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SKOVRIDER HANS CHRISTIAN NISSEN 
19/5 1915 - 20/91987. 

Ved skovrider Nissens død har dansk skovbrug mistet en af dets mest 
engagerede udøvere, en af dets bedste debattører og et af dets lyseste 
hoveder. 

H.C. Nissen opvoksede i Jylland, idet hans far var brugsuddeler i 
Gelballe, og han tog studentereksamen fra Kolding gymnasium. 
Han søgte optagelse på Landbohøjskolen og blev selvsagt med sine 
gode papirer straks optaget til skovbrugsstudiet. Uddannelsen blev 
gennemført på den normerede tid - og det behøver næsten ikke at 
tilføjes - som den bedste på sit hold. Sit 1. distriktsår tilbragte han 
hos skovrider Kierkgaard på Palsgård, og han kom herefter aldrig til 
at bo i »hovedlandet« mere. 

Allerede i studieårene mærkedes hans personlighed, det var et 
menneske, man lagde mærke til. Det kan eksempelvis anføres, at da 
han på 2. del var på ekskursion på Farum skovdistrikt, var forfatte
rens forældre enige om, at dette var en studerende, man gerne så ville 
tilbringe sit sidste distriktsår på Farum. Det kom nu heldigvis for 
ham til at gå anderledes, idet han kom til Svenstrup skovdistrikt hos 
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skovrider Kai Holten-Andersen, hvis søster Inge (Søs) Holten
Andersen styrede hus for ham, og de to blevet par år efter gift. Sven
strup skovdistrikt var således forudsætningen for hans meget lange 
og meget lykkelige ægteskab. 

Efter forstkandidateksamen i 1939 aftjente han sin værnepligt 
ved artilleriet og var ved hjemsendelsen sekondløjtnant. Herefter 
begyndte han sin forstlige løbebane som forstkandidat på Holstein
borg, men allerede den l. januar 1941 kom han til Bregentved for 
indtil 1. august 1957 at gøre tjeneste her som forstassistent hos forst
inspektør Jagd. 

Jagd værdsatte i allerhøjeste grad den overordentlig dygtige assi
stent, han havde fået og det meget store arbejde, der blev udført af 
ham. Ikke mindst de første år var en stærkt arbejdskrævende epoke 
for skovene, som var pålagt store pligthugster, og transporten rundt 
til alle Bregentveds spredt beliggende skove foregik hovedsagelig på 
cykel. Med stor flid, ildhu, pligtfølelse og en glødende interesse ka
stede Nissen sig ud i dette arbejde. Men trods travlheden nåede Jagd 
og Nissen også indgående diskussioner og drøftelser såvel i skoven 
som indendørs om skovdyrkning, og som naturligt er på dette sted, 
især egedyrkningens og egeskovbehandlingens mange aspekter. 

Hauchs ældste kulturer var på dette tidspunkt ca. "50 år, og disses 
videre udvikling gennem de næste ca. 70 år optog dem til stadighed. 
Det var noget nyt, der blev skabt, og det krævede fantasi og konse
kvens at videreføre dette arbejde. 

Da forstinspektør Jagd trak sig tilbage i 1957, var Nissen således 
særdeles godt rustet til at efterfølge ham. Han fortsatte nu som 
skovrider i de skove, han kendte så godt, og han virkede indtil 1. ja
nuar 1984, hvor han trak sig tilbage. 

Han opnåede således igennem 43 år at virke i og for Bregentveds 
skove, og han lagde hele sin sjæl i dette arbejde. Men foruden arbej
det her nåede han at påtage sig flere andre hverv også. 

Fra mange sider ønskede man at gøre brug af H.C. Nissens store 
erfaring og hans sikre dømmekraft. Fra 1958-77 var han tilsynsfø
rende skovrider på nabogodset Seinhuus og i ca. 20 år på Marien
borg på Møn, som også er i Moltkeslægtens eje. Igennem flere år var 
han medlem af bestyrelsen i A/S Junckers savværk og i Dansk Skov
forening. Desuden var han censor ved Landbohøjskolens skov
brugsafdeling. 

Han var en kendt personlighed overalt i forstlige kredse, blandt 
andet er der vel næppe nogen dansk forstmand, der ikke mindst een 
gang har været på ekskursion på Bregentved. Skolerne sørger altid 
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for, at alle får denne mulighed. Skovrider Nissen ledede igenem disse 
mange år utallige ekskursioner. Fra nær og fjern, fra indland og ud
land har mange forstmænd ønsket at se de smukke egebevoksninger. 
Disse ekskursioner var altid udbytterige og gav stof til eftertanke, 
også på grund af deres gode og gennemtænkte tilrettelæggelse og 
punktlige gennemførelse. 

H.C. Nissen var en passioneret jæger, han har livet igennem til
bragt et meget stort antal timer på jagt, både på klapjagter i skovene 
og på ande- og duetræk - en jagtart, han satte umådelig højt. 

Skovrider Nissen vil blive husket længe og savnet dybt. Han var et 
varmt menneske, selvom det ikke i alle situationer kom til udtryk. 
Han udstrålede altid personlighed og var stedse levende optaget bå
de af skovbrugets problemer og livets øvrige aspekter. Dette kom og
så altid frem på ekskursioner og møder, hvor han var en flittig delta
ger, og som han sjældent forlod uden at have givet sin oprigtige me
ning til kende. Og der blev altid lyttet og lagt vægt på, hvad han 
sagde. 

