen:

Kvaliteten af dansk træ til bygning af helårshuse
For danske savværker er det afgørende at vide om dansk træ har en kvalitet så 
det kan anvendes i huse. En uafhængig instans kan sammenligne dansk gran af 
god kvalitet - fra hedeplantager og gruset moræne - med typisk svensk gran fx 
fra Småland og fra Norrland. Sammenligningen skal gå på anvendelsen til de 
mest almindelige dele i et hus - facade, indvendige vægge, bærende konstruk
tioner i vægge og tag.

Resultatet skal foreligge som et teknisk dokument henvendt til ingeniører og 
arkitekter som udvikler typehuse. Desuden laves en kort populær udgave hen
vendt til køberen om hvilke råvarer der kan bruges i huse.

Effektivisering af byggeprocessen
Mange producenter fortæller om hvordan de effektiviserer byggeprocessen og 
øger kvaliteten ved at lave præfabrikerede elementer på en fabrik. Måske kan 
dette elementbyggeri forbedres yderligere - eller der kan hentes gevinster andre 
steder i byggeriet. En nærmere undersøgelse af typiske byggerier kunne give 
forslag til forbedringer af arbejdsgangen.

Udvikling af ny arkitektur
Hvis der skal sælges flere træhuse bør køberne kunne vælge mellem mange for
skellige typer, så alle kan finde et hus efter sin smag.

De fleste fabrikater på det danske marked ligger tæt op ad en ret traditionel 
stil inspireret af svenske træhuse. Derfor er der behov for at udvikle nye former 
for arkitektur, egnet til træhuse. Det kunne ske i form af en arkitektkonkurrence.

Udvikling af danske egnshuse
Der har tidligere været forskellige stilarter i husbygningen i forskellige dele af 
landet. Men mange af disse egnskarakteristika er forsvundet gennem typehus 
byggeriet.

Som en variant af ovenstående forslag kunne man forsøge at udvikle træhuse 
som har elementer af oprindelig dansk byggeskik, typisk for forskellige landsde
le. Det kunne måske føre til at man markedsførte ”et jysk hedehus, lavet af gran 
fra jyske hedeplantager”.

Vedligeholdelse
Mange producenter fortæller hvordan facaden skal vedligeholdes, og de anviser 
forskellige metoder. Der findes et utal af midler på markedet, og derfor er der 
behov for en vurdering fra en uafhængig instans, rettet mod de mange nye 
husejere.

Man bør også vurdere i hvor høj grad det er nødvendigt at bruge trykimpræg
neret træ hvis man også bruger konstruktiv træbeskyttelse (dvs. beskytter træet 
mod opfugtning gennem udformningen af selve konstruktionen).

I den forbindelse vil det være særlig interessant at vurdere om grantræ kan 
anvendes uden behandling. Grantræ har den gode egenskab at veddet lukker 
porerne ved tørring, så det ikke optager vand.

Et godt eksempel er nogle skure af dansk og svensk gran som blev opført i 
skovene i 1895. Formålet var at sammenligne svensk og dansk gran, fordi den
gang troede man (heller) ikke at dansk gran kunne bruges.

100 år efter kunne det konstateres at skurene var næsten uskadte, hvis de var 
behandlet korrekt. Og ingen kunne se forskelle på danske og svenske gran
brædder (se Skoven 10/95).

Nogle af disse projekter kan måske gennemføres af branchen selv. Men det vil 
også være en oplagt opgave at søge om støtte fra Produktudviklingsordningen 
for Skovbruget og Træindustrien som i indeværende finansår råder over 4 mio. 
kr.
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Kalmar hus i Svanninge som blev tilladt efter der var søgt om dispensation fra lokalplanen.

Når danskerne beslutter 
sig for et nyt hus ser de 
først og fremmest på om 
det opfylder deres behov
- indretning, materialer, 
energiforbrug, indeklima
- og om prisen er den 
rette.

Der bruges ikke man
ge tanker på råvaren - 
træet. Og heller ikke om 
hvilken form for skov
drift det stammer fra, 
om det er certificeret 
osv.

Skovens redaktion har gennemgået et 
stort antal brochurer og hjemmesider 
for firmaer der sælger helårshuse af 
træ. Et af formålene har været at se 
hvordan husene præsenteres, og hvilke 
argumenter der bruges for at vælge 
netop dette hus.

Det sker ud fra betragtningen om at 
husfirmaerne ved hvad der tæller når

en bygherre skal beslutte sig for et hus. 
De ved hvilke spørgsmål de plejer at få 
og forsøger utvivlsomt at besvare dem 
allerede i brochurer og hjemmesider. 
Som skovbruger er man især interesse
ret i at se hvilken rolle skovbruget og 
råtræet spiller.

Råvaren
De fleste fortæller hvilken råvare de bru
ger, men gør ikke meget ud af emnet. 
Langt de fleste huse er af rødgran og 
skovfyr fra de nordiske lande. Sverige 
er førende, og der kommer mindre 
mængder fra Norge og Finland. En del 
svenske producenter fortæller ikke 
præcist hvorfra træet kommer - men 
hvis fabrikken ligger i Småland kommer 
træet nok derfra.

Kun to bruger dansk træ i facaden - 
Douglas Bjælkehus bruger douglas fra 
især Jylland, mens Eidnes laver huse i 
norsk stil af dansk gran.

Nogle tilbyder sibirisk lærk, mens 
enkelte henter fyr og thuja (’’ceder") i 
Nordamerika. Veddet af lærk og thuja 
indeholder stoffer der giver en del 
beskyttelse mod nedbrydning. Begge 
træsorter er dyrere end fyr og gran.

På visse dele af råtræmarkedet er 
der hård konkurrence fra Østeuropa, 
men det synes ikke at være tilfældet i

husbranchen. Der er én som køber 
huse i Rusland (og en producent af fri
tidshuse der får træ fra Estland) - det er 
alt hvad redaktionen har stødt på.

Omkring 1/3 fortæller hverken om 
træsort eller område. Det er muligt at 
nogle af disse får træet fra Østeuropa, 
men har valgt at gå let hen over emnet.

Skovdrift
Skovdriften i de områder hvor træet 
kommer fra bliver der heller ikke gjort 
meget ud af. De tydeligste eksempler 
er:

Hjåltevadshus nævner at den sven
ske hugst er lavere end tilvæksten, og 
at træ er en fornybar råvare som indgår 
i et naturligt kredsløb.

Kalmar huse skriver at "bekymringer 
over regnskovenes fremtid er over
flødigt, fordi det fyrre- og grantræ som 
Kalmar bruger stammer fra skandinavi
ske skove hvor der sørges for genplant
ning."

Nogle viser et skovbillede som tegn 
på hvorfra træet kommer, og det rum
mer en vis underholdningsværdi. Jep
pesen Bjælke fortæller således at de 
bruger "langsomt voksende fyrretræ fra 
det nordlige Sverige” og viser et billede 
af en granskov. Endnu bedre er Skarrid- 
sø fritidshuse som bruger samme tekst
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Forbud mod træ
Selv om der bygges stadigt flere 
træhuse er der en del steder hvor 
det ikke er lovligt at bygge i træ. De 
lokale byggevedtægter foreskriver at 
helårshuse skal være i mursten eller 
beton.

Det er som regel et levn fra gamle 
dage og bygger på forestillinger om 
at træhuse er af dårlig kvalitet. De 
træhuse som findes på det danske 
marked kan imidlertid med lethed 
opfylde alle myndighedskrav.

Hvis man ønsker at bygge et 
træhus kan det derfor være nødven
digt at ændre lokalplanen - men det 
er ofte ret enkelt.

I et eksempel fra Svanninge på 
Sydfyn var der et sådant forbud i et 
mindre parcelhuskvarter som var 
lagt ud for en del år siden. Skovfo
ged Per Bak (tidl. Ravnholt) ville som 
skovbruger bygge et træhus, og han 
søgte derfor om dispensation for 
lokalplanen.

En nabohøring viste at ingen hav
de indvendinger. Og da der først var 
taget hul på bylden var der i de føl
gende år yderligere to bygherrer 
som fik ønskede at lave træhuse.

Konstruktiv træbeskyttelse bruges i 
næsten alle træhuse. Stort tagudhæng 
holder regnvand væk, fundamentet er 
hævet over terræn, og der er fliser eller 
sten langs kanten. (Demonstrationshus 
fra Jeppesen bjælkehus).
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En del producenter tilbyder også sibirisk lærk på facaden, fordi dette træ er natur
ligt imprægneret. Her ses lærk til venstre, trykimprægneret gran til højre.

med et billede af thuja som må være fra 
Nordamerika.

Det er stort set alt hvad der har 
været. Konklusionen må være at meget 
få kunder stiller spørgsmål om skovdrif
ten.

Certificering
Begrebet certificering af råtræ er 
næsten ukendt. Kun tre firmaer har 
nævnt begrebet:

Scanwo skriver at de leverer materia
ler af "det bedste FSC certificerede ker-

netræ" - men ikke noget om hvad det 
betyder.

Skovbo skriver at de køber træ fra 
certificerede skovbrug hvor der plantes 
to nye træer for hvert fældet (men ikke 
hvilken form for certificering).

Hornsherredhuse skriver at flere af 
deres leverandører er certificerede 
(men ikke hvilken form - det kan også 
være ISO 14000 eller 9000 certifice
ring).

Det er faktisk ret let at få certificeret 
træ på det danske marked. Store dele

Hvis et træhus vedligeholdes efter forskrifterne kan det holde i mange år. Dette 
Anneberghus på 148 rrf i VE plan er 30 år gammelt. Det males hvert 5. år. og mate
rialerne koster ca. 4.000 kr. I de 30 år er der ikke udskiftet et eneste stykke træ - 
heller ikke et sternbræt.
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Model af gulv, væg og loft i et typisk 
bræddehus. (EBK huse).

Model af vægkonstruktionen i et typisk 
bjælkehus: To sæt af bjælker med isole
ring imellem. (Jeppesen bjælkehus).

INNERVAGG

9 mm gips 

15 mm rlspont
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YTTERVAGG

Lo ckl akt span el

7 mm luftning 
bakom spikrege

12 mm board

170 + 45 mm 
isolering

15 mm rlspont

9 mm gips

Vægkonstruktion i Såvsjo huse.

af trælasten fra Nordsverige er FSC 
certificeret, og en mindre del fra Syd
sverige har PEFC certifikat. Så godt 
som alt træ fra Finland og Norge er 
PEFC certificeret. En pæn andel af hus
ene på det danske marked kunne altså 
få certifikat på råvaren til huset. Men 
der er øjensynlig ingen kunder som 
spørger efter det.

Smalringet træ
Den mest præcise oplysning om veddet 
er årringsbredden.

Alle de producenter som får træ fra 
den nordlige del af Skandinavien under
streger at træet er smalringet, og det 
giver lang holdbarhed. Træets egenska

ber nævnes altså fordi det har betyd
ning for husets levetid og husejerens 
indsats med vedligehold.

CO2, energi og genbrug 
Træ er et miljøvenligt råstof sammenlig
net med mursten, stål og plastic. Træ 
produceres af vand og COz, og det 
gendannes til stadighed i skoven.

Kun 1 omtaler dette meget kort: 
Hornsherredhuse nævner at man be
grænser udledning af CO? ved at vælge 
deres hus, dels fordi energiforbruget er 
lavere, dels fordi træ er CO? neutralt.

En anden fordel ved træ er at det 
kan bortskaffes ved forbrænding, og 
her kan man udnytte træets energi

indhold. Dette nævnes slet ikke. For
mentlig fordi man tænker ikke på bort
skaffelse når man anskaffer et hus som 
gerne skulle kunne holde 100 år eller 
mere.

Indeklima - allergi 
Næsten alle nævner at træhuse har et 
godt indeklima og er godt for allergike
re. Det er også korrekt fordi træet kan 
optage og afgive fugtighed. Træhuset 
er derfor lettere at holde tørt så svampe 
og støvmider ikke trives.

Det afgørende for indeklimaet er dog 
valget af materialer, hyppig manuel eller 
mekanisk udluftning, samt en fornuftig 
rengøring.

Man får en god start hvis huset kan 
lukkes på få dage, så materialerne ikke 
opfugtes af regn. Mange producenter af 
træhuse viser hvordan råhuset kan luk
kes i løbet af få dage gennem element
byggeri. Det tager længere tid at opføre 
murstenshuse, og de skal ofte affugtes 
efter at taget er lagt fordi der er tilført 
vand i forbindelse med byggeriet.

Energiforbrug
Et lavt energiforbrug fremhæves af 
mange firmaer. Træ har her en fordel da 
det er en dårligere varmeleder end 
sten.

Bjælkehuse med bjælker på 100-150 
mm tykkelse kan udnytte træets isole
rende egenskaber - men de fleste huse 
har brædder på ca 20 mm hvor træet 
kun isolerer lidt. Alle træhuse (bortset 
fra blokhuse af store stammer, såsom i 
Skoven 8/02) har derfor behov for 
ekstra isolering.

Vikinghuse skriver at en familie med 
to børn i et hus på 150 m2 typisk bruger 
450 kr/måned til varme og varmt vand 
(naturgas, 99-priser). Hjåltevadshuse 
opgiver også 4-500 kr/måned,

Trelleborg har et særligt produkt i 
form af varemærket ”0-energi huse” ®. 
Det betyder at man normalt kan klare 
sig med gratisvarmen fra elektriske 
apparater og fra beboerne. Hvis tempe
raturen kommer under 0 er der dog 
behov for ekstra varmekilder.

Flere producenter skriver at de har 
mere isolering end krævet, og at de har 
3-lags energiglas og ventilation med 
varmegenvinding. De kommer dermed 
lavere end ”de såkaldte 0-energihuse”.

Skovbo bjælkehuse skriver at deres 
huse er 30-35% billigere at opvarme 
end tilsvarende murstenshuse, opført 
efter gældende lovkrav, fordi der er 
mere isolering i væggene, og de anven
der superlavenergiglas.

Konklusionen er at et lavt energifor
brug ser ud til at være væsentligt for 
mange huskøbere. Træhuse uden pro
blemer kan opfylde kravene i lovgivnin
gen, og temmelig mange huse går en 
del længere end krævet.

Vedligehold
Mange firmaer gør en del ud af at for-
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Nogle træhuse har træ på alle Indvendi
ge vægge, som i EBK huset øverst.
Hvis man ikke ønsker at se på så meget 
træ kan man opsætte gipsplader på en 
del af de indvendige vægge som i Kal
mar huset til venstre. Mange producen
ter har dog som standard gipsplader på 
indvendige vægge - bl.a. fordi det 
reducerer prisen (Anneberghus).

tælle om vedligeholdelse - nemlig at 
det er ret enkelt og billigt, selv om huset 
består af træ.

De fleste begrænser vedligeholdel
sen ved at bruge trykimprægneret træ 
til facaderne. Enkelte bruger ubehand
let gran (som lukker porerne når det er 
tørt og derved ikke kan optage vand), 
ligesom man kan få huse af lærk og 
thuja.

Flere foreslår fx at male med træbe
skyttelse når huset er opført, igen året 
efter og derefter hvert 3.-5. år. Efter 
sigende kan to mand lave det på én 
dag.

Trelleborg forhandler en svensk træ
beskyttelse som kan holde 10 år.

Amerlink bjælkehuse skriver at huset 
skal behandles med et svampe- og in
sektdræbende middel straks efter fær
diggørelse. Syd- og vestvendte facader 
skal de første år behandles hvert år, de 
øvrige kan stå flere år. Behandlingen 
tager 1-2 dage om året.

Skovbo bjælkehuse skriver at de 
første år skal huset males relativt hyppigt, 
især mod syd og vest, men med tiden 
skal det kun males hvert 4.-7. år. Et hus 
på 140 m2 klares af 2 mand på 2 dage.

Det bedste er at holde vandet væk 
fra træet på forhånd, og så godt som 
alle producenter følger principperne for 
konstruktiv træbeskyttelse (træet 
beskyttes gennem udformningen af

huset). Der er således et stort tagud
hæng som beskytter mod regn, funda
mentet er hævet et stykke over jord
overfladen, mange lægger sten eller fli
ser langs husmuren, der er drypkanter 
under vinduerne osv.

