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Den nye mester i

Den nye Husqvarna 339 XP - en ekstremt let og handy kædesav til krævende jobs
Dec er sjældent en fordel ar slæbe rundt på for mange kilo. Og da slet 

ikke ved beskæring, udcyndning eller arbejde i julerræskulcur - hvad 
enren arbejdec foregår i træerne, eller nede på jorden Endnu værre er 
dec, hvis man bevæger sig runde i skrånende eller uvejsomt terræn. 
Derfor har Husqvarna udviklet den nye sav 339 XP, der er én af 
de leereste kædesave på markedec. 339 XP er ganske enkelt den 
perfekte sav for dig, der har brug for en lee, handy og fleksibel sav

med hø) ydelse. Ganske som vores andre save er 339 XP udviklec 
med udgangspunkt i ile professionelles ønsker og krav - og vores 
egne krav om bl.a. perfekr ergonomi og balance.
Med kun 3,8 kg rummer sav 339 XP masser af vægtige argumen
ter for ar lade saven lette dit arbejde.
Besøg din Husqvarna forhandler og mærk, hvor godt den nye sav 

339 XP ligger i hænderne.
©Husqvarna

www.husqvarna.dk

HISPAES
S O O I E D X X D  A  N  O  N  I  M  A

til klippegrønt

<0 4c
Xs

nV
Model nr.: EC25

9.995,- dkr.
ekskl. moms

Model nr.: TE25
10.995,- dkr.

ekskl. moms
(Model EC25
Elementer: Antal: 4 stk. 5 stk.

Volt: 48 V 48 V
Ampere: 2,8 A 4,5 A
Driftstid pr. opladning: 9 timer 13 timer
Antal klip pr. opladning: 9.000 13.000
Ladetid: 5 timer 8 timer
Type: NiCd NiMH

Saks: Materiale: Stål F521 / 1.2379 HSS - Cobalt + Tita
Regn og snetæt: Ja Ja
Klippetid (åbne og lukke): 0,62s 0,62s
Kabel: Flex Flex
Vægt: 930 g 930 g
Selvsmørende kuglelejer: Ja Ja

Vest: Venstre/højremontering Ja Ja
Andet (medfølger): Transportkasse: Plastic Træ

Fil og rensesspray til saks: Nej Ja

m
TRADING
Hvidemøllevej 9-11 
DK-8900 Randers 
Tlf.: +45 89 14 14 89 
Fax.: +45 89 14 14 90 
E-mail: info@flextradinq.dk 
Web: www.flextrading.dk
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384 Personalia
Strukturændringer i Skov- og 
Naturstyrelsen.

396 Personalia
Center for Biologisk bekæmpelse og 
Nordisk Råds naturpris.

386 Skovbørnehaver
Skovforeningen har indsamlet erfarin
ger om etablering af skovbørnehaver. 
Skovene kan få indtægter ved udlej
ning af huse og arealer.

388 Træet som det sikre
Kirsten Christiansen laver billedtæp
per med træer som motiv. Træet er 
for hende det sikre og trygge som 
giver håb om at livet fortsætter.

»"S
V A,

391 DM i skovning og udkørsel
Resultater fra det seneste DM, her 
præcisionslæsning.

392 Nyt fra Langesø
Fra den årlige pyntegrøntmesse. Om 
en tågesprøjte, slåmaskine, fuglepind, 
grenretter, nyt ukrudtsmiddel (Fortu- 
na), juletræsklipper mv. Foto viser 
CompacTree pakkemaskine.

397 Arrangement
Træpillekonference.

398 Dækrodsplanter
Om udenlandske containertyper og 
om at undgå roddeformationer. Krav 
til systemer til dækrodsplanter under 
danske forhold.

402 Debat om godsskovbruget
Om skovbrugets økonomi, uddannel
se og værdistigninger.

403 Kort nyt
Tredjeældste eg - Kludeegen - er død.

404 Højhus til fugle
Af en stor bøgestamme kan laves en 
række fuglekasser der stables oven på 
hinanden.

V

406 Plantemaskiner
Fra SkogsElmia messen: I Sverige og 
Finland er der udviklet plantemaski
ner til dækrodsplanter. De laver et 
udmærket arbejde, men er ikke billi
gere end manuel plantning. Foto viser 
en maskine fra Robur Maskin.

409 Kort nyt
Lave priser på vildt, træfældningsret- 
ter sælges (af RJ. Skovværktøj).

410 Nyt udstyr til store maskiner
Fra SkogsElmia messen: Førerstol der 
kan holdes vandret, store skovnings
aggregater, nyt håndtag, kombimaski- 
ne fra Lånnen, klippeaggregat Naarva- 
Grip. Desuden handel over internettet 
med brugte maskiner (side 416).

* ' 4
414 Tyndingsmaskine

Ny maskine laver skovning, transport 
og opmåling i de første tyndinger.

417 Kort nyt
Halmpriser stiger, hærværk ved stran
de, ‘Marie Antoinette’ egen død af 
hedeslag.

418 Skadedyrsbekæmpelse
l Middelfart bekæmpes mus og insek
ter ved at opsætte ugle- og mejsekas
ser.

420- Kort nyt
421 Flexiblade snøre til græstrimmere og 

små buske. Olieraffinaderi fyrer med 
træ.

422- Kort nyt
423 Skovbrande i statsskove og private 

skove. Varm og solrig sommer.

424 Stigende vedmasse
Beregninger viser at den stående ved
masse vil stige stærkt i Europa som 
helhed, til skade for samfundet og 
skovenes økonomi.

426 Mekaniseret
måldiameterhugst
Hugst i rødgran med maskine - træer
ne hugges når de har nået en bestemt 
diameter. Man skover lidt mere end 
planlagt med denne metode.

430 Kort nyt
Indre skader på stormfaldstræ, vand
lager i statsskovene.

432 Filtre til flishåndtering
Der er risiko for at indånde støv og 
svampe. Det kan undgås med en halv
maske eller hætte med filterturbo. 
Maskinførere i flishuggere bør også 
tage højde for støv fra flis.

435 Kort nyt
Pil til fyring og spånplader.

436 Savværksfusion
To grupper af savværker i Sverige 
fusionerer.

437 Lidt om allétræer
Om plantning af alléer.

438 Kort nyt mv.
Bøger sælges, Amazonas ryddes hur
tigere end førhen, klimastatistik.
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Skov- og Naturstyrelsen
Den decentrale struktur i statsskov
bruget skal moderniseres. Skov- og 
Naturstyrelsen kommer i fremtiden 
til at bestå af seks nye landsdelscen
tre, 14 skovdistrikter, samt en central 
styrelse i København.

De seks landsdelscentre etableres 
på det som i dag er Lindet, Silkeborg, 
Buderupholm, Fyn, Falster og Frede
riksborg skovdistrikter. Centrene bli
ver lokaliseret i Gram, Silkeborg, 
Skørping, Fåborg, Nykøbing Falster 
og Hillerød.

Landsdelscentrene skal fortsat 
varetage driften af de respektive 
distrikter. Men det er også planen at 
der på centrene samles en række fæl
les opgaver på tværs af distrikterne 
og fra den centrale styrelse. Som 
eksempel nævnes arbejdet med pilot
projekterne for de fire foreslåede 
nationalparker (Møn, Mols Bjerge, 
Lille Vildmose og Thy). Med ændrin
gerne sikres, at ca. 80 procent af 
Skov- og Naturstyrelsens arbejds
pladser er placeret uden for Køben
havn.

En anden del af den ny struktur 
består i sammenlægning af skovdi
strikter fem steder i landet: Åbenrå 
lægges sammen med Gråsten, Ulborg 
med Klosterheden, Palsgård med 
Feldborg, Hanherred med Thy, og 
Tisvilde med Frederiksborg. Det er 
endnu ikke fastlagt hvem der bliver 
chefer for de nye distrikter.

Den ny struktur sættes i værk 
løbende, men skal senest være på 
plads med udgangen af 2004.

Samtidig skal medarbejderstaben i 
styrelsen reduceres til 940 årsværk i 
2007. Det er en nedgang på 160 i for
hold til i dag. Det meste ventes at bli
ve klaret med naturlig afgang, men 
der bliver afskediget omkring 40 per
soner som varsles i dette efterår.

- Vi har nogle meget kompetente 
og engagerede medarbejdere i Skov- 
og Naturstyrelsen. Derfor er det helt 
skævt, at nogle gamle og utidssva
rende strukturer gør arbejdet med at 
beskytte naturen og skabe friluftstil- 
bud til danskerne unødigt besvær
ligt. Det er på høje tid at ændre 
strukturerne, så flere opgaver bliver 
løst decentralt, indenfor et sæt over
ordnede spilleregler, sagde miljømi
nister Hans Chr. Schmidt den 20. 
august da planen blev fremlagt.

- Naturpolitikken har meget høj 
prioritet og vil også fortsat have det i 
de kommende år. Der ligger store 
opgaver og venter - fx nationalpar
kerne og habitatområderne. Det er 
helt nødvendigt at sikre, at vi bruger

flest mulige kræfter ude i naturen, og 
derfor skal forvaltningen rationalise
res.

- Det er beklageligt, at afskedigel
ser kan blive nødvendige, men sigtet 
med planen er at fokusere indsatsen 
på naturarbejdet. Derfor vil finanslo
ven for 2004 ikke betyde, at der bli
ver fyret skovarbejdere på distrikter
ne, sluttede Hans Chr. Schmidt. 1 for
bindelse med forrige finanslov blev 
der afskediget 70 skovarbejdere og 
30 funktionærer.

Andre ændringer
Landsplanafdelingen er fra 8. sep
tember blevet en del af Skov- og 
Naturstyrelsen. Landsplanafdelingen 
står for den statslige administration 
af planloven. Afdelingen er overflyt
tet fra Miljøministeriets Departement 
hvor den blev oprettet i 1993 da 
Planstyrelsen blev nedlagt. Afdelin
gen omfatter 50 medarbejdere, og 
afdelingschef Niels Østergård er ind
trådt i Skov- og Naturstyrelsens 
direktion.

Omlægningen sker som led i til
pasningen af Departementet der i 
højere grad skal fokusere på rådgiv
ning og betjening af ministeren ved
rørende samarbejdet med Folketin
get. Fremover vil departementet der
for være ministerens sekretariat, og 
styrelserne vil være ansvarlige for de 
faglige administrative opgaver.

Sidst i august blev det også med
delt at vicedirektør i Skov- og 
Naturstyrelsen, Ole Christiansen, er 
udnævnt til ny direktør i Miljøstyrel
sen. Ole Christiansen er 56 år og har 
haft ansvaret for lovforslag om natur
beskyttelse, råstoffer, bygningsfred
ning mv. og for opgaver med moder
nisering, regelforenkling og udvikling 
af Miljøministeriets lovkvalitet.

I de seneste år har han arbejdet 
med at skabe sammenhæng i kultur
miljøområdet med tættere aktiv ind
dragelse af befolkningen i styrelsens 
arealforvaltning samt med initiativer
ne omkring nationalparker.

Kilder:Skov og Natur 18/03, 
pressemeddelelser fra Miljøministeriet

21.8 og 27.8 (www.mirn.dk)

Se også yderligere personalia side 
391 og 396.

Proveniensvalg? 
Kvalitetsplanter? 

Spørg FORSTPLANT!
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Danmarks 
ubetalte regning

L  E D E R

Der ligger en kæmpe ubetalt regning på Danmarks skrivebord. Det gælder 
milliarder af kroner.

Det er regningen for de internationale aftaler som både tidligere og den 
nuværende regering har indgået om naturbeskyttelse. Særligt kostbar for 
Danmark bliver gennemførelsen af EUs habitatdirektiv i den kommende 
skovlov og naturbeskyttelseslov.

Selvfølgelig skal Danmark opfylde sine internationale forpligtelser. Og 
lige så klart må det være at det er hele samfundet - ikke de enkelte lods
ejere i naturen - der skal betale regningen.

Gennem årtier har samfundet gradvist indskrænket lodsejerenes råderum 
- som regel uden erstatning fordi alle ejere i princippet blev ramt på én 
gang. Dette er fx sket gennem naturbeskyttelseslovens §3-beskyttelse og 
skovlovens endnu skrappere beskyttelse.

Men den generelle naturbeskyttelse afløses nu af mere målrettede initi
ativer. Det er den naturlige følge af at den generelle beskyttelse i Danmark 
er så finmasket. Men målretningen medfører samtidig at politikerne ikke 
længere kan påstå at reguleringerne er generelle og dermed erstatnings
frie.

De krav som Danmark nu skal opfylde, er så omfattende at ejerne umu
ligt kan afkræves at levere varen som endnu en gratis ydelse. Alene fordi 
indskrænkningerne sker inden for nærmere udpegede områder, er forud
sætningerne for erstatningsfri regulering væk.

Samtidig erklærer Regeringen at man i al almindelighed ikke kan gøre reg
ning uden vært. Og Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe til at se spe
cielt på spillereglerne for betaling til lodsejere for beskyttelse af natur.

Desværre har arbejdsgruppen ikke aflagt sin rapport endnu.
Men nu haster det. Rapporten - og navnlig opfølgningen herpå - kan 

blive afgørende for ejernes muligheder for at leve op til Danmarks beskyt
telse af fx habitatområderne - en beskyttelse som Regeringen vil gennem
føre med lovgivning i dette folketingsår.

Derfor må Regeringen sørge for at arbejdsgruppens resultater bliver 
offentliggjort hurtigst muligt. Politikere og lodsejere skal kende vilkårene 
for den fremtidige naturbeskyttelse, herunder betalingen. Det manglede 
bare.

Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard
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Nye indtægter
med skovbørnehaver

Af Janne Bavnhøj og Hans 
Hedegaard, Dansk Skovforening

Skovforeningen har set på 
markedet for skovbørneha
ver i Danmark.

Erfaringer og en konkret 
vejledning for skovejere ligger 
på www.skovforeningen.dk.

Dansk Skovforening modtager jævn
ligt henvendelser fra både skovejere 
og kommuner om hvordan de skal 
forholde sig ved etablering af skov
børnehaver. De første spørgsmål dre
jer sig især om betaling.

Skovforeningen indsamler nu 
viden om økonomi, jura og praktiske 
forhold for skovbørnehaver. Vi hører 
meget gerne fra skovejere der har 
erfaringer på området.

Resultaterne lægges løbende på 
medlemsafdelingen af hjemmesiden, 
www.skovforeningen.dk under Nye 
indtægter/Skovbørnehaver. Foreløbig 
har vi lagt erfaringerne fra 3 skove 
med i alt 4 børnehaver ind - det dre
jer sig blandt andet om indtægter, 
oprettelse og slid.

Overordnet ses indtægter på mel
lem O kr og 155.000 kr om året afhæn
gigt af hvilke faciliteter skoven stiller 
til rådighed og hvor i landet skovbør
nehaven ligger.

På hjemmesiden ligger også en 
liste over hvad man bør overveje 
hvis man vil etablere en skovbørne
have, og der er en gennemgang af 
den relevante lovgivning.

Sunde skovbørn
Det er godt at være barn i skoven. 
Børn i skovbørnehaver er sundere, 
gladere, fungerer bedre socialt og 
har lettere ved at lære.
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Både for kommuner og skovejere kan skovbørnehaver være en god forretning - 
og for børnene er det genialt at være i skoven til hverdag. (Fotos fra Ryegaard af 
glade børn - der er vist et slid på skovbunden lige op til huset).

Hvis man selv har sin daglige gang 
i skoven, kan det ikke undre, men det 
dokumenteres også i en meget

omtalt svensk rapport ”Ute på dagis” 
fra 1997. Her påviser forskere signifi
kante forskelle på børns udvikling i
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Træmarkedet:
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Koniunk turbarometer
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Mark edeindik a torer

Kontrakter

Vejfedning for kontraktudartoejdetse ved 
etablering af skovbørnehaver

Dansk Skovforening har udarbejdet denne vejledning 
til hvad man bør overveje inden der indgås en aftale 
om etablering af en skovbørnehave. Senere 
udarbejdes et egentligt kontraktudkast.

Følgende emner behandles i vejledning;

• Areal
• Beliggenhed
• ;i> ki>rhi»dsf(»rhn|d
• Aftaleperiode
• Brugen of arealet
• Bygninger o.l.

Myndighedsgod Ken bo! ser
Antal ham 
Betaling
Indeks regulering
Tidsrum for anvendelse
Adgang til arealet og bygningerne

Anden brug af arealet

• Kontaktorocedure
Huskeliste
Gennemgangen kan bruges som en slags 'huskeliste*, 
nlr man udarbejder sin egen lejekontrakt.

Gennemgangen skal alene tjene som hjælpemiddel i de 
situationer, hvor en skovejer og en 
kommune/institution ønsker at indgi en aftale om

Skovbomel
Intrpthjk ja o_n 
Ekjsempler

Klelund Plantage
Kontaktperson
Skovfoged Per Ramsgaard, Tlf.: 7539 6106

Hvilken børnehave?
Holsted Kommunes børnehaver. I stedet for at bygge en børnehave ekstra, har man 
valgt at sende en stue af sted i skoven 2-3 måneder af gangen. Derpå kommer en 
anden stue ud - og så fremdeles.

Hvor mange børn og voksne?
2 pædagoger tager af sted med 15 børn.

Hvor ofte kommer de?
Cirka halvdelen af tiden. De har en bus og kører også andre steder hen.

Hvor stort er området der er stillet til børnehavens rådighed?
Børnehaven har en base med en skurvogn og nogle små skallebræddehytter de selv har 
bygget. Basen ligger i hjørnet af en juletræskultur med løbende indplantning. 
Børnehaven har ret til at færdes over hele skoven, men bruger hovedsageligt de 
nærmeste 50 x 50 meter. Slid ses på de første 25 meter.

Hvilke fadllteter har de til deres rådighed?
Skurvogn, bålplads, skallebræddehytter de selv bygger. De må sanke træ og tænde bål. 
Børnene laver selv en klatrebane som de piller ned hver gang en ny stue starter, så de 
nye børn selv kan bygge en ny klatrebane op. Bildæk, tov, træstammer osv.

Stilles der særligt krav til området?
Nej

Hvor stort er sliddet på skoven?
Ikke stort. Ses kun på de nærmeste 15 x 15 meter omknng basen.

Hvad betaler de?
0 kroner.

Begrænset tid bruger skovfogeden på det?
Ingen tid. De passer sig selv. Snakker lidt med dem hvis han møder dem,

På medlemsafdelingen af Skovforeningens hjemmeside kan man nu læse om økonomi, jura og praktiske forhold omkring 
skovbørnehaver samt erfaringer om foreløbig 4 børnehaver.

en bybørnehave og i en skovbørne
have.

Siden ”Ute på dagis” blev offentlig
gjort, har en lang række danske kom
muner valgt at lægge børnehaver ud 
i skoven. Præcis hvor mange børne
haver det drejer sig om, har ingen 
overblik over.

Og det er heller ikke helt klart 
hvad en skovbørnehave egentlig er. 
Der findes nemlig flere forskellige 
typer, lige fra den ’’fuldstændige” 
skovbørnehave hvor børnene tilbrin
ger al tiden ude i skoven, måske sup
pleret med leje af et hus, skurvogn 
e.l., til den lejlighedsvise brug af et 
bestemt skovstykke. Der er også mel
lemformer som fx busbørnehaver 
hvor børnene har hjemme i en bus 
der hver dag kører dem fra byens røg 
og støj og ud i skoven.

Hvis en børnehave bruger skoven 
dagligt, sparer kommunen penge til 
bygninger. Derfor kan det ofte betale 
sig for kommunen at betale skov
ejeren for brug af et skovområde til 
en skovbørnehave - og her åbner 
der sig altså et marked for udlejning 
af lokaliteter og faciliteter i skov.

Kommunerne og institutionerne 
efterspørger ofte disse lokaliteter, 
men markedet vil blive yderligere 
udviklet, hvis interesserede skoveje
re aktivt tilbyder egnede lokaliteter 
til de relevante institutioner. ■

Skovforeningens anbefalinger 
om betaling i naturen
Dansk Skovforening har i nogle år anbefalet skovbruget at undersøge mulig
hederne for at finde nye indtægter, fx for skovgæsters naturoplevelser. Det 
er den logiske konsekvens af de historisk lave træpriser, samtidig med at 
danskernes efterspørgsel på naturoplevelser stiger.

Betaling kan kun komme på tale for aktiviteter som kræver skovejerens 
tilladelse. Blandt andet af denne grund bliver det traditionelle skræmmebil
lede - brugerbetaling for familieskovturen - aldrig til virkelighed.

Og der er flere områder hvor Skovforeningen fraråder at tage betaling;
• Organiserede gruppers bløde aktiviteter. Det kan være vandrere der hol

der sig til vej og sti, og som kun behøver skovejerens tilladelse fordi 
arrangementet er annonceret i forvejen.

• Skoleskove. Det kan være små arealer på 3-5 ha som skovejeren stiller til 
rådighed for den lokale skole efter nærmere aftale. Skovforeningen vur
derer at det er så strategisk værdifuldt for skovbruget at skolerne ind
drager skovene i undervisningen at denne brug som udgangspunkt ikke 
bør begrænses af betalingskrav. Læs mere om forslag til skoleskove på 
www. s ko ve n-i-s ko 1 en. d k.

Betaling er derimod logisk og rimelig når:
• Skovejeren stiller særlige faciliteter til rådighed.
• Skovejeren belastes arbejdsmæssigt, fx af administration.
• Aktiviteten begrænser muligheden for andre anvendelser af skoven som 

kunne give indtægter.
• Brugerne selv har økonomiske interesser i aktiviteten.
• Brugerne skulle betale penge for en lignende aktivitet andre steder end i 

skoven.
Skovbørnehaver opfylder ofte alle disse 5 kriterier på én gang, og de er 

et oplagt nyt forretningsområde at undersøge for mange danske skove. 
Mange kommuner vil være glade kunder.
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“Rosa skov ”. Pris 2. 700 kr.

Træet som det
sikre og trygge

Forskellige typer af garn, 
forskellige teknikker - og en 
masse fantasi - giver en 
række spændende billed
tæpper med det fritstående 
træ som et gennemgående 
motiv.

“Træet er det faste holdepunkt, det 
sikre - trygge, det som giver skygge 
på en hed dag og ly for regnen. Træet 
som spirer og vender tilbage til lyset 
efter en mørk og kold vinter, hvor det 
har stået med nøgne, sårbare grene,

som udvikler og formerer sig og 
blomstrer.

Måske bærer det spiselig frugt.
Det giver os på alle måder håb om at 
livet fortsætter.

Træet som tema er næsten uud
tømmeligt. Vi taler om kundskabens 
træ, og alle ved hvad der skete da 
slangen snoede sig bedragerisk og 
fristende rundt mellem grenene.

Når man taler om træer tænker jeg 
også på den nordiske mytologi. Gen
nem hele mytologien står træet, 
Yggdrasil, træet på hvis grene og kvi
ste livets dramaer udspiller sig. 
Yggdrasil er mytologiens udtryk for

universet, og det er bogstaveligt talt 
her, det sker!”

Mange former for træer
Kirsten Christiansen er betaget af 
træer og af naturen som helhed. Det 
lyser ud af teksten til en lille folder 
som hun har lavet i forbindelse med 
flere udstillinger af hendes billedtæp
per.

Et af hendes foretrukne motiver er 
det fritstående træ i en meget enkel, 
lidt naiv form. Men kigger man nær
mere på tæpperne opdager man at 
der er meget liv og variation - både i 
træerne selv og i den diffuse bag-
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“Det første træ ” - kronen med mohair garn og baggrund med bomuld. Pris: 4.000 kr.
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“Siris drøm ” - inspireret af “Det første træ”. Køberen ønskede sølvstriber og stri
ber i himlen. Der er brugt mohair i kronen, og i baggrunden bomuld, lidt væve
garn og lidt bouclégarn. Pris: 4.000 kr - privateje.

grund hvor jord og himmel går i ét. 
Trods det enkle motiv kan man bruge 
lang tid på at gå på opdagelse.

Når man ser billedtæpper fra 
andre kunstnere er de ofte meget 
ensartede, ofte med samme slags 
tråd og med en helt jævn overflade. 
Det er måske teknisk flot - men det 
bliver nemt fladt og kedeligt.

Sådan er det ikke med Kirsten 
Christiansens tæpper. Der er brugt 
mange forskellige materialer - bag
grunden er ofte bomuld, måske med 
lidt uld og bouclé som giver lidt vari
ation. Trækronerne kan være med 
mohairgarn eller effektgarn (med 
mange farver i samme tråd) - og det 
giver kronen en “filtet” overflade som 
næsten får den til at vokse ud af tæp
pefladen.

Hist og her har fantasien så rigtig 
fået luft med sølv- eller guldtråde, en 
stribe af en plasticpose, en strimmel 
af en cykelslange. Inden for de enkel
te materialer er der desuden en ræk
ke forskellige farvenuancer. De ligger 
ofte meget tæt på hinanden, men nok 
til at give variation i overfladen når 
man ser det på afstand.

Går man tættere på opdager man 
at der anvendes flere forskellige 
væveteknikker til samme garn. Også 
den metode giver variation i tæppets 
overflade og er især velegnet når der 
skal skabes små nuancer i baggrun
den.

Mange farver
Træerne er ikke naturalistiske - de 
har næsten alle andre farver end 
grøn.

- Jeg har lavet flere tæpper med lil
la, fortæller Kirsten Christiansen. Det 
er en varm og helende farve, den 
giver en ro og afslapning. Et af tæp
perne hænger hos en zoneterapeut, 
og hun kigger på det når hun skal til 
at behandle en patient og har brug 
for at koncentrere sig.

- Det blågrønne træ er det første 
træ jeg lavede. Det var i 1990-91, og 
det er ikke solgt endnu - jeg vil nok 
helst beholde det. En kunstsamler i 
Oslo blev så glad for det træ at hun 
bestilte et lignende, og det blev til 
det grønne træ, “Siris drøm”.

- Jeg laver aldrig to ens tæpper. 
Men når jeg får en bestilling laver jeg 
gerne et nyt tæppe hvor jeg søger at 
ramme den samme stemning.

- Jeg håber at jeg også en dag kan 
lave et billede der viser Yggdrasil - 
verdenstræet, slutter Kirsten Christi
ansen. Med kronen oppe i himlen og 
tre kraftige rødder som gnaves af 
slanger, og nornerne som vander
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“Hvid fantasi”. Her er brugt pelsgran, mohair, bomuld, sølvgarn, bouclé, trend
tråd (den tråd der bruges til frynserne). Og konturerne af trækronerne er trukket 
op med gavebånd. Pris: 3.200 kr.
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Detalje af “Hvid fantasi

træet så det hele tiden grønnes på 
ny. Yggdrasil er et billede på hele 
verdenslivets uforgængelighed trods 
de ødelæggende kræfter. ■
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Forsiden viser “Annie Andersen”. Her 
er brugt bomuld og mohair i kronen, 
bouclé - og frynser af sølvgarn ‘så det 
ikke skulle blive for kedeligt’. Pris: 
3.500 kr - privateje.