Savnet er allerstørst for hans kone og to døtre, hvor den ældste er 
gift med tidligere afdelingschef i Hedeselskabet, forstkandidat Peter 
Friis, men det danske skovbrug har også mistet en af sine største per
sonligheder og udøvere. Hans skov gror nu videre, men den vil længe 
være præget af hans indsats og indflydelse på den. Forstmanden vir
ker i en sjælden grad for fremtiden, men han forbliver længe en del 
af dens liv. 

Vi vil allesammen altid hæge om og bevare mindet om skovrider 
Hans Christian Nissen. 

Niels Erik Holten 
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DANSKSKOVFORENINGS 
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

1988 

Dansk Skovforenings ordinære generalforsamling 1988 blev afholdt 
onsdag d. 18. maj på Hindsgavl ved Middelfart. 

Formanden, kammerherre Vilhelm Bruun de Neergård, bød vel
kommen og gik over til første punkt på dagsordenen: 

Pkt. 1. Valg af dirigent 
Formanden foreslog skovrider Ole Fog som dirigent, og dette blev 

enstemmigt vedtaget. 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsam

lingen var lovligt indvarslet. 
Bestyrelsen for Skov foreningen og pyntegrøntsektionen havde 

foreslået at generalforsamling og årsmøde fremover skal forløbe pa
rallelt efter sidste års beslutning om fælles medlemskreds. Dirigen
ten foreslog derfor, at formændenes beretninger afvikledes under 
samme punkt og så fremdeles ved hvert dagsordenspunkt. Dette 
blev enstemmigt vedtaget. 

Dirigenten gav herefter ordet til Dansk Skovforenings formand 
under punkt 2. 

Pkt. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i peri
oden juni 1987 til maj 1988 

Inden generalforsamlingen var der udsendt en skriftlig beretning 
til foreningens medlemmer, som neden for gengives i uddrag: 

Årsberetning for Dansk Skovforening 1987/88 
Uddrag af årsberetningen 
v/foreningens formand, kammerherre, hofjægermester 
Vilhelm Bruun de Neergaard. 

Skovloven . 
Regeringen fremsatte i januar 1988 forslag til ny skovlov. Dansk 
Skovforening har i det lovforberedende arbejde haft god kontakt til 
ministerier, politikere og organisationer. Således er lovforslaget ble
vet grundigt gennemdrøftet i det kontaktudvalg, der blev nedsat for
ud for forslagets tilblivelse. 
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Det fremsatte forslag fastholder det eksisterende fredskovsbe
greb, omend der er sket betydelige forenklinger i konstateringen af, 
hvilke arealer der er omfattet af fredskovspligten. 

Som noget nyt får skovloven en egentlig formålsbestemmelse, der 
udover produktionen af træ og træprodukter også medtager imma
terielle formål såsom landskabelige, miljømæssige, kulturhistoriske 
og friluftsmæssige formål. Ifølge formålsbestemmelsen skal loven 
også medvirke til en forbedring af skovbrugets ejendomsstruktur, li
gesom en forøgelse af skovarealet er medtaget som et særskilt punkt. 

Loven indeholder desuden en nyskabelse i form af en eksemplifi
cering af begrebet «god skovdrift». De anførte retningslinier bygger 
på grundlæggende skovdyrkningsprincipper udviklet gennem de se
neste par hundrede år. Dansk Skovforening har givet udtryk for, at 
vi ikke ønsker detaljerede bestemmelser fastsat i selve lovteksten, li
gesom der bør være meget vide rammer for udøvelse af begrebet 
»god skovdrift«. 

Det er under det lovforberedende arbejde fremført, at dyrkning af 
juletræer og pyntegrønt i kort omdrift i fredskov er ulovlig. Der er 
derfor som noget nyt fastsat konkrete bestemmelser om pyntegrønt
arealer i fredskov, hvorefter det skal tillades at have disse driftsfor
mer på indtil 10070 af skovens areal. Vi har såvel overfor Miljømini
steriet som Folketingets Miljø- og planlægningsudvalg givet udtryk 
for, at en fast pyntegrøntprocent er alt for unuanceret, og specielt 
rammer visse mindre skove. Lovforslaget indeholder også bestem
melse om bevaring af ydre løvtræskovbryn samt en løvtræfremme
ordning, hvorefter der vil kunne opnås tilskud til etablering af løv
trækulturer. Der vil ikke i forbindelse med løvtræskovbrynene blive 
fastsat en fast bredde, men vurderingen vil alene tage udgangspunkt 
i, hvorvidt der er tale om egentlig skovbrynskarakter. 

Skovlovsforslaget indeholder også egentlige fredningsbestem
melser, idet arealer bestående af søer, vandløb, moser, heder, strand
enge og strandsumpe fredes uanset de pågældende arealers størrel
se. Dansk Skovforening har givet udtryk for, at man hermed skær
per naturfredningslovens bestemmelser, idet der i skovlovsforslaget 
ikke er fastsat en mindste arealgrænse for disse arealtypers vedkom
mende. Vi er meget betænkelige ved den administrative konsekvens 
af denne bestemmelse. 

Med indførelse af begrebet »god skovdrift« er det ønsket, at det 
hidtidige hugstforbud i 10 år efter ejerskifte ophæves for fred
skovspligtige arealers vedkommende, medens det for ikke fred
skovspligtige skove større end 2,5 ha bliver erstattet af et krav om, at 



48 

arealet i en IO-års periode efter ejerskifte skal drives efter reglerne 
om god skovdrift. Dansk Skovforening har protesteret imod, at ejer
skifte tillige omfatter arv og gave. Efter forslaget er det muligt at 
genindføre den IO-årige hugstattestordning, ligesom der kan fast
sættes regler om, at miljøministeren kan indføre et lO-årigt hugst
forbud gældende for fredskove, der ejes af aktieselskaber eller lig
nende. 