Pris
Prisen er naturligvis væsentlig når man 
skal købe et så dyrt produkt som et hus. 
De firmaer som opgiver prisen nævner i 
reglen et beløb i størrelsesordenen 
8.000 - 12.000 kr/m2 inkl. moms.

Der er her regnet med et nøglefær
digt hus med alle installationer, men 
uden grund. Der kan være forskelle på 
udførelsen, hvordan huset er udstyret, 
mulighederne for individuelle løsninger, 
samt kvaliteten af de valgte materialer. 
Derfor er det svært at sammenligne 
husene alene på prisen.

Næsten alle tilbyder besparelser 
gennem selvbyg, hvor man får leveret 
materialer og laver alt selv. Prisen kom
mer så ned omkring 3-5.000 kr/m2. Man 
kan også vælge forskellige varianter af 
medbyg hvor byggefirmaet lukker 
huset, hvorefter man selv laver det ind
vendige. Her er prisen typisk 6-8.000 
kr/m2.

Træhuse er velegnet til selvbyg sam
menlignet med stenhuse, fordi materia
lerne er lette at håndtere, og de er lette 
at tildanne med ret simpelt værktøj.

Nogle producenter mener at prisen 
er lavere end traditionelle stenhuse, 
men de fleste skriver ikke noget. Det er 
svært at sammenligne fordi kvaliteten 
og udformningen af huset varierer. Pri
ser fra to større producenter af mur
stenshuse ligger på 8-10.000 kr/m2 og 
7.800-8,500 kr/m2. Prisforskellen mellem 
træhuse og stenhuse er nok beskeden.

Forsikring og finansiering 
Flere firmaer oplyser at der ikke er for
skel mellem træhuse og stenhuse hvad 
angår forsikring og finansiering.

Hurtigt byggeri
Mange producenter fortæller at de laver 
præfabrikerede elementer på en fabrik. 
Det er mere rationelt at lave arbejdet 
indendøre under bekvemme forhold, og 
når man går i gang kan huset lukkes i 
løbet af 1-3 dage på byggepladsen.

Man undgå opfugtning af bygge
materialer som følge af dårligt vejr, og 
der bliver færre problemer med allergi i 
det færdige hus. Kortere byggetid giver 
lavere byggerenter og dermed billigere 
byggeri.

Vigtigste argumenter 
Hvad er så de vigtigste argumenter for 
bygherren? Det er helt banalt husets 
indretning, at man kan få den størrelse 
og udformning der opfylder familiens 
behov, at man kan vælge materialer, at 
prisen er fornuftig og kan sænkes gen
nem medbyg eller selvbyg, at der er et 
godt indeklima, at huset er pænt at se
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Trelleborg har registreret navnet "O-energihus” for deres huse. 
Det betyder at huset normalt ikke skal tilføres varme når ude- 
temperaturen er over 0.

Møllebæk huse startede lige som de fleste andre danske pro
ducenter med at bygge fritidshuse, men laver i dag alene 
helårshuse.

på, at der er mulighed for rådgivning til 
at afklare familiens ønsker osv. osv.

Konklusion
Køb af et hus er nok den største inve
stering som næsten alle mennesker 
foretager. Derfor er det ikke overrasken
de at det helt afgørende er om huset 
kan udformes så det opfylder familiens 
behov. Det betyder at faktorer som

indeklima, energiforbrug vedligeholdel
se - og prisen - også er vigtige. 
Huskøberen er fokuseret på husets 
brugsegenskaber og ikke spor andet.

Alt hvad der vedrører træet omtales 
meget lidt: Råvarens egenskaber, skov
driften, certificering af råtræet, træets 
miljøegenskaber.

Når husfirmaerne ikke gør meget ud 
af dette er det måske også fordi det

kunne føre til tilsvarende spørgsmål om 
de mange andre produkter i huset: 
tagsten, isolering, fliser, hårde hvide
varer osv. En eventuel miljøanalyse skal 
jo omfatte hele huset og ikke kun én af 
råvarerne. En sådan analyse ville blive 
meget omfattende, og det ser ud til at 
bygherren slet ikke ønsker at gå i dyb
den på det område.

Gren- og stenknuser

i

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

Blåkildevej 8 ■ Stubberup ■ DK 5610 Assens 
Tlf. 64 79 10 75 - Fax 64 79 11 75 - Mobil 40 56 77 46 

Sjælland: 40 34 87 46 • e-mail: info@interforst.dk 
www.interforst.dk
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Japa 2100
Brændemaskinen for grove stammer

A

Japa 2100 klarer træ med diameter op til 350 mm. 
Den nye model 2100 saver og kløver stammerne i én 

arbejdsgang

Ring og forhør nærmere på tlf.: 7515 5033

Handelsfirma
Jørn Bolding A/S

Håndværker-vej 55 - 6710 Esbjerg V 
mail: bolding@bolding.as

www.braendeidover.dk
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Hornsherredhus - et dansk hus med vægt på energibesparelser.

I
\
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Ålvsbyhus i traditionel svensk stil.

Der er mange producen
ter af helårshuse af træ. 
Husene beskrives kort - 
bl.a. råvaren hvis den 
oplyses.

Listen bringer de fle
ste større producenter, 
men gør ikke krav på at 
være komplet.

Giv denne liste til en 
bekendt som overvejer 
af bygge nyt hus - eller 
byg selv et træhus!

I denne artikel bringes en kort præsen
tation af en række af de firmaer som 
sælger træhuse her i landet. Der omta
les kun helårshuse (men mange af fir
maerne sælger også fritidshuse).

Firmaerne præsenteres ganske kort, 
og der beskrives hvilke råvarer de bru
ger. Der nævnes en pris pr. rrf. Prisen 
skal kun betragtes som omtrentlig. De 
fleste producenter indregner alle instal
lationer, malerarbejde, hårde hvidevarer 
mv. Men der er en del forske! på udstyr 
i husene, valg af materialer og udførel
se.

Til sidst nævnes telefon nummer og 
hjemmeside; hvis det er et udenlandsk 
firma da på den danske forhandler.

Det er meget varierende hvad firma
erne oplyser - derfor er nogle firmaer 
beskrevet meqet kortfattet.

Red.

1. HUSE 
AF BRÆDDER
Ydervæggen er brædder på ca. 2 cm 
tykkelse, ofte 1 på 2. Brædderne er 
fastgjort på en stolpekonstruktion, der 
er et lag isolering, og indervæg er gips
plader eller brædder.

Kalmar-huse
Har lavet 8000 fritidshuse på 30 år og 
betegner sig som Danmarks største 
producent. I de sidste 7 år har de også

lavet helårshuse. Fabrik ligger i Bram
ming.

Ydervægge 22 mm trykimprægnere
de brædder, indvendigt 16 mm bræd
der. Skillevægge og lofter også 16 mm 
brædder. Træet er fyr og gran der 
"importeres fra skandinaviske skove 
hvor der sørges for genplantning.’’ Lærk 
tilbydes til en merpris på knapt 20.000 
kr.

Priser omkring 8.000 kr/m2. 76 56 10 
11, www.kalmar-huse.dk

Trelleborg
Har lavet helårshuse til det danske mar
ked siden 1965, og der er lavet mere 
end 2.000 huse i "superisoleret” 
udførelse. Normalt leveres 11T plans 
huse med høj tagrejsning, men de kan

også lave 1-plans huse med lavere tag. 
Eksporteres til en række lande også 
uden for Europa.

Udvendigt 22 mm trykimprægneret 
fyr, stolpekonstruktion også imprægne
ret fyr, indvendigt gipsplader. Der ydes 
50 års garanti mod råd og svamp i 
skjulte konstruktioner.

Efter 1973 blev navnet 0-energi- 
huset” © registreret som varemærke.
Det betyder at gratisvarmen fra perso
ner, maskiner og belysning er nok til at 
opnå den ønskede temperatur så læn
ge udetemperaturen er over 0 grader. 
Der er ventilation med varmegenvinding 
af udsugningsluften. Som varmekilde i 
frostperioder foreslås små elradiatorer 
eller brændeovn.

Nettoenergibehovet (dvs. varmetab)
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Mange danske producenter søger at få mest muligt lys ind 
ved store vinduer til gulv og ved at føre loftet op til kippen, så 
der er plads til et ekstra vindue. (EBK hus).

Kår nhus - et svensk hus i en god kvalitet.

for den nyeste generation forventes at 
komme ned på 2000 kWh/år, mens det 
seneste bygningsreglement kræver 
7000 kWh. Et murermesterhus fra 
50’erne med hulmur, utætte vinduer 
med forsatsramme og 50 mm isolering 
på loftet har et varmetab på ca. 27.000 
kWh.

45 85 44 55, www.trelleborg.dk

Hornsherredhus
Grundlagt i 1997 og laver vægelemen
ter i fabrik i Kirke Hyllinge. Energiudgif
terne er lavere end ’’såkaldte 0-energi 
huse” gennem varmegenvinding, 3-lags 
vinduer med energiglas og gulvvarme.

Det anvendte træ "har groet lang
somt i nordsvenske skove. Den slags 
træ holder i flere hundrede år! Det er 
Deres sikkerhed for god kvalitet”. Træet 
er ikke trykimprægneret.

Udvendigt bruges 28 mm brædder, 
indvendigt krydsfiner og gipsplade.

46 40 34 88, www.hornsherredhus.dk

Møllebæk Huse
Laves på fabrik i Jels. Grundlagt 1972. 
Indgår nu i MSH Huse sammen med 
Jeppesen Bjælke og Skarridsø (kun fri
tidshuse); de tre fabrikker i MSH har 
siden 1972 bygget over 5000 huse 
(overvejende fritidshuse).

Bruger ’’kernetræ fra gamle fyrre
træer, vokset op i det nordlige Sverige”. 
Udvendigt 19-22 mm trykimprægneret, 
indvendigt 15 mm brædder.

Priser 8.700-9.600 kr/m2. 75 66 53 
00, www.msh-huse.dk

EBK Huse
Udvendigt 22 mm brædder trykim
prægneret svensk gran, indvendigt 2

lag plader. Sælger 150 huse om året, 
heraf 20-30 helårs.

Pris 9.500-10.500 kr/m2. 58 56 04 00, 
www.ebk.dk

Anebyhus
Svensk hus somi laves i Småland af træ 
skåret på eget savværk. Firmaet kan 
føres tilbage til 1870.

Savværket skærer 50.000 m3 om 
året, og 1/5 af dette træ bruges i husfa
brikken som laver 200 huse om året. 
Råvaren er ’’langsomtvokset højkvalita
tiv gran fra det smålandske højland".

Pris 8.500-12.000 kr/m2. Træhusgrup
pen, 49 20 20 34, www.eksjohus.dk 
(www.anebyhus.se)

Ålvsbyhus
Svensk fabrik grundlagt i 1960. Siden 
da produceret 20.000 huse i de nordi-

Eidnes laver helt traditionelle norske 
huse med træskærerarbejder.

*
l:Å

Såvsjo Tråhuse laver mest huse i svensk stil, men kan også lave træhuse med pud
set facade og store vinduer.

'
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Anneberghus - mange svenske huse er i VA plan. Vikinghuse har en meget høj gavl som minder om en skibss

tævn.

ske lande, der laves 5 huse om dagen. 
Produktion i Nord- og Sydsverige. 
Betegner sig som Nordens førende pro
ducent af præfabrikerede sektionshuse 
i træ, og fabrikkerne hører til de mest 
effektive i Europa.

Har den højeste kvalitetsklassificering 
af Byggnadsgaranti, og på hjemmesi
den er vist meget fine regnskabstal.

Priser 6-7.000 kr/m2. 70 15 15 20, 
www.alvsbyhus.dk

Anneberghuse
Fabrik syd for Goteborg, har eksisteret i 
over 50 år. Elementer leveres fra fabrik, 
og råhuset kan rejses på en dag.

Pris: 9.500-10.500 kr/m2.
Svenske Træhuse, 87 25 06 99, 
www.svensketraehuse.dk(www.a-hus.se)

Såvsjo Tråhus
Svensk fabrik i Småland, grundlagt i 
1968. Der leveres færdige elementer fra

fabrik, og huset kan lukkes på 3 dage. 
Laver som udgangspunkt typiske sven
ske huse, men der laves også huse 
med store vinduer, runde vinduer eller 
med pudsede facader. Ydervægge har 
brædder både indvendigt og udven
digt; der bruges ikke imprægneret træ.

Pris: 9-11.000 kr/m2. 45 85 53 00, 
www.traehus.info

Green House
Grundlagt i 1996 og laver huse til Dan
mark, Tyskland og Grønland. Fabrik i 
Kongerslev har kapacitet til 50 huse om 
året. De laver både helårs- og fritidshu
se, og også bjælkehuse. Råvaren er 
svensk gran.

Prisen er 8.500-10.000 kr/m2. 98 33 
23 33, www.grhouse.dk

Hjåltevadshus
Svensk hus fra fabrik i Småland, grund
lagt 1947. Elementer laves på fabrik, og

det meste af råhuset rejses på en dag. I 
et gennemsnitshus bruges 20 m3 træ 
samt en del træplader.

En officiel svensk afprøvning viste at 
energiforbruget med særligt udstyr kan 
komme ned på 12.500 kWh om året 
(svarende til 1000 liter olie). De tre øvri
ge svenske huse i undersøgelsen lå på 
14-20.000 kWh.

Lindboe & Jørgensen, 56 86 90 45, 
www.lindboe-joergensen.dk

Miljø træhuse
Opfører træhuse efter svenske og nor
ske traditioner, det danske firma har 20 
års erfaring i byggebranchen.

Gran eller fyr er standard i facaden, 
men de anvender også Western Red 
Cedar (thuja) og sibirisk lærk. Merpri
sen er 30.000 kr (thuja, høvlet), hhv. 
10.000 kr (lærk, kernetræ).

Pris ca. 7.500 kr/m2. 86 10 66 88, 
www.mt-huse.dk

Casa creciendo laver skitser til meget utraditionelle huse.
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Miljøtræhuset, lavet i cedertræ. Fra alrummet i et Skovbo bjælkehus.

Lønneberghuse
Grundlagt i 1973. Ydervæg af 150 mm 
rupløjet sibirisk lærk ("som ikke kræver 
imprægnering"), indvendigt gipsplade.

Pris 7-8.000 kr/m2 i "basis” udgave.
70 15 30 60, www.loenneberghuse.dk

Viking huse
Laver individuelle, arkitekttegnede 
huse. På syv år er der bygget ca. 50 
huse.

Husene er opbygget af 7 forskellige 
ottekantede moduler. Det betyder at alle 
vinkler i rummene er 45 grader og ikke 
90, og der er mulighed for utraditionelle 
rum. De bærende elementer er søjler og 
limtræ (og ikke skillevægge). Man er 
derfor ret frit stillet med rumstørrelse og 
rumfordeling, skillevægge kan senere 
flyttes, og huset kan udvides.

Som standard er alle lofter til kip. 
Mange af husene har markante gavlpar
tier med store vinduer. De minder om en 
skibsstævn og er baggrunden for firma

navnet "Viking". Tilbyder også facade i
sibirisk lærk eller skalmur.

Pris 8.500-11.000 kr/m2. 49 70 40 25, 
www.vikinghuse.dk

Eidnes træhuse
Et arkitektfirma som tegner træhuse i 
bjælker og brædder. Husene er inspire
ret af norsk stil med bl.a. træskærerar
bejde i fyr som det ses i Nordnorge. 
Facaden er brædder i gran, købt i Dan
mark og groft tilhugget maskinelt så det 
ligner håndarbejde.

På hjemmesiden er et link til en arti
kel der fortæller om opførelsen af inde
haverens eget hus i 1997. Dette hus 
gav stødet til oprettelse af firmaet.

75 66 77 55, www.eidnes-traehuse.dk

Hellvik Hus
Norsk producent grundlagt i 1947, en af 
de første i Norge til at lave typehuse. 
Sælger i dag i Sydnorge og Danmark. 
Laver primært traditionelle norske

træhuse, men har også forslag til huse i 
funkis stil eller med store vinduer.