Køb af tæpper
Skoven har set billedtæpperne på en udstil
ling Galleri Lippert i Tåstrup, hvor det er 
første gang alle træ-billederne er samlet 
(udstillingen er lukket nu).

Knap halvdelen er i privateje og bliver 
normalt ikke lånt ud. Priserne må betegnes 
som moderate - de store tæpper koster mel
lem 3000 og 4000 kr - og især i betragtning 
af de mange timer der er gået med først at 
udtænke billedtæpperne, dernæst at væve 
dem.

Læsere som er interesseret i et billed
tæppe kan kontakte Kirsten Christiansen på 
kirstenm@adslhome.dk - tlf. 43 71 05 85.

Hun modtager gerne bestillinger. Prisen 
afhænger af størrelse samt valg af garner og 
motiver. Man skal betale et depositum på 
500 kr før hun går i gang. Hvis ikke hun har

\A 1 / /ter
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“De fire årstider IP: Det samme træ vises vinter, forår, sommer og efterår. Pris: 
3.200 kr sælges samlet.

andre opgaver kan et stort tæppe leveres på 
en månedstid.

Kirsten Christiansen er 61 år og har 
arbejdet med billedvævning i 12 år.
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“Sommer” fra “De fire årstider U”. Der 
er skabt liv i kronen ved hjælp af 
træperler og mohairgarn.
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Præmietagerne ved DM i skovning med bronze til Stefan 
Mikkelsen fra Holstebro, guld til Ole Kjær fra Stepping og 
sølv til Lars Petersen fra Tværsted.

Præmierne ved DM i udkørsel af træ gik til: Bronze til Gert 
Christensen fra Fåborg, guld til Torben Stabeil fra Østbirk 
og sølv til Poul Henning Johansen fra Gisselfeld.

DM i skovning
Danmarksmesterskabet 2003 i skov
ning med motorsav blev afviklet 
under Langesømessen den 21. 
august.

Danmarksmester 2003 blev igen i 
år Ole Kjær fra Stepping, som gik 
disciplinerne igennem på 2 min. og 
35 sek. Han var skarpt forfulgt af Lars 
Petersen fra Tværsted med 2 min. 45 
sek. og Stefan Mikkelsen fra Holste
bro med 3 min. 15 sek. Konkurrencen 
havde i alt 8 deltagere.

I konkurrencen i skovning dyster 
deltagerne i fem forskellige discipli
ner med motorsav på tid. Dan
marksmesterskabet er samtidig kvali
fikationsrunde til VM i Italien 2004.

Danmarksmesterskaberne i skov

ning med motorsav arrangeres af 
Dansk Skoventreprenør Forening 
med Stihi og Jonsered som sponso
rer af deltagerpræmier.

DM i udkørsel
Langesø lagde igen i år rammer til 
årets danmarksmesterskab i udkør
sel af træ med udkørselsmaskine.

Ud af de 6 deltagere var slutplace- 
ringerne mellem de 3 maskinførere 
på sejrsskamlerne meget tæt. Første
pladsen og dermed danmarksmester
skabet blev generobret af Torben Sta
beli fra Østbirk, som dermed vandt 
for 5. gang siden konkurrencen star
tede for 11 år siden. Han blev skarpt 
forfulgt af Poul Henning Johansen fra

Gisselfeld, mens bronzen gik til Gert 
Christensen fra Fåborg.

Ved mesterskabskørslen i udkør
sel dyster deltagerne i to discipliner - 
præcisionslæsning med terrænkørsel 
og tårnbygning. Det drejer sig om at 
udføre disciplinerne på kortest mulig 
tid og med færrest mulige fejl. Tor
ben Stabeil havde en samlet tid på 19 
min og 59 sekunder.

Mesterskabet arrangeres af Dansk 
Skoventreprenør Forening med støt
te fra en række sponsorer, herunder 
Silvatec A/S og Hedeselskabet. TDC 
Mobil havde stillet hovedpræmie til 
rådighed. Desuden var der deltager
præmier fra Gremo, Timberjack, Trel- 
leborg Dæk, Valtra Danmark og 
Kuwait Q8. ■

Tårnbygning (foto) og præcisionslæsning er de to discipliner ved DM i udkørsel 
af træ.
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TANZANIA-
NATUROPLEVELSER!

’’uden for de gængse ruter”
Vandringer i mioboskov, regnskov, 
game & bird watching, masai boma, 
landsbyliv og sejlads på Ruaha River 
ved Mtera Dam Lake.
Udzugwa, Ruaha Nationalparker, Chris 
Fox’ og i nyetablerede Chapuya Camp. 
11/1 -23/1 2004. Max 10 personer. 
Guide: Farm manager Jørn Kirkegaard. 
Konsulenter: De danske Skovdyrker- 
foreninger.
Ring for nærmere oplysninger og refe
rencer om turen, der er ganske unik. 
86484813. www.dumas-johansen.dk

TV umc\ s -3 o\\cw\san
Agricultural Tours of Denmark 

Gjesingvej 1,8963 Auning, Denmark 
Tlf.: +45 86 48 48 13 - Fax: +45 86 48 48 31
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Nyt fra
Langesø messen

Der var en god stemning og 
mange deltagere på pynte
grøntmessen.

Man kunne høre om bl.a. 
et nyt ukrudtsmiddel, en ny 
slåmaskine, en ny tågesprøj- 
te, en juletræsklipper, en 
grenretter, en grensaks og 
vækstregulering ved rystel
ser.

Den årlige pyntegrøntmesse blev 
afholdt på Langesø den 21. august i 
fint vejr til formålet. Det var oversky
et, og regnen kom kl. 17 netop da 
messen sluttede.

Der var 2525 besøgende - omkring 
200 flere end sidste år (hvor der nok 
var nogle som blev hjemme for at 
høste). Antallet af udstillere var også 
uændret på omkring 120, selvom der 
var nogle udskiftninger blandt de 
“faste” udstillere.

Der var en livlig snak og hilsen på 
gamle bekendte, men nogle af udstil
lerne mente at det kneb lidt med 
ordrer. “Det er som om køberne har 
holdt sommerferie siden Have & 
Landskab” (i maj).

Tågesprøjte
Scan-Sprayer er en ny tågesprøjte i 
en ret solid udførelse. Den fremstilles 
i Italien og har kørt i Tyskland i flere 
år. Der er solgt 1 i foråret, og den har 
kørt på 150 ha juletræer.

På messen blev vist en udgave 
med 600 liter tank til 49.800 kr, men 
den fås også med mindre tanke, ned 
til 200 liter. Den kan sprøjte 25 meter 
lodret og 50 meter vandret og har 
hydraulisk vinkling af udblæsnings
tuden.

Der findes tre andre modeller af 
sprøjten. Alle har varmgalvaniseret

-V*:

Jk) JHUr
Man kan bruge meget andet end grangrene til at lave dekorationer. Lyng, tytte
bær og pilegrene kan også sælges som “klippegrønt” fra skoven. (Vist af Tve- 
stum skovprodukter).

Langesø messen er Europas 
største af sin art, og man hører sta
digt flere fremmede stemmer. Ikke 
kun tyskere, svenskere og nordmænd 
- helt fra Schweiz, Italien, Frankrig, 
Letland, Litauen, Finland mv. finder 
dyrkere vejen til Fyn.

chassis med polyetylen tank, integre
ret renvandstank, håndvasketank, 
hydraulisk omrøring, antidryp venti
ler og transmission med neutralgear. 
De kan bruges ophængt i liften eller 
på en trailer.

Sprøjterne forhandles af Scan-Agro 
i Hadsund som har et stort program i 
slåmaskiner til græs- og rabatklip
ning, bl.a. rækkeklippere der automa
tisk kan svinge ind mellem træer og 
buske. Desuden sælges fræsere og 
rækkerensere samt Same og Lambor
ghini traktorer med fabriksmonteret 
skovinddækning og vendeudstyr.

m rJIIIHl
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Ny slåmaskine
Slåning er en velkendt metode til at 
bekæmpe ukrudt. Kulturtræerne får 
mere lys, men der er stadig konkur
rence mellem ukrudt og træer om 
vand og næring. Der er risiko for 
nattefrost på udsatte steder, fordi 
slåningen skaber en kraftig 
græspels.

Det tyske firma ESM - som sælger

gennem AS Motor her i landet - viste 
en ny slåmaskine med et patenteret 
knivsystem, kaldet Verti-2-Flail.

De to knive er bøjet så der er tre 
forskellige skærevinkler. Kniven slår 
ukrudtet og findeler det. Den klarer 
træagtig opvækst op til 5 cm og ska
des stort set ikke af fremmedlegemer. 
Firmaet oplyser at den kræver 25% 
mindre effekt end normalt.

To bøjede stænger foran på maski
nen skubber grenene væk på kultur
træerne så de ikke skades. På mes
sen blev der vist en maskine med en 
arbejdsbredde på 65 cm, som kræver 
en minitraktor på 6-9 hk motor. Den 
kan også fås med en bredde på 80 cm 
og 122 cm.

Fuglepind
Frydenlunds Plantage i Glamsbjerg 
viste en ny fuglepind - en formstøbt 
klemme af polypropylen som sættes 
på topskuddet lige under topknop
pen. Plasticpinden sidder gennem et 
hul i klemmen.

Klemmen monteres i april ved at 
trykke den ind mod skuddet. Den er 
elastisk, og efter hvad der oplyses 
vender den tilbage til den oprindeli
ge form i løbet af et par måneder, så 
den kan bruges flere gange.

1000 stk pinde og klemmer koster 
780 kr + moms + fragt.

Påsmøringsredskab
Easy Roller er et redskab til at på
smøre vækstreguleringsmiddel på 
toppen af juletræerne. Midlet føres 
fra en dunk og ud til to ruller via en 
slange. En ny variant giver mindre 
risiko for dryp, fordi der er en slange 
til hver rulle, og midlet sprøjtes 
direkte ud på rullerne.

Grenretter
Hedeselskabet viste en ny og forbed
ret udgave af grenretteren “Triwi”.

Den har flere små og store hak, 
som gør det muligt at sammenbygge 
flere grenrettere, både vinkelret på 
hinanden og i forlængelse af hinan
den. Dermed kan man lave større 
konstruktioner som kan styre og for
dele grenene. Prisen er stadig 5,50 
kr/stk.

j L%r
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F/gur 7. Ft lovende ukrudtsmiddel -Fortuna 200 g/ha, uds
prøjtet 4. maj. I oktober fik parcellen 2 l/ha Glyphomax.

Figur 2. Dagens standardebehandling - 4 l/ha Interterbuty- 
lazin + 1,25 kg/ha Karmex, udsprøjtet 2. april. I oktober fik 
parcellen 2 l/ha Glyphomax.
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F/gi/r 5. Fn anden almindelig behandling - 2 l/ha Glyphom 
ax + 1,25 kg/ha Karmex, udsprøjtet 4. maj. I oktober fik 
parcellen 2 l/ha Glyphomax.

Figur 4. Ubehandlet.

Nyt ukrudtsmiddel
Inde i parken havde PC-ConsuIt 
anlagt et lille demonstrationsanlæg 
med forskellige ukrudtsmidler. Der 
var ganske små parceller som kan 
give et indtryk af hvordan midlerne 
virker.

Mest interessant var et nyt mid
del, Fortuna, som var udbragt om 
foråret (figur 1). Netop denne parcel 
var den mest rene blandt de afprøve
de.

Fortuna består af to af de bredest 
virkende sulfonylureamidler - foram- 
sulfuron og iodosulfuron. Fortuna 
optages primært gennem bladene og 
kun i mindre omfang gennem rødder
ne. Det er systemisk og transporte
res frem til vækstpunktet hvor virk
ningen sker.

Fortuna standser væksten i løbet

af få dage, men en synlig effekt i form 
af lyse hjerteskud ses først i løbet af 
nogle uger. Hvis man ønsker effekt 
over længere tid kan Fortuna blandes 
med Razer (diflufenican og pyraflu- 
fen-etyl), men også andre blandings
partnere kan komme på tale.

Fortuna bekæmper bredbladet 
ukrudt som canadisk bakkestjerne, 
dueurt, burresnerre, fuglegræs, 
brandbæger, liden nælde og kamille; 
især de to førstnævnte er der god 
virkning over for. Agertidsel og ager
padderok visner ned, men skyder 
igen.

Fortuna klarer også en lang række 
græsser, bl.a. kvik, enårig rapgræs, 
rajgræs og hundegræs. Man kender 
ikke effekten over for bølget bunke, 
mosebunke, svingel-arterne, lysesiv, 
gederams og hindbær.

Fortuna udsprøjtes når ukrudtet 
er fremspiret og umiddelbart før 
nordmannsgranens knopbrydning. 
Det udbringes med marksprøjte eller 
rygsprøjte over kulturen.

De første forsøg på træer er lavet i 
2003, og de fortsætter i 2004. Det 
giver mulighed for en off-label god
kendelse i 2005 og måske en alminde
lig godkendelse året efter. Indtil vide
re laves kun forsøg i nordmannsgran, 
og det vides ikke om der vil blive 
ansøgt om anvendelse i andre træar
ter.

I en anden parcel var der brugt 
Titus om foråret, og her var der også 
en pæn effekt. Paul Christensen oply
ste dog at effekten er ringere end 
Fortuna, og at producenten næppe 
vil søge godkendelse i skovbruget.

394 SKOVEN 9 2003



( DRIFTSTEKNIK

Juletræsklipper
En ny model af en juletræsfælder 
blev vist af VJ Teknik ved Viggo Juhl. 
Maskinen kan fælde træerne mens 
man står oprejst, så man undgår at 
belaste ryggen ved at bøje sig ned.

Der er to hærdede stålknive som 
med 5300 kg tryk klipper stammer op 
til 15 cm i diameter. Et klip tager 4 
sekunder, og udformningen af knive
ne gør at træet falder til venstre.

Maskinen vejer 68 kg, den har en 3 
hk motor og skubbes frem. Den 
koster 18.500 kr - senere kommer 
måske en model med fremdrift på 
begge hjul.
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Rystede træer
Frans Theilby, Skov & Landskab, har 
lavet forsøg med en ny metode til at 
regulere væksten på juletræer - at 
ryste træerne. Det stresser dem så 
de vokser langsommere.

Han havde forsøgt at efterligne 
rystelser med forskellige vibrator
værktøjer. Det har nu vist sig at der 
også er effekt ved at ryste dem med 
hånden nogle gange i løbet af 
vækstsæsonen.

Det skal nu undersøges hvor man
ge behandlinger der skal til, og om 
man kan lave en behandling ved 
hjælp af en tågesprøjte som kører op 
og ned ad sporene og blæser luft ud 
over træerne. ■

sf

mm
&

Lettere grensaks
Dansk Skovkontor arbejder på en ny 
og lettere udgave af topsaksen DS 77.

Med en ny svejseteknik bliver det 
muligt at lave røret i letmetal, så 
vægten falder med 300 g. Det vil gøre 
saksen lettere at håndtere. Der laves 
en snes stykker i denne sæson, og 
falder de heldigt ud laves der større 
serier til næste år.
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Planeringsskær
GT-250PH/GT-300PH
• Hydr. svingbar 270°
• Hydr. sideforskydning 

højre/venstre 50 cm
• Hydr. indstilling vandret 

højre/venstre op til 20°
• Hjul drejelig 360°
• Vendbart slidstål
• Stor egenvægt

5 Vi har Danmarks 
t  største program 
•v af planeringsskær 

og tilbehør.

Fransgard
3~21 22 www.fransgard.dk Fax 98 63 18 65

Planter til: Pyntegrønt & juletræer, skov, læ & vildt.

Barrods- & dækrodsplanter

\ - PS
Peter Schjøtt’s Planteskole 
7361 Ejstrupholm 
Tlf. 75 77 25 52 • Fax. 75 77 31 34 
E-mail: p.s@planteskole.dk

Se fremtidens fordele på www.planteskole.dk
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Center for Biologisk 
Bekæmpelse
Biologisk bekæmpelse af skadedyr, 
plantesygdomme og andre skade
gørere i jordbrug og husdyrbrug i 
Danmark vil blive styrket i de kom
mende år. Det sker i form af et nydan
net Center for Biologisk Bekæmpelse.

Danmark er et internationalt fore
gangsland inden for biologisk 
bekæmpelse, som f.eks. brugen af 
snyltehvepse i væksthuse, på en 
måde, der både sikrer sunde afgrø
der og gavner miljøet.

Centrets aktiviteter over de kom
mende to år vil være workshops om 
udvikling og praktisk anvendelse af 
biologisk bekæmpelse samt arbejds- 
og miljømæssige risici. Aktiviteterne 
er åbne for forskere, erhvervsliv, 
myndigheder og andre interesserede. 
Desuden vil centret styrke dansk del
tagelse i internationalt samarbejde 
om biologisk bekæmpelse.

Centret er et netværkssamarbejde 
mellem Den Kgl. Veterinær- og Land
bohøjskole (KVL), Danmarks Jord- 
brugsForskning, Statens Skadedyrla
boratorium, Danmarks Miljøunder
søgelser og Arbejdsmiljøinstituttet. 
Økonomisk støttes centret af Forsk
ningsforums Programkomite for 
Ernærings- og Levnedsmiddelforsk
ning (FELFO).

For yderligere oplysninger se 
hjemmeside www.center-biologisk- 
bekaempelse.dk

Nordisk Råds Natur- og 
Miljøpris 2003
Der er nu foretaget indstillinger til 
dette års Natur- og Miljøpris fra Nor
disk Råd. Der er indstillet 10 organi
sationer som arbejder med at formid
le natur- og miljøforhold over for 
børn og unge. Fra Danmark er indstil
let følgende:

Landsforeningen Natur og Ungdom i 
Danmark for en omfattende og bred 
indsats, som organisationen har vist 
for at fremme børn og unges forståel
se for natur og miljø. Og endvidere 
ved at fremme en glæde ved naturen 
og skabe respekt for natur- og mil
jøværdier.

Det er en organisation, hvor det er 
unge, der engagerer andre unge. 
Organisationen iværksætter således 
initiativer, der udspringer af de unge 
selv. Det er endvidere de unge selv, 
der styrer organisationerne. Aktivite
terne udspringer af deltagernes lyst 
til at lave aktiviteter i, for og med 
naturen og til gavn for naturen og 
miljøet.

Skoletjenesten i Zoologisk Have. 
Haven besøges hvert år af mere end 
1 mio. gæster, og ca. 25 % er børn. 
90.000 elever fra folkeskolen og gym
nasiet får hvert år gratis adgang til 
Zoo i.f.m. biologiundervisningen. 
Heraf bliver omkring 37.000 børn og 
unge årligt undervist i de biologiske 
værksteder.

Skoletjenesten i Zoo er Danmarks

største naturskole, og efteruddannel
se af lærere og pædagoger er en del 
af Zoo’s virksomhed. Alle undervise
re og naturformidlere har et ansvar 
for at formidle miljøbudskaberne ud 
på en sådan måde, at det kan forstås 
af børn og unge.

De øvrige indstillede organisatio
ner er fra Finland: 4H-foreningen i 
Hyvinkåå og Luonto Liitto ry (natur- 
og miljøbeskyttelsesorganisation for 
børn og unge), fra Island: Elever ved 
Hamarskoli og Barnaskoli Vestman- 
naeyja og Miljøorganisationen Den 
Blå armeen, fra Norge: Natur og Ung
dom og Blekkulfs Miljødetektiver, og 
fra Sverige: Gosta Frohms Skogsmul- 
le Stiftelse og Naturewatch Baltic.

Vinderen offentliggøres i 
Stockholm den 26. september, og pri
sen uddeles under Nordisk råds ses
sion i Oslo 27.- 29. oktober 2003.

Begrundelsen for indstillingerne 
kan læses på hjemmesiden for Nor
disk Råd: www.norden.org > Nordisk 
Råd > Nordiske priser.

ihSti

AKKERUP PLANTESKOLE
5683 HAARBY
TLF. 6473 1058 - FAX 6473 3158

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

F.H. Skoventreprenør
V/Frank Hansen Mobil 21 77 93 61

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

Nv

4 ?2,r-

Frank Hansen 
Køgevej 39 
4653 Karise 
Mobil 21 77 93 61 
Fax 56 76 93 61 
SE-nr20 71 66 73

Arbejde udføres i hele landet
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TRÆPILLE KONFERENCE 2003

Træpillekonference
Efter sidste års udsolgte konference 
gentages succesen med Dansk 
Træpillekonference 2003.

Det danske og internationale 
træpillemarked er inde i en rivende 
udvikling. Nye anlæg etableres og 
handlen med brændsler og teknik på 
tværs af landegrænser er kraftigt sti
gende. Samtidig øger dette behovet 
for kvalitetssikring, kundeservice og 
teknologisk udvikling. På konferen
cen kan du få overblik over den sene
ste udvikling og de fremtidige udfor
dringer for branchen.

Konferencen henvender sig til alle 
aktører på det danske træpillemar
ked. 1 2002 deltog 120 repræsentan
ter fra myndigheder, råvareleve
randører, pilleproducenter, anlæg
sproducenter, varmeværker, elvær
ker, skorstensfejere, installatører, 
energiselskaber og forskningscentre.

1 år vil en række virksomheder og 
eksperter præsentere en bred vifte af 
emner - blandt andet nye markeds
undersøgelser, råvarer til pillepro
duktion, produktion af halmpiller og 
forbrænding af træpiller. Der er - på 
deltagernes opfordring - afsat ekstra 
god tid til at få en snak med kollegaer 
og andre virksomheder. Detaljeret 
program kan findes på http://pel- 
lets.dk-teknik.dk.

Afholdes onsdag den 5. november 
2003, kl. 9:00 til 16:30 på Munkebjerg 
Hotel, Vejle

Pris: 1.250 kr. per person eksklusiv 
moms, men inklusiv frokost og kaffe.

Der er begrænset deltagerantal, og 
tilmelding foregår efter først til mølle 
princippet. Tilmeldingsfrist: 22. 
oktober 2003. Tilmelding hos Tine 
Hardbo Larsen, dk-TEKNIK ENERGI 
& MILJØ, på 39 555 931 eller 
thl@dk-teknik.dk

200m2 eller 200 ha ny skov - 
FORSTPLANT klarer leverancen 

præcist og ordentligt!

KW-PLAN
tilbyder nytegning af kort og udarbejdelse af driftsplan 

for mindre skovbrugsejendomme
KW-PLAN har siden 1984 foretaget korttegning og planlægning for skov- og 
landbrugsejendomme, og har oparbejdet stor ekspertise indenfor området. Vi 
tilbyder derfor at registrere mindre skovbrugsejendomme til fast pris.

Prisen indeholder også software og digitale flyfotos til efterfølgende brug på 
ejendommen.

Priseksempler:
10 ha: 13.500,- kr
30 ha: 18.400,- kr
50 ha: 23.500,- kr
100 ha: 35.200,- kr
150 ha: 44.900,- kr
200 ha: 53.200,- kr

For ejendomme beliggende på Fyn eller i Jylland, skal der til ovenstående pris 
tillægges 1.000,- kr i transportomkostninger. Priserne er excl. moms.
Se www.sns.dk/skov/tilskud for evt. tilskud.

På vores hjemmeside www.kwplan.dk er der mulighed for at beregne prisen for 
netop din ejendom, ligesom forudsætningerne er beskrevet nærmere.

Prisen indeholder:
• Digitalt ortofoto til brug ved skovregistreringen
• Udarbejdelse af kort og registrering af bevoksninger
• Udarbejdelse af målsætning og foryngelsesplan i samarbejde med ejeren
• Digitalisering af kort og inddatering af bevoksningsdata
• En korrekturudtegning til godkendelse hos ejeren
• Levering af et stk. farvekort i skala 1:4.000
• Levering af to stk. driftsplaner indeholdende:

o Målsætning 
o Bevoksningsliste 
o Arealsammendrag 
o Ved massesammendrag 
o Tilvækst- og hugstberegninger

• Levering af PC-KORT Light med digitalt ortofoto for ejendommen
• Levering af kort og bevoksningsliste på digital form til brug i PC-KORT 

Light

Prisen beregnes på grundlag af det registrerede areal.

PC-KORT Light er en version af PC-KORT til én ejendom på max. 200 ha. PC-KORT Light 
forhandles også særskilt til 4.800,- kr excl. moms for en licens.

Ordrupvej 80 
4370 St. Merløse 

tlf 57 80 17 17 
fax 57 80 19 22 

web: www.kwplan.dk
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Dækrodsplanter
og containertyper

Af Niclas Scott Bentsen, 
Skov & Landskab (FSL)

I udlandet er der udviklet 
meget på dækrodsplanter.

Roddeformationer kan i 
reglen undgås ved valg af 
containertype.

Systemer til dækrodsplan
ter i dansk skovbrug kræver 
udvikling på en række 
områder - bl.a. mulighed for 
mange arter, brug af løvtræ, 
egnet til små kulturarealer, 
og planterne skal kunne kla
re sig over for ukrudt.

I Skoven 8/02 blev den tidlige udvik
ling af dækrodssystemer til skovplan
ter beskrevet. Denne artikel følger op 
på emnet med en gennemgang af 
udviklingens stade i dag.

Udbredelse
Dækrodsplanter til skovbrug har sin 
primære udbredelse i de boreale 
områder (nåleskovene i bl.a. Norden, 
Rusland og Canada), samt i troperne.

I den boreale zone anvendes 
væksthusdyrkede dækrodsplanter 
pga. klimatiske og jordbundsmæssi
ge forhold. Kort vækstsæson og be
sværlig jordbund gør traditionel bar
rodsproduktion meget langvarig og 
dyr, og der er ikke behov for store 
planter til at klare konkurrencen mod 
ukrudt.

I troperne anvendes dækrodsplan
ter ofte af mangel på mekanisering 
og dårlige distributionskanaler [4]. 
Der anvendes ofte ’’poser” af plastic 
som containermateriale pga. lav pris 
og små krav til teknologi [8].

Den bedste container
En tilbagevendende diskussion er 
spørgsmålet om hvilken containerty
pe, der giver de bedste planter. Val
get af containertype er et forsøg på 
at tilfredsstille mangeartede og ofte 
modstridende forventninger til øko
nomi og biologi.