Med forslaget indføres en bestemmelse om, at samlede fredskovs
strækninger ikke må udstykkes. Dog kan miljøministeren tillade -
såfremt forhold taler herfor - at fredskovspligtig grund udstykkes. 
Dansk Skovforening har protesteret kraftigt mod et generelt udstyk
ningsforbud og anmodet om, at man anvender en formulering, som 
den der er anvendt i landbrugsloven. 

Endelig er Skovnævnets rolle og sammensætning blevet ændret 
således, at nævnet i fremtiden ikke tillægges selvstændige beføjel
ser, men alene besidder en rådgivende funktion. Med hensyn til 
nævnets sammensætning er kredsen blevet udvidet til også at omfat
te Landbrugsministeriet, Danmarks Naturfredningsforening, Na
turfredningsrådet og Friluftsrådet. 

Ovenstående er en kort redegørelse for de ændringer, der med det 
foreliggende lovforslag er lagt op til. For en yderligere og mere detal
jeret gennemgang af forslaget henvises til tidsskriftet »Skoven«. 

Forslaget svarer iøvrigt i store træk til det udkast, vi tidligere har 
kommenteret, idet der dog er indført enkelte ændringer. Således er 
bestemmelsen om, at miljøministeren kan fastsætte yderligere regler 
om god skovdrift udgået. En bestemmelse, som Dansk Skovforening 
kraftigt har opponeret imod. Forslaget indgik i regeringens »grønne 
pakke«, men blev løsrevet fra de øvrige forslag i pakken, da skovlo
ven blev fremsat før de øvrige forslag, ligesom førstebehandlingen i 
Folketinget den 17. februar 1988 fandt sted før de øvrige forslag blev 
behandlet. Modtagelsen var overvejende positiv, og det er indtryk
ket, at forslaget skulle kunne vedtages med forholdsvis få ændringer. 

Med udskrivelse af folketingsvalget er skovlovsforslaget i lighed 
med de øvrige fremsatte lovforslag imidlertid bortfaldet. Forslaget 
skal således genfremsættes efter dannelsen af den nye regering. Det 
er imidlertid nu tvivlsomt, hvorvidt skovloven herefter vil kunne 
vedtages inden sommerferien. Hvis dette ikke sker, bortfalder lov
forslaget igen, hvorefter genfremsættelse sandsynligvis sker straks i 
det nye folketingsår i oktober. 

Vi håber, at der efter sammensætningen af det nye Folketing fort
sat vil være en positiv indstilling til forslaget. 
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I forbindelse med fremsættelsen af skovloven i Folketinget udar
bejdede Skovforeningen en datasamling om dansk skovbrug. Data
samlingen gengiver (med kildeangivelse) væsentlige oplysninger om 
vores erhverv og produktionsforhold - oplysninger, som Skovfor
eningen anser det for væsentligt, at de politiske beslutningstagere er 
vidende om. Den giver også politikerne mulighed for på et fornuf
tigt grundlag at søge yderligere informationer, forinden vigtige be
slutninger for erhvervet skal tages. 

Naturfredningsloven. 
Regeringen fremsatte den 18. februar 1988 et forslag til lov om revi
sion af naturfredningsloven. 

Såvel overfor Miljøministeriet som overfor Folketingets Miljø- og 
planlægningsudvalg har Dansk Skov forening givet udtryk for, at 
man på væsentlige områder finder, at forslaget er udtryk for ganske 
betragtelige stramninger i forhold til den gældende lov. 

Vi har lagt afgørende vægt på, at foranstaltninger i henhold til 10-
ven i så vid udstrækning som muligt gennemføres på frivilligt grund
lag, og i det omfang, der må gøres brug af tvangsmidler, må dette kun 
kunne ske mod erstatning, der sikrer grundejeren kompensation. 

Der er med lovforslaget lagt op til en væsentlig udvidelse af de pa
ragraf 43a-beskyttede arealer. Således er »fugtige, ferske enge og 
tørre enge, ofte kaldet overdrev«, der ikke har været omlagt inden 
for de sidste 7-10 år, efter forslagets bemærkninger omfattet af be
skyttelsen. 

Dansk Skov forening har ikke kunnet anbefale, at disse kulturare
aler automatisk omfattes af naturfredningslovens beskyttelsesbe
stemmelser, idet dette f.eks. i forbindelse med et generationsskifte 
kan virke hæmmende på ejendommens udviklingsmuligheder. End
videre vil bestemmelsen, som den er skitseret, medføre en betydelig 
grad af tilfældighed i, hvilke arealer der »fredes«. Dansk Skovfor
ening har derfor foreslået, at kun ferske enge - inden for en given af
stand fra et åbent vandløb - omfattes af bestemmelsen. 

Med i disse overvejelser må man ligeledes tage de EF-initiativer 
omkring etableringen af en braklægningsordning, der p.t. pågår, li
gesom de påtænkte tilskud til drift i miljøfølsomme områder, der er 
indeholdt i de sociostrukturelle foranstaltninger, må tages i betragt
ning. Effekten af disse ordninger vil blive stærkt reduceret, såfremt 
konsekvensen ved at lade sig omfatte af ordningerne vil kunne blive, 
at arealet bliver omfattet af naturfredningslovens beskyttelsesbe
stemmelser. 
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I forbindelse med en eventuel indførelsen af beskyttelsesbræm
mer langs vandløb og omkring moser og søer har Dansk Skovfor
ening anmodet om, at bræmmer, der måtte udlægges i skove, fortsat 
vil kunne sikres en skovbrugsmæssig udnyttelse. 