Ydervægge 19 mim brædder af gran, 
ubehandlet (belistning og sålbænke 
dog imprægneret), indvendig gipspla
der.

Priser på 8-10.000 kr/m2 (ekskl. ma
lerarbejde). 70 20 31 30, 45 80 70 03, 
www.hellvikhus.dk

Våstkuststugan
Svensk fabrik i Halland, siden 1932 har 
de lavet 40.000 huse. De laver mest fri
tidshuse, men har også program i "vil- 
lor”.

Svenske Miljøhuse, 35 37 28 22, 
www.vastkuststugan.dk, 
www.vastkuststugan.se

Casa creciendo
Tilbyder individuelle, arkitekttegnede 
løsninger hvor æstetik, miljø og funktio- 
nalitet inddrages. Nogle af planløsnin
gerne er ret utraditionelle. Anvender

Hellvikhus laver mange huse i norsk stil, men har også huse i funkis stil.
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Skovbohus - producent af bjælkehuse med store vinduer til Panbo - en af de danske producenter af bjælkehuse, 
gulv.

overvejende træ ind- og udvendig - 
sibirisk lærk, cedertræ, mahogni, doug- 
lasgran og birk.

66 14 44 20, www.creciendo.dk

Cederhuset
Dansk træhus i canadisk cedertræ 
(dvs. thuja). Skal behandles 2 gange 
med cedertræsolie, derefter behandles 
med 5-7 års mellemrum.

Priser fra 9.500 kr/m2. 40 59 14 27, 
www.cederhuset.dk

Kårnhus
Svensk hus fra fabrik i Småland, startet i 
1956. På fabrikken laves færdige ele
menter med 22 mm malede planker 
udvendig, og brædder og gipsplader 
indvendigt. Der er bygget 1 hus i Dan
mark (bygherren på dette hus kan være 
konsulent på nye huse).

0046 140 535 62, www.karnhus.com

Iglo-byg
Opfører svenske træhuse, fabrikat er 
ikke opgivet.

47 77 00 78,
http://home9.inet.tele.dk/rjbyg/main.htm

Lorentzen & Karsten
Arkitektfirma som laver individuelle 
huse i Danmark, Tyskland og Grønland. 

86 51 21 72, www.traehuset.dk

Finnwoodhouse
Finske huse i firkantet lamineret fyr eller 
i runde bjælker.

54 92 16 74,
http://home10.inet.tele.dk/hojjin

2. BJÆLKEHUSE
Ydervæg er af bjælker på 7-15 cm 
bredde, som samles i hjørnerne. Enden 
af bjælken rager derfor uden for huset. 
Bag ydervæggen er der isolering, og en

indervæg er monteret på en stolpekon
struktion.

Scanwo
Scanwo er en virksomhed i Palsgaard 
Gruppen som igen er en del af det 
børsnoterede Consenta Holding. Scan
wo har egen fabrik ved Vejle og har 
gennem årene solgt 1200 huse i Dan
mark og Tyskland. For tiden opføres 
omkring 60 huse om året i Danmark.

Træhusene fremstilles af ”de bedste 
grankvaliteter fra særligt udvalgte nord
skandinaviske savværker...træet er fra 
regulerede og kontrollerede skove nær 
polarcirklen”.

Prisen er ”10-15% lavere end et tra
ditionelt murstenshus.” 76 90 70 00, 
www.scanwo.dk

Jeppesen Bjælke
Grundlagt i 1934 og indgår nu i MSH 
Huse. Laves på fabrik i Jels.

Råvaren er "langsomt voksende fyr-

Amerikansk bjælkehus - flagskibet fra AmerLink - et tofamilie- Amerikanske huse har ofte en stor terrasse foran huset, som
hus på 398 rrf i whitepine. dette hus med navnet "Skive" fra Amerl/nk.
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Ftundtømmerhus fra Knudsens Plantage.

retræ fra det nordlige Sverige”. De fle
ste er med 50 mm bjælker både ud- og 
indvendigt, men tilbydes også som 
enkeltbjælke med indvendig plade.

Pris: 7.700-9.200 kr/m2. 75 66 53 00, 
32 52 42 22, www.msh-huse.dk

Skovbo bjælkehuse
Betegner sig som Danmarks største 
producent af bjælkehuse og har fabrik i 
Børkop. Fremstillet af ’’kernetræ fra 
grantræer der har vokset i de nordligste 
svenske og finske skove”. Træerne har 
vokset meget langsomt - ”og det er 
afgørende for at træet bliver hårdt og 
kraftfuldt”.

Ydervægge er 68 mm imprægnere
de bjælker, herefter 160 mim stolper og 
indervægge af gipsplader.

Priser fra 7.500 kr/m2. 76 62 01 10, 
www.skovbohuse.dk

Dansk Koncept Huse
Udvendigt 70 mm bjælker af trykim
prægneret gran. Det stammer fra ”de 
skandinaviske skove (polar-skovene), 
og er langsomtvokset. Indervæg er 
træplade (OSB) og gipsplade. Træet 
forarbejdes i Danmark.

Basismodel koster 7.980 kr/m2. 47 31 
00 27, www.dkhuse.dk

Bjørnbo bjælkehuse
Huse fra Finland, lavet af "polarfyr" med 
en alder på 120-150 år. Fabrikken er 
over 25 år gammel.

Der laves både rundtømmerhuse 
med bjælker på diameter 150-230 mm 
og bjælkehuse med rektangulære bjæl
ker på 170 mim. På hjemmesiden argu
menteres med stor entusiasme for brug 
af træ.

Pris ca. 5.500 kr excl. installationer, 
hårde hvidevarer mv. 87 98 22 10, 
www.bjornbo.dk

Christian Panbo
Har fabrik i Åbenrå hvor træ tilskæres 
og imprægneres.

74 62 66 74, www.chr-panbo-as.dk

AmerLink
Firmaet laver bjælkehuse i amerikansk 
stil på basis af træ fra Nordamerika. De 
bruger primært white pine (Pinus monti- 
cola som vokser i de tørre områder i det 
vestlige Nordamerika). Der bruges kun 
kernetræ af langsomtvokset træ i 
dimensionen 140 x 185 mm. Indvendigt 
bruges fyrrebrædder på 20 mm.

Træet leveres skåret i faldende læng
der og tilpasses på byggepladsen. 
Bjælkerne spændes sammen under 
opførelsen, så man undgår sætninger 
som ellers kendes i andre bjælkehuse.

Der laves også huse i cedertræ 
(thuja), men kun 1-3 om året fordi det er 
ret dyrt. Det koster godt 150.000 kr 
ekstra.

AmerLink har eksisteret siden 1995. 
De laver i dag 50 huse om året - heraf 
80% helårshuse - og betegner sig som

den nok største producent af bjælkehu
se. Kataloget viser en række eksempler. 
Prisen opgives til ca. 9.250 kr/m2.

97 45 40 44, www.amerlink.dk

R.C. Tømmerby
Forhandler af bjælkehuse fra det ameri
kanske "Town & Country Cedar Hom
es”. Sælger også skåret træ af ’’hvid 
ceder”. På hjemmesiden ses en række 
eksempler på huse, og der er link til 
den amerikanske organisation.

97 99 18 32, www.rctoemmerby.dk

Sitka bjælkehuse
Trods navnet laves bjælkehuse ikke af 
sitkagran, men af "langsomtvoksende 
gran fra de nordiske skove”. Træet er 
trykimprægneret. Har i mange år lavet 
bjælkehuse til Færøerne, Grønland, 
Tyskland mv.

75 82 61 95, www.sitka.dk. Pris 8- 
10.000 kr/m2.

Rosendahl huse
Laver bjælkehuse af ”den bedste finske 
grankvalitet” med 145 mm bjælker.

97 14 77 79, www.hytte.dk

Jens Ytzen
Forhandler træhuse Block Watne der er 
"Norges største producent af træhuse". 
De har på 125 år lavet 85.000 træhuse, 
og standarden betegnes som høj.

75 15 31 33, www.ytzen.dk

Douglas Bjælkehuse
Har i flere år lavet bjælkehuse af dansk 
douglasgran. Se artikel side 389 og 
forsiden.

97 14 54 39, www.douglas-bjaelkehus.dk

3. RUND
TØMMERHUSE
Også kaldet blokhuse. Der bruges hele 
stammer som samles i hjørnerne. Hvis 
der bruges tyndere stammer er der iso
lering bag facaden og en indervæg på 
stolper. Hvis der bruges meget tykke 
stammer (som vist i Skoven 8/02) kan 
man undvære isolering og indervæg.

Knudsens Plantage
Knudsens Plantage Trading er et han
delsfirma der især handler med Østeu
ropa. De sælger bl.a. bjælkehuse, rund
tømmerhuse, russiske træhuse og jule
træer.

Rundtømmerhusene har ydervægge 
og indervægge af fyr med diameter 200 
mim. Materialer til huset, uden installa
tioner og hårde hvidevarer, koster 
omkring 3.000 kr/m2.

97 43 51 08, www.knudsens-plantage.dk

Andre producenter
Der kan nævnes flere andre firmaer 
som redaktionen ikke har haft tid til at 
studere nærmere: www.projekt-byg.dk, 
www.nordic-traehuse.dk (forhandler 
Aneby-Hus), www.medbyg.dk, 
www.timlog.dk,www.traehus.dk

Der er utvivlsomt endnu flere - men 
redaktionen håber at denne artikel giver 
indtryk af bredden på det danske mar
ked.
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Masurbirk provenienser i Danmark
I Skoven 8/02 skrev vi om masurbirk og mulighederne for en 
god indtjening ved salg af et specialprodukt. Vi nævnte her at 
Trætop Planteskole solgte klonede planter fra Norge, men der 
er flere andre forhandlere på markedet. Formanden for Dansk 
Masurforening, Tage Rønne, har givet følgende (vistnok) kom
plette oversigt over danske forhandlere:

Forhandlere
Listen omfatter de provenienser (kloner, frøkilder) som mig 
bekendt er tilgængelige i Danmark eller som der arbejdes på 
at gøre tilgængelige.

Norske kloner: Ca 10 forskellige kloner som stammer fra 5 
forskellige lokaliteter i Norge. Udvalgt gennem et norsk 
forædlingsprojekt. Det mest anvendte plantemateriale i Dan
mark. Forhandling: Trætop Planteskole, Give, tlf 75 73 57 55.

Svenske kloner: 10 stk fra Sodra Vi, som ligger på højde 
med Frederikshavn. Udvalgt af Bo Karlson. Er under afprøv
ning. Forhandling: Trætop Planteskole.

Svenske frøformerede: Frøkilde: Sodra Vi. Ca 50 % masur
birk i afkommet. Afprøvet i Sverige. Forhandling: Biosynergy 
v/Martin Jørgensen, tlf. 62 63 23 39, Trætop Planteskole.

Finske kloner: E 8317 og E8315. Udvalgt i finske 
forædlingsprojekter, afprøvet i Finland. Forhandling: Bols 
Forstplanteskole, tlf. 75 76 00 43.

Finske frøformerede: Frøkilde: Lupi. Ca 70 % masurbirk i 
afkommet. Afprøvet i Finland og Sverige. Forhandling: Mads 
Pelsø, tlf. 75 33 37 07.

Herudover arbejdes der med en sydsvensk frøkilde fra Ivo, 
som ligger på højde med Helsingør og kloning af indtil videre 
1 stk herfra. Der er samlet frø og skåret podekviste i 
2001/2002. Forhandling: Trætop Planteskole.

Der er fundet 3 stk vilde masurbirk i Nordsjælland i vinter, 
og der er skåret podekviste af 2 af dem. Der plukkes frø sene
re i år. Derefter vil afkommet blive testet. Evt interesserede i 
anlæg af prøvearealer, kontakt Tage Rønne, tlf. 44 49 10 08 
eller Trætop planteskole.

Det er muligt at der findes andre provenienser som jeg 
ikke har kendskab til. Man kan i Sverige desuden få andre fin
ske kloner, finsk frøformeret og måske plantemateriale fra 
Karelien. (Jeg ved at der er anlagt forsøg med plantemateria
le herfra i Sverige i 96/97).

Der sker altså en hurtig udvikling i udvalget af provenien
ser, men der vil gå mange år før alle er testet under danske 
forhold.

Det gælder for alle at man bør bestille planter i god tid.
Tage Rønne

Masur som varemærke
Gennem et års tid har der været ført en sag mellem to danske 
planteskoler om anvendelse af varemærket Masur ®. Det blev 
registreret i EU i januar 2000 inden for varegruppen levende 
planter og ved anvendelse på dansk og engelsk.

EU Kontoret for harmonisering i det indre marked afgjorde 
d. 29. august at registreringen af varemærket Masur er delvist 
ulovlig, nemlig hvad angår vedagtige planter og træer.

Afgørelsen begrundes med at ordet "masur” i forbindelse 
med "birk” er betegnelse for en plante som er i almindelig 
brug, nemlig Betula pendula var. carelica. Der henvises bl.a. 
til artikler i Skoven, DST og en lærebog hvor ordet masurbirk 
har været brugt mange år tilbage. Der er også indhentet udta
lelse fra Arboretet om emnet.

EU kontoret har på egen hånd lavet en undersøgelse på 
internettet og har fundet en række hjemmesider hvor ordet 
’’masurbirk” anvendes, dels som levende træer, dels som 
veddets anvendelse. Det konstateres at ordet anvendes som 
typebetegnelse i handelsforhold til at beskrive en særlig sort 
af birk, og ikke til produkter fra en bestemt virksomhed.

sf

Ny Energi?
Udskift dit udtjente fyringsanlæg.
Få varmen fra solvarme og træ og spar 
mange skattefri kroner pa 
varmeregningen
Sol&Træ A.m.b.a. kan hjælpe dig med at vælge den rigtige 
løsning, til den rigtige pris!

Har du allerede etableret fyringsanlæg kan Sol&Træ også tilbyde 
koordineret fælles indkøb af træpiller med mængderabat.

Hl i Ja! i I■ ■
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Sol&Træ’s højeffektive solvarmeanlæg (tømmean
læg) med solfangere fra ARCON kombineret med 
brændekedel fra BAXI er kåret til den bedste 
kombination af solvarme og træfyring.

"Solo Innova”
kedlen fra BAXI, er med en virkningsgrad på 91%, 

blandt de allerbedste. 
Kombineret med solvarmeanlægget fra Sol&Træ, 

bliver den uovertruffen"

S?
A R C O N
S O L V A R M E

Jyttevej 18 • 9520 Skørping
Tlf. 98 39 14 77 • Fax 98 39 20 05
www.arcon.dk

BAXI
Sol&Træ A.m.b.a.

Vestre Havnepromenade 9,9000 Aalborg, tlf. 96306423 E-mail: info@sol-trae.dk

www.sol-trae.dk
Sol&Træ A .m.b.a.er et 100% forbrugerejet andelsselskab, som har til formål at hjælpe 
andelshavere med at få installeret bedre og billigere solvarme- og træfyringsanlæg. Ring 
for yderligere oplysninger på telefon: 9630 6423 eller find os på 
Internettet: www.sol-trae.dk

SolétTræ A.m.b.a.- vi køber ind samlet!

# Køb af træ på roden L
# Maskinskovning iL . BRDR.
• Udkørsel af træ HØIRUP A/s
• Maskinplantning Skoventreprenører

Oprilning Skovgade 20
7300 Jelling

# Rydning af stød og kvas Biltel. 20 73 71 73
30 80 01 73

# Knusning Fax 76 80 14 00
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På Mascus ser man en liste over brugte skovmaskiner - her 
skovningsmaskiner.

mascus

RAOORA'VJk
Valmet 911-6(2226)

o
Mascus Microsolt Internet Exploi

H [seT£]
S Skriv id

[' »idtycHaM

!
Den enkelte maskine er nærmere beskrevet, og man kan som 
regel se fotos af maskinen.

Brugte skovmaskiner 
på nettet
Der er efterhånden mange muligheder 
for at finde brugte skovmaskiner på 
internettet. En af de store på internatio
nalt plan hedder Mascus, og den rum
mer først og fremmest lastbiler og land
brugsmaskiner. Men ved et besøg d. 
27.8 var der også 116 skovmaskiner - 
ud af godt 4200 maskiner i alt.