Dækrodsplanter kan opdeles i to 
undertyper, der begge anvendes i 
Danmark:

* Plugplanter dyrkes i mere eller 
mindre faste kassetter, og planten 
tages ud af kassetten inden plant
ning. Eksempler på plugplanter er de 
i Sverige anvendte systemer Hiko, 
Planta 80, Starpot, Jackpot, og fra 
Canada kendes bl.a. Styroblocks.

* Containerplanter dyrkes også i en 
form for beholder, som udplantes 
sammen med planten, og beholderen 
nedbrydes senere i naturen. Fra tidli
gere danske erfaringer kendes conta
inerplanter fra Paperpot systemet, 
men i dag er Jiffy 7 nok den mest 
udbredte containerplante til vedplan
ter.

Roddeformationer
Et af de mest omtalte problemer ved 
containerdyrkede planter er ten
densen til roddeformationer. Billeder 
af forkrøblede rødder fra svenske 
bevoksninger sidder på nethinden 
hos de fleste skovfolk.

Men også barrodsplanter får rod
deformationer ved omprikling og 
udplantning. Nyere forskning antyder 
at barrodsplanter er mere udsatte for 
roddeformationer end nyere dækrod
styper [13].

Rodens funktion er - ud over at 
optage vand og næringsstoffer til 
træet - at forankre træet til jorden. 
Forankringen skabes dels af rodka
gens vægt og friktion i jorden, dels af 
røddernes trækstyrke i vindsiden 
samt røddernes bøjestyrke i læsiden 
[12, 16].

Den optimale stabilitet synes 
opnået ved dannelse af 4-5 horison
talt voksende hovedrødder som er 
symmetrisk fordelt omkring stam
men. Hvis rødderne deformeres i de 
tidlige faser af træets liv kan man 
ikke opnå denne optimale opbygning 
af rodsystemet.

Roddeformationer kan også føre 
til bøjninger af stammens nedre del 
(basalbøjning) og deraf følgende for
ringet vedkvalitet i den nedre del af 
stammen [10].

Såede planter udvikler normalt et 
alsidigt rodnet, og det er også ønske
ligt for en planteskoleplante. Det er 
vigtigt at containeren ikke deforme
rer rodnettet ved at påvirke rodens 
udvikling, så der dannes rodsnøre 
eller rodknæ (figur 1).

Første generations (f.eks. Paper
pot) og anden generations (f.eks. 
Hiko) containere gav ofte roddefor
mationer fordi rødderne blev tvunget 
i en uønsket vækstretning ved kon
takt med containervæggen.

Tredje generations containere 
(f.eks. Jiffy 7 og Planta 80) er forsy
net med større eller mindre spalter 
eller huller i containervæggen. Når 
rødderne kommer i kontakt med luf
ten stopper væksten midlertidigt, 
men rodvæksten vil fortsætte i sam
me retning når planten er sat i jor
den.

I Canada har man opnået lignende 
resultater ved at male indersiden af 
containeren med en kobberforbindel
se. Når rødderne rammer kobberbe
lægningen stopper væksten. En af 
Sveriges største planteskoler, SCA 
Bogrundet, har inden for de sidste år 
indført samme teknik [14, 17].

En generel konklusion på en række 
sammenlignende undersøgelser af 
containertyper siger, at jo mere luft
beskæring containeren tillader, des 
mere alsidigt og naturligt formes rod
systemet [5, 9, 10, 11, 18, 20].
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Rodknæ

Figur 1. Trærødder i en container. Ved 
røddernes kontakt med container- 
væggen dannes forskellige deformatio
ner af rodnettet. / containere med glat
te vægge og styreribber tvinges rødder
ne nedad når de rammer væggen. Der 
dannes rodknæ. Er der ingen styrerib
ber vil rødderne ofte vokse rundt langs 
kanten af containeren og danne rod
snøre. / containere med luftspalter 
eller med kobbermaling på indersiden 
vil røddernes vækstretning ikke i sam
me grad blive ændret. Længdevæksten 
af rødderne stopper ved kontakt med 
luft eller kobber, men kan fortsættes i 
samme retning efter udplantning.

Grundlæggende gælder, at i hvil
ken som helst containertype kan der 
produceres planter uden roddefor
mationer, men visse typer er mere 
følsomme overfor lang produktions
tid end andre.

Jo længere tid en plante står i en 
container, des større risiko er der for 
at roden deformeres. Men planter 
sælges ofte efter størrelsen af den 
overjordiske del, så der er en ten
dens til, at det er den overjordiske 
del af planten, der afgør produktions
tiden.

Måske skulle rodens udvikling 
også have indflydelse på hvornår 
planten er salgbar.

Dyrkningsmedier
Det mest anvendte dyrkningsmedie i 
dækrodsplanteskoler er sønderdelt 
tørv. Det har mange fordele - det er 
billigt, let at nedbryde i naturen, og 
det giver en god struktur i vækstme
diet.

En ulempe er det dog at mediet 
ikke er selvbærende. Det vil sige at 
plugplanter for at kunne håndteres 
skal have gennemvokset tørveklum- 
pen, ellers falder den fra hinanden. 
Man siger, at der skal ske en rod- 
armering af mediet. Det er netop den
ne rodarmering, der øger risikoen for 
roddeformationer.

En måde at komme ud over pro
blemet er at anvende dækrodsplan
ter hvor containeren udplantes med 
planten (f.eks. Jiffy 7) eller ved at

IB

anvende et dyrkningsmedie der er 
selvbærende. Der findes en lang ræk
ke forskellige selvbærende medier 
som stenuld og diverse tørvetyper. 
Desuden er der medier som kan gøre 
den traditionelle tørv selvbærende, 
såsom kokosfibre og polymerer (pla
stic) [3].

1 Danmark har vi erfaringer med 
selvbærende medier. Rodform produ

cerede gennem flere år planter i sten
uld. Stenuld kan bære sig selv og 
planten, også uden fuldstændig rod
armering. Desværre er materialet 
noget følsomt overfor udtørring.

Artsforskelle
Der er stor forskel på roddannelse og 
rodvækst mellem forskellige træar
ter. Mange skrækhistorier fra de 
svenske skove har baseret sig på 
oplevelser i fyrrebevoksninger.

Granarter har en udtalt evne til at 
danne et nyt rodsystem efter 
udplantning (adventivrødder). De vil 
således ret hurtigt udbedre dårlig 
symmetri i roden.

Anderledes forholder det sig med 
f.eks. fyrrearter, fordi de har kun rin
ge eller ingen evne til at danne et 
adventivt rodsystem. For fyr vil der 
gå 20-30 år før der er gendannet et 
nogenlunde symmetrisk rodsystem, 
hvis det er blevet ødelagt ved plante
produktionen eller udplantning [12].

Inden for slægter er der også for
skel på røddernes væksthastighed og 
dermed deres risiko for roddeforma
tioner [15].

Det kan vel konkluderes, at hurtig 
rodvækst giver hurtig armering af 
vækstmediet, men giver samtidig 
også hurtig risiko for roddeformatio
ner.

Økonomi
Ingen af de ovenstående faktorer kan 
betragtes uafhængigt af den økono-

Figur 2. Tre forskellige europæiske containertyper. Fra venstre: HIKO V93, glat- 
vægscontainer med styreribber; FORELITE-AFOCEL, container med luftspalter 
udviklet i Frankrig; STARPOT, container med luftspalter udviklet i Sverige. Den 
viste Hiko er en såkaldt 2. generations-container, mens Forelite-Afocel og Starpot 
tilhører 3. generation af containere. Hiko har også udviklet containere med 
luftspalter.
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Figur 3. Forskellige containerteknologier giver forskelligt resultat. Til venstre to 
rødgran produceret som containerplanter i Jiffy 7 systemet. Opgravet efter én 
vækstsæson i felten. Til højre to rødgran produceret som plugplanter i fastvægs
container med styreribber. Opgravet efter to vækstsæsoner i felten.

miske virkelighed, der omgiver plan
teproduktionen. Det er i høj grad 
økonomien, der bestemmer hvilke 
containertyper, der anvendes.

I det vestlige Canada (British 
Columbia) er overgangen fra bar
rodsplanter til dækrodsplanter fore
gået meget hurtigt og meget komplet. 
En af årsagerne var en ændring af 
reglerne for gentilplantning.

I British Columbia er næsten al 
skov i offentlig eje, og en meget stor 
del af tømmerhugsten foregår ved 
koncessioner. 1 1987 overgik ansvaret 
for gentilplantning fra skovejeren til 
koncessionshaveren. Senere er der 
indført begrænsninger i hugsten af 
bevoksninger som ligger ved siden af 
kulturarealer, indtil denne kultur er 
veletableret (greened up). Det har 
medført en stor efterspørgsel efter 
store dækrodsplanter, der etablerer 
sig hurtigt, og her er prisen mindre 
betydende [19].

I Sverige var overgangen til 
dækrodsplanter betinget af dårlig 
økonomi i skovsektoren og et presse
rende krav om at nedsætte kulturud
gifterne og reducere mandskabsbe
hovet [6].

Disse to vidt forskellige tilgange til 
emnet har givetvis præget udviklin
gen af containersystemer. Sverige er 
præget af højindustriel produktion af 
et forholdsvis ensartet koncept, 
mens Canada er præget af en større 
mangfoldighed hvad angår container
typer, størrelser og udformninger.

Brug af udlandets erfaringer
Kulturkommission 2000 antager, at 
den ultimative besparelse på kultur
udgifterne i plantede kulturer kan 
opnås ved anvendelse af små og billi
ge dækrodsplanter [7]. Hvis dette 
skal gennemføres generelt i det dan
ske skovbrug er der dels behov for at 
samle op på erfaringerne i udlandet, 
dels behov for udvikling og tilpas
ning til danske forhold.

Vi kan i Danmark drage nytte af 
det store arbejde der er foregået 
omkring udvikling af forskellige con
tainertyper. Disse er primært udvik
let til nåletræarter, men har alle til 
formål at støtte eller begrænse en 
fysiologisk udvikling i planten, som i 
grundlæggende træk må forventes at 
være ens for nåletræ og løvtræ.

Ligeledes er der sket en enorm 
udvikling inden for planteskoletekno
logien i retning af vanding og gødsk
ning, kortdagsbehandling, afhærd- 
ning, vinteropbevaring, automation 
m.m. Mange af disse erfaringer kan 
formentlig med mindre tilpasninger 
anvendes i en hjemlig produktion af 
dækrodsplanter.

Behov for udvikling
Behovet for udvikling ligger inden for 
de områder hvor dansk skovbrug 
adskiller sig grundlæggende fra øvri
ge landes skovbrug:

* Antal af træarter. 1 dansk skov
brug plantes generelt flere træarter 
end i lande med udbredt anvendelse

Markvandring - dækrods
planter i skovkulturer
Kulturkommissionen, Skov & 
Landskab (FSL), inviterer til to 
markvandringer, hvor vi skal se på 
og diskutere brugen af dækrods
planter. Der vil bl.a. blive fremvist 
kulturer fra 2000 og fremefter samt 
demonstrationsforsøg, der er 
plantet efterår 2002 og forår 2003.

Tirsdag den 30. september kl. 
12.30-16.30: Afholdes i samarbejde 
med Torben Ravn, Plantningssel
skabet Sønderjylland, og Else Lei, 
Lindet Statsskovdistrikt. Møde
sted: P-plads ved skovfogedboli
gen, Skærbækvej 33, 6520 Toft
lund.

Torsdag den 2. oktober kl. 12.30- 
16.30: Afholdes i samarbejde med 
Martin Vestergaard (Det Grønske 
Skovdistrikt) og Nis Thomsen 
(Randbøl Statsskovdistrikt). 
Mødested: Midt i Frederikshåb 
Plantage på Rygbjergvej P-plads, 
følg skiltene.

Tilmelding til Karin Gregersen 
(krg@fsl.dk) eller Hanne Bredahl 
(hbr@fsl.dk) på e-mail eller tlf. 75 
88 22 11 med oplysning om navn, 
arbejdsgiver, e-mail, tlf. og antal 
personer. Yderligere oplysninger 
hos Niclas Scott Bentsen eller Pal
le Madsen, 75 88 22 11.

Pris: Gratis for abonnenter. 
Ikke-abonnenter: 500 kr. * *

af dækrodsplanter, hvor det i store 
træk drejer sig om douglas, granarter 
og fyrrearter.

* Brug af løvtræ har stor og stigen
de betydning i skov og ved skovrejs
ning. Løvtræfrø er ofte større, mere 
uensartede og har lavere spirevillig
hed end nåletræfrø. Nogle arter har 
også frøhvile, der skal ophæves.

En rationel, væksthusbaseret pro
duktion af planter forudsætter frø 
med høj spiringsprocent og ensartet 
fremspiringshastighed. Der er således 
behov for fortsat forskning og udvik
ling i frøbehandling og frøsortering.

* Logistik - sammenlignet med 
Sverige og Canada har Danmark 
meget stor vejtæthed og mulighed 
for effektiv og fleksibel distribution 
af planter, men vi kan nok ikke ukri
tisk overføre andre landes logistik
løsninger. Som beskrevet i Skoven 
5/02 [1] er der behov for at udvikle 
distributionssystemer, der kan hånd
tere flere træarter, måske i forskellige 
plantestørrelser.
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Figur 4. I British Columbia foregår langt størstedelen af planteproduktionen i Sty- 
roblocks, et kassettesystem støbt i flamingo. Hos Pelton Reforestation Ltd. øst for 
Vancouver produceres ca. 60 mio. planter årligt. Den grønlige farve i container
ne er kobbermaling der hæmmer rodvæksten.

* Små kulturarealer - en gennem
snitskultur i Danmark er formentlig 
omkring 1 ha, hvor den i lande med 
udbredt anvendelse af dækrodsplan
ter er mange gange større. De små 
arealer stiller krav til udvikling af et 
fleksibelt, men stadig rationelt 
system til håndtering af dækrods
planter. Tidligere tiders dårlige erfa
ringer med dækrodsplanter er mulig
vis også opstået fordi planterne er 
håndteret på samme måde som bar
rodsplanter, og det kan gå galt.

* Ukrudt - dækrodsplanter er ofte, 
men ikke nødvendigvis, mindre end 
barrodsplanter til samme pris, og 
som sådan mere følsomme overfor 
konkurrerende ukrudt. Udviklingen af 
anden skovdyrkningspraksis (jordbe
arbejdning, hjælpeplanter m.m.) kan 
formentlig afhjælpe de værste proble
mer. Imidlertid har reglerne for til
skud til skovplantning og skovrejs
ning ikke hidtil stimuleret udviklingen 
af nye og potentielt billigere metoder.

* Plantemetoder - dækrodsplanter 
muliggør automatisk plantning, og 
der har i de sidste 25 år været arbej
det meget med udvikling af automati
ske plantemaskiner. Planterobotter 
har i dag en kapacitet og kvalitet sva
rende til manuel plantning, men alli
gevel synes der ikke umiddelbart at 
være basis for anvendelsen af den 
slags maskiner i dansk skovbrug. 
Dertil er vores kulturarealer for små 
og vores artsblandinger nok for van
skelige at håndtere.

* Containertyper - hvis målet med 
denne artikel var at kåre den bedste 
containertype er succesen til at over
se, for det lader sig ikke umiddelbart 
gøre.

Baseret på den hidtidige erfarings
opsamling synes plugplante-syste- 
mer at rumme større potentiale for 
automation af produktionen end 
f.eks. Jiffy 7 systemet, og det må 
anses som en væsentlig faktor for at 
holde planteprisen lav. Desværre 
kræver plugplante-systemer en 
meget større startinvestering, og der
med et meget større volumen end de 
fleste danske planteskoler har i dag.

På den anden side synes det umid
delbart lettere at sikre planterne en 
fri rodudvikling i Jiffy 7 containere 
end i mere faste containere. Der er 
dog stor opmærksomhed om disse 
problemer, og plugplanter bliver bed
re og bedre i den henseende.

Den ideelle containertype - der er 
bedst på alle områder - er endnu ikke 
opfundet. ■
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Er Godsskovbruget
egentlig i krise?

Af skovrider Jørn de Simony, 
Havnevej 12 A, Præstø

Debat om skovbrugets 
økonomi, uddannelse, 
værdistigninger og skove
nes tilstand.

Efter at have læst flere tankevækken
de artikler om emnet vil jeg prøve at 
belyse det fra en historisk synsvin
kel. Det er nok snart på tide, vi igen 
ser på skovene, som man altid gjorde 
det i fortiden. Dengang var skove 
ikke noget, man skulde leve af, men 
herligheder man skulde have råd til 
at eje og primært nyde æstetisk, ikke 
mindst i forbindelse med jagt.

Som daværende formand for Skov
foreningen, kammerherre Niels luel 
engang sagde - ”Det er nu rart at 
møde steder, hvor skovens tarv går 
forud for ejerens - ”.

At man så hen ad vejen efter 
mulighederne udnyttede dens pro
dukter er en anden sag. Men som en 
ekstra gevinst har værdistigningen 
på længere sigt altid reddet økonomi
en og sådan også nu.

Men hos fortidens ejere, sad det i 
blodet, at man skulle leve af andre 
ting. Da skovrider Holm i 1918 kom 
til Aalholm, fremkom han med nogle 
forslag til driftsforbedringer, men fik 
et afkølende svar af grev Råben - 
’’Unge mand, der knytter sig overho
vedet ingen økonomiske aspekter til 
mit skovbrug - ”. Han var udenrigs
minister.

Uddannelse nødvendig
Som arvinger efter Karl den Store, 
der døde i 814, har min familie altid 
ejet skove og jorde. Men typisk nok
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Det er nok snart på tide, vi igen ser på 
skovene, som man altid gjorde det i 
fortiden. Dengang var skove ikke 
noget, man skulde leve af, men herlig
heder man skulde have råd til at eje 
og primært nyde æstetisk, ikke mindst 
i forbindelse med jagt.

er det først her i nutiden, vi er tre, 
der har taget forstlige uddannelser.

Min farfars ældre bror og hans søn 
er de eneste aktive landmænd. Alle 
de andre har levet som hoffolk, offi
cerer, gejstlige, jurister, læger eller 
skibsredere. Tilmed giftede man sig 
godt og havde penge i lokale virk
somheder inklusive landbrug.

Det med de gode uddannelser har 
været glemt i nogle generationer i de 
mest fornemme grene af familien 
med katastrofale virkninger, men er 
nu ved at være erkendt som en 
bydende nødvendighed igen.

I min tid er der forsvundet 2 vin
terpalæer og et chateau plus en par- 
forcejagtskov på 451 ha. 5 chateau’er 
er dog tilbage, 4 ejer stadig skove,

men med meget lidt landbrug. Her er 
det landbruget, man først opgiver !

Øget belåning
Hvis vi nu ser på de tilsvarende dan
ske forhold, har her i Landet for man
ge udnyttet den nævnte værdistig
ning med en forøget belåning. Ren
terne på 1500 kr/ha/år står nu plud
selig i skovenes regnskaber og øde
lægger hele balancen.

Værdistigningen i de senere år har 
været omkring 1000 kr/ha/år. Ejen
domsskattens 200 kr er trods alt 
pebernødder.

Men er det ikke kun i en periode 
på 30 år vore skove kunne levere et 
overskud, startende med de forøge
de brændepriser p.g.a oliekrisen og 
et juletræsboom, der desværre førte 
til en almindelig overproduktion !

I samme periode havde vi også de 
fjernøstlige eksporter, jeg meget mod 
min vilje deltog i en enkelt gang. De 
var med til at lukke for mange af 
savværkerne -!

Ikke så ringe endda
Når jeg nu går rundt i ’’mine” danske 
skove, må jeg mærkeligt nok konsta
tere, at tilstanden ’’ikke er så ringe 
endda”, bortset fra nogle løvtræs- 
renafdrifter tilplantet med juletræer, 
jeg direkte havde advaret imod -. De 
gamle fredskovslove burde igen gæl
de for hele arealet -.

Men ellers har den nedsatte afsæt
ning givet skovene en fredelig pause, 
der ikke er en mølpose, for træerne 
gror jo lystigt videre -!

I de mange tilfælde, jeg har ople
vet, hvor skove, jeg har kendt, er 
købt af nutidens velhavere, er det 
ikke nogen katastrofe set med sko
vens øjne. Det hele ser vældig tilta
lende ud, løvskoven bliver skånet og 
favoriseret - ganske som ”vi” gjorde 
det i gamle dage -. ■
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Kludeegen har i mange år tjent som helligt træ - men den er nu gået ud. Foto: 
Hans Jessen.

Tredjeældste eg er død
Landets tredjeældste eg, “Klude
egen” er død. Den har vokset i 6-900 
år i Hejede Overdrev i Bistrup skove
ne ved Roskilde (som hører under 
Odsherred Statsskovdistrikt).

Det er svært at fastslå alderen på 
meget gamle træer. Der er sjældent 
kilder som kan fortælle meget, og da 
træerne er hule, kan vi heller ikke 
tælle årringe. Vi er derfor henvist til 
at måle diameteren, skønne en 
væksthastighed og derfra beregne 
alderen.

Det har været særlig svært for Klu
deegen, for de sidste mange år har 
den bestået af et par adskilte skaller 
med 5-6 m høje og 15-20 cm tykke 
grene som er opstået af vanris.

Man kan stadigt ane hvor stort 
træet har været på resterne i jord
overfladen. Omkredsen har i jordhøj
de været ca. 12^ m og i brysthøjde 
omkring 9]A m.

Kludeegen var kun 8 meter høj, 
men der er ingen tvivl om at den tid
ligere har været et højt træ. Det vi 
har oplevet har kun været en ruin af 
en tidligere kæmpe. Går vi hundrede 
år tilbage kan vi se i optegnelserne, 
at egen stod i kanten af en granholm 
kaldet Saras Holm ud mod engdra
get Store Oremose. 1 dag står den i 
en lille lysning midt i et stort skov
område, og den kan være svær at 
finde.

Træet har gennem tiderne tjent 
som helligt træ. Deraf navnet Klude
egen. Troen gik på, at syge menne
sker hang et stykke af deres tøj på 
træet, og når de så forlod det, efter
lod de både tøjstump og sygdom på 
træet.

Kludeegen har tidligere tjent som 
øjetræ. Her trak man den syge gen
nem et hul i stammen, hvorefter de 
blev raske.

I efterkrigsårene besøgte mange 
tuberkulosepatienter træet og hæng
te klude og femører på træet med 
håb om helbredelse. Omegnens børn 
mente til gengæld at femørerne var 
for tunge for træet, så de lettede det 
for byrden!

Også de senere år er træet blevet 
brugt, og man har ofte set både tøj
stumper, små buketter, sutter og 
sågar et par brugte landskamp billet
ter på træet.

Kludeegen er beskrevet i Dansk 
Dendrologisk Årsskrift 1998 af N.E. 
Holten. Han skriver at “kronen gør et 
vitalt indtryk, og træet kan sikkert 
leve mange år endnu” - og det var 
altså lidt overvurderet.

De to ældste nulevende ege er 
Kongeegen i Jægerspris på ca. 1500 
år og Ulvedalsegen i Jægersborg 
Dyrehave på ca. 1000 år. Og så var

Kludeegen altså nr. 3 i rækken - indtil 
den gik ud for nylig.

Kilde.www.sns.dk 19.8.03 og 
N.E. Holten 1998.

OHJORTHEDE 
PLANTESKOLE a/s

Tukærvej 12. Hjorthede 
8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 6488 - Fax 8668 6440

SKOVPLANTER
LÆPLANTER
LANDSKABSPLANTER

PH
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Windsor er kendt for at producere savkæder 
og sværd af høj kvalitet. Sværd leveres med 
elektrisk hærdet sværdrille.
Windsor kæder har høj skæretand der 
reducer vibrationerne i kæden, dermed saver 
du hurtigere og risikoen for ukontrolleret kast 
minimeres

Kontakt Ketner Outdoor A/S 
for yderligere information:
Tlf.: 43 27 11 66 

Fax: 43 96 10 14 
E-mail: outdoor@ketner.dk
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Et højhus til fugle
Af Bruce K. Steuer, Flade 

Præstegård v. Frederikshavn

En bøgestamme kan for
vandles til bolig for et større 
antal fugle af forskellige 
arter. Douglasgran er sikkert 
også velegnet.

Stammen skæres i mindre 
skiver, udhules og sættes 
sammen igen.

For cirka tre år siden fik jeg den tan
ke at lave nogle stærekasser ud af en 
granstamme. Tanken var at lave nog
le kasser ved at skære stammen igen
nem nogle gange og derefter flække 
og udhule nogle af stykkerne. Til 
sidst kunne de sættes sammen til en 
stærekasse, som så kunne hænges 
op et sted.

Under arbejdet viste det sig, at det 
var nemmere ikke at flække skiverne 
men at udhule dem ved brug af 
kædesaven. På den måde var jeg 
oftest fri for at bruge bølgesøm og 
lim og fik et bedre resultat.

Det viste sig også, at man relativt 
nemt kunne lave flere kasser ud af 
samme stamme på én gang. Og det, 
der begyndte med tanken om en 
enkelt stærekasse eller to hængt op 
et sted på præstegården, endte med 
en veritabelt fugle-højhus med 21 
redepladser. Heraf er 10 beregnet til 
stære og de øvrige 11 til andre fug
learter, såsom spætmejse og blåmej
se. 1 år har cirka halvdelen af rede
pladserne været i brug.

Opbygningen
Tegningen forklarer meget om selve 
konstruktionen. Stammen vendes 
rundt, således at bunden af stammen 
bliver til toppen af søjlen. Det skyl
des, at de største fugle vil helst høje
re op, mens de mindre fugle holder 
sig længere nede. Ved at vende bun
den af stammen i vejret passer søj
lens tykkelse fint til forskellige fug
learter.

Det færdige fugle høj hus af en bøge
stamme.

Hver sektion med fuglekasser er 
udskåret efter de enkelte arters 
behov. Det gælder også hullernes 
placering og størrelse i forhold til 
resten af boet.

Fremgangsmåde
Inden man skærer skiverne ud er det 
en megen god idé at lave et mærke 
eller to i hele stammens længde eller 
i det mindste i den del af stammen 
man skal skære i. Nummerering kan 
også være en god idé, hvis det drejer 
sig om mange kasser ud af samme 
stamme.

(Jeg kan egentlig ikke anbefale så 
mange redekasser i samme stamme, 
som jeg endte med. Det kan gør stam
men mindre stabil end ellers. En 
anden løsning er derfor at lave et højt 
højhus til de store fugle og et lavere 
højhus til de mindre fugle.)

Når skiverne er skåret igennem, 
stikkes kædesaven forsigtigt ind fra 
enderne så mange gange som er nød
vendigt indtil kernen er løs og kan 
tages ud. Hver sektion skal have en

ydre vægtykkelse på 5-6 centimeter. 
At hullerne er ujævne på den indven
dige side betyder ikke så meget, bare 
fuglene har den plads de skal bruge.