Dansk Skovforening ønsker således en skovdrift, der sikrer helhe
den i skovbilledet, herunder muligheden for en fortsat opretholdelse 
og etablering af bevoksninger på de arealer, der traditionelt henføres 
til skovarealet, bl.a. af hensyn til skovens struktur og stabilitet. 

Med hensyn til gennemgangen af, hvilke fortidsminder, der er 
omfattet afbeskyttelsesbestemmelserne har Dansk Skovforening gi
vet udtryk for, at der igen ved denne revision af loven er tale om en 
væsentlig udvidelse i definitionen af, hvilke fortidsminder, der er be
skyttet. 

Dansk Skovforening har over for Miljø- og Planlægningsudval
get gjort opmærksom på de ganske store driftsmæssige begræns
ninger, der - for skovstykker med større ansamlinger af fortidsmin
der - måtte blive resultatet af en gennemførelse af loven som fore
slået. 

Dansk Skovforening har derfor anmodet om tilsagn om, at der 
må kunne gennemføres særlige aftaler om driften af skovstykker 
med disse større ansamlinger af fortidsminder - uanset disses defi
nition. 

I forbindelse med lovens 1. behandling i Folketinget den 2. marts 
1988 foreslog Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti en har
monisering af adgangsreglerne mellem de offentligt og de privat eje
de skove. 

I offentligt ejede skove må man færdes døgnet rundt, hvor man i 
private skove kun må færdes i dagtimerne, ligesom færdsel her kun 
må foretages til fods på etablerede veje. I offentligt ejede skove må 
man færdes også udenfor disse, ligesom cykling og ridning er tilladt. 
Dansk Skovforening har ikke kunnet gå ind for en sådan harmonise
ring, såfremt denne medfører udvidet adgangsret i de private skove 
indeholdende samtlige elementer i adgangsreglerne for de offentligt 
ejede skove. 

Skovforeningen har overfor Miljø- og Planlægningsudvalget gi
vet udtryk for, at man anser den offentlige færdsel som et godt mid
del til en øget gensidig forståelse skovgæsten og erhvervet imellem. 
Imidlertid har vi kraftigt advaret mod en udvidelse af adgangsret
ten. 

Dansk Skovforening har givet udtryk for, at en udvidelse af ad
gangs retten bør baseres på lokale aftaler, idet der allerede i dag eksi-
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sterer et lokalt aftalemiljø, der bør understøttes i stedet for at omgås. 

Erhvervelsesloven 
Regeringen fremsatte ligeledes den 18. februar 1988, som en anden 
del af den grønne pakke, et lovforslag til afløsning af den gældende 
»lov 230« . Lovforslagets titel er: »Forslag til Lov om støtte til natur
bevaring, naturgenopretning, statslig skovtilplantning og frilufts
liv«. 

Lovens formål er 
- at bevare og pleje landskabelige og kulturhistoriske værdier, 
- at bevare eller forbedre betingelserne for det vilde plante- og dy-

reliv, 
- at forøge skovarealet samt 
- at forbedre mulighederne for befolkningens friluftsliv. 
De midler, der gennem lovforslaget åbnes mulighed for at anven-

de er: 
- statens erhvervelse af fast ejendom 
- drift, herunder tilplantning af erhvervede ejendomme, 
- ydelse af lån til amtskommuner, kommuner, almennyttige for-

eninger, stiftelser, institutioner m.v. til erhvervelse af fast ejen
dom 

- ydelse af lån til ovennævnte samt private ejere til bevaring, pleje 
og genopretning af naturområder og til forbedring af mulighe
derne for friluftslivet. 

Herudover kan miljøministeren pålægge ejendomme i landzone 
eller sommerhusområder forkøbsret for staten, ligesom sådanne 
arealer kan eksproprieres. 

Til at rådgive miljøministeren i sager af større betydning efter lo
ven, herunder fordelingen af midler til de angivne hovedformål, 
nedsætter ministeren et rådgivende udvalg. Dansk Skovforening er 
ikke - efter det forslag, som blev fremsat - repræsenteret i udvalget. 
Da erhvervelsessager ofte omfatter skove eller - efter lovforslaget -
arealer til etablering af offentlig skov, har Dansk Skovforening an
modet om at måtte blive repræsentere i udvalget. 

Dansk Skovforening har i sine bemærkninger til lovforslaget, så
vel over for Miljøministeriet som for Folketingets Miljø- og plan
lægningsudvalg, givet udtryk for stor betænkelighed dels ved forsla
gets udprægede rammekarakter, dels over udvidelsen af lovens an
vendelsesområder. Således har foreningen nævnt stor betænkelig
hed ved en for udstrakt anvendelse af forkøbsretsmuligheden, da 
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eksistensen af en sådan kan have en negativ indflydelse på markeds
forholdene for omsætning af private ejendomme i fri handel. Skov
foreningen har ligeledes udtrykt betænkelighed ved den meget frem
trædende rolle, opkøbet af arealer har fået i valget af middel til op
fyldelse af lovens formål. Dansk Skovforening har lagt vægt på, at 
kun de dele af en ejendom, som kan dokumenteres at være nødven
dig til opfyldelsen af lovens formål erhverves. Foreningen har såle
des anmodet om, at der lægges større vægt på indgåelse af frivillige 
aftaler vedr. specielle driftsformer, hvorved private ejere sikres godt
gørelse for de byrder, der påtages i forbindelse med naturgenopret
nings- og naturbevaringsprojekter. 

Struktur- og plan udvalg. Tilplantning/forbedringslov. 
1. Delbetænkning vedr. sociostruktur 
Landbrugsministeren nedsatte i marts 1987 Struktur- og planudval
get, som skal udarbejde oplæg til: 

- Gennemførelsen i Danmark af EF's sociostrukturelle foran
staltninger. 