Det er gratis at registrere sig som 
bruger, at læse annoncer for maskiner 
og afgive bud. Derimod koster det pen
ge at lægge en annonce ind, men det 
er beskedent - 38 euro pr. stk (rabat 
ved flere annoncer) - det svarer til 
knapt 300 kr. Annoncen kan ligge 30 
dage eller indtil maskinen er solgt. Alle 
kan indlevere annoncer - og der er 
betaling forud.

Som bruger slår man op på 
www.mascus.com, vælger sprog (fx 
svensk eller engelsk), og kan herefter 
vælge afsnittet for skovmaskiner. Der 
kommer så en liste over alle de maski
ner der er udbudt, pris, antal timer og 
land. Ved at klikke på navnet får man 
omkring en side med beskrivelse af 
maskinen og i mange tilfælde også 
fotos. Man kan sende en e-mail til sæl
geren og få flere oplysninger.

Mascus betegnes som en uafhængig 
markedsplads. 80% af aktierne ejes af 
det børsnoterede firma Partek, mens 
20% ejes af ledelsen. Selvom Partek 
producerer Valmet skovmaskiner og 
Valtra traktorer handler Mascus selvføl
gelig med alle mærker. Målet er på sigt 
at inddrage andre maskinproducenter i 
ejerkredsen og nedbringe Parteks 
andel til under 50%. Der er 13 ansatte i 
Finland, Storbritannienn og Sverige.

Mascus åbnede i januar 2001, og

skovmaskiner kom til for et år siden. Der 
er i dag omkring 60.000 besøgende om 
måneden. I Sverige og Finland anven
des Internettet af 3/5 af alle entrepre
nører og landmænd til at søge brugte 
maskiner.

Der er vel næppe nogen som vil 
købe en skovmaskine alene på en 
annonce - den skal synes og prøve
køres. Det kan være noget besværligt 
når mange maskiner står i Sverige eller 
Finland, men Mascus har lavet en aftale 
med det uafhængige konsulentfirma 
SGS som kan vurdere maskinen for 
købers regning.

SGS har afdelinger over hele verden 
og er det største foretagende inden for 
afprøvning, certificering og inspektio
ner. Man kan bestille vurderingen gen
nem Mascus, og i løbet af 5-10 dage 
laver SGS en skriftlig rapport med bille
der. Rapporten giver ikke nogen garan
ti, men er en grundig og uafhængig 
besigtigelse som hjælper en til at afgøre 
om man vil tage op og se nærmere på 
maskinen selv.

Gennem Mascus kan man også få et 
tilbud på transport af den købte maski
ne.

Mascus siger selv at et af målene 
med hjemmesiden er at øge omsætnin
gen af brugte maskiner. Den gennem
snitlige salgstid pr. maskine er 2 måne
der mod normalt 3-6 måneder, fordi 
man komimer i kontakt med flere mulige 
købere.

Andre hjemmesider
Der er naturligvis også muligheder for 
at finde brugte maskiner på andre 
hjemmesider, først og fremmest for
handlerne af de pågældende maskiner. 
Når det gælder de store skovmaskiner 
kan der peges på:

Silvatec - www.silvatec.com
Valmet - www.partekforest.com - klik 

på "Used machines" - herfra kan man 
slå op på lister for de enkelte lande, 
bl.a. Sverige, Norge, Tyskland.

Timberjack - www.timberjack.com - 
klik på "Used equipment” - herfra kom
mer man til http://europe.timberjack.com. 
Man kan også gå direkte til forhandlere 
i de enkelte lande, fx www.timberjack.se 
og www.nuhn.de

De enkelte forhandlere har primært 
brugte maskiner af deres egne mærker, 
men også en hel del fremmede mærker.

Det lægger køberne vægt på
Mascus har spurgt købere i Sverige, 
Finland og Storbritannien hvad de 
lægger vægt på de når ser på brugte 
maskiner. To tredjedel siger prisen og 
tilstanden af maskinen. De har begræn
sede midler, og for de penge vil de fin
de den bedste maskine. Kun en tredje
del ser også på fabrikat når de vælger 
maskine.

Der er dog forskelle mellem de for
skellige maskintyper, og mærket har ret 
stor betydning når man køber skovma
skiner. Det skyldes nok at det kræver en 
del oplæring at køre en skovmaskine i 
forhold til fx en traktor, og derfor vil man 
foretrække at købe et mærke man ken
der.

Bent, Steen og Jens ??? 
Er det ikke dem fra...........
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Det nyeste bjælkehus opføres i nærheden af Karup. Det er 102 rrf i grundplan og 170 rrf i alt. I stuen går loftet til kippen. Foto 
11. juni, lige efter rejsegildet.

BJÆLKEHUS AF 
DOUGLASGRAN

Dansk douglasgran er 
et godt materiale til at 
bygge bjælkehuse. Et 
helårshus på 170 m2 
kræver omkring 50 m3 
skåret træ.

Mange skovdistrikter er nok noget mis
modige for tiden hvad angår afsætning 
af tømmer. Men ét firma bidrager i hvert 
fald til en tro på at træ også har en 
fremtid i husbygning i Danmark.

Tømrermester Jens Kølbæk i Ilskov 
mellem Karup og Herning har speciali

seret sig i bjælkehuse af douglasgran. 
Til et enkelt helårshus bruges typisk 50 
m3 skåret træ. Og alene i år købes 
omkring 1000 nr råtræ til bygning af 4 
parcelhuse, en stor udstillingshal samt 
flere andre produkter.

- Vi laver huse af douglasgran fordi 
veddet er formstabilt, fortæller Jens 
Kølbæk, som bl.a. har købt 1000 m3 
stormfaldstræ fra Sønderjylland. Doug
lasgran er ikke kendt ret meget i befolk
ningen. Alle tror det er importeret træ, 
og der er ingen som ved det findes i de 
danske skove.

- Jeg føler at douglas er den bedste 
træsort til formålet. Lærk er for levende, 
og eg er for dyrt. Fyr er sådan set

udmærket, men vi kan ikke styre 
blåsplinten, og det er nødvendigt når 
træet skal være synligt.

(Blåsplint er en svamp der giver en 
blågrå misfarvning på fyrretræ som ikke 
er tilstrækkeligt nedtørret. Svampen er 
primært et kosmetisk problem. Red.)

Træ i ydervæggen
Sidste år lavede Jens Kølbæk 4 parcel
huse, og det bliver det også til i år. 
Træet er er umiddelbart synligt, fordi 
hele facaden består af bjælker af doug
lasgran på 140 x 195 mm.

Bjælkerne skæres af store douglas- 
stammer som flækkes. Det giver færre 
svindrevner, og man kan placere bjæl-
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Tagudhænget er bredest foroven. Det 
er dels et led i husets arkitektur, dels for 
at beskytte facaden.

Der er brugt en del rødgran i skelettet til skillevæggene samt regiar på ydervæggene.

ken så kernetræet vender udad. Til 
gengæld skal stammerne være af en 
anselig dimension - omkring 40 cm i top. 

Som det fremgår af billederne får 
bjælkerne en profilering på over- og

undersiden, så der bliver en fuge i mid
ten af væggen. Når bjælken hviler på 
kanterne er man sikker på at væggen er 
tæt. Desuden udfyldes fugen med 
kunstharpiks.

Nærbillede af bjælkerne ved en vin
duesåbning. Man ser hvordan bjælken 
er profileret, at kernetræet vender udad. 
samt at bjælken er lavet ved at flække 
en stor stamme.

Da Skoven var på besøg 11. juni var 
den første beboer allerede flyttet ind ■ 
en vipstjert.
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For at opfylde kravene til isolering er 
der bagved bjælkevæggen placeret 
150 mm isolering. Den indvendige be
klædning er brædder på 27 x 195 mm 
fyr med bjælkeprofil - dvs. med afrun
dede kanter så man får indtryk af at 
væggen er lavet af tykke bjælker. I køk
ken og bad er beklædningen som regel 
gipsplader.

Træ overalt i huset
Jens Kølbæk bruger også træ mange 
andre steder i huset. De enkelte huse 
udformes efter kundernes ønsker, men 
de to huse der er beskrevet i firmaets 
brochure har douglas i vindskede og 
underbeklædning i tagudhænget, og 
der er gulv af skibsplanker af douglas. 
Terrasse og rækværk er opbygget af 
stolper og brædder af douglas.

Rødgran er brugt i spær lavet af 
45x245 mm bjælker, og i regiar på 
45x145 mm der er påskruet de udven
dige bjælker.

Fyr bruges som nævnt i den indven
dige beklædning, der er fyr i hemsen, i 
indvendige døre og dørkarme, og i lys
ninger. Lofterne er ludbehandlet fyr.

Ask anvendes i oliebehandlede gul
ve af 14 mm planker, i indvendige døre 
og karme, samt inventar i køkken og 
bryggers. Garderobeskabe er af lud
farvet ask.

Mahogni bruges i vinduer og udven
dige døre, i sålbænke og gerechter, 
samt i badeværelset.

Og for at fuldende billedet af træ så 
er varmeanlægget et træpillefyr.
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- Meget tømrerarbejde er i dag monta
ge af elementer Derfor er det attraktivt 
for en tømrer at arbejde med et hus 
som dette, og da vi for nylig slog en stil
ling op fik vi 15 ansøgninger, siger Jens 
Kølbæk.

Der findes to typer samling af bjælkerne 
i et bjælkehus. I den skandinaviske 
model udgør enden af bjælkerne en 
sammenhængende væg Til venstre ses 
de brædder der monteres på den ind
vendige side.

I den amerikanske model for samlinger 
går enden af bjælken skiftevis i hver sin 
retning. Mange vælger denne type for 
at få en mere synlig samling - men man 
skal være omhyggelig med at beskytte 
bjælkeenderne mod vejrliget.

Stor interesse 
for træhuse
- Hvorfor vælger kunderne et træhus?

- Træ er efterhånden kommet på 
mode, mener Jens Kølbæk. Træhuse 
har et bedre indeklima fordi træet kan 
optage og afgive fugt, og der er færre 
problemer med allergi.

- Energiforbruget er lavt - myndig
hedernes krav til vægflader er en U- 
værdi på 0,30, og i vores vægge er vi 
nede på 0,16. Mange føler sig også til
talt af at træ er et naturprodukt og af 
den lidt specielle byggestil i bjælke
huset.

- Der er enorm interesse for træhuse. 
Vi har haft åbent hus for nylig i vores 
nyeste huse. Der kom 350 besøgende, 
og i perioder stod de i kø.

- Vi kan lave op til 7 huse om året, og 
mit firma har nu bestillinger frem til maj 
næste år. Hvis der kommer flere ordrer 
vil husene blive lavet i samarbejde med 
andre byggefirmaer. Lige nu har jeg 
aftaler med 3 firmaer, og det er tegn på 
at interessen er stigende.

- Hvor store huse bygger du?
- Husene er typisk på 150-200 m2, 

men der er ikke nogen fast model. Kun
den kommer med sine ønsker, og så 
forsøger jeg at tegne et hus der opfyl
der kravene. Til sidst har jeg en arkitekt 
til at gå mine skitser igennem.

- Hvis jeg står for bygningen kan 
hele huset laves på 4 måneder. Men det 
er også muligt at lave medbyg hvor 
bygherren står for en del af arbejdet.

(Det gælder huset ved Karup som er 
vist i denne artikel, red.).

- Kræver træet meget vedligeholdelse?
- Det spørger alle om - men der 

kræves ikke ret meget. Jeg anbefaler at

man påsmører en særlig linolie på alle 
udvendige vægge, en gang i hvert af de 
tre første år, og derefter hvert 10. år. Der 
bruges materialer for 3.000 kr hver gang, 
og det tager 1 dag for 2 mennesker.

Huset i Karup sidst i juni. da træet var lagt på (de øvrige fotos i artiklen er fra 11. 
juni, da Skoven var på besøg..)

m
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Brian Jensen står udendørs året rundt og skærer træ op på sin mobilsav.

- Hvad koster et bjælkehus9

- I vores brochure har vi vist et hus 
på 177 m2 med 12 nr hems, garage, 
carport og to terrasser på i alt 68 m2.
Det koster 1,7 mio. kr, svarende til 9.000 
kr/ m2 boligareal.

Skæres på mobilsav
Råtræet til bjælkerne kommer fra jyske 
skove, primært gennem Hedeselskabet.

Det køres til firmaets domicil i Ilskov, 
lige syd for Myremalm Plantage, hvor 
det opskæres af Fasterholt Savværk på 
et Wood-mizer mobilsavværk. Derefter 
skal det ligge og tørre et halvt år ned til 
18-20% fugtighed før det kan bruges.

- Det tager selvfølgelig mere tid at 
skære på en sav som denne, siger 
Brian Jensen, Fasterholt Savværk. Men 
for at holde kvaliteten skal hver stamme

vendes og drejes, og den skal skæres 
så træet passer til det formål det skal 
anvendes til. Derfor kan vi ikke bruge 
træ fra store savværker.

Brian Jensen har været skovarbejder 
ved Hedeselskabet i 13 år. For 11 år 
siden købte han en mobilsav og har 
derefter kørt rundt og skåret træ op.

De seneste 5 år har han også været 
forhandler af Wood-mizer i Danmark og 
solgt omkring 40 save, både stationære 
og mobile. Alene i Jylland findes der 10 
mobile savværker som hver kan skære 
op til 1000 m3 om året.

At kalde Brian Jensens egen sav for 
en ’’mobilsav" er måske lidt af en tilsni
gelse, for i det seneste 1 'h år har saven 
stået fast parkeret i Ilskov. Han har ind
gået et kompagniskab med Jens 
Kølbæk som aftager 95% af produktio
nen, og Brian Jensen har netop købt en 
større mobilsav som snart tages i brug.

Arbejdet foregår udendørs, og det er 
ikke noget problem for Brian Jensen - 
”det er kun et spørgsmål om påklæd
ning". Han har det fint med at arbejde 
alene - men indrømmer at han kunne 
godt bruge en medhjælp til at tage fra 
og stable det skårne træ.

- Jeg foretrækker vinterskovet træ, 
siger Brian Jensen. Det indeholder min
dre saft, og det kan holde hele somme
ren. Derimod skal sommerskovet træ 
opskæres inden for 2 måneder efter 
skovningen.

Udstilling af hvidevarer
Skoven var på besøg for at høre om 
bygning af helårshuse af douglasgran. 
Men Jens Kølbæk ville lige så gerne

Udstillingshuset for Witt Hvidevarer under opførelse.

Brian Jensen står ved noget af det træ 
der skal bruges til udstillingsbygningen 
i Herning.

vV"
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Andre produkter i douglasgran fra Jens 
Køl bæk - pavilloner og tilbygninger

imrsp

Bjælkehus på 177 rrf som koster 1,7 mio. kr.

fortælle om sit hidtil største projekt i 
træhuse: En udstillingsbygning på 600 
m2 grundareal til Witt Hvidevarer på 
Gødstrupvej 72, lidt nordvest for Her
ning,

Det bliver et hus der er til at få øje 
på: 50 m langt og 11 m bredt, og i to 
planer. Huset bæres af stolper langs 
væggene og en række i midten, og der 
anvendes ret store dimensioner for at 
kunne opfylde brandkravene. Det meste 
af gulvet - 800 m2 - får gulvplanker af 
douglasgran; resten af gulvet er klinker.

Der er dog også plads til andre 
træsorter. Tagåsene er rødgran fra 
Viskum Skov Savværk, og etagedækket 
er af rødgran, stål samt douglas på 
undersiden.

Et hurtigt skøn over træforbruget 
viser at der bruges 70 m3 douglasgran 
til stolper, skråbånd, spær og synlige 
bjælkelag, 25 m3 til beklædning og 25 
m3 til gulv.

Hertil kommer 25 m3 rødgran til

bærende åse, og til det bærende bjæl
kelag samt 15 m3 til at bære vægbe
klædningen.