Indflyvningshullerne til de enkelte 
reder i passende størrelser er jævnt 
fordelt rundt om stammen - dvs. de 
er placeret så langt væk fra hinanden 
som muligt. Stære er vist nok sociale 
fugle, men efter sigende vil de helst 
ikke have naboernes indgang alt for 
tæt på deres egen.

Mellemskiverne skal være 5-7 cen
timeter tykke. Som vist på tegningen 
er der nogle lange søm banket ind i 
dem fra begge flader langs med kan
ten, således at de rammer kanten af 
de udhulede skiver. Sømmene skal 
være mindst dobbelt så lange som 
skiverne er tykke.

(1) Først bankede jeg de opad
gående søm igennem mellemskiven.

(2) Derefter vendte jeg skiven om 
og sømmede den fast til den udhule
de sektion nedenunder.

(3) På de søm der så stak op igen
nem mellemskiven bankede jeg den 
næste udhulede sektion ned og på 
plads. (Man skal dog være påpasselig 
med at få skiven sat rigtigt på, så 
kanterne passer rimeligt sammen.)

(4) Derefter gentog jeg fremgangs
måden med næste mellemskive.

Det er en hjælp hvis sømmene er 
banket så lige igennem mellemskiver
ne som muligt eller rettes op, hvis de 
er skæve. Brug gerne et bræt lagt 
ovenpå de udhulede sektioner, når 
de skal bankes på plads for at skåne 
konstruktionen. 1)

For yderligere at sikre konstrukti
on har jeg fastgjorte tre lange metal 
bånd hele vejen op ad stammen på 
den udvendige side. Drejer det sig 
om nogle få huse på toppen af en 
ellers stabil stamme kan denne sik
ring formentlig undværes.

Den nederste del af stammen, som 
siden blev toppen af søjlen (taget), 
skar jeg ud som en spids trekant.
Som kronen på værket blev den be
klædt med tagspåner af Western Red 
Cedar (thuja).

Til sidst smurte jeg hele stammen 
ind i noget gammel olie. Og med be
svær og med en lånt rendegraver fik
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ENDEN

METALBÅND

Skitse over konstruktion af højhuset. 
Hvis der er færre boliger kan metal- 
båndet undværes.

1) Siden søjlen blev lavet er der blevet fore
slået af redaktør Søren Fodgaard bl. a. at bruge 
skruer i stedet for søm. Skruer kunne fint bru
ges i alt fald i nedadgående retning, og skruer 
ellersøm med modhage kunne måske bruges i 
opadgående retning, men det vil gøre det van
skeligere at banke den næste udhulede sektion 
på plads. Fordelen med skruer er at konstrukti
onen bliver mere stabil.

Bøg er meget søm- og skruefast, men forbo
ring er ofte nødvendigt, fordi veddet let kan 
kløves. Varigheden af ubehandlet bøg i jord
kontakt er meget kort, under 4 år.

Redaktøren foreslår også følgende frem
gangsmåde til samling af stammen: "En udhu
let skive sættes på jorden, og ovenpå anbrin
ges en mellemskive. Der bankes søm gennem 
mellemskiven oppefra og ned i den udhulede 
skive. Derpå sættes en ny udhulet skive oven
på, og der sættes søm på skrå gennem den 
udhulede skive og ned i mellemskiven - det 
kan gøres både udvendigt og indvendigt. ”

jeg hele konstruktionen stillet op og 
sikret med reb.

Mange fuglearter
Siden har vi kunnet konstatere, at 
selv om det ikke er så mange stære 
der har fundet vej til kasserne, så er 
der en del andre fugle, som har fået 
glæde af dem.

Så vidt vi kan se, er der i øjeblik to 
af ’’kasserne” som bruges af solsorte, 
mindst én har stær i, én bebos af et 
dompap par, en eller flere er beboet 
af blåmejse, og én bruges af spætmej
se. Så er der nogle på den anden side 
af søjlen, som er i brug, uden at vi er 
klar over, hvordan beboerne ser ud.

Skulle jeg foreslå en træsort til 
projektet, vil douglasgran være et 
godt valg, idet den holder længe ude 
i det fri.

Stammen skal ikke nødvendigvis 
behandles, undtagen ved overgangen 
fra luft til jord. Her kan den behand
les med olie eller eventuelt brændes 
for at gøre den så holdbar som 
muligt (en let opvarmning som farver 
stammen mørkere forøger holdbar
heden - se artiklen om Celloc i Sko
ven 4/03, red.).

Der er i øvrigt intet til hinder for at 
endnu større fugle kunne komme på 
tale til et fuglehøjhus, blot stammen 
er tyk nok og lang nok. ■

NCTOMN
- 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.

NOTOMI
NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

Pindstrup 
DK-8550 Ryomgård 

Tlf. 89 74 74 74 
Fax 89 74 75 76
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£co Planter sætter to planter på én gang.

Plantemaskiner
til dækrodsplanter

Der findes flere plantema
skiner som kan plante 
dækrodsplanter.

Maskinerne udvikles især 
for at løse arbejdskraftpro
blemer i Nordsverige. De ser 
ikke ud til at lave et billigere 
arbejde.

Der er stigende interesse for brug af 
dækrodsplanter. Det rejser naturligt 
spørgsmålet om man kan billiggøre 
plantningen ved mekanisering.

Det er et emne der har været 
arbejdet med i en del år i Sverige. For 
nogle år siden prøvede man at lave 
en fuldautomatisk specialiseret plan
temaskine - Silva Nova - men det 
projekt måtte skrottes med et stort 
milliontab til følge.

Formålet med maskinen var ikke 
kun at billiggøre kulturarbejdet. Lige

så vigtigt er det at det mange steder 
- især i Nordsverige - er svært at 
skaffe arbejdskraft til plantningen i 
de tyndt befolkede områder.

Tre plantemaskiner
I de seneste år har man fortsat 
prøvet at mekanisere plantearbejdet, 
men på et lidt mindre ambitiøst 
niveau. På messen SkogsElmia i juni i 
Sydsverige blev der vist tre maskiner 
som alle har en almindelig skovma
skine som basismaskine. Det giver

406 SKOVEN 9 2003



( DRIFTSTEKNIK

tO-
/** r̂*

46>*

...v

as..i

Bråcke Planter skraber en tøru op og planter i tørven. Lånnen er egnet til steder med jordbe
arbejdning.

større fleksibilitet og mulighed for at 
beskæftige basismaskinen hele året.

En anden løsning kan være at 
anvende gravemaskiner som basis
maskiner. Det kan måske give en bed
re økonomi idet timeomkostningen 
som regel er lavere for disse maski
ner.

De tre plantemaskiner er halvauto
matiske. Dækrodsplanterne skal sæt
tes manuelt ned i holdere, hvorefter 
maskinen udfører plantningen.

De tre maskiner er tilpasset nord
svenske forhold. De fræser eller skra
ber lidt jord op og sætter planten 
ovenpå tuen. Det er nyttigt i Nord
sverige hvor jorden er fugtig og jor
den skal være så varm som muligt. 1 
Danmark er tørke derimod en større 
fare, så vi vil plante i det hul hvor vi 
har fjernet tørven - og det kan en af 
maskinerne også gøre.

Maskinerne kan ikke plante i ræk
ker, men laver punktvise plantninger. 
Det er velegnet i Nordsverige hvor 
der er mange sten, blødbund mv. så 
man ikke kan plante overalt på kul
turarealet.

I Danmark kan vi køre overalt og 
vil som regel plante i rækker - bl.a. 
for at kunne lave renholdelse. Men 
punktvis plantning kan bruges hvis 
man i en naturlig foryngelse vil ind
bringe andre træarter, eller man vil 
udfylde huller hvor foryngelsen ikke 
er slået an.

Maskinerne vil også være egnede 
ved plantning under skærm fordi de 
kan gå uden om de stående træer. 
Endelig kan de bruges hvor man vil

bevare fortidsminder og andre kul
turspor.

Eco Planter
Den mest avancerede maskine er nok 
Eco Planter som produceres af Val- 
met. Maskinen er ophængt i kranar
men på en skovningsmaskine. Maga
sinet rummer 240 planter som skal 
sættes manuelt ned i hver sin holder 
- det sker 2 gange i timen.

Når man skal plante sættes maski
nen ned på jorden så den hviler på to 
støtteben. Med to fræserhjul skrabes 
humus og mineraljord ud til siden, og 
der sættes to planter ned i de to tuer 
der er fræset op. Maskinen kan også 
tilpasses så den sætter planterne 
ned i hullerne. Den kan tage planter 
op til 40 cm størrelse.

Maskinen vejer 1350 kg og kræver 
mindst 190 liter olie/minut - så basis
maskinen skal være af en vis størrel
se. Det tager 1 time at montere aggre
gatet. Prisen er godt 500.000 kr - 
eller omtrent som et skovningsaggre
gat.

Præstationen opgives til 450-550 
planter i timen, afhængigt af terræn, 
basismaskine og førerens erfaring. 
Som en fordel peges på at den kun 
laver jordbearbejdning på 12% af 
jordoverfladen, mindre end de fleste 
andre redskaber.

Der findes en halv snes maskiner i 
brug i Sverige, Norge og Finland. 1 
Sverige opgives en totalpris for 
plantning til 1,80 skr (2002) mod 
manuel plantning til 1,50-3,00 kr/stk. 
Overlevelsen skulle være 10-15%

større end ved manuel plantning for
di den sidder bedre fast i jorden.

Bråcke Planter
Robur Maskin laver en maskine som 
også er monteret i kranspidsen. Den 
sætter 1 plante ad gangen.

Hele aggregatet trækkes et stykke 
ind mod basismaskinen, så skovlen 
skraber en græstørv op. Herefter 
klapper skovlen ned, så den ligger 
vandret. En plante tages fra magasi
net, føres gennem et hul i skovlen og 
ned i tørven, og gummiklodser tryk
ker jorden til.

Præstationen opgives til 300 plan
ter i timen. Det forudsætter at kranen 
bevæges så lidt som muligt og at man 
kan udnytte de retninger hvor kranen 
bevæger sig hurtigst. Planteafgangen 
har i to svenske undersøgelser været 
6 hhv. 10 procentenheder større end 
ved manuel plantning.

Maskinen vejer 1100 kg og kræver 
100 liter olie/minut ved 115 bar. 
Magasinet kan rumme 88 planter 
med 50 mm diameter eller 62 planter 
med 70 mm diameter - så magasinet 
skal fyldes op 4-5 gange i timen.

Det tager 8 timer at afmontere 
skovningsaggregatet og sætte plante
maskinen på. Prisen opgives til 
340.000 kr.

1 Finland findes der 8 af disse 
maskiner, hvor de har været brugt i 8 
år. Entreprenører får ca. 2 kr/stk ved 
plantning under gode forhold. En 
undersøgelse af Skogsforskningsin- 
stitutet viser at maskinen er 25% 
dyrere end manuel plantning,
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Lånnen FP-160
Den tredje maskine er finsk og min
der en del om Bråcke. Den laver ikke 
ret meget jordbearbejdning og er 
derfor bedst egnet på arealer hvor 
der allerede er lavet pløjning eller 
harvning.

Præstationen opgives til 200-300 
planter/time, afhængigt af terræn. En 
øvet plantør kan til sammenligning 
sætte ca. 300 planter i timen.

Maskinen vejer kun 265 kg, og 
magasinet rummer 160 planter på 60 
mm diameter. Prisen er ca. 100.000 
kr.

I Finland findes også en anden 
plantemaskine, Ilve, som kan sætte 
170-250 planter i timen.

Kan det betale sig?
På en konference i Sverige for nylig 
opsummerede man erfaringerne med 
maskinel plantning.

Man var enige om at kvaliteten af 
arbejdet gennemgående er god. Man 
mener at omkostningen kan komme 
ned omkring 1,50 skr/stk - måske lidt 
under en manuel plantning. (Bemærk 
dog at to af maskinerne også udfører 
en jordbearbejdning!).

Præstationen er imidlertid for lav 
- under gode forhold kan Eco Planter 
således sætte 550 planter i timen 
hvor en skovarbejder kan sætte 300 
planter (der er tale om små dækrods
planter som sættes med planterør). 
Når et vigtigt formål med maskinerne 
er at løse et problem med at skaffe 
arbejdskraft er det ikke noget over
bevisende resultat.

Der var enighed om at maskinerne 
skal udvikles videre. Der går for 
meget tid med at sætte planterne 
ned i holderne, og så skal de kunne 
håndtere alle typer af planter.

I Finland bruges en halv snes plan
temaskiner. De står for under 2% af

plantningen, fordi de er dyrere end 
manuel plantning.

Maskinerne ventes dog at blive 
mere anvendt i de kommende år.
Dels fordi der sikkert sker en teknisk 
udvikling, dels fordi det bliver svære
re at skaffe arbejdskraft. ■

sf

Kilder:
Brochurer fra Holmen Skog, Robur Maskin 

og Lånnen.
Skogen (svensk) 8/02, 6-7/03.
Skogsbruket (finsk) 4/02, 6-7/02, 12/02, 4/03. 
Skogsteknik (svensk) 4/2002. 
www.partekforest.com (Eco Planter), 

www.roburmaskin.se

:DEG - Laboratoriet
Jordanalyser • Nåleanalyser • Plantesygdomme

DEG-Laboratoriet • Blomstervej 1 • 8381 Tiist • tlf.: 86 24 50 33 
Fax: 86 24 50 22 • e-mail: deglab@deg.dk • website: www.deg.dk

In
Hermed inviteres til demonstration af maskiner til juletræer. Blandt andet bundklipper, juletræsfælder, afskærmet 
sprøjte og gødningsnedlægger. Desuden medbringer vi en række forskellige traktorer lige fra små 2-hjulede til 
større portaltraktorer.

DEMONSTRATIONER SEPTEMBER 2003
Jylland

Fyn
Sjælland

Man. d. 22. 
Tirs. d. 23. 
Ons. d. 24. 
Tors. d. 25.

Fre. d. 26.

Peter Møller 
Poul Hansen 
Gert Hansen 
Harry Hansen

Hjedsvej - Hobro N 
Sejlingvej 8 - Silkeborg N 
Grønlandsvej, Klattrup 
Ribevej 16, Sdr. Hygum

9500
8600
7000
6630

Hobro
Silkeborg
Fredericia
Rødding

Svend E. Jørgensen Rugårdsvej 692

Man. d. 29. Claus Pedersen F red ri ks borg vej 1
NB, Demonstrationen er flyttet til ovenstående adresse

Alle dage foregår demonstrationerne fra kl. 14.00 17.00.

5462 Morud

3550 Slangerup

Der vil være sat skilte op, der viser vej til demonstrationsarealet. 
Kontakt os for nærmere information.

rø0

ffote
°

tr&
fpe y/n OD

Portaltraktor med 20 hk diesel 
og træk på alle hjul - inkl.
2 afskærmede sprøjter 
1 gødningsnedlægger 
1 bundklipper

Prisen er 
ekskl. moms 
og leveriring

Nymarksvej 19 - 5471 Søndersø - Tlf 70 220 420 - Fax 70 220 450 
E-mail: jutek@jutek.nu - www.jutek.nu
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Lave priser på vildt
9 kroner for en fasan i skoven - og 69 
kroner i supermarkedet. Det er en 
stor avance, men der er flere årsager 
til at prisen stiger så meget inden 
kødet når ud til forbrugeren:

- Vildtet skal behandles. Det skal 
flås eller forlægges eller plukkes, og 
det giver omkostninger til arbejdsløn 
og transport. Det er svært at få en 
effektiv produktion, for sæsonen er 
kort, mængderne er begrænsede og 
der er mange forskellige arter at 
håndtere. Fuldautomatiserede slagte
rier til kyllinger kan klare 50.000 stk i 
timen, mens en vildthandler kan 
behandle 10-15 dyr i timen pr. mand.

- Der er mange regler for myndig
hedernes kontrol med kødet - fx dyr
lægekontrol af alt kød inden slagt
ning, udtagning af prøver til analyse, 
kontrol af lokaler og rengøring, doku
mentation af produktionens forløb 
herunder afvigelser fra procedurer
ne.

Man skal dokumentere hvor vild
tet stammer fra for at sikre at der har 
været en ubrudt kølekæde. Der må 
kun gå 12 timer fra dyret er nedlagt 
til det er hos vildthandleren, og der 
må kun gå 18 timer før det bliver 
plukket eller slagtet. Det stiller krav 
til planlægning fordi sæsonen er kort 
og dyrene ofte kommer i klumper.

Endelig er der affaldet. Det kunne 
tidligere sælges til dyrefoder, men 
det er nu “farligt affald”, så det 
koster 3 kroner at komme af med en 
kasseret fasan.

- Markedet er meget kræsent, og 
beskadiget vildtkød kan ikke sælges. 
Det fører til en ret høj kassation for 
fuglevildt, og for hjortevildtet må der 
skæres en del kød fra omkring skud
hullerne.

- Mange andre typer af kød er fal
det i pris gennem en årrække. Råva
ren til svinekødet koster i dag typisk 
5-7 kr/kg, oksekød 5-11 kr/kg, og kyl
ling 4 kr/kg. Mens fasanen står i 13 
kr/kg og råvildtet helt op på 30 kr/kg.

Sidste år indgav en jæger en klage 
over de meget høje avancer på 
vildtkød. Men Monopoltilsynet og 
Told og Skat kom frem til at der ikke 
er noget kritisabelt i prisdannelsen 
på vildt herhjemme.

Vildthandlerne er yderligere 
trængt af konkurrence fra udlandet. 1 
Storbritannien nedlægges således 22 
mio. fasaner om året, og der er 
eksempel på at selve fuglen tilbydes 
gratis mod at køberen betaler frag
ten. Og englænderne må godt bruge 
vækstfremmer i foderet, så fuglene er 
ofte mere kødfulde end danske.

i13
ntn in iW i
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Skovejeren får kun 9 kroner for en fasan.

Dansk vildt kan derfor kun sælges 
som fersk kød - frosset vildt fra 
udlandet vil være billigere.

Det er svært at sælge mere kød 
herhjemme. Erfaringer viser at i 
supermarkeder må fasaner højst 
koste 30 kroner inkl. moms. Næste år 
er der da også flere butikskæder som 
afstår fra at sælge vildtkød.

Politisk problem
Tidligere var salget af vildtkød en 
vigtig post på budgetterne i større 
jagtvæsner. Det gælder ikke mere, så 
nu må man hæve prisen for udøvel
sen af jagten.

Det største problem er snarere af 
politisk art, for det vildt der ned
lægges bør i videst muligt omfang 
udnyttes til konsum.

Det kan være svært for omverde
nen at forstå hvis brugbart vildt bli
ver kasseret - uanset hvad årsagen 
så måtte være. Derfor har alle jægere 
og jagtudlejere en interesse i at der 
fortsat er basis for at drive vildthan
del herhjemme - selvom jægeren 
ikke har noget større økonomisk 
udbytte af det nedlagte vildt.

Kilde: Jæger 8/03

Træfældningsretter
sælges
1 Skoven 8/03 omtalte vi en træfæld
ningsretter, RH-Pusher (side 359) 
som kan bruges til at styre et træ 
under fældning. Vi skrev at den vist
nok ikke sælges herhjemme - men 
det var desværre forkert.

Firmaet P.J. skovværktøj i Nørre
sundby oplyser, at den har været 
med i deres sortiment i “en lang 
årrække”, og at den er solgt “i et 
betydeligt antal”. Prisen for RH2-pus- 
heren er 2.450 kr. excl. moms, og fir
maet henviser gerne til en autorise
ret forhandler.

Vi beklager fejlen.
P.J. Skovværktøj er et engrosfirma 

inden for skov- og havebrugsbran
chen som har eksisteret i 35 år. Fir

maet har egen detailbutik og service
vogne, og har derved opnået et stort 
kendskab til behov i skov- og have
bruget.

Firmaet er desuden generalagent 
og distributør for OREGON®. Blandt 
produkterne er kæder, kædehjul og 
sværd til motorsave, kæder og sværd 
til skovningsmaskiner, file, trimmers- 
nøre, snørehoveder, klinger og seler 
til buskryddere, sikkerhedsudstyr, 
sikkerhedsstøvler, diverse skowærk- 
tøj, tændrør, Gatorknive® og reserve
dele til plæneklippere samt trædon
krafte (RH-Pusher/træfældningsret- 
ter).

Flere oplysninger fås hos P.J. Skov
værktøj. På telefon 98 17 27 33, fax 98 
17 21 23 eller www.pj-skowaerktoej.dk 
oplyses nærmeste forhandler.
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Nyt udstyr
til store maskiner

Et mere ergonomisk hånd
tag, store skovningsaggre
gater, førersæde der hele 
tiden står vandret, et klip
pende aggregat, en kombi- 
maskine, en internet-tjene- 
ste og ny hydraulikventil.

Selv om der stort set ikke var store 
skovmaskiner på SkogsElmia i juni i 
Sverige var der en række firmaer 
som udstillede udstyr som kan bru
ges til de store maskiner.

Vandret førerstol
Når man kører i hældende terræn er 
det en stor fordel med en førerstol 
der automatisk stiller sig vandret. 
Føreren får færre belastningsskader 
når han undgår statiske belastninger. 
Han skal ikke sidde og spænde for at 
modvirke stolens hældning.

Nye undersøgelser udført af Skog- 
Forsk har vist at automatisk horison- 
tering øger præstationen ved skov
ning, uanset hvor meget terrænet hæl
der. 1 snit øgede præstationen med 
5%. Gevinsten var størst (11%) ved en 
begrænset hældning på 3-5 grader. Der 
er anvendt en Timberjack 1270 som 
har kørt i skove omkring Uppsala.

Med automatisk horisontering 
bruger føreren lidt mere tid på at flyt
te maskinen fra træ til træ. Til 
gengæld er krantid og aggregattid 
tydeligt kortere. Det tolkes således at 
føreren køreren tættere på træerne 
fordi han ikke behøver at undgå 
hældninger der er ubehagelige.

Skogforsk betegner dette sæde 
som et af de mest effektive tekniske 
tiltag til at forebygge belastningsska
der hos maskinførere. Teknikken har 
været kendt i en årrække, men er 
ikke særlig udbredt. Måske fordi den 
føles dyr, men også fordi man ikke 
har vidst hvordan den påvirkede pro
duktiviteten.

/ V

Sit Right sædet flytter sig hele tiden 
automatisk så sædet står vandret.
(Dette sæde stod på et sted med vand
ret terræn, og derfor vises hvor meget 
det kan afvige fra vandret position).

En førerstol med automatisk hori
sontering, Sit Right har været omtalt 
i Skoven (5/99, side 247). Stolen pro
duceres af et svensk firma og er 
udviklet til Valmet 901 og 911, men 
kan også anvendes på andre maski
ner. Den kan kompensere hældninger 
op til 13 grader.

Den leveres med alle dele - bl.a. 
styrekort, signalbokse og kabler - 
som virker parallelt med maskinens 
eget styresystem. Priser er 16.000 skr 
plus montering (3 timer). Der er solgt 
flere tusinde enheder over hele Euro
pa, både i skovnings- og i udkørsels
maskiner.

Kilder:
Skogforsk 1/2003 - www.skogforsk.se. 
Brochurer fra Sit Right AB - www.sit-right.se

Automatisk
dataindsamling
Når man laver tidsstudier på skov
maskiner afsætter man som regel 
kun få dage. Det er dyrt at have 
personer til at stå og iagttage 
maskinen i arbejde.

Resultaterne bliver dog ikke så 
sikre, fordi man bør måle over 
længere perioder i forskellige 
typer af bevoksninger, og med for
skellige førere. Og måske skal føre
ren få rutine i det nye udstyr før 
man får et klart resultat.

Undersøgelsen af automatisk 
horisontering varede flere måne
der og omfattede tidsstudier med 
fældning af ca. 19.000 træer. Det 
meget store antal målinger er 
opnået uden menneskers indsats - 
nemlig ved at en computer løben
de indsamlede oplysninger om 
bl.a. træerne og terrænets hæld
ning.

Denne teknik betegnes som et 
stærkt hjælpemiddel til fortsat 
rationalisering i skovbruget fordi 
man kan få sikre resultater relativt 
billigt. Det vil sikkert også være 
muligt at indsamle oplysninger fra 
andre dele af maskinen.

Kontrol af kranens 
hældning
Firmaet Sit Right laver også et udstyr 
der gør at kranen automatisk står 
lodret hele tiden, uanset hvordan 
maskinens position er. Det betyder at 
føreren har en opgave mindre og 
bedre kan koncentrere sig om de 
øvrige opgaver; det betyder normalt 
øget produktion.

Ved kontakt til Sit Right kan man 
høre om udstyret kan bruges på ens 
egen maskine.
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Logmax 9000 aggregat.

Store skovningsaggregater
Maskinskovning er oplagt for det 
meste nåletræ. Men rigtigt store 
træer - fx store gamle douglasgraner 
- kan ikke maskinskoves. De er sim
pelthen for store til at maskiner kan 
håndtere dem!

Sådanne synspunkter kan man 
høre af og til høre - men det skyldes 
kun at vi ikke har den type maskiner 
herhjemme.

Logmax
På Elmia kunne man således se dette 
Logmax 9000 aggregat. Højden af 
aggregatet til øverste rotatortap er 
2,2 m. Det kan fælde træer med en 
diameter på 79 cm. Vægten er 1.652 
kg, og hydraulikken kræver 260 
l/minut og 300 bar. Prisen er også 
stor - 700.000 kr.

Der er en række detaljer ved 
Logmax som er patenteret. Der er lav 
friktion mellem stamme og aggregat 
fordi en sensor kontrollerer kvistek
nivenes position så stammen ikke 
klemmes op mod aggregatet. Det 
betyder at der er ikke behov for 
ekstra maderuller eller flere motorer 
på indersiden af aggregatet til at 
trække stammen frem.

Andre detaljer ligger i æggen på 
kvisteknivene og udformningen af 
maderullerne som hele tiden centre
rer stammen.

Denne type aggregater kræver en 
meget stor og tung basismaskine, og 
derfor bruges de tit på gravemaski-

^ ih"?’

Volvo bæltekøretøj med Logmax 7000.

ner med bælter. Billedet til højre 
viser en Volvo maskine med næst
største model, Logmax 7000.

Logmax er en svensk fabrik der 
har eksisteret siden 1980 (tidligere 
under navnet Grangårde Maskin). I 
år forventer de at lave 265 aggrega
ter. Heraf sælges 70 i Sverige, mens 
resten går til især Nordamerika, 
men også Brasilien, Australien og 
øvrige lande i Europa. Sælgeren på 
standen fortalte således at han for
ventede at få besøg af en dansk 
entreprenør som overvejede at 
købe Logmax 7000 der fælder træer 
op til 72 cm.