- Ændringer i Landbrugsministeriets lovgivning og administra
tive praksis, der måtte være nødvendige til opfyldelsen af rege
ringens strategi for de marginale jorder. 

- Indholdet af den fremtidige planlægning, navnlig i sammen
hæng med ovennævnte punkter. 

Udvalget afgav i september 1987 1. delbetænkning med indstillin
ger till. punkt. 

Udvalget indstiller således, at Danmark indfører en delvis EF
finansieret ekstensiveringsordning for korn og oksekød samt indfø
rer en ligeledes delvis EF-finansieret støtteordning til drift i specielt 
miljøfølsomme områder. Endelig indstiller udvalget, at den til
skudsordning til tilplantning og forbedring af skovarealer, som lov
mæssigt blev godkendt i Danmark i 1986 - men som aldrig er trådt 
i kraft - gennemføres, nu yderligere med den forbedring, der er sket 
i forbindelse med EF's sociostrukturelle foranstaltninger. 

Dansk Skovforening har presset på for denne lovgivning siden 
1986. Udgangspunktet for udvalgets overvejelser har været, at ord
ningerne skal være et tilbud til den enkelte landmand. 

Tilplantning 
I henhold til EF-forordningens bestemmelser kan der ydes tilskud til 
tilplantning af landbrugsarealer og herunder specielt til tilplantning 
af eksisterende arealer. I 1. delbetænkning er udvalgets overvejelser 
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vedr. tilplantning af foreløbig karakter, og udvalget vil i det videre 
arbejde vurdere dette aspekt i sammenhæng med de overvejelser, der 
i øvrigt finder sted med henblk på at fremme skovtilplantningen i 
Danmark. 

Da der er fremsat visse begrænsninger i mulighederne for at opnå 
tilskud i henhold til EF-ordningerne, arbejdes der i Struktur- og 
planudvalget med en supplerende national tilplantningsordning. 

Denne supplerende nationale tilplantningsordning skal dels sikre 
en massiv tilplantning over en længere årrække inden for særligt ud
pegede tilplantningsområder, dels sikre en forbedret arrondering af 
eksisterende skove såvel inden som uden for tilplantningsområ
derne. 

Der er i det videre arbejde i Struktur- og planudvalget en del dis
kussion netop om udpegningen af tilplantningsområder, samt hvor
vidt al tilskudsberettiget tilplantning - bortset fra arronderingstil
plantning - skal foregå inden for disse områder. Disse forhandlinger 
er endnu ikke afsluttet. 

Imidlertid fremsatte regeringen den 18. februar 1988 forslag til lov 
om ændring af lov om støtte til forbedring af strukturen og effekti
viteten i jordbruget (Soeio-strukturelle foranstaltninger m.v.). 

Dette lovforslag foregriber til en vis grad arbejdet i Struktur- og 
planudvalget, idet der i dette er gjort op med ovennævnte spørgs
mål. Det skal dog bemærkes, at den foreslåede supplerende natio
nale støtteordning er udformet som en rammebemyndigelse, inden 
for hvilken de nærmere regler kan udformes. 

Efter lovforslaget kan der ydes tilskud til tilplantning i fire situa
tioner: 

1. Tilplantning af landbrugsarealer, hvor ejeren eller forpagteren 
har jordbrug som hovederhverv. 

2. Tilplantning af landbrugsarealer, hvor ejeren eller forpagteren 
samtidig modtager ekstensiveringstilskud. Der er her intet ho
vederhvervskrav. 

3. Tilplantning inden for udpegede tilplantningsområder. (Sup
plerende national ordning). 

4 Tilplantning med henblik på en forbedring af eksisterende 
fredskoves arrondering. (Supplerende national ordning). 

Tilplantning efter pkt. 1) og 2) skal ske inden for landbrugslovens 
almindelige tilplantningsregler, d.v.s. max. 25 pet. af den del af ejen
dommen, som ikke var tilplantet den 1. august 1973, dog max. 25 ha. 

Det er tanken at lempe - evt. helt ophæve -landbrugslovens til
plantningsbestemmelser inden for udpegede tilplantningsområder. 
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Hvorvidt - og i hvilken grad - andre bestemmelser i landbrugslo
ven og administrationen heraf skal ændres, diskuteres ligeledes i det 
videre arbejde i Struktur- og planudvalget. 

Dansk Skovforening er i denne diskussion gået ind for en lempet 
praksis for tilladelse til selskabserhvervelse i forbindelse med til
plantning. Dette må ses i lyset af den restriktive praksis for ophævel
se af landbrugspligten. 

Endvidere har Skovforeningen kunnet gå ind for, at skovarealer 
fradrages i arealberegningen i forbindelse med sammenlægningssa
ger. I forbindelse med de gældende afstandsregler har Skovforenin
gen fuldt ud kunnet tilslutte sig, at der ses bort fra fuldt tilplantede 
ejendomme. 

Skovforeningen har endvidere i udvalget givet udtryk for, at man 
ikke ved erhvervelse af en landbrugspligtig skovejendom bør fast
holde uddannelses- og bopælskravet. Specielt for bopælskravets 
vedkommende er der desværre politisk meget stærke kræfter imod 
en liberalisering og en nødvendig inspiration til tilplantning ad den
ne vej. 

Dansk Skovforening har i erkendelse af, at administrationen af 
landbrugsloven i dag i visse tilfælde lægger hindringer i vejen for 
dannelsen af rationelle skovbrugsenheder - også under nye ejere -
støttet forslag til ændringer i administrationen af den gældende lov, 
som vil reducere denne negative effekt. 