I august begyndte man at opstille 
skelettet, og huset skal være færdigt 
sidst på året. Valget af træ skyldes bl.a 
at bygningen kommer til at ligge smukt

ud til en sø, og at firmaets nuværende 
kontorbygning er et bjælkehus på 600 
m2. Firmaet vil gerne spille på kon
trasten mellem avanceret køkkenudstyr 
i rustfrit stål og naturproduktet træ.

Som træmand kan man så glæde sig 
over at komfurer og køleskabe vil danne 
ramme om en flot reklame for et 
erhvervsbyggeri af træ.

Træterrasser
Husene er det vigtigste produkt fra Jens 
Kølbæk, men han laver også pavilloner 
til haven og terrasser af træ.

Det begyndte i 1995 med færdigpro- 
fileret træ fra Amerika, som blot skulle 
monteres.

- Sidste forår startede vi med at lave 
terrasser af dansk træ, siger Jens 
Kølbæk. Det er lidt billigere end det 
amerikanske træ, men vigtigst er at kva
litet og holdbarhed er bedre.

sf

Læs mere om bjælkehusene på 
www. douglas-bjaelkehuse. dk

EFTERÅRS-TILBUD
Kraftige NGR 2/1 og 3/0. Prov. Ambrolauri Tlugi, egen import.

NOB 2/1 og 3/0. Prov. Overgaard og C.E. Flensborg. 
Hønsebenstræer, gul cypres, cryptomeria, buxus, og meget mere til niche prod.

Med venlig hilsen
Bols Forstplanteskole
tlf. 7576 0043 fax. 7576 0204
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MESTERSKABER

EN RIGTIG
PLANTEMÆGLER STÅR 
GERNE PÅ HOVEDET 
FOR SINE KUNDER

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

Steen Hougaard
Tlf. 86 54 53 20
Mobil 21 40 30 21 
Fax 86 54 53 43 
shj@forstplant.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 
jh@forstplant.dk 
www.forstplant.dk 
Staksrodevej 39 
7150 Barrit
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Per Kjær har mange års erfaring med 
netop denne konkurrence. Da der blev 
afholdt VM i Danmark i september 1989 
blev han verdensmester.

Årets DM i skovning med motorsav 
havde Q8 som hovedsponsor, ligesom 
Stihi og Jonsered havde sponsoreret 
deltagerpræmier.

Danmarksmesterskab skovning 2002. Sølv til Erik Kjær, Kolding, guld til Ole Kjær, 
Stepping og bronze til Stefan Mikkelsen, Holstebro.
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Hurtigskæring er en af de 5 discipliner 
ved mesterskab i skovninq med motor
sav.

Danmarksmester 
i skovning
Danmarksmesteren i skovning med 
motorsav blev kåret på Langesømessen 
den 15. august. Det er Dansk Skoven
treprenør Forening, som forestår afvik
lingen af danmarksmesterskabet, hvor 
deltagerne skal gennemføre fem for
skellige discipliner på tid med motor
sav.

Danmarksmester 2002 blev Ole Kjær 
fra Stepping, som brugte 2 min. og 58 
sek. Nr. 2 blev broderen Erik Kjær med 
3 min. 26 sek., og nr. 3 blev Stefan Mik
kelsen fra Holstebro med 3 min. 32 sek. 
Konkurrencen havde i alt 10 deltagere.

Sidste års Danmarksmester, Per Kjær 
fra Gram, skal sammen med Ole Kjær 
(der iøvrigt btev nr. 2 i 2001) og Klavs 
Albertsen fra Åbenrå forsvare de dan
ske farver ved det kommende Verdens
mesterskab i skovning i Lockerbie, 
Skotland.

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

^og størrelser!

Bols Forstplanteskole
Løvetvej 30 . 8740 Brædstrup
Telefon 75 76 00 43 Telefax 75 76 02 04
E-mail: bolsfrst@post10.tele.dk 
Hjemmeside: www.bolsforst.dk
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Bioenergi i Norden
Det norske Skogselskap opfordrer den 
norske regering til en mere offensiv poli
tik inden for bioenergi til gavn for miljø, 
erhvervsliv, beskæftigelse og lokalområ
derne. De peger på at bioenergi i dag 
dækker 16 mia. kWh eller ca. 6% af 
Norges energibehov, og denne mæng
de øges med 300 mio. kWh om året.

Skovselskabet mener at målet for år 
2015 bør være at bioenergi dækker 
15% af Norges forbrug. Til sammenlig
ning er Sverige og Finland allerede 
oppe omkring 20%. Bioenergi er i dag 
en større energikilde i Norden end 
vandkraft.

Dette fremgår af et nyhedsbrev fra 
skovselskabet. Og som man kan se bli
ver lille Danmark helt overset - som det 
så tit sker når man taler om nordisk skov
brug. Men vi kan godt være med her.

Det norske bioenergiforbrug på 16 
mia. kWh svarer til 58 PJ. Den danske 
produktion af bioenergi (halm, træ og 
biogas) var i 2000 på 38,5 PJ, og hertil 
kan lægges en import på 1,5 PJ.

Så det danske forbrug af bioenergi 
er på 2/3 af det norske. Og selvom Dan
mark ikke er et skovland kommer det 
meste fra træprodukter.

Produktion af bioenergi 
i Danmark år 2000, PJ:
Halm 13,1
Skovflis 2,7
Brænde 10,7
Træpiller 2,3
Træaffald 6,8
Biogas 2Tf
I alt 38,5

Import af bioenergi år 2000, PJ 
Træpiller 1,2
Skovflis OJ^
Ialt 1,5

Den samlede energiproduktion i Dan
mark er 1164 PJ, hvoraf bioenergi står
for 3,3%.

Tallene kan sættes i relief på følgen
de måde: Det gennemsnitlige energifor
brug i husholdningerne var i 2000 på 77 
GJ = 21400 kWh, svarende til energi
indholdet i godt 1800 liter fyringsolie. 
Heraf var elforbruget i snit på 13,1 GJ, 
svarende til 3630 kWh. Energiforbruget 
fordeler sig på 83% til rumopvarmning 
og 17% til elapparater.

Hvis man sammenholder forbruget af 
bioenergi på 40 PJ med husholdninger
nes forbrug på 77 GJ, kommer man 
frem til at bioenergi - i princippet - kan 
dække det samlede energiforbrug i 
520.000 husholdninger. (1 PJ, petajou- 
le, svarer til 1 mio. GJ, gigajoule).

Kilder:
Nyhetsbrev 4-02 fra Det norske Skogselskap 
Energistatistik 2000. 48 sider, udgivet af 
Energistyrelsen. Kan også ses på 
www.ens.dk

Fendi gør det igen: nu er de NYE

Fendi 800 Yarioms her!
Ny Fendt 815 Vario 
Ny Fendt 817 Vario 
Ny Fendt 818 Vario

™s med 168 HK max. effekt 
™s med 180 HK max. effekt 
™s med 195 HK max. effekt
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Ny let stortraktor 
Nyt design 
Nye aksler
Ny Vario transmission (ML 160) 
Nyt kølesystem
Ny elektronisk motorregulering 
Ny Variotronic1 '
Nyt Traktor-Management- 
System Vario™

DISTRIKTSCHEFER: Nordjylland: Sydjylland & Fyn: Sjælland & Øerne: FENDT SKANDINAVIA A/S
Bil 29 64 66 04 Bil 29 64 66 06 Bil 29 64 66 05 Smedebakken 9 • Starup • 7200 Grindsted 

Privat 86 93 77 79 Privat 75 53 23 60 Privat 57 64 26 07 Uf 75 33 74 44

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

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

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

Tlf. 75 95 43 74
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ENDNU ET ANGREB 
PÅ AFSÆTNING AF 

DANSK RÅTRÆ
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KFK Bioenergi i Vildbjerg vil nu importere træ til produktionen af træpiller. Forment
lig fordi det udenlandske træ er billigere. (Fra firmaets hjemmeside - www.hpbriket- 
ter.dk og www.kfk.dk).

Af Henning Madsen,
HM Skovbrug, Aulum

Det private skovbrug 
påvirkes negativt af 
konkurrence udefra, for
budet mod vejledende 
priser, aftaler om leve
ring af flis og import af 
træ til træpiller.

Rækken af negative meldinger for drif
ten af det privatejede danske skovbrug 
er ved at være endeløs.

De naturbetingede katastrofer må vi 
affinde os med, og vi må blot yde den 
bedst mulige genopbygning af produk
tionsarealerne. Men de menneskeskab
te vilkår, bl.a. de politisk betingede, bur
de erhvervet have meget større indfly
delse på.

De internationale påvirkninger, bl.a. 
det kraftige udbud af billigt råtræ og 
færdigvarer østfra, foregår i et omfang, 
som andre erhverv ville reagere kraftigt 
på og bl.a. kræve en politisk indsats for 
at reducere den negative virkning.

Dansk Skovforening yder, både gen
nem sekretariat og bestyrelse, en 
meget rosværdig indsats på det infor
mationsmæssige område. På det priva
te skovbrugs erhvervsmæssige indre 
iinier foregår Skovforeningens faglige 
indsats på et ganske højt niveau.

Fagbladenes orienteringer om det 
fjerne udland kan dog i perioder optage 
en meget betydelig plads. For et økono
misk trængt privat skovbrug har disse 
artikler ikke nogen særlig fagligt stabili
serende eller positiv psykologisk effekt.

For et råvareproducerende erhverv 
er effektiviteten i følgeindustrien helt 
afgørende. Landbruget ejer i princippet 
selv deres følgeindustri. Skovbruget har 
næsten ingen ejermæssige sammen
hænge. Afsætningsvilkårene er derfor 
meget udsat for negative påvirkninger,

der ofte forstærkes af myndighedernes 
indgreb.

Vejledende priser
Et typisk eksempel er Konkurrencesty
relsens krav om afskaffelse af vejleden
de priser, der har bevirket en overreakti
on, som ikke ses i andre erhverv. Min 
opfattelse er, at der selvfølgelig stadig 
er muligheder for at drøfte alle forhold i 
afsætning og prisniveauer, blot det ikke 
giver sig udtryk i konkrete fælles priser.

Realiteten er, at både det emne
skårede ved og det reducerede ved er 
faldet katastrofalt i pris. Især den dårlig
ste ende af sidstnævnte råtrætype - 
brændselsflisen - har det meget dårligt. 
Netop dette billige produkt burde ikke 
være særlig påvirket af konkurrence 
østfra, fordi transportandelen udgør en 
væsentlig del af prisen på den leverede 
vare i Danmark.

Brændselsflis
En grotesk detalje i denne sammen
hæng er leveringsaftalerne i forbindelse 
med starten af Herning-værket, der er 
langt det største træflisfyrede anlæg i 
Danmark. Her kunne Konkurrencerådet 
have al mulig grund til at reagere.

Leverandørerne er begrænset til at 
måtte være Skov- og Naturstyrelsen,

Hedeselskabet og Skovdyrkerforenm- 
gerne. De private skovbrug, der selv 
varetager den forstlige drift og admini
strationen, er altså tvunget til at levere 
igennem en af de to favoriserede, der 
repræsenterer driften af en del af det 
private skovbrug.

Det kolliderer groft med vilkårene for 
en fri prisdannelse. Det sker i en grad, 
der er meget mere betænkelig end den 
nu forbudte tilvejebringelse af "vejle
dende priser på dansk råtræ”.

Træpiller
Det allersidste angreb på afsætnings
mulighederne af dansk råtræ er træpil
lerne. Langt den største virksomhed for 
dette stærkt ekspanderende område er 
HP-Briketter i Vildbjerg, nu A/S KFK bio
energi.

Både i den skrevne og talte presse, 
har man på det sidste grundigt beskre
vet, at man vil importere råtræ fra Skan
dinavien, Frankrig og så vidt vides også 
fra østlandene. Leverancerne skal fore
gå i hele træstammer, formentlig i afkor
tede længder.

Motiveringen for importen er overra
skende nok ikke blot prisen, men også 
kvaliteten på råtræet, idet man påstår, 
at det bliver et langt bedre produkt af 
det tungere (formentlig langsomtvokse-
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de) nåletræ fra de nævnte lande. Samti
dig fortæller virksomheden at de er den 
producent i hele verden, der ved mest 
om træpiller.

Det er en stor virksomhed (22.000 
kvm. haller) men det behøver ikke at 
være nogen garanti for den største 
viden. Som jeg husker træteknologien, 
så vil den proces som træet gennemgår 
i form af tørring og presning, ikke være 
stærkt afhængig af råtræets struktur.
Det er og bliver mængden af vedstof, 
der afgør brændeværdien, og den ide
elle fugtighedsgrad kan rammes, uan
set hvor nåletræet kommer fra.

Jeg er overbevist om, at der er et 
eneste forhold i dette spil, og det er pri
sen på råvaren. Prisen på færdigpro
duktet udgør pt 55 % af prisen på den 
oliebaserede varme.

Det bemærkes fra træpillevirksomhe- 
den, at råvarerne fra møbel- og træva
reindustrien ikke kan dække deres 
behov. Det er en interessant bemærk
ning, da vi for få måneder siden opleve
de en kraftig indblanding fra netop 
møbelindustrien for at sikre primært, at 
de kunne få leveringsmuligheder til Her- 
ningværket forud for skovbruget.

Hvis det dårligste råtræprodukt fra 
danske skove ikke kan finde afsætning 
til træflisfyrede værker og træpi I leindu
strien , så er der noget helt galt med 
samspillet mellem råtræproducenter og 
forbrugerne. I dette samspil har også 
organisationer og politikere en rolle. - 
Kom så i gang!

Udlandsstof i Skoven
Henning Madsen bemærker at 
"orienteringer om det fjerne udland i 
perioder kan optage en meget bety
delig plads”.

Redaktionen kan oplyse at stof 
om udenlandsk skovbrug optager 
omkring 10% af det samlede sidetal; 
i indeværende år har der været 
knapt 8%. Emnerne har bl.a. været 
Nordisk Skovkongres, dækrodsplan
ter, plukhugst, en finsk papirfabrik 
og certificering af råtræ.

Der er flere årsager til at skrive 
om udlandet:

- Forhold i udlandet har betydning 
for dansk skovbrug - fx råtræmar
ked, skovpolitik eller certificering. 
Dette debatindlæg peger således på 
hvordan importeret træ påvirker det 
danske marked.

- Erfaringer fra udlandet kan 
udnyttes i Danmark - bl.a. om drifts
teknik og skovdyrkning.

Derfor kan man spørge om der er 
for meget udlandsstof9 For lidt9 Hvil
ken form for stof om udlandet er 
mest interessant for læserne9

Redaktionen

r
*

mm

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

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

Lyn-Netmaskine type 2 T
Lyn- Netmaskinen er en dansk fremstillet maskine, til netning af juletræer.

Maskinen er hydraulisk drevet fra traktor, med elstyret betjening, der sikrer en hurtig arbejdsgang.

Maskinen er en kombineret lift- og trailermodel, den er udstyret som standard med 25 og 34 cm. 
svingbare nettragte af plast.

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

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

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

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

-

LYN-Combi-Grab

Lyn-Combi-Grab er velegnet 
til mange formål.

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

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

BOV L U N D

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

HJORTHEDE (ff) SKOVPLANTER

PLANTESKOLE a/s LÆPLANTER

Tukærvej 12, Hjorthede LANDSKABSPLANTER
8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 6488 - Fax 8668 6440
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PLANTETALLET
- KULTURUDGIFTEN

25% NED !
- UDEN TAB AF KVALITE1

Af skovrider J. C. Briand 
Petersen, Feldborg 
statsskovdistrikt

Plantetallet - og dermed 
kulturudgiften - kan 
nedbringes med måske 
25% uden større forrin
gelse af kvaliteten:

Indlæg permanent 
sporsystem fra starten.

Plant ikke helt op til 
skovvejen.

(I nåletræ:) Indlæg 
læbælter med større 
planteafstand.

Yderligere tiltag kan 
reducere udgiften lidt 
mere.