Keto
Også det finske Keto aggregat kan fås 
i store udgaver. Den største model 
Keto 800 har således en højde på 250 
cm og fælder stammer op til 80 cm.

Lako
Det overgås dog af den finske fabrik 
Lako. Deres største aggregat, Premio 
950, betegnes som verdens største 
seriefremstillede skovningsaggregat 
og sælges især til Nordamerika.

Og stort er det - største fældedia
meter er 95 cm, vægt uden rotator er 
3.950 kg og højden er 3,1 m. Det 
kræver en hydraulik på 400 l/minut, 
og det anbefales at pumpen kan yde 
240 bar. Basismaskinen bør have 
mindst 218 hk og have en vægt på 
mindst 32 tons.

Så der er ingen tvivl om at selv 
meget store træer kan fældes og 
afkvistes med skovningsmaskine. 
Men om sådanne maskiner bliver 
brugt her i landet er en anden sag. 
Antallet af meget store træer er så 
begrænset at det nok er mere økono
misk at tilkalde en skovarbejder med 
motorsav.

Læs mere: www.logmax.com - 
www.kone-ketonen.com - www.lako.fi

Silvatec
Silvatec udstillede ikke på SkogsEl- 
mia. Men retfærdigvis må det nævnes 
at Silvatec også kan være med. Deres 
største aggregat, 665 MD70 har en 
største fældediameter på 80 cm, høj
den ekskl. rotator er 268 cm, og væg
ten er 2.355 kg. Se www.silvatec.com

Nyt håndtag
En maskinfører holder om de samme 
håndtag hele dagen, og nogle får pro
blemer med skuldre eller nakke, eller 
de får en tennisalbue.

På messen blev præsenteret et 
ekstra greb “Alfta Greppet” som sæt
tes uden på det normale håndtag - 
det tager 2 sekunder. Opfinderen til
byder også oplæring samt indstilling 
af computer og kranaggregat til Tim- 
berjack maskiner.

Prisen synes ret høj - 1950 skr 
(under messen) - men hvis det kan 
hjælpe med et stort problem er det 
en god løsning.

Kontakt Erling Soderstrom, Skogsteknik AB, 
tlf 0046 70 696 5793.
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Kombimaskine fra Lånnen
En af nyhederne i de senere år har 
været kombimaskinen som laver 
både skovning og transport. Længst 
fremme er Valmet hvor aggregatet 
kan lave fældning, afkvistning og 
læsning af effekterne på én gang.

Fordelene ved kombimaskinen er 
bl.a. mindre kørsel i bevoksningen, 
lettere planlægning, at arbejdet kan 
gøres færdigt på én gang, at træet bli
ver mere frisk fordi det kommer ud 
til fast vej med det samme, og at man 
kun skal transportere én maskine på 
landevej.

Den finske Lånnen viste en noget 
mere primitiv form for kombimaski
ne, idet man udfører skovning først, 
og derpå transport.

Basismaskinen er en traktor, Lån
nen 740 Forest, som monteres med 
en Mowi parallelkran og et Logmax 
3000 aggregat med maksimal rod
snitsdiameter på 50 cm. Kranen er 
placeret bagved akslen og sidder 
meget lavt, så man kan udnytte dens 
9 m rækkevidde fuldt.

Den kan omstilles til en udkørsels
maskine på 30 minutter ved at mon
tere en vogn med totalvægt på 12 ton 
med hydraulisk fremdrift og vognsty
ring.

Maskinen er egnet for 1. og 2. tyn- 
ding. Den er meget smidig med 4 lige 
store hjul, midjestyring på traktoren 
og vognstyring. Der er en halv 
meters frihøjde, og basismaskinen 
kan trække aggregater på op til 600 
kg.

Førerkabinen har meget fint 
udsyn, og alle håndtag er integreret i 
førersædet. Motoren yder 112 hk. 
Traktoren kan køre op til 38 km/time 
og kan derfor selv klare lande
vejstransporter over kortere afstan
de.

Lånnens kombimaskine har de fle

ste af de fordele som Valmets maski
ne har. Der bliver dog mere kørsel i 
bevoksningen, præstationen er nok 
lidt lavere, og der går lidt tid med at 
skifte udstyr. Til gengæld er maski
nen nok en del billigere end Valmets.

Lånnen viste også en anden form 
for kombimaskine, Lånnen 860S 
Forest som laver skovning med sam
me kran og aggregat som 740. Den 
kan på 3 timer ændres til en grave
maskine. Formålet er her at sikre 
basismaskinen flere typer af arbejde.

Svensk forhandler er Entrep Syd 
AB, tlf. 0046 470 289 00.

HL.-'' 'T(Mf. >'l»‘
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Lånnen 860 S Forest er en anden form 
for kombimaskine. Den har samme 
kran og aggregat som 740, men kan 
på 3 timer laves om til en gravemaski
ne. Dermed har basismaskinen lettere 
finde beskæftigelse.

Lånnen 740 Forest som på en halv 
time kan forvandles fra en skovnings
maskine til en udkørselsmaskine.

Ny hydraulikventil
TS16 er en ny ventil med en ny type 
elektronisk styring. Ifølge producen
ten, Ultronics fra England, kan den 
give bedre styring af de enkelte funk
tioner, og man kan spare energi fordi 
der er bedre muligheder for at finju- 
stere.

TS 16 Ventil er fuldt kompatibel 
med andre CAN bus systemer. Den 
kan anvendes som et system med 
totalkontrol, som et integreret intelli
gent system eller helt underordnet et 
centralt maskinsystem.

Forhandler for Danmark: Ultronics 
Nordic Sales, tlf. 0046 520 479 969 - 
eller www.ultronics.se

sf

Pris på Vimek
I Skoven 8/03, side 351, omtalte vi 
den ny Vimek Minimaster. Basisma
skinen koster 150.000 skr, mens vogn 
og kran koster 90.000 skr.

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

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

Alle skoventreprenøropgaver udføres
ccHs>

Besøg os på www.jjskovservice.dk
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Naarva-Grip 1600-40 aggregat klipper 
træer over og kan håndtere 10-15 
stammer ad gangen.

Naarva-Grip 1600-40 set nedefra - kni
vene er sorte.

Naarva-Grip 1600-40
Det finske Naarva-Grip 1600-40 er et 
klippende aggregat som fælder både 
små og store træer.

Den har tre knive, og den er ikke 
sårbar for sten og sand. Den er især 
egnet til udrensning og hugst af ener
gitræ, men den maksimale skæredia
meter er 32 cm, dog op til 50 cm hvis 
der er flere træer fra samme rod. Den 
er godt afbalanceret med tyngde
punktet i bunden og to sæt af grab
ber med 1 m afstand. Der kan være 
10-15 træer i aggregatet ad gangen.

Den blev afprøvet i fjor i Finland. 
Den kunne klare 4,7 m3/effekttime når 
træerne var i snit 32 dm3 inklusive 
grene (dvs. der går ca. 30 træer til 1 
m3 fastmasse).

Når stammen var under 20 dm3 
kostede skovningen 20 euro/m3 (150 
kr). Men med stammer på 50-60 dm3 
nærmede beløbet sig 10 euro/m3.

Der blev lavet en større sammen
ligning med tre modeller for skov
ning:

1: Manuel fældning og flishugning i 
bevoksningen

2: Fældning med Naarva-Grip og 
udkørsel med udkørselsmaskine og 
flishugning ved vej

3: Skovning og udkørsel med kom- 
bimaskine og flishugning ved vej.

I alle tre tilfælde køres flisen derpå 
til et varmeværk 40 km væk.

Der indgik 3 bevoksninger:

A: Træerne rummer i snit 10 
dm3/træ, og der skoves i alt 30 m3/ha 
energitræ.

B: 30 dm3/træ og 50 m3/ha energi
træ.

C: 50 dm3/træ og 70 m3/ha energi
træ.

I alle tre bevoksninger viste det sig 
at det manuelle arbejde (1) var mest 
fordelagtigt. Især i bevoksning A var 
maskiner alt for dyre fordi udbyttet 
var for lavt - det gjaldt ved alle tre 
metoder.

I bevoksning B kostede maskiner
ne godt 30 euro/m3 og i C knapt 30 
euro/m3. Men den manuelle metode 
(A) var nede omkring 20 euro/m3 i 
bevoksning B og C.

Konklusionen er at hvis stammer
ne er under 30 dm3 (dvs. mere end 30 
træer/m3 fastmasse), og hvis hugsten 
bliver under 30 m3/ha, så bliver det 
dyrt med maskinel skovning af ener
gitræ. I så fald må man vente med at 
sætte maskiner ind indtil træerne er 
blevet større - eller lade skovarbej
dere klare sagen.

Hvis maskinerne skal blive konkur
rencedygtige i de yngste bevoksnin
ger er der altså brug for fortsat for
bedring af maskinerne, billigere 
maskiner og bedre organisering af 
arbejdet.

Andre Naarva-Grip
Naarva-Grip har tre andre aggregater

som minder om 1600-40 og er tænkt 
til oparbejdning af cellulosetræ og 
flis. To af dem kan monteres på en 
landbrugstraktor, mens den tredje 
også er egnet til montering på en 
skovningsmaskine.

Kilder:
Brochurer fra Pentin Paja Oy (Naarva-Grip) 
Skogsteknik 2/2003 
www.kolumbus.fi/pentin.paja

SELVKØRENDE BOMLIFTE

SL 185
■ 18,5 meter op
■ 10 meter ud
■ Firehjulstræk 
Krabbestyring

■ Penduloph. hjul
■ Hydr. støtteben 
2 speed kørsel

■ Kurvrotation

SL 240
■ 24 meter op
■ 12 meter ud
■ Firehjulstræk
• Krabbestyring
■ Penduloph. hjul
■ Hydr. støtteben 
2 speed kørse

■ Kurvrotation

SL185/SL240 vil 
komme over, 

rundt om, 
igennem... 

stort set alle 
forhindringer.

Salg og 
udlejning af 

skovlifte.

DANIUFT
SØNDERVANG 5 • 9640 FARSØ ■ 9863 1599
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Billig maskine
til de første tyndinger

Ny maskine laver skovning, 
transport og opmåling i de 
første tyndinger.

En af de ret få nyheder på Skogs- 
Elmia messen i Sverige i juni var 
“Thinning Master” - en maskine som 
laver både skovning og transport i de 
første tyndinger. Den er lavet af Oy 
RCM Harvester fra Finland.

Der er ingen førerkabine. Føreren 
står ved siden af maskinen og fjern
styrer den med to håndtag på en 
boks der er ophængt på maven. Radi
ostyringen rækker 100 m.

Forrest på maskinen sidder en 
kran med et lille skovningsaggregat, 
som griber om træet, fælder det, og 
lægger det ned. Stammen føres op til 
lastrummet oven på maskinen, stam
men trækkes gennem aggregatet, 
afkvistes og afkortes, og stokken fal
der ned i lastrummet som kan rum
me 2,5 m3.

Den er udviklet til de første tyn
dinger, men kan fælde træer op til 30 
cm.

Når lastrummet er fyldt køres 
maskinen ud til spor og aflæsses ved 
tipning. Man kan efter sigende skove 
4-6 m3 i timen.

Alle stokke måles automatisk 
indenfor diameterområdet 3-30 cm, 
og den kan derfor opmåle såvel kort
tømmer som energitræ. Måleudstyret 
kan håndtere op til 12 typer af effek
ter, og alle måledata gemmes i maski
nen.

Alle fire hjul kan justeres trinløst 
så maskinen hele tiden står vandret. 
Det er nødvendigt for at kunne lægge 
træ i lastrummet, fordi der er ikke 
noget gitter foran eller bagved, og 
hvis lastrummet hælder kan stokken 
let falde ud. Der er en automatisk sta
bilisering som justerer hjulhøjden 
under kørsel med normal hastighed.

Basismaskinen er relativt let - 4,1 
tons / 6,5 tons med last - og knæk
styret. Maskinens bredde er 1,8-2 m, 
og frihøjden er 70 cm. Det betyder at 
den laver få skader på rødder og 
jordbund, og den er let at manøvrere 
i bevoksningen.

a?

. -s ...

'11'' \A*
Thinning Master under afkvisning og afkortning, set bagfra.

ti tø

4

m

Maskinen har et lille bæltedrevet skovningsaggregat som er velegnet til 1. tyn- 
ding.
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Motoren er en luftkølet dieselmo
tor på 44 kW som trækker både kør
sels- og arbejdshydraulikken. Prisen 
afhænger lidt af udstyret, men ligger 
på knapt 800.000 kr. Der er til nu 
lavet over ti maskiner til Finland og 1 
til Estland, og flere er i ordre.

Der er også lavet en anden udgave 
af maskinen som kan bruges til olie
bekæmpelse på strande hvor den 
efter sigende kan gøre 300 menne
skers arbejde.

Vurdering
Det er en ret avanceret maskine som 
kan løse alle opgaver med skovning, 
transport og opmåling i de første 
tyndinger, og den kan håndtere alle 
typer effekter.

Den laver kun få skader på jord
bund og træer fordi den er ret let og 
smal. Man kan derfor nøjes med ret 
smalle spor i første indgreb, og man 
kan køre i bestanden. Kranen har kun 
en rækkevidde på ca. 4,5 m, og det 
giver en del kørsel uden for sporet.

Der er ikke opgjort hvad det 
koster at bringe træ ud til fast vej, 
men maskinen koster 1/4 af en tradi-

S®m
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Alle 4 hjul kan reguleres trinløst og 
korrigere for højdeforskelle op til 80 
cm, så lastrummet forbliver vandret. 
Lastrummet tømmes ved tipning. (Set 
forfra).

tionel skovningsmaskine. Maskinen 
vil have et begrænset marked i Dan
mark, fordi vi normalt aflægger flis i 
de første tyndinger i nåletræ. Men 
måske kan den bruges til at skove 2-3 
m træ i ungt løvtræ.

Et stort problem er dog førerens 
sikkerhed, fordi han ikke sidder 
beskyttet i en førerkabine. Under 
fældning er der risiko for at få en 
gren, evt. træet i hovedet.

Størst fare er der ved læsning hvis 
stokken ikke lander rigtigt i lastrum
met. Stokken hænger i 3-4 m højde 
over jorden når den kappes, og hvis 
den falder uden for lastrummet kan 
den gøre stor skade på føreren.

I princippet kan føreren stå i sik
ker afstand og styre maskinen - radi
ostyringen kan række 100-150 m.
Men i praksis vil han stå ret tæt på 
maskinen for at kunne se hvad kran 
og aggregat laver - især hvis der er 
tale om en tæt granskov.

sf

K.T.S. Skovvogn med kran

m

K.T.S. vognene findes i 
4 forskellige versioner (foto viser 7,5 ton):

7 ton med 4,7 m kran
7.5 ton med 5,1 m kran
9.5 ton med 6,1 m kran
10.5 ton med 6,5 m kran

Spørg efter brochure!

BOVLUND!
Bovlundbjergvej 20, 6535 Branderup J, Tlf: 74 83 52 33, Fax: 74 83 53 95 

www.bovlund.dk - bovlund@bovlund.dk

ØNSKER DU LANDETS T| 
BEDST EGNEDE PLANTER TIL Q 
NETOP DIN PLANTNING?
SPØRG PLANTEMÆGLERNE® (/)

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

U

>4

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 -

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

Ai
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mascusmittn* pi nM

Transportfor don

Entrepr enad 

Materialhantering

Skoosmaskiner
Sk&r dåre 
Skot are
Redskap och utrustning

GTdnytemnsklner

Finansleringst(Bnster

T r ansporttjanster

Sålj din maskin via Mascus«. ^

Timberjack 1870

£3 Tipsa en Komois ffl Lagn till favoriter O Skrtvtrt

Skordare 
Timberjack 1870

Jdmfiir i annan valuta B |SEK ▼ |

Pris øxkJush/e moms
Moms Q
Pris inklusive moms

Tlllverknlngsår
Brukstlmmar
Chasslnummer
Råckvidd
Motor
Motoreffekt
vaxellåda
Vrfdmoment
Kran modeil
Skflrdaraggregat/ modeli 
Fårgmarkerlng 
Matarutrusiningens modeil 
Antal dack 
Matnlngstyp 
Storlek på framdåck 
Storlek på Bakdack 
Tlllaggsutrustning

350 000 SEK 
67 500 SEK 
437 500 SEK

1992 21000 
6047 
970 cm 
Volvo TD 71 
220 hk
Clark powershlft 
760 kN 
Loglift 200 
TJ 762 C 
Ja
dapt 517

Begart pris 

350 000 SEK

Rul)
23,1x34
700x26,5
Slåckningssystem, Radio, 
Luftkonditionering, Solgardiner, 
Brånslevårmare 
19 800 kg
1 par sllrskydd 1 par Doogieband

Sdtjarens helhetsbedbmnlng

AJlmårdPetj-g (1-5) ★ ★ ★ ★

GKontakta
saljaren

^ Storre hild

Merv3rdest}anster
* Nordea finansiering 
> Transporttianster

Herses en annonce foren 11 årgammel Timberjack 1870 til 350.000 skr. Den 
står i Furudal, nord for Falun i Sverige.

Handel med 
brugte maskiner
Internettet er en mulighed for at fin
de sig en ny brugt maskine. Mascus 
er en elektronisk markedsplads som 
er baseret i Sverige og startede i 
2001. Vi omtalte den i Skoven 9/02 (s. 
388), og der er siden da kommet 
omkring dobbelt så mange maskiner 
ind.

Ved et besøg på www.mascus.com 
d. 2. september kunne man finde 
10.119 maskiner til salg. Heraf var 
hovedparten lastbiler, landbrugsma
skiner og entreprenørmaskiner. Der 
var 220 skovmaskiner, heraf 133 
skovningsmaskiner og 70 udkørsels
maskiner.

Værdien af alle de udbudte maski
ner er opgjort til 2,5 milliarder kro
ner. Der er god udskiftning, for hver 
måned kommer der 3-4.000 nye 
maskiner til salg.

Mascus har 300 udbydere af 
maskiner, de fleste fra Sverige, Fin
land og England. Det viser at Mascus 
er et redskab for den traditionelle 
maskinhandel som kan nå ud til en 
større skare af købere end ved at 
handle inden for en bestemt region.

Der er over 180.000 besøgende 
hver måned. Skovmaskiner og entre
prenørmaskiner besøges oftere end 
øvrige grupper, set i forhold til udval
get (men udvalget er som nævnt ikke 
stort for skovmaskiner).

Hvis man er interesseret i en 
maskine kan Mascus sørge for at en 
uafhængig ekspert laver en rapport 
om maskinen, de kan lave afprøvnin
ger af forskellige egenskaber, og der 
kan arrangeres transport af maski
nen uanset hvor den står. Man kan få 
tilbud før beslutninger træffes.

Mascus har lavet en undersøgelse 
blandt de mulige handlende, i alt 
1250 personer i Sverige, Finland, 
Tyskland og England, Det viste at i 
Sverige og England er det over 80% 
som køber en brugt maskine mindst 
en gang hvert 3. år. Interessen er 
mindst blandt svenske og finske 
skoventreprenører hvor det er højst 
1/3 som køber brugt.

Der blev også spurgt hvordan man 
orienterer sig om brugte maskiner. 
Fagtidsskrifterne er den mest 
anvendte kilde og bruges af over 
halvdelen. Godt 40% henvendte sig 
til den lokale forhandler, og næsten 
lige så mange brugte internettet.

Ved brug af internet foretrak de 
fleste elektroniske markedspladser 
for brugte maskiner (som Mascus) 
frem for producenternes eller for
handlernes egne hjemmesider. I Sve
rige var det generelt over 80% som 
foretrak uafhængige markedspladser, 
og dette tal var højest blandt skov
entreprenører.

Det vigtigste kriterie for køb af 
brugte maskiner er prisen og maski

nens tilstand - det var svaret fra 2/3 
af de udspurgte. Målet er at få en 
maskine i så god stand som muligt 
for de penge der nu er til rådighed. 
Derfor er det vigtigt at netop disse to 
faktorer fremgår af annoncen.

1/4 angav at mærket var et vigtigt 
kriterium, især skoventreprenører 
lægger vægt på dette forhold. Det har 
også ret stor betydning at der er 
knyttet en serviceaftale til maskinen, 
mens det er mindre vigtigt med 
antallet af driftstimer og om man 
kender sælgeren i forvejen. ■

BREDAL
- din garanti for kvalitet

o
o o 

o o o O o

NORDMANNSGRAN
- vort speciale gennem 25 år

■

Egen kontrolleret 
frøhøst fra udvalgte 

III områder:

Aimbrolauri Tlugi 
Borshomi Nedzvi 
BredalFP1100

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

www.bredal.as
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Halmpriser stiger
Priserne på halm er stigende øst for 
Storebælt. Og måske kan det smitte 
af på prisen på flis i Østdanmark.

Der er meldinger om at landmænd 
er blevet tilbudt helt op til 10 øre pr. 
kg for nyhøstet halm der afhentes på 
marken. Med et udbytte på fx 5 tons 
halm er der altså en nettoindtægt til 
landmanden på op til 500 kr/ha.

De seneste år har prisen været 
omkring 5-6 øre pr. kg. Nogle gange 
har landmændene endda været parat 
til at forære halmen væk fordi de så 
kunne spare omkostningerne til snit- 
ning og nedmuldning.

De gode priser i år øst for Store
bælt hænger sammen med det nye 
kraftvarmeværk på Avedøre som skal 
fyres med halm (og flis). Der er 
opført en pillefabrik i tilknytning til 
Junckers Savværk i Køge hvor der 
produceres halm- og træpiller som så 
sejles til Avedøre.

De stigende halmpriser betyder 
dog ikke at varme og el bliver dyrere 
for forbrugerne. For Energi E2 har 
faste flerårige kontrakter med leve
randørerne. De højere priser får 
betydning for de leverandører som 
tidligere kunne hente en af deres 
leverance hos naboerne stort set 
uden beregning.

Kilde: Jyllandsposten 29. 7.03

Hærværk ved strande
Flere steder i Nordsjælland har man 
haft en række eksempler på hærværk 
og svineri ved strandene. Badehuse, 
bænke og sejlbåde ødelægges af unge 
som fester i de lune nætter - og der 
efterlades skrald og glasskår i sandet.

Både Tisvilde, Kronborg og 
Jægersborg statsskovdistrikter har 
haft problemerne. De laver bål på 
stranden - trods forbud mod åben 
ild. Noget af brændet skaffes fra 
nærliggende både, hegn og skure
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som ribbes for alt hvad der kan 
brænde - selv en badekåbe er fjer
net. 1 Tisvildeleje har der været et 
tilfælde hvor det blev forsøgt at sæt
te ild til et badehus.

Ved Hornbæk har der i flere år 
været problemer af denne art, men 
nu har man fundet en udvej. Sidste år 
lavede statsskoven en bålplads som 
man løbende forsyner med brænde. 
Den har ført til at der ikke længere 
bliver lavet hærværk på bygninger 
og både - men der ligger dog stadig 
affald på stranden. 1 denne sommer 
har man lavet endnu to bålpladser 
syd for havnene i Snekkersten og 
Espergærde i håb om at begrænse 
problemet yderligere.

Statsskovene har ikke ressourcer 
til at håndhæve forbudet mod åben 
ild - så skulle de ringe til politiet 
hver aften. Derfor har man valgt at 
komme de unge i møde og koncentre
re bålene på udvalgte steder.

Kilde: JP København 8.8.03

'Marie Antoinette'-egen 
død af hedeslag
Frankrig har ligesom det meste af 
Europa været plaget af meget varmt 
vejr i denne sommer med mange 
tusinde dødsfald især blandt ældre. 
Det er nu også gået ud over det ege
træ som dronning Marie Antoinette 
angiveligt hvilede sig under, rappor
terer CNN.

Træet blev plantet i 1681 ved Ver- 
saille-slottet uden for Paris, og det 
var allerede 100 år gammelt, da Kong 
Ludvig XVI af Frankrig og Marie Anto
inette færdedes i haven. Legenden 
fortæller, at dronningen nød at sidde 
under træet.

1 sidste uge af august måtte 
havens gartner dog erkende, at den 
voldsomme varme, som har plaget 
Frankrig i år, var for meget for det 
gamle træ. Det har tabt sine blade og 
er gået ud.

Kilde: www. dmi. dk

• Køb af træ på roden i
# Maskinskovning

. BRDR.
Jhøirup 7s

• Udkørsel af træ

• Maskinplantning

• Oprilning Skoventreprenører
Skovgade 20 
7300 Jelling 

Biltel. 20 73 71 73
30 80 01 73

• Rydning af stød og kvas

• Knusning

• Reolpløjning Fax 76 80 14 00

Til det høje græs
www.skoerpingmotor.dk

£/* Brunii ] £/*

Bjælkeklippere IV \l Rotorklippere
føres i 7 modeller føres i 10 modeller
Klippebredde: Klippebredde:
fra 71-110 cm /fe K fra 53-90 cm

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

Af journalist Søren Gottwald, 
Middelfart

Over 100 ugle- og mejsekas
ser er sat op i Middelfarts 
skove.

Fuglene kan medvirke til 
at begrænse bestanden af 
mus og skadelige insekter.

I Middelfart mener man det alvorligt, 
når man siger nej tak til gift og taler 
om naturlig bekæmpelse af skadedyr 
i kommunens skove. I foråret har 
skovfoged Niels Kiholm Andersen og 
hans folk opsat 10 uglekasser og flere 
end 100 mejsekasser på udvalgte 
træer i skovene. Formålet er at øge 
bestanden af natugler og forskellige 
mejsetyper, der har mus, lus og lar
ver øverst på menukortet.

Ved den store orkan i 1999 vælte
de mange af de gamle hule træer, 
som natuglen ynder at yngle i. Med 
de redekasser som tidligere har 
været sat op har natuglerne nu hele 
18 komfortable ynglesteder ved kul
turerne på Hindsgavl-halvøen ud til 
Lillebælt.

Seks mus i døgnet
En natugle æder 4-6 mus i døgnet, og 
der skal endnu flere til, når de 3-5 
unger begynder at pusle i kassen. 
Derfor er uglen effektivt med til at 
holde bestanden af mus nede.

Andre af skovens dyr som tårnfalk, 
musvåge, ræv, grævling, mår og fiske
hejre har også mus som en af deres 
favoritspiser. Det samme er tilfældet 
med tamkattene, som færdes i skove
ne.