Med hensyn til indholdet af de fremtidige planlægningsbestem
meiser i relation til udpegningen af tilplantningsområder, er kriteri
erne for denne udpegning endnu ikke fastsat. Udpegningen vil fore
gå via regionplanlægningen. 

Konsulenttilskud 
Skovpolitisk udvalg anbefalede i sin betænkning fra december 1986 
en nyordning af konsulentstøtten inden for skovbruget. Dette ele
ment indgår såvel i regeringens skovpolitiske redegørelse fra april 
1987 som i regeringens lovprogram for folketingsåret 1987/88. 

Allerede i november 1987 fremsatte landbrugsministeren et for
slag til lov om tilskud til jordbrugets konsulentvirksomhed. Dette 
forslag indeholder kun hjemmel til - inden for skovbruget - at yde 
tilskud til Dansk Skovforening. Forslaget er en revision af den gæl
dende lov om tilskud til den landøkonomiske konsulentvirksom
hed, efter hvilken Dansk Skovforening også i dag modtager tilskud. 

Forslaget indeholder specielt to nyskabelser i forhold til den gæl
dende lov. 
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For det første afløses den eksisterende tilskudsberegningsmodel, 
hvorefter de tilskudsberettigede foreninger modtager tilskud til et 
bestemt antal konsulentnumre inden for bestemte emnekategorier, 
af en ordning, hvorefter der opnås tilskud til foreningerne inden for 
en given ramme uanset antallet af konsulenter, ligesom fordelingen 
mellem tilskudsområderne bliver op til de enkelte foreninger. 

For det andet er det tanken, at tilskuddene til de enkelte forenin
ger årligt beskæres med 2 pet. med henblik på at etablere en pulje til 
omfordeling og fremme af rådgivning inden for særlige områder. 

Dansk Skovforening har kunnet give sin tilslutning til ovenståen
de lovforslag. 

I Skovpolitisk udvalgs betænkning blev det anbefalet at samle 
skovbrugets konsulentordninger i en lov, d.v.s. omfattende Dansk 
Skovforening, Hedeselskabet og Skovdyrkerforeningerne. Hvorvidt 
Dansk Skovforening - når en nyordning af den øvrige konsulent
virksomhed bliver en realitet - overflyttes til denne vides i skrivende 
stund endnu ikke. 

Det er imidlertid tanken i det mindste at etablere en fælles til
skudsordning for Hedeselskabet og Skovdyrkerforeningerne, byg
gende på ens kriterier for tilskudsberegningen. Denne lovgivning 
skulle efter lovprogrammet være fremsat i indeværende folketings
samling, men et lovforslag vil formentlig tidligst kunne foreligge 
straks ved Folketingets åbning i oktober 1988. Da en nyordning ikke 
i sig selv medfører nyansættelser, men blot er en beregningsmæssig 
ændring af tilskuddet, skulle der imidlertid ikke være noget i vejen 
for, at loven kan få virkning fra medio 1988. Dansk Skovforening er 
gået ind for en sådan ordning, idet der på finansloven for 1988 er af
sat 5 mil!. kr., dels til en yderligere indsats på konsulentområdet dels 
til en øget indsats på skovstøtteområdet. Vi lægger på dette område 
op til et konstruktivt samarbejde mellem skovbrugets konsulentor
ganisationer med henblik på maksimal effekt for skovbrugets ejere 
og udøvere. 

Skovstøttelov 
Den gældende skovstøttelov udløber med udgangen af 1988. 

Såvel i Skovpolitisk Udvalgs betænkning som i regeringens skov
politiske redegørelse er en videreførelse af loven i en eller anden 
form blevet stillet i udsigt. 

Flere af de forudsætninger, der lå til grund ved lovens gennemfø
relse i 1977, er blevet ændret siden, hvorfor man må forvente flere 
ændringer i loven, dels med hensyn til omfanget og indholdet af de 
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tilskudsberettigede foranstaltninger, dels med hensyn til selve til
skudsberegningen og -administrationen. 

Da EF's Rådsforordning 797/85 med senere ændringer, senest 
1760/87, indeholder visse forbedringsforanstaltninger i skove, må 
man forvente, at en kommende dansk skovstøttelov vil komme til at 
indeholde elementer med EF-refusion. 

Som oplæg til Landbrugsministeriet fremsendte Dansk Skovfor
ening i januar 1988 et notat om skovbrugets synspunkter i forbindel
se med skovstøttelovens forlængelse efter 1988. 

Notatet blev udarbejdet i samråd med Hedeselskabet og De Dan
ske Skovdyrkerforeninger. 

Notatet er opdelt i fire centrale emneområder: 
l. Kredsen af tilskudsmodtagere (en ophævelse af den gældende 

50 ha-grænse; må dog ses i sammenhæng med pkt. 3.). 
2. Tilskudsområderne (en beskrivelse af de tilskudsberettigede 

foranstaltninger; afgrænsning) 
3. Tilskudsberegningen (en ændring af princippet om 100070 til

skud til arbejdsløn; forslag til ny beregningsmetode) 
4. Administrationen (prioritering mellem projektområder, fagli

ge udvalg, administration og ansøgningsprocedurer) 
Regeringens lovforslag forventes fremsat straks i det nye folke

tingsår 1988/ 89 (oktober 1988), men en fremsættelse umiddelbart 
inden Folketingets sommerferie, uden behandling i folketingssalen 
med senere genfremsættelse i oktober 1988, er dog ikke udelukket. 

Skovstatistiknævn 
I marts 1987 nedsatte miljøministeren et skovstatistiknævn »med 
den opgave at fremkomme med retningslinjer for gennemførelse af 
periodiske indsamlinger og bearbejdning af skovstatistiske oplys
ninger«. 