Skovbrugets økonomiske situation tvin
ger skovejerne til omlægninger. Udbyt
tet er for beskedent i forhold til indsat
sen. Den enkelte skovejer kan ikke 
påvirke priserne på produkterne, 
medens udgifterne bedre kan kontrolle
res. Besparelser og ekstensivering er 
derfor løbende på dagsordenen.

Problemet med ekstensivering er 
imidlertid, at en mindre indsats specielt 
i kulturfasen let giver et mindre udbytte 
af slutproduktet - dårligere kvalitet af 
effekterne. Udfordringen er derfor at fin
de besparelser uden denne effekt.

Kulturinvesteringen er en af skovbru-

ws

Artiklen beskriver tre muligheder for at 
nedsætte kulturudgiften. Men man kan 
også nedsætte udgifterne ved at øge 
planteafstanden fra 1,8 x 1,5 m til 1,8 x 
1,75 m, ved at anvende dækrodsplanter 
eller lave planter på kontraktavl. (Arkiv
foto fra egnen ved Skarrild).

gets store poster. Den finder ydermere 
sted 70 - 120 år før produktet er rede til 
salg og er derfor også risikabel. Kan 
kulturudgiften reduceres vil meget være 
nået.

I øjeblikket arbejdes der meget på 
overgang til naturnært skovbrug, og jeg 
tror også, at det på længere sigt er en 
oplagt mulighed. Men indtil denne 
driftsform er en realitet vil der i masser 
af år skulle anlægges konventionelle 
kulturer. Det kan være fordi den gamle 
bevoksning skal konverteres til andre 
træarter, fordi den ikke er genetisk god 
nok - eller måske er stormfald eller

andet sammenbrud indtruffet. Hvordan 
nedsætter vi kulturudgiften her uden tab 
af fremtidig kvalitet ?

Jeg mener der er muligheder og skal 
nævne nogle:

Indlæg et permanent 
sporsystem fra 
kulturstart
I det naturnære skovbrug forudsættes 
det, at der fra starten indlægges per
manente spor i bevoksningerne, hvor al 
trafik fremover kan koncentreres.

Det vil formentlig også være fornuf
tigt i konventionelle kulturer. Tilplantning 
af spor, der senere skal frilægges, kan 
ikke med de nuværende prisrelationer 
betale sig. I heldigste fald giver en 
oparbejdning af træerne i sporene ved 
første gennemhugning kun et økono
misk 0 eller meget beskedent overskud. 
Resultatet vil aldrig kunne betale og for
rente tilplantningen i 20-30 år.

De permanente spor bør ligge med 
ca. 20 m afstand, svarende til den 
afstand flis- og skovningsmaskinerne 
kan række ind i bevoksningen (7-8 m). 
Det største problem, der knytter sig til 
indlæggelse af sådanne spor, er de 
eventuelle vanskeligheder føreren af 
flismaskinen til sin tid vil have med at se 
ind i bevoksningen fra sporene, når 
første gennemhugning skal finde sted.

Jeg mener imidlertid ikke problemet 
er stort, om eksisterende. Ved den 
alder, hvor flisudtaget/tyndingen sker 
første gang, vil et 4 m bredt spor være 
lukket så meget, at den “grønne mur” er 
væk, og der er god indsigt for maskin- 
føreren. Hvis dette undtagelsesvis ikke 
er tilfældet (f. eks. ved tidlige flis-udtag) 
kan det løses ved speciel tyndingstek- 
nik i 1. planterække langs sporene, der 
ikke vil fordyre udtyndingen væsentligt.

Ved indlæggelse af 20 m spor på 4 
m bredde (dvs. der er 16 m bevoks
ningsareal mellem sporene) spares 
plantning på 20 % af arealet. På det 
mellemliggende bevoksningsareal plan-
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tes med sædvanlig planteafstand, og 
der vil derfor ikke blive tale om kvalitets
tab i bevoksningen. I yderrækkerne 
mod 20 m sporene vil der måske kom
me lidt flere grovgrenede træer, men 
disse vil falde ved de første tyndinger 
og tilmed øge udbyttet til flis.

Ud over indlæggelse af 20 m spor 
kan det alt efter afdelingens størrelse 
og form overvejes at indlægge aflast
ningsspor på tværs af hugstsporene, ad 
hvilke bl.a. flismassen kan bortkøres fra 
flismaskinen.

Indlæggelse af et permanent sporsy
stem fra kulturstart betyder altså øjeblik
kelige besparelser, men har også andre 
fordele. Transport/færdsel og dermed 
jordkomprimering og eventuelle skader 
på stående træer og rodhalse koncen
treres til sporene, hvad der i hvert fald 
på visse jordtyper vil være særdeles 
gavnligt. Effekterne bl.a. i en stående 
skærm udtages let, færdsel og oriente
ring i bevoksningen lettes, og bevoks
ningen er forberedt til naturnært skov
brug.

Plant ikke 
for tæt på veje:
Selvom det lyder banalt, plantes der alt 
for ofte klos op ad veje og til dels afde
lingslinier (skovbrugerens perfektionis
me I), Det betyder, at bevoksningsran
dene skal kappes i 20-25 års alderen, 
evt. sker der fældning af den første 
planterække. Der er spild af penge, og 
der er her en mulighed for besparelser 
på plantetallet.

Afdelingens bruttoareal er normalt 
beregnet fra vejsiden. Ved kalkulation af 
plantetallet bør der derfor først ske fra
drag i arealet af en bræmme på ca. 4 
m.

Stormsikring af 
bevoksninger:
Chr. Nørgaard Nielsen har skrevet om 
stormsikring af nåletræsbevoksninger. 
Heri indgår indlæggelse af bælter i 
større afdelinger, hvor der for at stabili
sere bevoksningen sker en læbælte- 
hugst. (Se Skoven 2/01 eller DST 4/01).

I disse bælter kunne man fra kultur
start øge planteafstanden, så vi får en 
læbælteplantning i stedet for måske 
senere at ofre udgifter til en læbælte- 
hugst, som man ydermere risikerer 
aldrig at få lavet. Der henvises til DST 
4/01 for de nærmere begrundelser for 
tiltaget.

Samtidig med en stormsikring opnår 
man på denne måde en plantebespa- 
relse, så formålet bliver dobbelt. Ved at 
bruge en planteafstand på f. eks. max.
2 x 2 m i bælterne bliver et evt. kvali
tetstab af bevoksningen i disse mini
malt.

Et eksempel:
Hvad betyder så dette ? Lad os se på 
et eksempel:

Vi skal tilplante afd. 40 i Borbjerg

Plantage. Afdelingen er 11,4 ha brutto. 
Der er tJplantet lidt langs vestkanten - 
lad os se bort fra dette.

Normal plantetalsberegning:
Ved planteafstand 1,8 x 1,5 m giver en 
normal plantetalskalkulation et resultat 
på:

1,8 x 1,5 m = 2,70 m2 /plante

10.000 m2 : 2,70 m2 = 3.700 stk./ha
- 10% (spor) « 3.300 stk./ha

Plantetalsberegning i afd. 40 ved ind
læggelse af spor med 20 m afstand, 
større afstand til vej og læbælteplant
ning :

Totalareal 11,40 ha
- areal langs vej - 0,34 “

(se kort: 0,18 + 0,16 ha)
- areal til 20 m-spor - 2,30 “

((400 m (afd.-bredde) / 20, 
dvs. der laves 20 spor.
Samlet areal 20 x 290 m 
(middel-længde) x 4 m 
(sporbredde))

- areal til aflastningsspor - 0,28 “
(se kort - 2 markerede spor:
(300 m + 400 m) x 4 m)

- læbælteplantning - 2,80 "
(se kort, 3 skraverede bælter)

Herefter er det resterende areal til 
normalkultur: 5,68 ha x 3.700 pi./ha

« 21.016 planter 
Areal til læbælteplantning 

2,80 ha x 2.000 pi./ha = 5.600 planter 
I alt planter til kultur: 21.016 + 5.600 

» 26.616 stk ~ 2.335 stk./ha

Besparelsen i plantetal for denne kul
tur, hvor der er 16 mi bevoksningsbælter 
mellem sporene, bliver altså på 3.300 - 
2.335 pi. = 965 pi./ha « til en besparel
se på ca. 30 % af planterne eller

en besparelse på kulturudgifterne på 
vel ca. 20 - 25 %.

Hvis der er et positivt dækningsbi
drag ved flisning af spor måske på 20 
%.

Andre muligheder
Den optimale planteafstand er et emne 
til stadig diskussion. I beregningsek
semplet er brugt 1,8 x 1,5 m, men en 
afstand på 1,8 x 1,75 m er efter min 
opfattelse ikke til hinder for en god kva
litet af træerne og vil give yderligere 
besparelser.

En overgang til dækrodsplanter (Se 
Kulturkommissionens forslag, tillæg til 
Skoven 6-7/01) og lønavl kan formentlig 
bringe plantepriserne betydeligt ned.

Sammen med en udnyttelse af even
tuelt velegnet selvsåning i den gamle 
bevoksning er der realistisk mulighed 
for at nedbringe kulturudgiften i konven
tionelle kulturer måske 30-40 % i forhold 
til de sædvanlige kalkulationstal - vel at 
mærke uden tab af kvalitet i bevoksnin
gerne.

Det er dog noget ! - jeg hører meget 
gerne synspunkter !

Robinia pse. ‘nyersegii’ 
Vil du vide mere? 

Spørg FORSTPLANT!
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ALLIANCE AF 
FAMILIESKOVBRUG

Ny sammenslutning af 
skovejerforeninger skal 
arbejde for familieskov
bruget og bæredygtig 
skovdrift.

Skovejerorganisationer i en række lan
de, især i Europa, har besluttet at dan
ne en international alliance, kaldet Inter
national Family Forestry Alliance - IFFA. 
Alliancen arbejder for bæredygtig skov
drift og sigter på at dække alle verdens
dele. I det følgende bringes en omtale 
af alliancen på baggrund af pressema
teriale.

Familieskovbruget
Konceptet med personligt ejede skove, 
defineret som '’familieskovbrug”, er vidt 
udbredt i dele af verden. I Europa (und
tagen det tidligere Sovjetunionen), i 
Nordamerika, New Zealand og Japan er 
omkring 40% af skovarealet ejet af fami
lier.

Mellem 50 og 100 mio. mennesker 
lever på omkring 25 mio. ejendomme i 
disse områder. Ejendommene er typisk 
fra 0,5 ha til over 1000 ha, og de drives 
efter principperne for bæredygtig drift. 
Familieskovbruget er kendetegnet ved 
et stærkt personligt engagement i sko
ven, som ofte har været i familiens eje i 
mange generationer.

Familieskovbruget er bl.a. kendeteg
net ved drift i mindre skala end de store 
statsejede og industriejede skovejen
domme. Ved at etablere alliancen håber 
man bedre at kunne fortælle på den 
internationale arena om hvordan familie
skovbruget bidrager til bæredygtigt og 
flersidigt skovbrug.

Alliancen vil også fortælle forbruger
ne at produkter fra skovene er naturlige, 
fornybare og kan genbruges, til gavn 
for klimaet, samt hvordan familieskov
bruget bidrager til rent vand, dyreliv, 
landskab og friluftsliv.

Med etableringen af IFFA vil det 
være lettere at få familieskovbruget 
anerkendt som en vigtig aktør over for 
FN og andre internationale organisatio
ner som har indflydelse på familiesko
vene. IFFA har således deltaget ved FN 
topmødet om miljø i Johannesburg,

hvor man har afholdt et møde og præ
senteret alliancens syn på skovbruget.

Grundlæggelse
Alliancen blev formelt præsenteret ved 
et møde d. 1. juli 2002 i Luxembourg.
Pr. 15. august bestod medlemskredsen 
af skovejerforeningerne i følgende lan
de: Østrig, Belgien, Canada, Danmark 
(Dansk Skovforening), Estland, Finland, 
Frankrig, Tyskland, Letland, Luxem
bourg, Norge, Spanien, Sverige og 
USA. Desuden er foreningen af euro
pæiske skovejere (CEPF) medlem.

Det første officielle møde i alliancen 
vil finde sted i uge 49 i Washington, 
arrangeret af det amerikanske medlem, 
American Tree Farm System.

Der er tale om en uformel alliance, 
hvis aktivitet i første række består af 
årsmødet. Der er intet kontingent og 
ingen bestyrelse. Der er intet formelt 
sekretariat, men alt praktisk omkring 
årsmødet vil blive varetaget af den fore
ning som er vært. E-post vil være et vig
tigt arbejdsredskab.

Medlemmerne bidrager til alliancens 
arbejde på frivillig basis. Årsmødet kan 
nedsætte arbejdsgrupper inden for 
emner af fælles interesse, med et fast
lagt mandat og tidsramme.

Opgaver
I de kommende tre år har man udpeget 
en række vigtige opgaver for IFFA. Det 
er bl.a. at øge opmærksomheden om 
familieskovbruget i internationale for
samlinger, og fastlægge vigtige bud
skaber der kan fremme værdierne i 
familieskovbruget. Man vil sikre at ejer
nes mulighed for fortsat at drive bære
dygtigt skovbrug ikke forringes, herun
der at omkostningerne ved en trovær
dig certificering holdes så lavt som 
muligt.

Man vil også gå i dialog med mulige 
alliancepartnere inden for og uden for 
skovbruget og deltage i relevante 
internationale organer som påvirker 
bæredygtig drift i skoven. Man vil også 
finde fælles spørgsmål hvor forskning 
og udvikling kan støtte alliancens 
arbejde, herunder søge finansiering fra 
fonde, samt stå for udveksling af infor
mationer.

I øjeblikket er det Norge som står for 
en del af det praktiske arbejde. På 
hjemmesiden for Norges Skogeierfor- 
bund, www.skog.no (nyheder fra 
15.8.02 og 29.8.02) ligger pressemed
delelser mv. samt de papirer som er 
udarbejdet til Johannesburg mødet.
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Palmer laver plastik
I dag produceres plastik udfra olie, men 
planter kan også bruges. Flere naturligt 
forekommende bakterier producerer 
plastik, som de opbevarer i celle
væggene.

Nu har forskere fra Malaysia og USA 
overført gener fra bakterierne til palmer 
ved hjælp af gensplejsning. De første 
"plastikpalmer” er nu et halvt år gamle, 
og om et år håber forskerne at kunne 
udvinde den første plastik.

Der er dog brug for mere udvikling. 
Palmerne bruges nemlig også til at pro
ducere palmeolie (til bl.a. margarine), 
og værdien falder hvis olien indeholder 
plastik. Derfor arbejder forskerne på at 
få palmerne til kun at producere plastik
ken i bladene og ikke i olien. Hvis det 
lykkes kan de malaysiske landmænd 
øge indtægterne fra deres plantager.

Det er ikke første gang at der gøres 
forsøg på at lave plastproducerende 
planter. Palmerne har imidlertid den for
del at de er flerårige og ikke skal sås og 
høstes hvert år. De kræver derfor min
dre arbejde, og produktionen bliver 
måske billigere.

Kil de: www. biotik. dk 25.7.02, udgivet af 
Forbrugerstyrelsen

DANSK PI AN I'ISKOI.I K I I R I O U I N I N
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Ny plantestandard
Dansk Planteskoleejerforening har ud
givet en Plantestandard som afløser de 
tidligere Sorterings- og Bundtebestem- 
melser.

Plantestandarden er et hæfte på 44 
sider med en række illustrationer. For
målet er at definere begreber om pro
duktbeskrivelser og navngivning, regler 
for sortering, angive minimumskrav for 
kvalitet samt opstille standarder for de 
almindeligste planteprodukter på mar
kedet.

Der er 18 afsnit i hæftet, herunder 
om skov- og landskabsplanter, hæk
planter og buske, prydtræer og træer 
(dvs. træer mv. over ca 1 m højde), 
frugttræer mv.

Under skov- og landskabsplanter er 
der krav til toppen, rodhalsen og roden, 
samt størrelsessorteringer. Planterne 
sorteres efter både højde og rodhals
diameter, idet der til hver højde er knyt
tet et krav om en bestemt rodhalsdia
meter; dette krav skal gælde alle plan
ter i bundtet.