Og det er vigtigt at bestanden af 
mus ikke bliver for stor:

- Når føden er knap om vinteren,

l i
9

>
'

f
ri \»*

i*
Våi åd

>

rv#

Skovfoged Niels Kiholm med en af mejsekasserne.

v>

t

10 redekasser som denne til natuglen 
er blevet sat op i Middelfarts skove.

Natuglen er en ivrig musespiser.
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Mejserne er effektivt med til dæmpe 
antallet aflus og larver, som hæmmer 
de unge træers vækst.

Ræven er også med til at holde bestanden af mus nede.

æder musene barken på de unge 
træer, som dermed nemt går ud. På 
mange skovejendomme kan musene 
dræbe tusindvis af nyplantede træer 
i løbet af en vinter, fortæller Niels 
Kiholm.

- Den gang vi sprøjtede mod 
ukrudt, kunne vi holde jorden 
omkring de nye træer fri for græs.
Det betød at musene af frygt for 
rovdyr ikke turde komme frem og 
gnave barken.

- Det kan vi ikke mere, og det er 
også slut med at benytte musegift. 
Derfor forsøger vi at stimulere antal
let af dyr, der lever af mus, fortæller 
Niels Kiholm og tilføjer, at man ikke 
skal undervurdere effekten af den 
naturlige bekæmpelse af mus.

- Undersøgelser har vist, at de 
største museskader findes i skove, 
hvor der er tilknyttet professionelle 
skytter, der skal optimere jagtvæse
net og dermed prøver at holde 
bestanden af rovdyr nede. Problemet 
er, at disse rovdyr ikke blot tager 
vildtet men også dæmper antallet af 
mus, fortæller skovfogeden.

Mejser mod lus
Insekter som lus og sommerfuglelar
ver er også et problem i forbindelse 
med skovdrift. Disse dyr findes bl.a. 
på juletræer og på løvtræer, som kan 
sættes tilbage i vækst eller helt øde
lægges ved voldsomme angreb.

Men det problem kan løses af sko
vens småfugle, der elsker lus og lar
ver. Mejserne mistede ligesom uglen

redepladser, da de gamle hule træer 
væltede under orkanen. Men 100 nye 
kasser placeret ved skovens juletræ
er og kulturer skulle give disse 
småfugle fine muligheder for at øge 
deres antal i den kommende tid.

- Samtidig sætter vi fuglekasser op 
til andre hulrugende fugle som 
træløber og rødhals, der ligesom 
mejserne har stor appetit på de små 
snyltere, fortæller Niels Kiholm. ■

40 procent af fiskehejrens føde 
udgøres af fisk, resten er padder, mus 
og andre smådyr. Især om vinteren ser 
man fiskehejrerne fra Fænøsund stå i 
skovene på Hindsgavl-halvøen og fan
ge mus.

Træ købes
Til brændeproduktion forår.

Købes: Vragtræ gerne store bøgekævler eller korttræ 2,7 m evt. 
andre løvtræsorter kan have interesse min. 25 m2, men gerne 
større partier.

O.K. Jensen
Tlf. 8696 8138 Fax. 8696 8311
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Flexiblade snøren sættes i et snørehovede med 2 eller 4 
snore. Snøren består af et særlig hårdt kompositmateriale.

Flexiblade har 4 rækker af tænder som kan skære græs og 
tynde grene over. Derfor skal man holde afstand til træer, 
stolper og vægge som kan skades.

Flexiblade snøre
En ny type snøre til buskryddere og 
græstrimmere fra OREGON® giver 
mulighed for et bedre arbejde med et 
lavere støjniveau.

Flexiblade snøren er fremstillet af 
et særligt kompositmateriale med en 
holdbar indre kerne, og med en 
belægning udformet som to rækker 
af skarpe tænder. Tænderne vil altid 
vende fremad mod emnerne, og de 
skærer kviste og små stammer helt 
op til 20 mm over. Bruges snøren i 
græs giver den et renere snit, og man 
undgår de brune pletter i græsset.

Flexiblade snøren giver flere forde
le sammenlignet med brug af en 
metalklinge. Der er ikke nogen risiko 
for flyvende fragmenter, hvis klingen 
skulle ramme en hård genstand. Den 
er mere behagelig at bruge, da man 
ikke oplever det fra metalklinger til 
tider velkendte kick-back. Derved 
skåner Flexiblade snøren de mekani
ske dele i maskinen.

Brug af Flexiblade snøren kan sæn
ke maskinens benzinforbrug med 
20%. Desuden kan den sænke støjni
veauet i maskinens optimale arbejds
område med ca. 5 dB sammenlignet 
med en rund snøre, og med ca. 7 dB 
sammenlignet med en firkantet 
snøre. Det skyldes en mere aerodyna
misk udformning af snøren.

Det anbefales at bruge de bredest 
mulige snørestyr med afrundede kan
ter i standard snørehoveder; dette vil 
også forlænge alle andre typer 
snørers levetid.

Bedst egnet er OREGON®’s Jet-Fit 
aluminiumshoved, der har en simpel 
låsemekanisme. Afkortede stykker af 
snøre monteres nemt ved hjælp af en

simpel låsemekanisme. Jet-Fit snøre
hovedet kan desuden anvende alle 
andre udformninger af snøre, såvel 
runde, stjerneformede som firkante
de osv.

Flexiblade snøren kan leveres i 
både afkortede stykker og på % kg 
ruller, således at den som før nævnt 
også kan anvendes i almindelige 
snørehoveder. Snøren bør opbevares 
under fugtige forhold - det giver en 
større fleksibilitet og en nemmere 
oprulning i snørehovedet.

Flexiblade snøren er egnet til både 
professionelle og private brugere af 
trimmere og buskryddere. Snøren 
findes i diametre fra 2.5 mm til 4.0 
mm passende til de forskellige maski
ner. Private brugere med selv små 25

cc. maskiner vil ofte vælge et Jet-Fit 
snørehoved med to snører, og her 
kan der anvendes snørestørrelser op
til 4 mm.

Til professionelle brugere anbefa
les et Jet-Fit snørehoved med 4 
snører, som giver større kapacitet. 
Snørerne er anbragt i to niveauer og 
er i stand til at skære kviste over 
med en diameter på op til 30 mm. 
Dette hoved anvender samme snøre
størrelser som snørehovedet til 2 
snører, men er særligt egnet til 
maskiner over 40 cc og til besværlige 
opgaver.

Nærmeste forhandler anvises på 
98 17 27 33.

Kilde .Pressemeddelelse 
fra OREGON®

MOHEDA
Skovvogne og Skovkraner

Professionelt udstyr til dansk skovbrug

Skovvogne fra 8-15 ton med eller uden drev 
Skovkraner fra 2-4 tonmeter

ROWITEKApS
GI. Færgegaard
DK-4771 Kalvehave
Tlf.: 55 38 85 55, Fax: 55 38 88 39
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Olieraffinaderi 
fyrer med træ
Et olieraffinaderi behøver store 
mængder energi til at fremstille de 
forskellige olieprodukter. Denne 
energi kommer dels fra raffinaderiets 
egne olieprodukter, dels fra elektrici
tet fra nettet.

Men raffinaderiet i Nynåshamn 
syd for Stockholm vil næste år skaffe 
sin energi fra - træ. Verdens første 
biomassefyrede olieraffinaderi!

Raffinaderiet laver i dag især bitu
men og specialolier. Produktionen 
kræver ret store mængder proces
damp som i dag laves i en elkedel og 
i to ældre oliekedler.

Det nye anlæg rummer en biomas
sekedel på 23 MW; en oliekedel fin
des som reserve og til spidslast. Des
uden er der en elturbine på 1,4 MW.

Brændslet bliver returflis (fra 
brugt træ), flis, bark og savsmuld.
Det afbrændes i en fluid-bed kedel 
hvor brændslet indføres på et lag af 
sand som holdes i bevægelse ved at 
der tilføres luft nedefra (det ser ud 
som om det er ’’flydende”). Denne 
teknik betyder at man kan anvende 
meget forskellige typer af brændsel, 
og stadig opnå en effektiv forbrænd
ing, fordi der sker en stadig omrøring 
i brændslet.

Der kommer en hel del spildvarme 
fra kedlen. Raffinaderiets kølesystem 
ombygges derfor så man kan sælge 
fjernvarme til større forbrugere i 
området.

Miljøgevinster
Biomasseværket medfører meget sto
re miljøgevinster. Dels fordi træ 
erstatter olie og el, dels fordi udslip 
fra omkring 70 skorstene erstattes af 
langt mindre udslip fra en enkelt cen
tral skorsten. Udslippet af kvælsto- 
foxider og svovl nedsættes med 70%, 
støv med 80% og kuldioxid med 94%.

For at håndtere de forureninger 
som forekommer i returflis har man 
lavet en særlig udformning af syste
met til håndtering af brændsel og 
aske samt af kedlens røggasrør.

Hele projektet koster 320 mio.
SEK, inklusive system til genvinding 
af spildvarme fra raffinaderiet samt 
udbygning af fjernvarmesystemet 
med 15 km.

Teknik:
Biomasseværket består af en fluid-bed kedel. 
Fluid-bed teknikken betyder at der kan opret
holdes en ensartet temperatur i kedlen uden 
at der dannes CO, og man opnår en effektiv 
forbrænding.

I denne kedel anvendes Kvaerners ACZ 
system (Advanced Combustion Zone) som 
giver en tidlig slutforbrænding med lave 
udslip af CO og NOx samt uforbrændt materi
ale.

Anlægget er tilpasset efter reglerne i EU’s 
affaldsdirektiv som træder i kraft i 2005. Der 
er bl.a. lavet støttebrændere for at klare kra
vet på 850 gr. i 2 sekunder.

Anlægget har en overheder og dampturbi

ne for at kunne producere el til eget behov. 
Dampen har 40 bar og 350 gr. Der produceres 
160 GWh procesdamp/år. Spildvarmen som 
anvendes til fjernvarme modsvarer 45 
GWh/år.

Udslippet af NOx nedsættes fra 180 til 59 
ton/år, svovl fra 130 til 40 ton/år, støv fra 20 
til 2 ton/år, og kuldioxid fra 102.000 til 3.000 
ton/år.

Raffinaderiet hedder Nynås Refining, og 
totalentreprenør på produktet er Kvaerner 
Pulping i Goteborg. Nynås er et olieselskab 
som er specialiseret i bitumen og specialolie. 
Nynås har 4 raffinaderier og omsætter 8 mia. 
skr. om året. Se www.nynas.com.

Kilde:Bio Energi (svensk) 3/2003

SKIFTELADSYSTEM - Markedsleder i 
Skandinavien efter 25 års udvikling og salg!

1BIC3AB

BIGAB 15-19

Nu har vor populære BIGAB 10-14 
fået en ny storebror. Den nye model
har vi døbt BIGAB 12-15 OG DET 
BETYDER TOTALT 15 TON TOTALVÆGT, 
SAMT 12 TON PÅ KROGEN. Den nye
model er bl.a. med fældbart tårn. 
Hør nærmere hos vore forhandlere.

Komplet skovvogns- 
program fra 6 til 12 
ton med og uden kran.

^FARMA®

OØD AS FORS MW FARMA NORDEN
Fabrik: Marketing og Salg
E-mail: info@forsmw.ee v/Stephen Servé
www.forsmw.com TIL 7023 5001 • Fax 7023 5002

Mobil: 2176 5003
E-mail: shs@bigab.dk

Forhandlere:
.2600 Svogerslev Maskincenter A/S 

Hf. 44666632, (København)
3550 Jørlunde Maskinforretning A/S 

Hf. 47334500
3720 Hellisen A/S - Lobbæk 

TU. 56947450
4000 Svogerslev Maskincenter A/S 

Tlf. 46383036
4100 Kjulerup Maskinværksted 

Hf. 56870227
4200 Asger Andersens Maskinforretning 

A/S. Slagelse, Tlf. 58580060 
4340 G T'Hydraulic ApS - GI.Tølløse 

TIL 59186551
4683 Møller Andersen ApS - Rønnede 

Tlf. 56712422
4920 Spillested Maskinforretning A/S 

Tlf. 54941003
4990 Møller Andersen ApS - Radsted 

Tlf. 54705111
5672 Sandhol! Lyndelse Smede

og Maskinforretning, Tlf. 626411214 
6400 Thomas Skøtt

Landbrugsmaskiner ApS 
Ragebøl, Tlf. 74486666 

6715 Vester Webel Maskinforretning A/S, 
Tlf. 75169211

6950 Holmsland Maskinforretning A/S 
Tlf. 97337211

7000 Ole s Traktor og Landbrugsservice 
Fredericia, Tlf. 75560260 

7400 Asgers Traktorservice Kølkær 
Tlf. 97147314

7900 Morsø Motorkompagni A/S 
Tlf. 97720866

8300 Yding Maskinforretning A/S 
Tlf. 75782230

8410 Jemith Landbrugsmaskiner ApS 
Rønde, Hf. 86379268 

8600 Midtjysk Traktorlager Linå - 
Harder & Søgaard A/S 
Hf. 86841322

8800 Midtjysk Maskincenter A/S 
Viborg, Tlf. 86627322 

8900 Randers Traktorkompagni A/S 
Tlf. 86447788 

9500 Traktorkompagniet
Grøn & Madsen ll/S - Hobro 
Tlf. 98522677

9870 Sindal Traktorkompagni A/S 
Tlf. 98936366
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Den seneste brand fandt sted midt i august ved Liseleje i Nordsjælland. Godt 2 
ha bjergfyr og østrigsk fyr tæt ved vandet nedbrændte. Der er ikke tale om nogen 
større skade, for der var i forvejen planer om at fjerne fyrren til fordel for løvtræ. 
Men der var risiko for at branden kunne have bredt sig ind i plantagen.

Skovbrande 
i statsskovene
Alvorlige skovbrande er heldigvis 
sjældne i Danmark, og selvom brand
faren har været stor i august, ønsker 
Skov- og Naturstyrelsen, at der som 
altid skal være adgang til statens sko
ve, plantager, heder og klitområder.

Alle besøgende opfordres til at 
vise hensyn ved brug af ild. Blandt 
de store brandårsager er henkastede 
cigaretskodder og aftenbål i naturen. 
Men årsagen kan også være markaf
brænding, påsatte brande og lynned
slag.

En opgørelse viser, at der siden 
1985 har været i alt 144 brande på 
statens arealer, og de har dækket 
knap 900 ha. Det svarer til 47 ha om 
året - men med meget store variatio
ner fra år til år.

Skovbrande i private skove
Der har også været en del brande i 
private skove, men der føres ikke sta
tistik over hvor stort areal de omfat
ter.

Private skove kan tegne forsikrin
ger der dækker genplantning og vær
dien af det brændte træ hos flere pri
vate forsikringsselskaber.

Hvis branden kan henføres til pub
likums adgangsret til private skove, 
udyrkede arealer eller markveje og 
stier i medfør af naturbeskyttelses
loven, så kan der ydes erstatning fra 
Skov- og Naturstyrelsen. De nærmere 
regler mv. kan fås i Dansk Skov
forening, på statsskovdistrikterne, 
Dansk Landbrug eller på 
http://www.skovognatur.dk/- 
Blanketter/bth/vejledningbrand.htm 

Kilder: www.sns.dk 13.8.03, Ritzau 
12.8.03 og 16.8.03, www.skovbrand.dk

Oversigt over brande på statens area
ler i årene 1985 - 2003.

År Antal brande Areal (ha)

1985 9 139
1986 7 4
1987 5 0,1
1988 5 12
1989 11 8
1990 4 137
1991 5 0,5
1992 29 291
1993 14 11
1994 6 1
1995 6 2
1996 14 60
1997 7 10
1998 1 3
1999 1 2,5
2000 2 2
2001 5 5
2002 5 24
2003 8 178
Ialt 144 890,1

Den største brand inden for perioden er 
branden i 1992 i Tranum Klitplantage. Her 
brændte 130 ha, og der gik værdier tabt 
for ca. 7,5 mio. kr.
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Brande i 2003 i statsskovene fordelt på årsag og ha.

Brandårsag Sum areal (ha) Antal

Hedeafbrænding 150 1
Rygning 2,52 3
Kvasafbrænding 0,25 1
Lyn 0,01 1
Andet 0,05 1
Ukendt 25 1

Fem af brandene skete i Thy, to i området mellem Ringkøbing og 
Esbjerg og 1 i Nordsjælland. Den største brand i år var ved Henne 
Strand nordvest for Varde hvor en hedeafbrænding kom til at 
omfatte 150 ha naturarealer.

Varm og solrig sommer
Sommeren 2003 blev ret gunstig for 
feriefolket. I både juni, juli og august 
var der et overskud af varme og sol 
ved overvejende vestlige vinde. Juni 
og juli havde overskud af nedbør, 
mens august fik underskud.

Temperaturen blev i gennemsnit 
17,2 gr. i de tre sommermåneder. Det 
er den 4. varmeste sommer siden 
1900, kun overgået af 1997 (17,7°C), 
1947 (17,5°C) og 2002 (17,4°C).

Hvad angår solskin har årets som
mer været i top 20, mens nedbøren 
svarer til normalen.

Sommeren 2003 minder talmæs
sigt meget om sidste års sommer, 
bortset fra at varmen optrådte en 
halv måned senere sidste år. Tempe
raturen var som nævnt en anelse 
lavere i år end sidste år (17,4 gr.)

Vejret i år var knap så bygeagtigt, 
hvilket gav mindre nedbørmængder 
og færre situationer med torden end 
sidste år hvor der faldt 288 mm.

Kilde:www. dm i. dk

03 FORSIKRING
-værd at vælge

GF-Dansk Skovbrug
Torvegade 4, 4990 Sakskøbing 
E-mail: klubl29@gf-forsikring.dk 
www.gf-forsikring.dk/klub 129

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.

Der er måske enkelte hjørner af 
landet der ikke har fået så meget 
nedbør som resten. Og på sandjor
den har man måske også lidt under 
det tørre vejr i marts og det meste af 
april, samt i august. Men set for lan
det som helhed har det været en 
udmærket vækstsæson for skovens 
træer.

sf

Temperaturerne har gennem hele 
sommeren været over normalen. I 
april blev det 7,1 gr. (normalt 5,7), og 
i maj 11,4 gr. (normalt 10,8). Måne
derne april-august har derfor givet 
en temperatur i snit på 14,0 gr. mod 
normalt 12,4 gr. De højere temperatu
rer har selvfølgelig medført en højere 
fordampning, men da det blev fulgt 
op af en våd maj og juni har træerne 
de fleste steder været passende for
synet med vand.

Godt for træerne
Varmt vejr vil normalt ikke være gun
stigt for skovens træer, men vi fik 
god hjælp af en høj nedbør i forsom
meren. I april faldt der 58 mm (nor
malt 41), og i maj kom der 74 mm 
(normalt 48).

Det betyder at månederne april
august gav i alt 326 mm mod normalt 
277 mm. Ud over at nedbøren var lidt 
højere end normalen var det især 
gavnligt at den ekstra nedbør kom 
tidligt - i maj og juni - hvor skud
strækningen foregår. At det så blev 
mere tørt i august betød kun lidt for
di træerne på det tidspunkt har 
afsluttet væksten.

Juni Juli August Sommer
2003

Temperatur, gr. C 15,8 18,1 17,6 17,2
(Normal) (14,3) (15,6) (15,7) (15,2)

Nedbør, mm 80 72 42 194
(Normal) (55) (66) (67) (188)

Solskinstimer (Kbh.) 292 295 304 891
(Normal) (259) (244) (233) (736)

Tallene er for Danmark som helhed, bortset fra solskinstimerne som kun gælder for 
København. Normalværdierne er for perioden 1961-90.
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//y/s hugsten forbliver på det nuværende niveau, så vil den stående vedmasse i Europa stige fra 137 m3/ha i 1990 til 226 
m3/ha i 2050. Denne udvikling vil true økonomien hos skovejerne, såvel som forsyningen med råtræ til industrien. Samti
dig fører udviklingen heller ikke til de størst mulige naturværdier på de steder hvor de måtte være det mest optimale. (Foto 
fra Sydsverige).

Stigende vedmasse i Europa
Ny rapport viser at den 
stående vedmasse i Europas 
skove formentlig stiger i de 
næste årtier.

Der bliver stadigt mere træ i de euro
pæiske skove, og skovarealet vokser 
langsomt år for år. Hvis disse tenden
ser fortsætter er der behov for en 
aktiv skovpolitik for at sikre at skove
ne fortsat kan opfylde alle de behov 
der stilles.

Det er resultatet af en undersøgel
se fra Det europæiske Skovinstitut 
(EFI) i Finland og Alterra i Wagenin-

gen, Holland. De havde set på udvik
lingen i skovene i 30 europæiske lan
de med i alt 139 mio. ha skov (dvs. 
bortset fra landene i det tidligere 
Sovjetunionen).

Der er lavet fire forskellige model
ler for den fremtidige udvikling, og i 
tre af modellerne sker der en fortsat 
vækst i stående vedmasse.

Hvis man følger en model med 
maksimalt bæredygtig produktion vil 
skovenes tilvækst nå op på 637 mio. 
m3 om året i 2050, og hvis man væl
ger en model med multifunktionelt 
skovbrug bliver tilvæksten på 729 
mio. m3 om året. Til sammenligning

er den aktuelle hugst på knapt 400 
mio. m3 om året.

Stigende vedmasse
Hvis hugsten forbliver på det nuværen
de niveau, så vil den stående ved
masse i Europa stige fra 137 m3/ha i 
1990 til 226 m3/ha i 2050 *). Denne 
konstante forøgelse vil kun aftage 
svagt som følge af stigende dødelig
hed - i 2050 vil 13% af tilvæksten gå

*) Til sammenligning er den stående vedmas
se i Danmark beregnet til 159 m3/ha i 2000
lige efter stormfaldet, og 167 m3/ha lige for.
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tabt fordi nogle af træerne efterhånd
en går ud.

Denne udvikling vil true både øko
nomien hos skovejerne, såvel som 
forsyningen med råtræ til industrien. 
Samtidig fører udviklingen heller ikke 
til de størst mulige naturværdier på 
de steder hvor de måtte være det 
mest optimale.

1 modellen med multifunktionelt 
skovbrug forudser man en fortsat 
svag stigning i hugsten i Europa på 
0,3% om året, hvilket skulle være rea
listisk. Hvis hugsten når op på 450 
mio. m3 om året i 2030, så vil den 
stående vedmasse i Europa - for alle 
skove, også fredede - stadig stige til 
218 m3/hai 2050.

Det antages at arealer fritaget for 
hugst stiger fra 4 mio. ha i 1990 til 
11,9 mio. ha i 2050, men det ændrer 
ikke på kravet til stigning i hugsten. 
Den samlede produktion af dødt ved 
udgøre 83 mio. m3 om året i 2050.

På den anden side viser disse tal 
at det er muligt at forøge skovenes 
naturværdier samtidig med at hugs
ten kan stige i forhold til i dag.

Rapporten viser at det maksimale 
niveau for en bæredygtig hugst er så 
højt som 606 mio. m3 om året. Den 
stående vedmasse vil her stabiliseres 
omkring 143 m3/ha. På dette niveau 
er der tale om stigende dødelighed, 
aftagende tilvækst over tid, samt 
begrænsninger på skovdriften.

Udfordring for skovpolitik
Ved første øjekast ser disse scenarier 
ikke ud til at give et dramatisk ander
ledes perspektiv for Europas skove. 
Men ud fra et skovpolitisk synspunkt 
er der et meget vigtigt budskab fra 
undersøgelsen: Europas skove giver 
plads til politiske beslutninger der 
tager højde for en balance mellem 
sociale, økonomiske og miljømæssi
ge muligheder.

Inden for grænserne for bæredyg
tig skovdrift er der i de fleste lande 
muligheder for større hugst, samtidig 
med at man sikrer målene for natur
bevarelse. Beslutningstagere står i 
den gunstige situation at kunne væl
ge mellem forskellige kombinationer 
af mål for biodiversitet og øget hugst 
når de vil opfylde nationale mål for 
udvikling i landdistrikterne, udnyttel
se af bioenergi og beskæftigelse.

Scenarierne rejser et fundamentalt 
spørgsmål for beslutningstagere (og 
offentligheden): Skal man fortsætte 
som i dag, eller er der behov for at 
genoverveje politikken for at udnytte 
mulighederne for bæredygtig udvik
ling? Politiske debatter op gennem

1990’erne viste at under skiftende 
socio-økonomiske og miljømæssige 
vilkår er det ikke sikkert at en status 
quo politik er den bedste.

I situationer hvor der efterlyses 
nye politikker vil der rejse sig en ny 
serie af spørgsmål om “Hvad er der 
behov for at vide?” Hvad er virknin
gen af alternative politiske midler? 
Hvor effektive er midler til styring, 
økonomi og information til at bevare 
biodiversitet, udvikle landdistrikter 
eller sikre et bæredygtigt udbud af 
råtræ. Og til sidst, hvad er de direkte 
og indirekte effekter regionalt og/eller 
for fremtidige generationer? ■

Kilder til denne artikel: Pressemedde
lelse fra EFI (www.efi.fi) og Executive 
Summary fra rapporten.

Rapporten
G.J. Nabuurs. R. Påimnen, A. Pussinen and M.J. 
Schelhaas: Development ot European Forests 
until 2050-A projection of forest resources and 
forest management in 30 countries. European 
Forest Institute Research Reports, 15. Udgivet 
august 2003 af Brill Academic Publishers. 242 
sider. ISBN 90 04 13148 5. Pris: 72 euro. 
(www.brill.nl - www.efi.fi)
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Den stående vedmasse i hvert europæisk land fra 1990 til 2050 i det multifunkti- 
onelle scenario. Jo mørkere farve, jo højere vedmasse.

Specialist i vedligehol 
af grønne områder j
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Tlf. 7555 3644 ■ Fax 7555 4243

Vedligehold af 
hække og hegn

Helt rent snit 
fra 0-150 mm 0

&

Et meget enkelt grenføresystem, 
efterlader et perfekt snit op til 150 mm 0.

Meget høj kapacitet 
- fremkørselshastighed op til 6 km/t.
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Mekaniseret
måldiameterhugst

i rødgran
Af seniorforsker, dr. agro.

Niels Heding, Skov & Landskab

Afprøvning af hugstform 
hvor træerne hugges når de 
har nået en bestemt diame
ter som giver det bedste 
økonomiske resultat.

Skovning og transport 
kan let udføres med maski
ne.

Der er tendens til at skove 
mere end planlagt når man 
går efter de store træer.

Flere af de stående træer 
blev skadet - og det gør 
hugstformens fremtid usik
ker.