Dansk Skovforening har lagt afgørende vægt på gennemførelse 
af en skovstatistik, herunder fremskaffelsen af objektive data 
omkring træartsfordelingen. En sådan skovstatistik er forudsætnin
gen for en saglig debat omkring mange forhold af betydning for er
hvervet. 

Skovstatistiknævnet skulle fremkomme med forslag, der klarlag
de behovet for data, art, omfang, hyppighed og anvendelse. Endvi
dere skulle forslaget bygge på en vurdering af de eksisterende institu
tioners egnethed til at fungere som statistikproducenter på skovom
rådet, såvel på kort som på langt sigt. Sluttelig skulle forslaget inde
holde en redegørelse for finansieringen af statistikproduktionen. 
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Skovstatistiknævnet har afholdt 8 møder i løbet af 1987 og har af-
sluttet sit arbejde den 15. december 1987. 

Dansk Skovforening har haft en repræsentant i nævnet. 
Der er udtrykt et særligt behov for følgende 4 typer statistik: 
- Arealstatistik 
- Hugstatistik 
- Pyntegrøntstatistik 
- Industristatistik 
Arealstatistikken må som minimum på et passende regionalt ni-

veau kunne oplyse om: 
- Arealanvendelse 
- Træartsfordeling 
- Bonitetsforhold 
Endvidere skal der også fremgå oplysninger om administrative 

forhold . 
Det er tanken, at arealstatistikken skal gennemføres med faste in

tervaller på 10 år. 
Hugststatistikken bør efter nævnets opfattelse give oplysninger 

om hugsten fordelt til driftsklasser og sortimenter. Statistikken skal 
omfatte eget forbrug og salg ind. salg til sankere/selvskovere. Stati
stikken gennemføres årligt og omfatter hugsten på de arealer, som 
omfattes af arealstatistikken. 

Pyntegrøntstatistikken er en udbyttestatistik, der skal beskrive 
produktionen af pyntegrønt og juletræer på de arealer, der indgår i 
arealstatistikken samt pyntegrøntarealer på landbrugsjord. Stati
stikken skal gennemføres årligt. 

Industristatistikken skal indeholde oplysninger om den primære 
træindustris forbrug af råtræ ind. import. Statistikken skal gen
nemføres årligt. 

Samtlige statistikker foreslås udarbejdet og finansieret af Dan
marks Statistik, idet dog Danmarks Statistiks repræsentant i næv
net har taget afstand fra byrdefordelingen og forudsat, at statistik
kerne med undtagelse af hugststatistikken finansieres ved eksterne 
bidrag. 

Arealudvalget 
Ijuni 1987 afgav Arealudvalget 2. delbetænkning, der omhandler det 
fremtidige ankesystem på Miljøministeriets og byggelovens område. 

Den væsentligste kritik af det nuværende ankesystem retter sig 
mod uoverskueligheden og den komplekse organisering af de anke
processuelle regler. 
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Der ønskes altså en forenkling, men ønskerne i udvalget har peget 
i forskellige retninger med hensyn til, om ankeinstansen skal være en 
hierarkisk myndighed eller et nævn. 

Der er dog enighed om, at der som hovedregel kun bør være en an
keinstans. 

På grund af væsentlige sekretariats- og delegations problemer i 
forbindelse med en ankenævnsmodel, har udvalgets flertal foreslået 
en styrelsesmodel, der dog heller ikke er uden problemer. 

Udvalget har således foreslået: 
- at det store flertal af klagesager skal overlades til de enkelte sty

relser under Miljøministeriet. Hverken miljøministeren eller 
Miljøankenævnet skal involveres i rutinesager. 

- at Miljøankenævnet til gengæld skal koncentrere sig om større 
sager. Altså klagesager, hvor flere styrelser er blandet ind på en 
gang, og sager af stor betydning eller principiel karakter. Der
ved aflastes Miljøankenævnet, og sagsbehandlingstiden kan af
kortes. 

- at Miljøankenævnet ændres således, at det bliver fælles for hele 
Miljøministeriets område og således, at der også sidder politike
re i nævnet. 

- at kredsen af klageberettigede udvides. Lokale miljø- og natur
foreninger skal have mulighed for at klage. 

- at klagereglerne bliver de samme inden for hele Miljøministeri
ets område. Det gælder reglerne om klagefristen, om hvorvidt 
man er klageberettiget eller ej, og hvorvidt klagen har opsætten
de virkning. Kort sagt, fælles og overskuelige procedureregier, 
uanset hvilken lov der er tale om. 

Dansk Skovforening og Skov- og Naturstyreisen har begge øn
sket, at skovloven blev undtaget for harmoniseringen af ankesyste
met. 

Dels adskiller skovloven sig fra de love, der har forårsaget ønsker
ne om harmonisering, dels er der sjældent tale om koordinations
problemer i relation til andre love på Miljøministeriets område. 

Ankenævnet foreslås sammensat af l jurist, l kommunalpolitiker 
og eventuelt sagkyndige. Kommunerne har imidlertid aldrig været 
involveret i sagsbehandlingen med hensyn til skovloven, og Skovfor
eningen har i udvalget givet udtryk for, at det er særdeles uheldigt, 
hvis skovsager skal behandles af et nævn med denne repræsentation. 

I oktober 1987 afgav Arealudvalget 3. delbetænkning, der om
handler en harmonisering af lovgivningen om arealanvendelse og 
regulering af fast ejendom. 
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I betænkningen stiller Arealudvalget forslag om en bedre koordi
nering af lovudarbejdelsen og en bedre, mere samlet præsentation af 
det regelsæt, der regulerer arealanvendelsen. Et flertal af udvalget 
stiller desuden forslag om, at en række af kompetencerne til regule
ring af byggeri m.v. i det åbne land samles hos de kommunale råd. 