Løvtræ 
Højde, cm 
Rodhals, mm

20
5

30
5

40
5

50
6

Nåletræ 
Fløjde, cm 
Rodhals, mm

10 20
5

30
6

40
7

Herefter forøges rodhalsen med 1 mm for 
hver gang højden forøges med 10 cm.

Der er regler om bundtning af planter 
i bestemte højdeintervaller - en gruppe 
sorteres i 7-15, 15-30, 30-50 cm, osv, 
mens en anden gruppe sorteres i 5-10, 
10-20, 20-40 osv.

Standarden svarer til de generelle 
retningslinjer fra ENA, planteskolernes 
fællesorganisation i Europa.

Hæftet kan købes for 50 kr hos DPF’s 
sekretariat, tel. 66 17 17 14, fax 65 92 
69 17, e-post lh@deg.dk

SKOVE
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

MASKINER TIL JULETRÆER
TRAKTORER FRA 5,5 HK TIL 75 HK 

EN, TO ELLER TRE RÆKKER 
HJUL ELLER LARVEFØDDER 

MASSER AF UDSTYR

■Tu

NETMASKINE 
AFSKÆRMET SPRØJTE 

RÆKKE GØDNINGSNEDLÆGGER 
STABFRÆSER TIL BUNDKLIPNING

UTE

Nymarksvej 19 - 5471 Søndersø 
Tlf 70 220 420 - Fax 70 220 450 

_ E-mail: jutek@jutek.nu 
K www.jutek.nu ________
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Nepenthes: Stop 
importen af illegalt træ
Danmark importerer hvert år knap 
200.000 m3 tropisk tømmer, og mindst 
en tredjedel kommer fra ulovlig tømmer
hugst. Fra Østeuropa og Rusland 
importeres der godt 1 mio. m3 tømmer, 
og her er der også store problemer 
med ulovlig tømmerhugst. Det viser en 
ny Nepenthes-rapport om Danmarks 
import af træ fra troperne, Østeuropa og 
Rusland.

“Det er uacceptabelt, at Danmark 
importerer så meget illegalt træ, og det 
er helt uforståeligt, at det ikke engang 
er ulovligt for dem, som gør det. I dag 
kan enhver importere træ, som det pas
ser dem, uanset at træet kan være fæl
det i en nationalpark i Indonesien eller 
Brasilien" udtaler Jacob Andersen, for
mand for miljøorganisationen Nepen
thes.

Nepenthes-rapporten anbefaler, at 
regeringen ulovliggør import af træ, 
som kommer fra ulovlig tømmerhugst. 
Desuden mener man der bør indføres 
krav om sporbarhedscertifikat på alt 
importeret træ, så det kan dokumente
res at træet kommer fra lovlig skovdrift.

Samtidig bør der gives betydelig 
bistand til udvikling og håndhævelse af 
skovlovgivning i Danmarks leverandør- 
lande, som i mange tilfælde har proble
mer med at håndhæve skovlovene.

Danmark tog det første skridt til at 
sikre lovlig og bæredygtig import af træ, 
da Folketinget i juni 2001 vedtog, at 
offentlige institutioner skal købe tropisk 
træ, som er lovligt og bæredygtigt pro
duceret. Samtidig anerkendte Folketin
get det internationalt anerkendte FSC- 
mærke som en garant for lovlig og 
bæredygtig skovdrift.

“Den bedste måde hvorpå man kan 
undgå at købe illegalt træ er ved at 
købe træ, som er FSC-certificeret. FSC- 
certificering er et effektivt redskab til at 
dæmme op for ulovlig tømmerhugst og 
til at fremme bæredygtig skovdrift" 
udtaler Jacob Andersen.

I lyset af de store problemer med 
ulovlig tømmerhugst i Østeuropa og 
Rusland mener Nepenthes, at folke
tingsbeslutningen om tropisk træ skal 
udvides til at gælde alt slags træ - tro
pisk såvel som ikke-tropisk.

“Det kan ikke være rigtigt, at der bru
ges skattekroner på at understøtte ulov
lig tømmerhugst, som ødelægger natu
ren og økonomien i andre lande. Det 
må være et krav, at offentlige institutio
ner altid går efter det FSC-certificerede 
træ, når de handler træprodukter”, 
udtaler Jacob Andersen.

I en europæisk sammenhæng er 
Danmarks import af tømmer relativt 
beskeden. EU er til gengæld verdens 3. 
største forbruger af tømmer - kun 
overgået af Kina og Japan. Nepenthes 
har i et åbent brev opfordret statsmini
ster Anders Fogh Rasmussen til at bru-
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Nepenthes mener at når det offentlige anvender importeret træ skal det sikres at 
træet er bæredygtigt produceret - det gælder også træ fra Østeuropa og Rusland. 
(Arkivfoto fra Kareten i Rusland).

ge Verdenstopmødet om Bæredygtig 
Udvikling som anledning til at etablere 
et partnerskab mellem EU og dets vig
tigste leverandører af tropetræ til 
bekæmpelse af ulovlig tømmerhugst.

Rapporten kan downloades fra: 
www.nepenthes.dk

Kilde -Pressemeddelelse fra 
Nepenthes 22.8.02

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

ELKÆRS MASKINSALG

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

- den personlige service

Se vores hjemmeside: 
www.elkaer-maskiner.dk

Odensevej 82.5853 Ørbæk 
Telefon 65 33 13 31 . Telefax 65 98 19 62

B 197
I pressemeddelelsen fra Nepenthes 
henvises til en folketingsbeslutning 
om anvendelse af certificeret træ. 
Beslutningen hedder B 197 og lyder 
i sin helhed således:

"Folketingsbeslutning om anven
delse af tropisk træ.

Folketinget opfordrer regeringen 
til:

1. At foretage de nødvendige 
ændringer i den offentlige indkøbs
politik, således at det sikres, at det 
træ fra tropiske skove, som offentlige 
og halvoffentlige institutioner frem
over køber, er lovligt og bæredygtigt 
produceret.

2. At anerkende det internationale 
miljømærke FSC (Forest Stewardship 
Council) som et eksempel på en tro
værdig garant for, at træ bærende 
dette miljømærke er lovligt og bære
dygtigt produceret.

Vedtaget af Folketinget ved 2. 
(sidste) behandling den 1. juni 
2001."

FSC betegnes således som et 
eksempel på et miljømærke og er 
derfor ikke den eneste mulighed for 
anvendelse af træ som er bæredyg
tigt produceret.

Red.
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Ultimo februar 2003 ventes det at der foreligger en miljøvejledning for det offentli
ges indkøb af tropisk træ. I så fald er det lige før sæsonen for indkøb af havemøbler 
starter. (Foto af teaktræsmøbel fra Kircodan/ se også hjemmesiden 
www.kircodan.com med firmaets syn på miljødebatten).

Opfølgning på B197
Som opfølgning på Folketingets beslut
ning fra juni sidste år vil den nye rege
ring udarbejde en miljøvejledning til 
offentlige indkøbere af tropisk træ.

Opgaven er lagt ud til Miljøstyrelsen 
og Skov- og Naturstyrelsen. De har 
sendt den i udbud til en række konsu
lenter, og der kom to bud: Dels fra 
COWI (rådgivende ingeniører) med 
Valør & Tinge (kommunikationsfirma) 
som underentreprenør. Dels fra Sall & 
Sall (Klaus Sails rådgivning om økolo
gisk produktion og markedsføring) med 
Nepcon (tidligere Nepenthes Consult) 
som underentreprenør.

Styrelserne fandt at ingen af budene 
var tilstrækkelige, men at de tilsammen 
dækkede opgavens krav. Derfor blev 
forhandlet en konstruktion på plads 
hvor COWI er hovedentreprenør på 
opgaven med Valør & Tinge, Sall & Sall 
og Nepcon som underentreprenører. 
Konstruktionen er utraditionel, men 
(efter Skovforeningens vurdering) egnet 
til opgaven.

Til projektet er nedsat en styregrup
pe med repræsentanter for erhverv, mil
jøorganisationer og offentlige indkøbe
re. Skovforeningen er repræsenteret 
ved Martin Einfeldt.

Indtil videre er det klarlagt at regerin
gen har ikke fremlagt planer om yderli
gere opfølgning på B 197 ud over den
ne miljøvejledning.

Opgaven er at lave en operationel 
indkøbsvejledning som bliver frivillig for 
de offentlige indkøbere. Det ventes dog 
at Ministeren vil opfordre til at den bliver 
fulgt.

I den offentlige sektor foretages ind
køb af 30.000 - 40.000 mennesker. Et 
fåtal, skønsmæssigt 10 %, følger de 
miljøvejledninger og rammeaftaler der 
ligger for enkeltprodukter (og som altså 
nu er på vej for produkter af tropisk 
træ).

Skov- og Naturstyrelsen er klar over 
at en særlig vejledning (og dermed 
særlige krav) for tropisk træ kan opfat
tes som diskriminerende overfor u-lan- 
dene. Styrelsen mener derfor at vejled
ningen skal forbedre omdømmet for tro
pisk træ fra de seriøse producenter og 
handlere på markedet.

Det er en almindelig forventning 
(men ikke Regeringens officielle 
holdning) at denne indkøbsvejledning 
om tropisk træ kan påvirke kommende 
indkøbsvejledninger om træ generelt.

Martin Einfeldt

BREDAL
din garanti for kvalitet

o
o o 

o o o 
o o

NORDMANNSGRAN
- vort speciale gennem 25 åri

^ Egen kontrolleret GrD  frøhøst fra udvalgte 
| områder:

Ambrolauri Tlugi 
Borshomi IMedzvi 
BredalFP1100

Bredal Planteskole A/S
Siern Skovvej 7 - Siem 
DK-9575 Terndrup 
Tlf. +45 9833 5160 
Fax +45 9833 5111 
E-mail: bredai@bredal.as

www.bredal.as

- til det høje græs 
www.skoerpingmotor.dk 

eller tlf. 98 39 17 11
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Skovløber opdrager småkriminelle
Der er mange eksempler på at unge som har startet en småk- 
riminel løbebane kan have gavn af at komme væk hjemmefra 
og få nogle udfordringer.

Det er der et godt eksempel på i Uggerløse Skov i Nords
jælland hvor skovløber Thomas Scheibel tager sig af unge fra 
København. Det sker gennem SSP-samarbejdet som også 
omfatter skole, socialforvaltning og politi.

Ude i skoven er der lavet et aktivitetscenter hvor de unge 
udfordres med klatring i høje tårne, farlige balanceøvelser og 
forhindringsløb. De overnatter under primitive former midt i 
skoven hvor mørket og fremmede lyde ofte virker meget 
skræmmende på selv hærdede byboere.

Det giver selvtillid hvis man tør stå på selvti Ilidsstol pen i 8- 
10 meters højde på ét ben. En hård negl skal give noget af 
sig selv når han står foran resten af gruppen - for tænk hvis 
han fejler.

De unge får et fællesskab, lært samarbejde og får mere 
selvtillid. De har især gavn af at der er voksne som både 
tager sig af dem og tager dem alvorligt. Thomas Scheibel har 
ikke nogen pædagogiske forudsætninger, men nyder at give 
de unge gode oplevelser.

Aktiviteten i skoven er så vellykket at man mener det er en 
af grundene til at kriminaliteten blandt helt unge i København 
er gået ned. Projektet får da også lov at fortsætte, for der er 
lige underskrevet en ny kontrakt for de næste fem år.

Kilde:Skov og natur 8/02, 
Ritzau 21.8.02

SkogsElmia vokser
Den store svenske skovmaskinudstilling, SkogsElmia, vokser 
nu
med en dag og med 6 lande.

Årsagen er at skovbruget på den anden side af Østersøen 
er inde i en hastig modernisering. Maskinbranchen har derfor 
brug for en messe der henvender sig til de baltiske lande, 
Polen og Rusland.

Den næste store skovmesse, Elmia Wood, komimer først i 
2005, og så længe kan branchen ikke vente. Så i stedet for at 
rejse rundt til messer i en række lande bliver SkogsElmia 
2003 udvidet, og de udenlandske kunder lokkes til Sverige. 
Man vil derfor opleve en svensk skovmesse med et katalog 
på russisk.

Messen skal nu dække hele Østersø-området og ændrer 
navn til SkogsElmia Baltic. Den afholdes nu d. 11 .-14. juni 
2003; messen udvides med en dag for at mindske antallet af 
besøgende pr. dag. Det bliver lidt syd for Jonkdping, samme 
sted som Elmia Wood 2001. Og det er i bekvem afstand for 
danske deltagere, kun 3 timers kørsel fra Malmo.

Selv om SkogsElmia således er den "lille” svenske skov
messe er den alligevel verdens tredjestørste. Sidste gang i 
1999 var der 36.000 besøgende.

Nærmere oplysninger: http://skog.elmia.se

G3 FORSIKRING
-værd at vælge

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

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

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

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

VÆRKTØJ OG UDSTYR
til pyntegrønt- og 

juletræsproduktion

PROFF
BJÆLKEKLIPPER

Fra
kr. 6.396,00

PROFF
ROTORKLIPPER

Fra kr. 9.900,00 
AFSKÆRMNING (grenløfter) fra kr. 2.000,00

eIr eistFcce
Erik T. Rasmussen - Odensevej 63 - 5750 Ringe - Tlf. 62 62 27 22 

Frisengårdsvej 57 - Nyborg - Tlf. 65 30 18 22
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KLIMASTATISTIK

JULI 2002
Juli gav på landsplan 113 mm nedbør, og 
det er 71% over normalen. Regnen er faldet 
meget ujævnt i form af tordenbyger, og flere 
steder er der målt over 80 mm i løbet af et 
enkelt døgn.

Temperaturen var 1,5 gr. over normalen. 
De højeste temperaturer nåede flere steder 
over 30 gr. De laveste temperatur kom ikke 
længere ned end 7,5 gr. noget sted i landet 
(d. 5.7 i Midtjylland), og det er en rekord, I 
1914 blev den laveste temperatur i løbet af 
hele juli på 6,1 gr.

August har indtil d. 26.8 givet 59 mm, 
normalen er 67 mm for hele måneden. Det 
meste faldt i de to første uger. Temperaturen 
har været 3,8 gr. over normalen i gennem
snit. De højeste temperaturer kom flere ste
der over 30 gr. i uge 31, højest med 33,6 gr. i 
Sjælsmark i Nordsjælland. De laveste tempe
raturer kom kun en gang under 10 gr. (9,5 gr. 
i Kølkær).

Foreløbige tal for hele august viser et snit 
på 19,6 gr., og det er den næstvarmeste 
august der er målt. De laveste temperaturer 
kom ikke noget sted i landet længere ned 
end 7,9 gr, (målt natten til 1. september i 
Skrydstrup), og det er også en rekord. Den 
tidligere rekord fra 1997 sagde at man ikke 
var kommet længere ned end 6,2 gr. i løbet 
af august.

Sommeren i år har givet omkring 284 mm 
nedbør, og det er blandt de 10 vådeste som
re siden målinger startede.

Nedbør,mm

Amt Målt

Juli

Normal

1/8-26/8

Målt
Nordjyllands 131 64 88
Viborg 92 63 70
Århus 114 64 58
Vejle 131 69 63
Ringkøbing 99 66 48
Ribe 112 68 52
Sønderjyllands 132 75 59
Fyns 114 62 34
Vestsjællands 101 61 53
Nordøstsjælland 1 13 68 69
Storstrøms 92 63 48
Bornholms 75 55 37
Landsgennemsnit 113 66 59

Temperatur°C Målt

Juli

Normal

29/7-26/8

Målt
Middel 17,1 15,6 20,2
Absolut min. 9,7 13,3
Absolut max. 28,6 28,7
Antal frostdøgn 0,0 0,0
Antal graddage 34 47 t

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6
(hård vind) 4
Styrke 8
(hård kuling) 0
Styrke 10
(storm) 0
Hyppigste
vindretninger V

2

0

0

V 0

BØGER TIL SALG

BØGER TIL SALG
1. Kulturskoven. Bo Fritzbøger. Gyldendal 1994. Kart. 439 s..........................................  250 kr
2. Skoven og dens dyrkning. H.A.Henriksen. Da. Skovforen. 1988. Kart. Som ny.663 s . . . 275 -
3. Hedens Grannelund, statens plantageanlæg på de jyske heder 1788-1863.