Lindenborg skovdistrikt, som er et 
decideret nåletrædistrikt, er begyndt 
at omlægge sin hugstbehandling af 
de ældre gran bevoksninger til måldi
ameterhugst, Det vil sige, at der ind
føres en forlænget afviklingsfase, 
hvor man høster stort træ fra det 
tidspunkt, hvor der er mindst 30 m3 
langtømmer per ha med en diameter 
over 26 cm på midten.

Man håber herved at kunne undgå 
renafdrift i nogle tilfælde. Samtidig 
forventer man, at en betydelig del af 
de resterende mindre træer også 
vokser sig store. Formålet er at for
bedre økonomien i skovdriften ved 
at passe granbevoksningerne på en 
sådan måde, at de producerer mere 
stort træ end ved renafdriftsmeto
den.

Denne artikel beskriver en vellyk

ket mekaniseret diameterhugst på 
Lindenborg skovdistrikt. I forbindel
se med udarbejdelsen har jeg fået 
værdifuld hjælp fra direktør Henrik 
Thorlacius-Ussing, skovfoged Johan
nes Møller og skoventreprenør 
Mogens Clausen.

Indledning
I begyndelsen stod man på Linden
borg tøvende overfor spørgsmålet 
om måldiameterhugsten lod sig 
mekanisere eller måtte køres 
motormanuelt. Fire spørgsmål meld
te sig:

* Kan en skovningsmaskine hånd
tere træer med kubikmasser imellem 
1 og 2 m3, det vil sige med en vægt, 
der let overstiger to tons?

* Kan en skovningsmaskine fælde, 
afgrene og tilrettelægge (for ud- 
slæbning) så store træer uden at 
beskadige de blivende træer i et 
omfang, der ikke kan tolereres? Der 
er tale om bevoksninger med stamtal 
på 700 - 1000 træer per ha.

* Diameterhugst i rødgran er svag 
hugst. Kan skovning og udslæbning 
udføres til rimelige priser med små 
hugstudtag per ha?

* Kan skovningen gennemføres på 
en tilfredsstillende måde uden forud
gående udvisning?

Heldigvis havde skoventreprenør 
Mogens Clausen fra Rødding arbej
det en del i Tyskland. Han kunne 
med det samme se, at den opgave, 
som skovfoged Johannes Møller, Lin
denborg, stillede ham, lod sig løse.

Træerne kan håndteres af Mogens 
Clausens skovningsmaskine - en Sil- 
vatec 896 udstyret med et modifice
ret Silvatec 445 fældehoved (max 60 
cm i fældesnittet). Cranab kranen 
rækker 10^ meter, og selv de største

Måldiameterhugst
Måldiameterhugst har tidligere 
været omtalt i bl.a. Skoven 2/01 og 
3/01. Her blev denne hugstform 
forklaret således:

Normalt anvender man i Dan
mark bevoksningens gennemsnitli
ge diameter i brysthøjde - supple
ret med et blik på bevoksningsal
deren - til at fastlægge tidspunktet 
for renafdrift eller skærmforyngel
se.

Ved måldiameterhugst rettes 
opmærksomheden mod enkelt
træet. Man anser normalt enkelt
træet som hugstmodent når det 
har opnået en bestemt størrelse - 
udtrykt ved måldiameteren.

I denne hugstform gennemhug
ges de yngre bevoksninger på nor
mal vis, og måldiameterhugsten 
praktiseres i en bestemt periode i 
bevoksningens liv. Det kan fx være 
fra det tidspunkt hvor der begyn
der at optræde træer som er så 
store at prisen pr m3 ikke længere 
stiger med alderen. Man udviser 
og fælder derpå de enkelte træer 
når man anser dem for hugstmod
ne.

graner, der fældes efter måldiameter, 
kan fældes på denne afstand.

Bemærk her, at målet for Linden
borg ikke er, at træerne skal være så 
store som muligt, inden de fældes.
De skal have en størrelse, som pas
ser Lindenborgs eget savværk bedst 
muligt. Hvilket i praksis vil sige, at 
hugstkriteriet ligger i 26 - 30 klassen.

Udslæbning foretages af en Sil-
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Figur 1. En rødgran med en diameter i brysthøjde på 41 cm fældes uden vanskeligheder af skovningsmaskinen - en Silv- 
atec 896 udstyret med et modificeret Silvatec 445 fældehoved.

vatec 854 F, som både kan køre afkor
tet træ ud og - efter montering af en 
klembanke - slæbe helstammer ud. 
Der er ingen tvivl om, at træernes 
størrelse kompenserer for de forøge
de omkostninger, som et lille udtag 
normalt medfører. Således forekom
mer omkostningerne til skovning og 
udslæbning meget rimelige. Selv om 
renafdrift er billigere, er forskellen 
ikke stor.

Skovningsinstruksen
Skovfoged Johannes Møller fortæller, 
at instruksen til skoventreprenøren 
lyder, at der skal fældes cirka tyve 
træer per ha og gang.

Disse træer skal findes blandt de 
største, så godt det nu lader sig gøre, 
idet de skal fordele sig jævnt over 
arealet. Det er blandt andet et krav, 
at blivende træer ikke må blottes på

begge sider, ligesom to nabotræer 
ikke må fældes samtidig. Målet er at 
hugge cirka 30 m3 per ha ved hvert 
hugstindgreb.

Johannes Møller fortæller, at erfa
ringen er, at diameterhugst er tilbøje
lig til at give større udbytter per ha 
end det tilsigtede. Derimod giver den 
klassiske model - hvor man hugger 
fra neden - gerne mindre kubikmas- 
ser per ha, end man stræber efter.

Årsagen er, at træernes kubikmas- 
ser stiger stærkt med diameteren i 
brysthøjde, og at det kan være svært 
at begrænse sig til kun 20 træer per 
ha. Man skal derfor lære at hugge for
sigtigt, når hugstmåden ændres fra 
hugst fra neden til diameterhugst.

Afdeling 314 og 315
I maj i år besøgte jeg Lindenborg sko
vdistrikt for at se, hvorledes mekani

seret diameterhugst af rødgran fore
tages her. Skovningen foregik i afde
ling 314 og 315, der begge består af 
cirka 50-årig rødgran og har et areal 
på 12,4 ha. Tre prøveflader blev 
opmålt, og vedmassefaktorerne efter 
hugst ses i tabel 1.

I gennemsnit var der på de tre 
prøveflader fældet 35 træer per ha 
med en gennemsnitlig støddiameter 
på 50 cm og en gennemsnitlig masse 
på 1 m3. I alt 35 m3 per ha.

Skovningsmaskinen arbejdede for
bavsende let og hurtigt i bevoksnin
gen. Den kørte på stikspor, der ligger 
med 15 til 20 meters afstand og greb 
de hugstmodne træer. Allerede i for
bindelse med fældningen blev træer
ne skubbet i en retning, som var gun
stig for udslæbning, og under afkvist- 
ningen kunne de yderligere drejes og 
lægges i den ønskede retning.
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F/gi/r 2. I forbindelse med fældning og afgrening blev stam
merne drejet og skubbet i en retning, som er gunstig for uds- 
læbningen.
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Figur 3. Eksempel på en alvorlig stammeskade.

Hugstudbyttet
Det er første gang, der foretages dia
meterhugst i denne bevoksning, og 
skovningsmaskinens computer viste 
følgende hugstudbytter:

Langtømmer: 430 m3 eller 33 m3 
per ha

Novopantræ: 57 m3 eller 5 m3 per ha
Novopantræet blev aflagt på 2 

meter. Aflægningen skyldtes hoved
sageligt skrælning af kronvildt, som 
er meget almindelig i området. Deri
mod var kun få træer angrebet af 
rodfordærver.

Tømmerets dimensionsfordeling 
fremgår af tabel 2.

Man ser, at 36 % af hugsten er gran 
i 21 - 25 cm klassen. Dette skyldes, at 
bevoksningen er forholdsvis ung. Da 
det er første gang den udnyttes med 
diameterhugst, kan det være svært at 
finde store træer nok.

Forekomsten af skrælning og råd

gør det nødvendigt at aflægge 57 rm3 
2 meter langt novopantræ, fordelt på 
577 stykker. Heraf fremgår, at en 
betydelig del af træerne er afkortet 
med 2 meter eller mere, og at ganske 
mange stammer herved er rykket en 
eller flere midtdiameterklasser tilba
ge.

Diameterhugstens fordele viser sig 
ved at 63 % af tømmeret er aflagt 
over 26 cm på midten. Det er et godt 
resultat i betragtning af, at bevoks
ningen forventes at afkaste tilsvaren
de udbytter hvert andet år i mange 
år.

Endelig viser opmålingen, at skov
foged Møllers instruks om højst at 
skove 30 m3 per ha er overtrådt. Som 
allerede nævnt er aflægning af store 
træer i stedet for små træer tilbøjelig 
til at snyde lidt, således at man hug
ger for meget i forhold til det ønske
de og ønskelige.

Vore erfaringer med diameter- 
hugst i gran er meget små - men alt 
tyder på, at hugsten per gang skal 
være svag af hensyn til bevoksnin
gens vindstabilitet.

Bevoksningen efter hugst
Af særlig interesse for diameterhug
sten er træernes diametre i brysthøj
de, som er et skøn for de tilsvarende 
prisbestemmende midtdiametre. 
Tabel 3 giver et overblik:

Det fremgår af tabellen, at træer 
med en brysthøjdediameter imellem 
25 og 34 cm udgør 445 eller 66 % af 
det samlede stamtal efter hugst. Mål- 
diameterhugstens økonomiske 
hovedargument fremstår her umid
delbart:

Alle disse træer skal så vidt muligt 
først fældes, når de har opnået en 
størrelse (måldiameteren), hvor man 
kan forvente en bedre salgspris per

Tabel 2: Sortimentsaflægning af heltømmer ved mekanise-
Tabel 1: Vedmasse faktorer efter hugst ved opmåling af tre ret diameterhugst på Linde nborg skovdistrikt i maj 2003. 
prøveflader i afdeling 314 og 315 på Lindenborg Skov-
distrikt den 7. maj 2003. Gennemsnit af prøvefladerne. Midtdiameter, cm m3 %

Diameter i brysthøjde (Dg) 26 cm 16-20 5 1
Bevoksningshøjde 22 meter 21-25 154 36
Stamtal 689 træer per ha 26-30 238 55
Grundflade 36 m2 per ha 31- 34 8
Formtal 0,5
Volumen 396 m3 per ha Ialt 431 100
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Tabel 3. Det gennemsnitlige stamtal per ha i tre prøveflader i den 50 årige 
rødgranbevoksning efter hugst og dets fordeling på brysthøjdediameterklasser.

Diameter i brysthøjde, cm Stamtal per ha

-19 32
20-24 169
25-34 445
35 - 31 (66 før hugst)

lait 677 (712 før hugst)

m \ end de giver ved hugst i dag.
Under forudsætning af, at der ikke 
indtræffer stormfald eller andre natur
katastrofer, vil de fleste træer opnå 
dette.

Udover den store midtergruppe af 
træer, så rummer bevoksningen :

1) 31 store træer over 35 cm i 
brysthøjde; disse træer er lige ved at 
være hugstmodne, og om 1-2 år 
udgør de næste tynding.

2) 201 mindre træer: 32 små træer 
med brysthøjder under 19 cm og 169 
mellemstore med brysthøjdediame- 
tre imellem 20 og 24 cm. De små 
træer har nok ikke store chancer for 
at reagere på lysstilling og rykke 
frem i størrelse. Men man skal ikke 
helt afskrive mulighederne for at 
nogle af de undertrykte træer begyn
der at vokse igen, jf. DST 1-2000, side 
39-41. Chancerne herfor er selvføl
gelig større for de 169 mellemstore 
graner.

Bevoksningsskader
På de tre prøveflader blev der regi
streret i alt 5 blivende træer med 
større skader, svarende til cirka 25 
per ha. Registreringen er ufuldstæn
dig, fordi udslæbningen ikke var til
endebragt.

25 skadede træer per ha lyder ikke 
af så meget i sammenligning med 677 
blivende træer per ha. Men forudsæt
ter man, at diameterhugst foretages 
15 - 20 gange, inden bevoksningen er 
eller skal forynges, så vil de fleste 
træer faktisk blive beskadiget før 
eller senere i dette tidsrum.

På grundlag heraf kan man kun 
slutte, at diameterhugst af helstam
mer i gran giver skader på de bliven
de træer, og at disse skader kan være 
så alvorlige, at de sætter et spørgs
målstegn ved hugstmåden. Se figur 3.

Med til en bedømmelse af skader
ne på de blivende træer hører også, 
at skovningen foregår på den årstid, 
hvor barken sidder mest løst. Des
uden vil der ofte optræde flest ska
der første gang, man praktiserer dia
meterhugst i en granbevoksning, sim
pelthen fordi stamtallet er så stort, at 
pladsforholdene medfører flere ska
der. I denne bevoksning var stamtal
let således 677 træer per ha efter 
hugst.

De kommende hugster formind
sker stamtallet og letter dermed 
skovningen, samtidig med at skader
ne på de blivende træer formindskes. 
Endelig kan antallet af skader på de 
blivende træer formindskes, hvis 
udviklingen trækker i retning af 
aflægning af mere afkortet tømmer.

Skov & Landskab ønsker at følge 
op på disse iagttagelser med regu
lære målinger af tidsforbrug til skov
ning og udtransport samt opgørelser 
af skader på blivende træer.

Afslutning
Ønsker andre skovdistrikter at prak
tisere diameterhugst i gran ligesom 
Lindenborg skovdistrikt er der grund 
til at minde om, at hugsten netop 
skal være svag på den måde, at der 
hugges lidt, men tit - ideelt set hvert 
år. Af praktiske grunde hugges ofte 
hvert andet år eller eventuelt hvert 
tredje år.

1. Kun træer, der holder 26 cm 
handelsopmålt på midten udvises. 
Det vil sige træer, hvis diameter i 
brysthøjde er mindst 36 cm.

2. Disse træer udvises kun, hvis de 
kan fældes og udslæbes uden at

beskadige blivende, sunde og leve
dygtige træer.

3. Hvis et træ står således i 
bevoksningen, at dets forbliven vir
ker stabiliserende i storm, så fældes 
træet ikke. Dette gælder for eksem
pel store træer, der står for enden af 
en stormfaldskile, i udkanter eller 
langs spor.

4. Nabotræer fældes ikke begge på 
en gang.

5. Blivende, udviklingsdygtige 
træer blottes kun på én side af gan
gen.

Denne artikel er skrevet som et led i udførel
sen af projektet ’’Dimensionshugst i bøg og 
rødgran/sitkagran”, som støttes økonomisk 
af Vemmetofte Kloster, Stiftelsen Sorø Akade
mi, Carlsen-Langes Legatstiftelse, Skov- og 
Naturstyrelsen, Produktudviklingsordningen 
for Skovbrug og Træindustri og FSL.

A3VI Egedevej 149 • 4640 Fakse 
Tlf. 56 39 77 22 •
Fax 56 39 77 33 • Bil 20 41 18 19 
www.abmstaal.dk
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På nyopskåret stormskadet træ kan man se et mønster af tætsiddende ’’hvide teg
ninger” - men det er helt overvejende forbigående ’’forstuvninger” i fiberstruktu
ren og ikke egentlige brud. Det er alene de i tør tilstand synlige stukninger, der 
bør indgå i bedømmelsen af veddets kvalitet. Hvis stukninger er så tydelige, at 
de kan ses med det blotte øje på tørt træ er træets styrke formentlig nedsat i et 
omfang, der har betydning for træets anvendelse som konstruktions træ.

Indre skader 
på stormfaldstræ
Efter stormfaldet d. 3. december 
1999 blev klart, at der ikke var til
strækkelig viden om den styrkeredu
cerende effekt af indre skader i ståen
de træer, som har været udsat for en 
kraftig vindpåvirkning.

Derfor blev der med midler fra 
Produktudviklingsordningen startet 
et projekt for at opgøre hvor meget 
styrken reduceres i stormskadet kon
struktionstræ. Om nødvendigt skulle 
der opstilles reviderede retningslini
er for visuel styrkesortering af 
stormskadet træ (DS 483). Desuden 
er der gennemført en sammenlignen
de undersøgelse af stormfasthed hos 
rødgran og douglasgran fra samme 
stormskadede bevoksning. Projektet 
blev gennemført af DTU-BYG.

Undersøgelsen omfattede stam
mer fra knækkede træer (Lindet 
Statsskovdistrikt), mens stammer fra 
rodvæltede træer er udeladt. Herud
over er medtaget stammer fra ståen
de træer, der et år efter stormen 
viste tydelige tegn på indre skader i 
form af såkaldte barkbuler (Randbøl 
Statsskovdistrikt).

Som supplement blev medtaget 
planker udsavet af firskåret tømmer, 
der efter opskæring på savværk (A/S 
Nåletræsavværket Joni) viste tydeli
ge tegn på indre skader.

Undersøgelsen omfattede ca. 470 
stokke å længder på 4-5 m. Af hver 
stok produceredes en 50 mm tyk 
’’Kalmarplanke” indeholdende mar
ven. Efter høvling blev samtlige plan
ker beskrevet mht. indre skader. 
Efterfølgende blev flertallet af kal- 
marplankerne af rødgran opskåret til 
i alt ca. 500 emner (45x45 mm, 45x95 
mm, 45x145 mm), der indgik i under
søgelsen af sammenhængen mellem 
indre skader og styrkeegenskaber.

Resultater
- Der var en signifikant forskel i hyp
pigheden af indre skader i træer, der 
stod tilbage i to blandede bevoksnin
ger af rødgran og douglas. Der var 
potentielt styrkereducerende stuk
ninger (trykbrud) i 43% af alle 
rødgran-planker, mens der kun var 
stukninger i 7 % af alle douglas-plan- 
ker.

- Det udseende af stormskadet træ 
i frisk (grøn) tilstand, som har foru
roliget nogle danske savværker, 
behøver ikke nødvendigvis at give 
anledning til bekymring. Det mønster 
af tætsiddende ’’hvide tegninger”, 
der kan observeres på nyopskåret

stormskadet træ, er i helt overvejen
de forbigående ’’forstuvninger” i 
fiberstrukturen og ikke egentlige 
brud.

De hvide tegninger kan ikke gen
findes som fiberforstyrrelser i tørt 
træ. Det er derfor alene de i tør til
stand synlige stukninger, der bør ind
gå i kvalitetsbedømmelsen.

- Resultaterne bekræftede, at indre 
brud i form af stukninger nedsætter 
konstruktionstræs styrke. Styrkere
duktioner af en størrelsesorden, der

har betydning for træets anvendelse 
som konstruktionstræ, er ledsaget af 
stukninger, der er så tydelige, at de 
kan ses med det blotte øje på tørt 
træ. Herved omfattes de af T-virke 
reglerne (DS 483) i den fortolkning, 
som i år 2000 blev fastlagt af T-virke 
udvalget.

Dette afsnit stammer fra årsberet
ningen fra Produktudviklingsordnin
gens Bevillingsudvalg der kan læses i 
sin helhed på www.sns.dk - Nyheder - 
15. august.

•U
- Totalrydning a£ større eller mindre arealer

- Oprydning i juletræsplantager

- Omlægning af juletræsplantager til ager jord
- Fælder og knuser træer op til 30 cm ______  ____

- Redskabet kan arbejde 5-8 cm under jorden

KONTAKT TLF. 4025 4625
T ^ri j i JrZA

www.stuboggren.dk post@stuboggren.dk

H FREDENSBORG 
TRÆFÆLDNING
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Stormfaldstræ på lager
Efter stormfaldet i december 1999 
oprettede Skov- og Naturstyrelsen et 
stort vandlager med stormfældet 
nåletræ fra statens skove. I Honning 
Plantage under Lindet distrikt blev 
der lagt 90.000 m3 træ op, og det 
overrisles hele tiden med vand som 
hentes op i en boring lige under lage
ret.

Tre skovarbejdere tilser på skift

vandlageret morgen og aften for at 
kontrollere at sprinklerne fungerer 
som de skal. Når træet hele tiden er 
mættet med vand undgår man 
angreb af insekter og svampe. Lagrin
gen kan betyde en svag brunfarvning 
af veddet som ikke påvirker styrken.

Der er i dag 70.000 m3 på lageret, 
som efter planen skal være afviklet 
med udgangen af 2004. Træet er på 
forhånd afsat til to af statsskovenes

Brdr. Svanebjerg
*fl*£U *

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

i

■O

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

Forhandling af a nlægs rør til overkørsler

nåletrækunder, men det er skovdi
striktet som har ansvaret for at holde 
træet frisk.

Kilde.Skov og Natur 18/03

Grusvej-
Vedligeholdelse

/ 10 OSt?' $
FINN SVENDSEN

3*nb!£

Www.finnvej.dk

V umas -3 okausau
Det danske
landbrugs rejsebureau
Skræddersyede studierejser 
over hele verden, 
fx. for faggrupper, 
foreninger og 
bestyrelser.
Tlf. 86 48 48 13 
Fax 86 48 48 31

serA
E-mail: dj@dumas-johansen.dk 
www.dumas-johansen.dk

SKOVEN 9 2003 431



ARBEJDSMILJØ )

Filter-fakta
- om filtre og 
åndedrætsværn

A?
'v
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Figur 1. En blød halvmaske er nem at tage på og ikke ubehagelig at bruge.

Af biolog Simon Skov, 
Skov & Landskab (FSL)

Håndtering af flis giver risi
ko for at indånde støv og 
sporer fra skimmelsvampe, 
som kan give luftvejsproble
mer.

Ved flishåndtering anbe
fales en halvmaske med fil
ter, eller endnu bedre en 
hætte med filterturbo.

Maskinførere i flishuggere 
er også udsatte for støv og 
svampe. Kabinen bør være 
tæt, den bør rengøres af og 
til, og der bør anvendes de 
rette filtre som udskiftes 
jævnligt.

Forskellige typer mærkning, varieren
de produktnavne og uoverskuelige 
vejledninger er noget af det, der gør 
det svært at beskæftige sig med filtre 
og åndedrætsværn. Det er håbet med 
denne artikel, at emnet bliver lidt 
mere overskueligt.

Åndedrætsværn er et personligt 
værnemiddel lige som sikkerhedssko 
og hjelm. Åndedrætsværnet skal 
beskytte mod indånding af forurenet 
luft. Nogle åndedrætsværn inklude
rer et filter, som er et porøst materia
le, der kan tilbageholde partikler 
og/eller stoffer fra luften.

"Rimeligt" rent
Reglerne om åndedrætsværn er 
beskrevet i Arbejdstilsynets meddelel
se nr. 4.09.1. Den kan findes på inter

netadressen www. at. dk/sw4630. asp 
eller bestilles hos Arbejdstilsynet, tlf. 
39 15 20 00.

Som hovedregel skal man gøre alt, 
hvad der er teknisk ’’rimeligt” for at 
undgå, at det er nødvendigt at bruge 
åndedrætsværn. Så vidt muligt skal 
forureninger begrænses ved kilden 
ved hjælp af tekniske løsninger.
Inden disse løsninger er iværksat, 
eller under kortvarige eller lejlig
hedsvise opgaver, skal der bæres 
åndedrætsværn.

Ingen grænseværdier
Der er ingen præcis grænseværdi der 
angiver, hvornår der er for mange 
skimmelsvampe og andre mikroorga
nismer i luften. Der findes en grænse
værdi på 3 mg organisk støv/m3, men 
hvis der er tale om træstøv så er 
grænseværdien kun 2 mg støv/m3.

Det mest rammende findes i At-vej- 
ledningen ’’biologiske agenser” (som 
blandt andet er skimmelsvampe). Vej
ledningen har nr. D.2.6 og kan ses på 
adressen www.at.dk/sw4540.asp.
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Figur 2. Nar f.eks. flis bliver håndteret med maskine, hvirvles store mængder
støv op

I vejledningen står, at man så vidt 
muligt skal undgå påvirkning fra 
’’smittefarlige” mikroorganismer. Det 
vil bl.a. sige Aspergillus fumigatus, 
som er en af de dominerende skim
melsvampe i forbindelse med flis. 
Denne skimmelsvamp kan i sjældne 
tilfælde spire og etablere sig i lunger
ne og forårsage alvorlige luftvejspro
blemer.

I praksis vil det sige, at man skal 
forhindre indånding af luft fra flislag
re og andre steder, hvor der foregår 
støvende arbejde.

Masker og hætter
Der findes mange typer åndedræts
værn. De kan opdeles efter, om luften 
bliver suget/pumpet gennem et filter 
(filtrerende åndedrætsværn), eller 
luften bliver tilført fra et sted uden 
forurening (luftforsynet åndedræts
værn). Begge typer åndedrætsværn 
kan udformes som masker og hætter 
af forskellig størrelse.

I forbindelse med flishåndtering 
vil der normalt kun være behov for 
filtrerende udstyr, som også er det 
billigste. Her bliver beskrevet to 
typer filtrerende åndedrætsværn, 
som normalt dækker behovet på et 
flisfyret varmeværk:

- En halvmaske med filter. Kan fås i 
blød silikone, som former sig efter 
ansigtet. Masken er let, hurtig at tage 
på og ikke ubehagelig at bruge. Halv
masker slutter ikke tæt til ansigtet, 
hvis brugeren er ubarberet. Masker 
kan afprøves ved at holde for filteret 
og prøve om der alligevel kan suges 
luft ind. Kan der det, er masken utæt. 
Se figur 1.

- Hætte med filterturbo. Hætten 
tages over hovedet, og en krave hvi
ler på skuldrene. Bag på hætten sid
der en slange, som er forbundet til 
en turboenhed (pumpe). Den oplade
lige turbo suger luft gennem et filter 
og blæser en strøm af renset luft gen
nem slangen op til hætten. Hætten og 
turboen er lidt besværlig at tage på, 
men ganske behagelig at bruge.

Partikel- og gasfiltre 
til åndedrætsværn
Filtre til åndedrætsværn fås i forskel
lige kvaliteter og til forskellige for
mål. Man skelner mellem partikelfil
tre og gasfiltre.

Filtrene bør kunne bruges oven på 
hinanden i samme maske, og da skal 
partikelfiltret sidde yderst. Filtrene 
beskytter kun mod det, de er bereg
net til. Et gasfilter tilbageholder altså 
ikke partikler.

Partikelfiltrene benævnes PI, P2

og P3 efter deres evne til at udskille 
partikler fra luften. P3 har den 
største udskillelsesgrad. Da der ikke 
er den store prisforskel på de for
skellige filterkvaliteter, bør man altid 
bruge det mest effektive.

Gasfiltrene har forskellige bogstav
benævnelser afhængigt af, hvilke gas
ser filtret kan tilbageholde. Desuden 
anvendes klasse 1-3 til at vise udskil
lelsesgraden.

Det er ikke alle typer gasfiltre, der 
findes i alle tre klasser. I forbindelse 
med skimmelsvampe skal anvendes 
et A2-filter (der findes ikke et A3-01- 
ter). Se figur 1.

Beskyttelsesfaktor
I forbindelse med åndedrætsværn 
bruges begrebet ’’beskyttelsesfakto
ren” til at beskrive, i hvilken grad 
åndedrætsværnet beskytter bruge
ren mod forureningen. Beskyttelses
faktoren afhænger af de anvendte fil
tre, men også af masken eller hætten, 
som anvendes.

Hvis åndedrætsværnet er dårligt 
tilpasset brugeren, eller der af andre 
årsager slipper forurenet luft ind, fal
der beskyttelsesfaktoren. Derfor må 
hver enkelt medarbejder have sit 
personlige åndedrætsværn.

Ofte angives det, at en halvmaske 
med P3-filter har en beskyttelsesfak
tor på 50. Det vil sige, at er der 100 
mg støv/m3 i luften uden for masken,

indånder man 2 mg støv/m3, når 
åndedrætsværnet bruges.

Beskyttelsesfaktorerne er målt 
under laboratorieforhold og har ikke 
megen sammenhæng med den prakti
ske anvendelse. Som hovedregel 
beskytter en engangsmaske/ansigts- 
maske mindre end en halvmaske, der 
igen beskytter mindre end en hætte 
med turbo.

Tidsbegrænsning
Det er en belastning for lungerne at 
suge luft gennem et filter. For anven
delsen af filtrerende åndedrætsværn 
uden turbo er der en tidsbegræns
ning på 3 timer om dagen. Ånde
drætsværn med lufttilførsel må bru
ges ubegrænset, dog skal man holde 
et antal pauser, der afhænger af 
arbejdsbelastningen og generne ved 
at benytte åndedrætsværnet.

Kabinefiltre
I en svensk undersøgelse har man 
fundet, at 70 % af maskinførere i flis- 
huggere har reduceret lungekapaci
tet som følge af indånding af organisk 
støv. Som en konsekvens af dette 
alvorlige resultat forsynede det store 
firma Stora Enso alle sine maskiner 
med nye og bedre filtre.

En ny omgang målinger viste, at 
efter udskiftningen af filtrene blev 
lungefunktionen forbedret hos 
maskinførerne. Det havde altså direk-
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Filterklassernes egenskaber

(HIO, 12,13,

0,1 1,0 10 50

Partikelstørrelse i my-meter (1/1000 mm)

Figur 3. Partikeludskillelsen ved forskellige filtertyper. Pa figuren er filterkvalite
terne indikeret med G, F eller H samt et tal. Andre gange ses G og F erstattet af 
EU som blot viser, at der er tale om en europæisk standard.

organisk støv og mikroorganismer.
Der kan gives en række råd, som 

kan forbedre luftkvaliteten i fører
kabiner (Skogen 3/02):
• Hold kabinen tæt. Lister skal være 

intakte, og døre og vinduer skal 
slutte tæt.

• Der skal monteres filtre af den ret
te type og af god kvalitet.

• Filtrene skal vedligeholdes og skif
tes, når de er ’’brugt op”. Det kan 
kontrolleres med en trykfalds
måling.

• Hold kabinen ren. Undgå at få 
snavs ind i kabinen og støvsug af 
og til. Hvis arbejdet veksler mel
lem manuelt arbejde og maskin- 
føring kan man holde kabinen ren 
ved at bruge overtræksdragt til 
det manuelle arbejde, og tage den 
af inden maskinarbejdet fortsæt
ter.

• Kontrollér, at ventilationssystemet 
er tæt, så der ikke suges urenset 
luft ind.

Klassifikation af filtre
For filtre til kabiner o.l. findes en 
anden klassificering end til personli
ge værnemidler. Filtrene testes og 
navngives efter forskellige EU-stan- 
darder ud fra evnen til at tilbagehol
de partikler af forskellig størrelse. 
Navne som kulfilter, miljøfilter og 
pollenfilter angiver ikke noget 
præcist om filtrenes kvalitet.

For at holde en kabine fri for ska

delige partikler i forbindelse med flis
håndtering og skovarbejde skal der 
mindst anvendes et F7-partikelfilter, 
men gerne et F8- eller F9-filter. Det 
kan være økonomisk fordelagtigt at 
montere flere filtre oven på hinan
den.

De fine og dyre filtre holder længe
re, hvis der er monteret et grovere 
filter foran dem. Det kunne f.eks. 
være et G4/EU4-filter foran et F9/EU9- 
filter. På figur 3 er vist, hvordan 
udskillelsesgraden hænger sammen 
med navngivningen af filtrene.

Tak til Dansk Standard og til Hans 
Olsen, Teknologisk Institut og Erik 
Baunbæk, Hedeselskabet. ■
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te effekt pa lungerne at skifte filtre på 
ventilationssystemet (Skogen 9/02). 
Den svenske undersøgelse viser, at 
selv nye maskiner leveres med for 
dårlige filtersystemer, og at produ
centerne ved alt for lidt om emnet 
(Tidningen Skogsteknik 4/01).

En henvendelse til Silvatec bekræf
ter i nogen grad de svenske resulta
ter. Først efter en længerevarende 
undersøgelse kunne man via filterle
verandøren meddele, hvilke filtre en 
bestemt skovningsmaskine er udsty
ret med.

Den meget lange svartid viser, at 
der sjældent eller aldrig stilles 
spørgsmål til filterkvaliteterne, og at 
der ikke umiddelbart var tilgængelig 
viden om emnet. Modsat de svenske 
erfaringer ser det ud til, at der anven
des tilfredsstillende filterkvaliteter. 
(Kun filtrenes kvalitetsklasser og ikke 
ventilationssystemets udformning er 
vurderet).

De svenske arbejdsrutiner i forbin
delse med flisning er anderledes end 
danske, og resultaterne fra svenske 
undersøgelser kan ikke direkte over
føres på danske forhold. Der er dog 
ingen tvivl om, at problemet også til 
en vis grad findes i danske maskiner.

Herhjemme er det især håndterin
gen af lagret flis, der giver problemer. 
Håndtering af flis med gummiged er 
en af de arbejdssituationer, hvor 
føreren udsættes for store mængder 
støv og skimmelsvampe. Skov & 
Landskab har indledt en undersøgel
se, der skal afdække, om der er pro
blemer med skimmelsvampe i fører
kabinen på danske flishuggere.

Ventilation af kabiner
Uanset om maskinen oprindelig har 
overtryksventilation, eller systemet 
er eftermonteret, er der en række for
hold, som skal være i orden.

Indsugningsluften skal være ren. 
Det er ikke hensigtsmæssigt, at luft
indtaget sidder, så der kan indsuges 
udstødningsgasser, smøreolie- eller 
hydraulikolietåger. Indsugningen bør 
sidde så langt fra den støvende 
arbejdsproces som muligt.

Anlægget skal være helt tæt, så 
der kun ventileres med renset luft. 
Det kan undersøges ved at se om der 
er snavs i ventilationskanalerne efter 
filtrene. Det skal være nemt at kon
trollere og udskifte filtre, ellers bliver 
det gjort for sjældent.

Gode råd til maskinførere
Først og fremmest skal føreren vide, 
at det kan føre til sygdomme at 
indånde luft, der er forurenet med
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Pil til fyring 
og til spånplader
Der er i dag 4-500 ha med energipil i 
Danmark, og arealet ventes at stige 
de kommende år. Det skyldes især en 
stigende efterspørgsel på træ fra 
fjernvarmeværker og kraftværker.

På Lolland er der udsigter til at 
landmænd kan indgå faste aftaler om 
levering.

Rudbjerg kommune opvarmer kon
torer og institutioner med træflis 
som erstatter 50.000 liter olie. Det 
sker med flis fra Hedeselskabet, men 
man vil gerne bruge mest muligt 
lokalt dyrket flis. Der er nu nedsat en 
arbejdsgruppe med 12 landmænd, og 
flere forventes. Samtidig vil kommu
nen også drage nytte af pilen til rens
ning af spildevand.

Nakskov kommune har netop 
besluttet at lave et flisfyret varme
værk. 1 den forbindelse er der planer 
om at lade kommunen dyrke 60 ha 
med energipil.

Flere andre varmeværker bruger 
allerede pil som supplement til skov
flis - bl.a. Trustrup-Lyngby på Djurs
land, samt Hals og Løkken i Nordjyl

land. Pilen afregnes typisk til 30-34 
kr/GJ, svarende til prisen på skovflis. 
Også disse varmeværker foretrækker 
alt andet lige lokal produktion frem 
for leverancer af skovflis længere 
væk fra.

En kommende storforbruger er 
Novopan spånpladefabrik på Djurs
land. De er bekymrede over de sti
gende priser på skovtræ og affalds
træ fra industrien og vil derfor lave 
aftaler med landmænd for at få stabi
le leverancer af råvarer. Her i foråret 
blev de første 17 ha tilplantet. Novo
pan har garanteret afsætningen fra 
de første 100 ha, og på sigt regner 
man med at komme op på 1600 ha.

Dyrkning af pil
Der er kommet nye og bedre sorter i 
de senere år, især Sven og Tora næv
nes. Ifølge forædleren, Svalof Weibull, 
kan man forvente et udbytte på 10-12 
tons/ha/år.

Landbrugets Rådgivningscenter 
mener at man kan få et DB på 3.500- 
4.000 kr/ha/år, hvis pilen dyrkes på 
braklagte marker og der medregnes 
hektarstøtte. Der er anvendt en pris 
på 32 kr/GJ som er den gennemsnit

lige afregningspris fra flisfyrede 
varmeværker.

Det anbefales at tilplante mindst 5- 
10 ha ad gangen - ellers bliver der 
for store omkostninger til etablering, 
pleje og høst. En løsning kan derfor 
være at flere landmænd slår sig sam
men om dyrkningen for at udnytte 
maskinerne bedre.

Et godt udbytte kræver en almin
delig god landbrugsjord. Pilen sættes 
som stiklinger med maskine, og det 
vigtigste er at holde arealet rent de 
første år hvor ukrudtet nemt kan 
dræbe de små planter. Energipil 
kræver ikke meget gødning, men de 
skal have en del vand.

Pilen høstes hvert 3. år og kan 
udnyttes i omkring 25 år. Det koster 
7.500 kr/ha at anlægge en plantage, 
så der går en del år før der er over
skud i regnskabet.

Ny Vraa Bioenergi er et af de fir
maer som leverer stiklinger, og de 
har i dag pil på 65 ha ud af 250 ha på 
ejendommen. Og i år kommer yderli
gere 20 ha til.

Kilde: Dansk BioEnergi 69, 
juni 2003

Smed CompakT 1500
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Savværksfusion 
i Sverige

Ny savværksgruppe med en 
kapacitet på 2,3 mio. m3 - 
ca. 6 gange hele dansk 
savværksindustri.

I løbet af efteråret skabes en ny kon
cern inden for svensk skovindustri. 
Der sker en fusion mellem AssiDo- 
mån Timber (et datterselskab af Sve- 
askog, som ejes af den svenske stat) 
og Mindab (der er et selskab under 
skovejerforeningen Mellanskog).

Det nye selskab hedder Royal Star 
- en kombination af varemærker fra 
de to fusionspartnere. Royal Star får 
1450 ansatte og en omsætning på 5 
milliarder skr. Der indgår 13 savvær
ker med en samlet kapacitet på 2,3 
mio. m3 skåret træ.

Mellanskog har 28.000 medlemmer 
som råder over 1,8 mio. ha skov, 
mens Sveaskog ejer 3,6 mio. ha pro
duktiv skov, især i Norrland.

Aktierne fordeles mellem Svea
skog (50%), LRF som er erhvervs
organisation for land- og skovbrug 
(25%), Mellanskog som er en skov
ejerforening i Midtsverige (21%) 
samt 4500 små aktionærer (4%). 
Aktionærerne sigter på et langsigtet 
engagement, men er åbne over for at 
inddrage andre ejere eller notering 
på Børsen.

Royal Star bliver Sveriges største 
og Europas 4. største savværksgrup
pe - størst i Europa er Stora Enso/ 
Schweighofer med godt 5 mio. m3 i 6 
europæiske lande.

Overskuddet for de seneste 12 
måneder i de to selskaber har været 
190 mio. skr eller 4% af omsætnin
gen. Besparelser og øget effektivitet i 
det ny firma ventes at give 100 mio. 
skr i løbet af to år.

Målet er at Royal Star skal blive en 
ledende aktør på markedet for syn
ligt træ for kunder i Europa og Japan. 
Hovedvægten vil ligge på fyrretræ af 
høj kvalitet. Et andet mål er at selska
bet skal være den ledende distribu
tør af forædlede træprodukter til 
skandinavisk byggehandel.

De to ejere har valgt hver sin vej 
inden for certificering - Sveaskog 
bruger FSC, mens de fleste skovejere 
bruger PEFC. Det nye selskab siger at 
det vil ikke give problemer.

- ■
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Savværkerne under statsejede AssiDo- 
mdn bliver nu fusioneret med savvær
ker ejet af svenske skovejere i Mel
lanskog. Men der kommer nok nye 
fusioner i Sverige fremover. (Fotos fra 
AssiDomdn).

Finnerne er længst
De fem største savværksgrupper i 
Sverige står nu for godt 40% af pro
duktionen. Deres markedsandele er 
følgende: Royal Star 15%, SCA 9%, 
Sodra 8%, Stora Enso 6%, Finnfo- 
rest/Moelven 5% - og øvrige savvær
ker 57%. Samlet produktion af skåret 
træ i Sverige er 16,6 mio. m3.

Men i Finland er man nået en del 
længere i retning af at skabe større 
enheder. De fem største grupper har 
her 60% af markedet: Stora Enso 
18%, Finnforest 17%, UPM 16%, Vapo 
5,5%, Vierumåki 3,5% - og øvrige 
savværker 40%. Der skæres i alt 13.3 
mio. m3.

Årsager til fusion
Indtil nu har det været småt med 
ændringer i strukturen i den svenske 
savværksbranche. En af årsagerne er 
at de store svenske skovselskaber 
har været mest optaget af cellulose
industrien. En anden er de gentagne 
devalueringer i 1970’erne og

1980’erne og den svage svenske kro
ne som har givet savværkerne kun
stigt åndedræt.

Men nu kommer som nævnt den 
første store fusion - og flere kan 
være på vej. Der er flere årsager:

- Lønsomheden er svag, og det 
rammer især de mindre private 
savværker. I de senere år en række 
værker lukket.

- Der sker en polarisering i retning 
af få meget store grupper og en del 
små nichesavværker. De store har en 
bred produktportefølje, stærk mar
kedsføring og distribution, og de har 
ressourcer til selv at lave produktud
vikling. Nichesavværkerne har en ret 
billig produktion, og de kan let tilpas
se sig kundernes ønsker. De mellem
store får det svært i længden.

- Kunderne, de store byggemar
kedskæder, bliver større og mere 
internationale. De vil nøjes med 2-3 
leverandører inden for hver vare
gruppe, og de vil købe hos savvær
ker der kan levere store mængder og 
et bredt sortiment.

- Økonomien bliver bedre ved en 
større produktion sammen med en 
øget specialisering på de enkelte 
savværker inden for en savværks
gruppe - i teorien i hvert fald. Store 
grupper har mulighed for markeds
føring og produktudvikling som små 
savværker har svært ved at klare. De 
største svenske savværker skærer 
300.000 m3/år, men selv det er bety
deligt mindre end flere af de nye 
savværker i bl.a. Tyskland. Derfor er 
meget store koncerner nødvendige.

- Tilgang til råvarer bliver vigtig 
for hvilke værker der overlever. Det 
gælder især for de finske værker som 
er blevet meget afhængige af import 
fra Rusland. Men russerne vil i stadig 
højere grad forædle varen selv.

Kilder:Skogsland 23 og 24/25, 
pressemeddelelser 4.7.03, 

www.sveaskog.se,www.lrf.se, 
www.mindab.se, www.timber.asdo.com, 

www. mellanskog. se, www. storaenso. com

JIFFY-
Dækrodsplanter? 

Spørg FORSTPLANT!
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Lidt om 
allé-træer...

Af Marianne Bols, 
Bols Forstplanteskole

En allé kan øge værdien af 
landejendomme.

På grund af elmesygen i 90’erne buk
kede mange gamle allétræer under. 
Alléer er på mange måder en fornem 
kulturarv, som vor generation har en 
moralsk forpligtelse til at bevare 
eller reetablere.

Alléer er med til at forme landska
bet og give det karakter. Alléer mar
kerer overgangen fra vej til mark og 
skaber en særlig stemning og for
ventning ved tilkørsel til landejen
dommen.

Før plantningen man undersøge 
røddernes mulighed for udvikling på 
voksestedet. Det er afgørende for en 
vellykket etablering at vækstforhol
dene i jorden er optimale.

Rødderne ånder, og som følge her
af udbreder de sig som regel vandret 
under jordoverfladen. Rødderne vok

ser ikke ind i stabilgrus eller kompri
meret lerjord. Plantehullets udform
ning er derfor af stor betydning for 
væksten, og mængden af den rodven
lige jord afgør i høj grad, hvor længe 
træet bevares.

Hvis vækstforholdene ikke skøn
nes at være i orden kan man gøre en 
del for at forbedre betingelserne for 
træet: Dræning og vandingsanlæg, 
samt fastgørelsesmetoder til at “låse” 
træets klump så den ikke bevæger 
sig når vinden tager i kronen.

Ligesom med øvrige planter skal 
en række betingelser være opfyldt 
for at få en optimal etablering:

- Træet skal være af sundt og god 
kvalitet.

- Vækstforholdene skal være opti
male.

- De skal plantes rigtigt.
- Der skal ske vanding og vedlige

holdelse efter plantning.
De mest hårdføre træarter er vin

tereg og stilkeg, lind, ahorn, bøg, ask 
og hestekastanie. I hvert enkelt tilfæl
de skal det vurderes hvor vindudsat
te træerne bliver, og herefter træffes 
artsvalg ud fra lokaliteten.
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Dyrkning af lind i planteskolen.
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Træet bliver rodskåret i planteskolen 
hvert 3.-4. år.

Produktion af allétræer
Hos Bols Forstplanteskole bliver 
allétræer typisk dyrket efter følgende 
model:

De træer som leveres ud ligger 
typisk i størrelser fra 2.5 meter og op 
til 15 meter. Det er vigtigt at også sto
re træer har fine små rødder ved 
udplantning. Træerne bliver 
rodskåret hvert 3.-4. år og får derved 
fine små rødder.

Træerne bliver udplantet på stor 
afstand for at kronen kan udvikle sig 
optimalt, og træet beskæres for at få 
en fin forgrening.

Mange førstegangs købere af 
allétræer spørger hvordan man 
måler størrelsen på træet. Ved træer 
med én stamme angives stammeom- 
kreds i cm, målt i 1 m højde. Et træ af 
størrelse 10-12 cm har altså en stam
me med en omkreds på 10-12 centi
meter.

For flerstammede træer angives 
målet i totalhøjde.

Ved særligt store træer kan man 
ved udplantning anvende klumper 
med tråd. Dette beskytter mod 
udtørring og beskadigelse under flyt
ning og transport.

Størrelsen af ejendommen har 
betydning for hvor stort træ der bør 
plantes. For små træer plantet op til 
et stort stuehus giver et forkert hel
hedsindtryk.

Etablering af en allé kan betragtes 
som en langtidsinvestering på ejen
dommen og vil ved en vurdering 
have en positiv indvirkning på hel
hedsindtrykket. ■
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Amazonas ryddes 
hurtigere
Regnskovene i Amazonas ryddes i 
stadigt hurtigere tempo.

De seneste tal stammer fra 2001- 
2002 og viser at der forsvandt 
2.550.000 ha skov - 25.500 km2. 
Opgørelsen er foretaget af Brasiliens 
institut for rumforskning og er base
ret på satellitfotos.

Der er tale om en stigning på 40% i 
forhold til året før hvor der blev ryd
det 1.817.000 ha. Tallet har de sidste 
8 år ligget ret stabilt omkring 1,7-1,8 
mio. ha om året, mens det højeste tal 
stammer fra 1994-95 hvor der for
svandt 2,9 mio. ha skov.

Efter rydning overgår jorden til 
landbrug. En stor del bruges til dyrk
ning af soyabønner der i stort 
omfang sendes til Europa som hus
dyrfoder. Brasilien ventes i løbet af få 
år at overtage USA’s rolle som ver
dens største producent af soyabøn
ner. Det er en afgrøde der giver et 
godt udbytte for landmændene, og 
derfor forventes rydningen i de kom
mende år at fortsætte på det høje 
niveau.

2.550.000 ha er et tal der kan være 
svært at forholde sig til. Men det sva
rer til et areal på størrelse med Jyl
land uden Vendsyssel og Thy. Eller 
5,4 gange Danmarks skovareal.

Man kan også sige at der ryddes 
7.000 ha om dagen - svarende til 
Danmarks største skovejendom, Frij
senborg og Wedellsborg. Eller 290 ha 
i timen.

Der er dog ikke tale om at Brasili
ens skov forsvinder lige med det 
samme. De seneste tal for 2000 viser 
at der var 544 mio. ha skov i Brasili
en, 64% af landets areal. Heraf er 5 
mio. ha plantager.

Kilder:The Independent, European
edition, 28.6.03. Berlingske 12.8.03.

State of the World’s Forests 2001, 
udgivet af FAO 2001.

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

cog 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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( KLIMASTATISTIK

Juli 2003
Juli gav 10% mere nedbør end normalt, mest 
i det nordlige Jylland og det nordlige Sjæl
land. Næsten det hele faldt i uge 27 og 30. 
Meget nedbør er faldet som kraftige sky
brud, ofte med torden, og en del steder er 
der målt 30-50 mm i løbet af en dag.

Juli blev ret varm med en middeltempera
tur 2,5 grader over normalen. Det er 1 grad 
mere end juli sidste år - men det er langt op 
til rekorden på 19,5 gr. fra juli 1994. Det var i 
år primært uge 29 og 30 som var varme.

Midt i måneden blev der målt tropenæt
ter (dvs. den laveste temperatur er over 20 
gr.). Den absolut laveste temperatur der er 
målt i løbet af juli har i år ikke været under 
8,1 gr. noget sted i landet, og det er ny 
rekord. (De 8,1 gr. blev målt i Isenvad i Mid
tjylland). De højeste temperaturer lå på 26- 
29 gr. - et enkelt sted lige over 30 gr.

August gav kun 2/3 af den normale ned
bør - 41 mm mod normalt 67. Over halvde
len faldt i uge 35 - dvs. de fire første uger af 
måneden har været meget tørre. Der er sto
re lokale udsving fra 63 mm i Ribe amt til 25 
mm i Storstrøms amt.

Middeltemperaturen blev 2 grader over 
normalen. Uge 31-34 var varmere end nor
malt, og kun uge 35 var lidt koldere. De lave
ste temperaturer var 4-7 gr. de fleste steder 
- men der blev målt 3,4 gr. i Værløse og Tir
strup, og kun 1,3 gr. i Isenvad. Når tempera
turen i målestationerne kommer under 2 gr. 
er der erfaringsmæssigt risiko for nattefrost 
i jordhøjde på udsatte steder.

De højeste temperaturer kom over 30 gr. 
mange steder - højest med 31,0 gr. i Skryds- 
trup.

Nedbør.mm

Amt Målt

Juli

Normal

August

Målt
Nordjyllands 101 64 32
Viborg 76 63 32
Århus 78 64 38
Vejle 67 69 56
Ringkøbing 63 66 52
Ribe 50 68 63
Sønderjyllands 67 75 40
Fyns 55 62 32
Vestsjællands 83 61 34
Nordøstsjælland 90 68 43
Storstrøms 66 63 25
Bornholms 48 55 46
Landsgennemsnit 72 66 41

Temperatur’C Målt

Juli

Normal

August

Målt
Middel 18,1 15,6 17,7
Absolut min. 10,6 6,3
Absolut max. 27,9 29,3
Antal frostdøgn 0,0 0,0 0,0
Antal graddage 14 46 25

Vindstyrke hyppighed, %, større 
end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 2 7 5
Styrke 8 
(hård kuling) 0 1 1
Styrke 10 
(storm) 0 0 0
Hyppigste
vindretninger V V V

'te

Vedskov - Træsalg
Maskinskovning og køb af nåletræ

Entreprenørarbejde tilbydes:
Maskinskovning:
Udkørsel:
Kvas rydning:
Oprilning til plantning: 
Rod- og grenknusning el. 
knusning af juletræer: 
Plantning:
Sprøjtning:
Flishugger:
Reparation af vej:

5 stk. Timberjack i alle størrelser 
3 stk. Silvatec - Timberjack 
Gummiged med kvasgrab 
Gummiged med opriller

Ahwi 580 med 300 hk traktor 
Maskinelt eller manuelt 
Tågesprøjtning 
Selvkørende 
Gravemaskine

Køb og salg af nåletræ:
Langtømmer
Korttømmer
Emballagetræ
Kassetræ
Brænde også af løvtræ 
Cellolusetræ

Special effekter:
Flagstænger 

Pæle og rafter 
Lærk og douglas 

Troldhede træ

Skovfoged-rådgivning kan tilbydes 
Høje priser gives - Kvalitet i højsædet

Vedskov - Træsalg og skovservice
v/Peter Laursen

Vedskovvej 6, 8883 Gjern, Tlf. 8687 5126 - 2323 1098

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

JOHAN PEDERSEN

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)

■ HUSK:
Læs altid etiketten 
før brug!

m INDHOLD: 
360g/l glyphosat. 
Fareklasse: Ingen

GLYPHOMAX*
er dit absolut bedste 
alternative værktøj

det gældernar
effektiv
ukrudtsbekæmpelse 
og nedvisning
af alt ukrudt
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■ GLYPHOMAX er et 
moderne færdigformuleret 
glyphosatprodukt. Skal ikke 
tilsættes additiver.
■ GLYPHOMAX skummer 
mindre end andre førende 
bioformuleringer.
■ GLYPHOMAX er afprøvet 
på Flakkebjerg, hvor resul
taterne viser høj effektivitet.
■ Bred anvendelse indenfor 
landbrug, havebrug, skov
brug og frugtplantager, samt 
på udyrkede arealer.

'Varemærke - Dow AgroSciences LLC
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■ INFORMATION:
For yderligere information 
kontakt venligst:

Salgsansvarlig agronom Peter Krarup 
Telefon direkte: 4528 0810 / Mobil: 2165 11

fp Dow AgroSciences
Dow AgroSciences Danmark A/S 
Sorgenfrivej 15,
2800 Kgs. Lyngby 
Telefon: 4528 0800 
www.dowagro.dk