Jørgen Nielsen. P.Kristensens Forlag 1988. Kart. 188 s............................................... 100 -
4. Træhåndbogen. Villy E.Risør. Ivar 1966. 520 Handelstræsorter. Kart.. 400 s..............  250 -
5. Træbogen. Villy E.Risør. Teknolog,Inst. 1961. Kart. 345 s............................................  200 -
6. Hårdt Træ Orientering. Villy E. Risør. Teknolog.Inst. 1952. Kart 94 s............................ 100 -
7. Løst og fast om træ og knast. Villy E.Risør. Eget forlag 1955. Hft. 141 s..........................75 -
8. Ting om træ. Villy E.Risør Tobira 1959. Hft.. 101 s..........................................................75
9. Elefanter, Teak og Slangekys. Villy E Risør. Tobira 1962. Kart.. Tværformat. 106 s.........75 -

10. Så dyb er natten. Villy E.Risør. Tobira 1956. Hft.. 110 s....................................................50 -
11. Undervejs med træmanden. Villy E.Risør. Ivar 1957. Kart.. 260 s.................................... 50 -
12. Forstlig Budstikke 1953-68. Da.Skovforen.. 16 bd.. Shirt. "Skovens” forgænger.......... 200-
13. Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft. Årbøger 1907-14, 8 bd . . 50-
14. Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft. Årbøger 1925-41, 18 bd. . . 100 -
15. Skovlovringer. Ved. H R Hansen. Schønbergske 1936. Folkeminder fra

Silkeborgs Vesteregn. Danm. Folkeminder nr. 42. Heftet. 232 s....................................125 -
16. Men morsomt har det været. Flemming Juncker. Gyldendal 1983. Shirt.. 423 s............40 -
17. En gård skifter hænder. Flemming Juncker. Gyldendal 1984. Hft. 182 s.......................... 40 -
18. Træk fra Glemmebogen. Flemming Juncker. Gyldendal 1986. Hft.. 265 s........................40 -
19. Skovtræernes Sygdomme. Ferdinandsen & Jørgensen. Gyl. 1939. Shirt. 570 s........  400 -
20. Skovtræsygdomme. J.Koch. DSR 1985. Heftet kompendium. 214 s..............................150 -
21. Dansk Forstzoologi. J.E.V.Boas. Gyl 1924. Karton m. lærredsryg. 760 s.....................  400 -
22. Forstbotanik. O.G.Petersen. Gyl. 1908. Halvshirt. 442 s...............................................  300 -
23. Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande samt 

Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg fremstillet geografisk 
og statistisk tillige fra et militært synspunkt. August Baggesen,
generalmajor. Reitzel 1862. Halvlæder, slidt. 334 s......................................................  300 -

24. Kjærgaard( Riber-Kjærgaard). Einar Jensen. Jpbureau 1986. Heftet. 205 s................ 100 -
25. Bistrup, Byens Gods, 1661-1931. Axel Linvald. Kbh.kommune 1932. Heftet. 295 s . . 225 -
26. Vallø Stift 1888-1938. Th.Thaulow. Kbh. 1938. Heftet. 181 s..........................................75-
27. Herlovianersamfundet gennem 100 aar. Div. Forf.. Kbh. 1950. Heftet. 461 s................ 100 -
28. Bangsbo og dets hist. gen.tiderne. K.Bokkenheuser. Kbh. 1918. Hft. Rep.m.tape.56 s. . 100 -
29. Et år med bier. Niels Blædel. Rhodos 1979. Kart. Overstreget skrift på forblad. 258 s . 150 -
30. Ledetråd i biavl. Red. B.Schwartz-Hansen. Da.Biavlerforen.1966. Hft. 48 s.....................50 -
31. Håndbog i Biavl. Red. G.Holst Jensen.Da.Biavlerfor. 1944.Kart. Rift øv. i ryg. 499 s . . 300 -
32. Føreri Biavl. N.S.Kristensen. Forf.forl. 1930. Halvlæder. 218 s.....................................125-
33. Biavl - en nicheproduktion. Finn Christensen. JordbrugsforL 1988. Hft.. 60 s...................30 -
34. Bier til husbehov, Bill Scott. Skarv 1981. Heftet. 80 s........................................................30 -
35. Biernes by. Harald Doering. Høst & Søn 1963. Karton. 96 s.............................................30 -
36. Tidsskrift for Biavl. Red. J.M.Møller. 73. Aargang 1939. Kart. m. shirtingsryg. 228 s ... 30 -
37. Lystfisker-Bogen. Red. Ludvig Svendsen. Clausens 1943. Halvlæder. 308 s................125 -
38. Smaavands-Fiskeri. Knud Larsen. Calusens 1945. Udnyttelse af tørvegrave, mergelgrave,

småsøer og damme. Shirt.ryg, 111 s.............................................................................. 100 -
39. Lystfiskeren. Ludvig Svendsen. Hage & Clausen 1932. Halvlæder. 245 s................... 125 —
40. Ferskvandsfiskeriet. Arthur Feddersen. Philipsens 1894. Halvlæder. 170 s.................. 150 -
41. Al slags Fiskegrej.En Fortegnelse og en Rådgiver.Jagt-og

Fiskerimagasinet 1955.171s..........................................................................................  200 -
42. Grum. Svend Fleuron. Gyldendal 1920. 1. udgv.. Halvlæder. 163 s............................. 125 —
43. Skoven. Halfdan Rasmussen/Ernst Clausen.Schønb,1954. Digte/tegninger. Kart 30s . 20-

l/ore skovtræarter
Evt. interesserede i "Carl Mar: Møllers, Vore skovtræarter og deres dyrkning" kan noteres til en 
senere levering. Flere bøger på: www.skovdyrkerforeningen.dk/, Dyrkningsaktuelt/Litteratur.

Henvendelse til Ernst Rnsgaard Pedersen.Tlf. 47176579, Fax 47101079, eller 
Peddersens@post.tele.dk

B.H. Skoventreprise
V/ Brian Hansen 

Faksevej 25, 4652 Hårlev 
Mobil. 2163 34 48 

Tlf./Fax. 56 28 84 48 
SE-nr. DK 20 55 64 39

Udkørsel af træ 
Gravearbejde
Hegnsklipning og hegnssætning

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

Arbejde overalt i Danmark - 2163 34 48
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DEBAT - ØKONOMI

”DE RÅ TAL”
Af skovrider J. de Simony, 
Præstø

En kommentar til lede
ren i SKOVEN 6-7/02.

Skovene forringes af 
beskatningen.

Naturnær drift og pluk 
hugst bør anvendes i 
større omfang.

I lederartiklen i Skoven 6-7/02 viste de 
herrer Wilhjelm og Søndergaard os på 
en let anskuelig måde den absurde 
situation godsskovbruget befinder sig i, 
som desværre accelererer frafaldet og 
opløsningen af fortidens herligheder.

Som det ses er det absurde den sto
re gældsætning. Det er nu lidt urimeligt, 
da de lånte penge vel sjældent er kom
met skoven til gode.

Vurderingen bygger jo på de skyhøje 
salgspriser, der vel heller ikke har 
meget at gøre med det egentlige skov
brugs afkastning, men mere er et 
spørgsmål om æstetik og jagt. Misfor
holdet mellem disse tal frister så den 
nuværende generations godsejere til at 
sælge - især da de tiest er landmands
uddannede.

Hvor går skovbruget hen
For 26 år siden havde vi en diskussion i 
dette blad om ’’hvor går skovbruget 
hen” - en diskussion jeg deltog i. Jeg 
kaldte mit indlæg "Er melodien ved at 
blive væk” - det er morsomt at læse i 
dag, og det er forbløffende aktuelt, men 
beskæmmende hvor få der fulgte det. 
(Skoven 3/76, side 54, red.).

Der skulle en orkan til at ændre de 
gængse meninger, og så er ændringen 
nu betydeligt besværligere og dyrere.

Skovene affolkes
Jeg advarede i mit indlæg imod at affol
ke skovene, en håbløs udvikling jeg 
desværre havde set i det franske priva
te skovbrug:

"Træindustrien havde overtaget både 
administration og arbejde, ejerne kend
te dårligt nok deres skove, de fleste 
boede i Paris og brugte nærmest slotte
ne som sommerhuse.

Lad os nu ikke her i landet gå så 
vidt, at de sidste stedkendte forsvinder.

DE Ra TAL
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Mange steder klamrer jeg mig til den 
sidste rigtige skovarbejder, født og 
opvokset på stedet.

Tro mig, vi er virkeligt fattige, hvis de 
er væk. Vi må bevare folk med kærlig
hed til skovene og forståelse af dens 
natur. ”

Mere ekstensiv drift
Videre slutter jeg: "Vi skal passe på, at 
den ædle skovdyrkerkunst ikke forsvin
der i moderne grove metoder og motor
larm. Hvis vi ser bort fra pyntegrøntpro
duktionen, finder skovbruget bedst 
balance i mere ekstensiv retning, med 
flere og flere selvforyngelser, flytning af 
billige skovplanter og kun med en 
enkelt stærk udrensning før de effektgi
vende tyndinger.

Hugsten bliver mere plukhugstagtig 
med alle aldre mere fordelt, grøfter bli
ver næsten overflødige, miindre søer og 
enge kan genopstå, vildthegn kan und
gås, stormskader bliver mindre, og jag
ten mere naturlig til fordel for landets 
mere oprindelige fauna og jægere. ”

Naturnær drift
I et langt liv har jeg stået ret ene med 
min naturnære skovdriftsform: Mest 
muligt uden renafdrifter - bruge skoven 
som en slags trælasthandel - en pluk- 
hugstform, hvor de enkelte træer bliver 
taget når de er modne, efterladende de 
yngre forskelligtaldrende, der så kan 
udvikle sig.

Det er en metode - "jardinage” - 
som jeg har lært at kende på Skovsko
len i Nancy og i min families skove i 
Frankrig. Nåletræ skal kun bruges som 
supplement, altid i løvtræblanding og 
hugges i tide for at undgå stormfaldsfa
ren.

Dette anbefalede jeg i en artikel alle
rede i 1960. Jeg havde rundt om på 
Øerne, hvor jeg efterhånden fik nogle 
tilsyn, erkendt stormfaldets evige trus
sel. I det betydelige stormfald i både 
løv- og nåletræ, som Øerne fik i 1967, 
så jeg tydeligt min metodes store forde
le, og oliekrisens hævning af brænd
selspriserne i 70’erne gav pludseligt en 
god økonomi i tyndingen og topbræn
det.

For jagten og for æstetikken - vore 
private godsers store force - passede 
det fint. Også for afviklingen af storm
fald indebar det fordele. Træer der faldt 
i opvækstens skygge, kunne leve videre 
i flere år, stadig med rodforbindelse, til 
markedet lidt efter lidt normaliseredes.

Skovkonto
En ting, der ville hjælpe det private 
skovbrug meget, ville være indførelse af 
en skattefri skovkonto - som de vist har 
i Sverige. Så kunne skovene hugge frie
re, når markedet og priserne er gode 
og først blive beskattet, når pengene 
trækkes ud til brug.

Sidste ombæring
Vore godser med deres store marker og 
smukke løvskove er uerstattelige perler i 
vort landskab til glæde for alle. Skovfor
eningens tal viser med al tydelighed for 
skovenes vedkommende, at det er sid
ste ombæring, hvis de skal bevares, så 
de omtalte skatters bortfald må være en 
yderst rimelig skærv fra statsmagten.

JJ Skovser vice \

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

mobil +45 20 45 82 02

Alle skoventreprenoropgaver udfores

c°4Sf

Besøg os på www.jjskovservice.dk
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Bigab 7-10 std
Totalvægt 10 ton, 
effekt på kroghejs 7 tem

Bigab 15-19 std
Totalvægt 19 ton, effekt på 
kroghejs 15 ton, bogicblokcring 
standard. Ekstraudrusming 
tjerende aksler, tridenaksler, 
medstyrende, sep. hydraulanlæg

Nordens mest solgte
-direkte fra fabrik til din maskinhandler med egen transport...

På samtlige vore produkter gives nu et års fabriksgaranti, 
samt 2 års reservedelsgaranti

BI&AØ NU 5 MODELLER 
FARMA NU 15 MODELLER

Alle priser er exel, moms

nvv\e°

800Pris 198

■ ? ifiip;
900

Farma 1265D 4 WD
Proffessionel vogn med midjeplaceret rammestyring, 
kraftige lavetslølteben, hydr.slilbar, bogiesektion, ski
vebremse på to aksler, kran med udskud rækker 6.5 mir. 
og løfter 400 kg. i grab, 500 hjul, to styrehåndtag med 
flydes! i lling, 4,5 tons rotator, radiosryring kan leveres.

Farm a 1065D
Proffessionel vogn med midjeplaceret rammestyring, 
kraftige lavetstølteben, manuel stilbar bogiesektion, 
kran med udskud rækker 6,5 mtr. og løfter 400 kg. 
i grab, to styrehåndtag med fiydcslilling, 4,5 tons 
rotator.

Farma 851 D
En rammestyret skovvogn med laveistotteben og tre 
kæpstokke, kran på 5,1 mtr. løfter 400 kg. i grab, tf 
billigt alternativ hvis du vil nå langt, 400 hjul, to styre
håndtag, 3 tons rotator.

Farma 638D
En skovvogn til dc mindre behov, ideel til udtynding 
øg skovning på mindre opgaver, kran rækker3,8 mtr. 
og løfter 300 kg. i grab, slyrevenlil med syv håndtag 
og 3 tons rotator.

FARMA NORDEN MARKETING OG SALG v/STEPHEN SERVÉ

NÆRMESTE FORHANDLER OPLYSES PÅ TLF. 7023 5001
FAX 7023 5002 . MOBIL . 2176 5003 . BOKS 12 . DK 34S0 ALLERØD

www.bigab.dk

"Nordens mest solgte skiffeladsvogn"
BIGAB

VÅXLARVAGNSSYSTEM

F.H. Skoventreprenør

Valmet8950 med FAE knuser2,17 m 
Kvasskubning
Udslæbning og indtrækning af træer
Udkørsel af træ
Grøfterensning
Spadehavningafspor
Hegnsklipning og hegnssætning
Flishugning med TP960
Meri fræsning
Manuel skovarbejde udføres

V/Frank Hansen Mobil 21 77 93 61

m ■V.v.*- -.ir' ^VNV/

Frank Hansen 
Køgevej 39 
4653 Karise 
Mobil 21 77 93 61 
Fax 56 76 93 61 
SE-rir 20 71 66 73

Arbejde udføres i hele landet

r Vs

AKKERUP PLANTESKOLE
5683 HAARBY
TLF. 6473 1058 - FAX 6473 3158 
mail@akkerup.dk
www.akkerup.dk

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

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

jOHAffPÉDERSEN

¥

TWWvm
\Å
T/Vy

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
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Postbesørget blad (0900 KHC(

mf*M ■iå

Knusnmg af hugstaffald Maskinplantning med en af 
vore 3 skovplantemaskiner..

- jordbearbejdning og 
plantning i én arbejdsgang

m2

- med kort vej fra planteskole 
til udplantning

Skovrejsning med 2-rk 
markplantemaskine...

Her en maskinplantet 
nåletræskultur i skov

LLltiiu

V -J-I

* ■

Salgsklare rødgran 2/1 s 
Buderupholm F. 523

Eg 2/0 fra Det Peder 
gårdske F.96i

Skovrejsningsprojekt med 
både løv og nål

Vi har mange ars erfaring 
i platning af skov og læhegn

/, > i Planter til: Skovplantning, juletræs- og pyntegrøntkulturer, læ- og
landskabsplantninger.

Vi tilbyder: Maskinplantning i skov og på mark, greriknusriing, 
rodfræsning, reolpløjning, anlægsopgaver m.m.

Ring efter vores plantekatalog eller et uforbindende 
tilbud på telefon 866 444 66

AARESTRUP PLANTESKOLE
Aarestrupvej 162 • 7470 Karup • Tlf. 866 444 66