Formålet med forslagene er at sikre, at det efterhånden omfatten
de og forgrenede lovstof på det arealrelaterede område kan bringes 
i anvendelse på en tilstrækkelig sikker og rimelig hurtig måde. 

De kompetenceændringer, som arealudvalgets flertal foreslår, er 
følgende: 

At beføjelsen til at dispensere fra naturfredningslovens bygge- og 
beskyttelseslinier overgår fra fredningsnævnene til amtsrådene, og 
at beføjelsen til at ophæve disse bygge- og beskyttelseslinier overgår 
fra Skov- og Naturstyreisen til amtsrådene. Endvidere foreslås det at 
overveje mulighederne for helt at nedlægge fredningsnævnene såle
des, at det også bliver amtsrådene, der afgør fredningssager. 

På landbrugsområdet foreslås det, at Landbrugsministeriets 
kompetence til at ophæve landbrugspligten på landbrugsejendom
me overgår til de kommunale råd, og på vejområdet henstilles det, at 
de igangværende overvejelser om at overføre beføjelserne til at dis
pensere fra vejadgangsbestemmelserne og vejbyggelinierne til amts
råd og kommuner fremmes mest muligt. 

Herregårdsbetænkningen 
Miljøministeren nedsatte Herregårdsudvalget i maj 1984. I udval
gets kommissorium hedder det bl.a., at opretholdelsen af herregår
denes bygninger og stedernes øvrige bevaringsværdier er blevet van
skelig, og at der i stigende grad ses tendenser til forfald. Samtidig 
konstateres det, at forudsætningerne for ejendommenes drift har 
ændret sig. Der peges også i kommissoriet på de vanskeligheder, der 
kan være forbundet med overdragelser og generationsskifter. 

Formålet med nedsættelsen af udvalget har derfor været at pege 
på muligheder for en løsning af herregårdens bevaringsproblemer 
samt se på de tekniske og økonomiske muligheder for udførelsen af 
de nødvendige bevaringsforanstaltninger. 

Udvalget afgav betænkning i april 1987. 
Der er i forbindelse med udvalgsarbejdet udført et omfattende 

dokumentations- og analysearbejde. 
Der peges i betænkningen på en lang række af de karakteristiske 

problemer, som eksisterer på de jordbrugsvirksomheder, hvor der er 
tilknyttet store kulturhistoriske, arkitektoniske og landskabsmæssi-
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ge værdier. Der tages i Miljøministeriet et naturligt udgangspunkt i 
et ønske om at løse disse specielle problemstillinger, der findes for 
herregårdens langsigtede eksistens, og der peges på akutte behov for 
en indsats, der kan afbøde eller nedbringe allerede skete skader. 

Dansk Skov forening har hæftet sig ved et af principperne i udval
gets arbejde, hvor der står: »Derfor må en indsats principielt stile 
imod, at der skabes et økonomisk grundlag for, at disse bevarings
forpligtelser kan opfyldes, og at værdierne kan opretholdes i en hen
sigtsmæssig drift. Ejendommene skal altså som udgangspunkt kun
ne være sig selv og være i stand til at tilpasse sig også nye driftsmæs
sige vilkår.« Vi har støttet synspunktet, at herregårdene som virk
somheder skal sikres dynamiske driftsmuligheder i privat eje med 
erhvervsøkonomisk sigte. 

Vi tænker her primært på problemerne i forbindelse med genera
tionsskifteafgifternes størrelse i relation til land- og skovbrugsvirk
somhedernes løbende afkastevne. Dette er i høj grad en generel 
problemstilling, som efter vores opfattelse nødvendigvis må løses, 
førend der igangsættes specielle løsninger for snævrere områder, 
f.eks . videre drøftelser om behovet for en speciel herregårdslov. 

Dansk Skovforening har støttet betænkningens forslag om udvi
det fradragsret for udgifter til bevaringsforanstaltninger, idet vi bl.a. 
har understreget behovet for løsninger for bevaringsværdige, men 
ikke-fredede herregårde og stuehuse. Ved en løsning må der tages 
stilling til de generelle problemer, der er opstået efter standardfra
dragsreglens generalisering af max. 2.000 kr. i fradrag. 

Betænkningen udtrykker interesse for alternative ejerformer i 
forbindelse med herregårde, herunder fondseje. Dansk Skovfor
ening har givet udtryk for, at man er positivt indstillet med hensyn 
til meget frie muligheder for valg af ejerform, hvor vi i skovbruget 
har ganske omfattende erfaringer. Vi har dog afvist fondsløsninger, 
såfremt dette skal være det væsentligste instrument. Ejerformen bør 
ikke være påtvunget i forbindelse med erhvervsvirksomheders over
levelse. 

Betænkningen peger på eventuelle begrænsninger i ejendommens 
muligheder for udstykning og udmatrikulering. Vi har over for mil
jøministeren gjort opmærksom på, at disse tiltag ofte er selvfor
svarsreaktioner, der mobiliseres i forbindelse med tvangssituationer. 
Ved tilfredsstillende erhvervsvilkår er det ikke instrumenter, der er 
typiske for herregården, og vi har afvist en begrænsning på dette 
område, hvor der i så fald blot kan tales om symptombehandling. 

Betænkningen nævner eventuelt løvtræbinding på nogle ejen-
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domme. Vi har afvist denne løsning, der b!.a. vil indskrænke interes
sen for erhvervsmæssig løvtrædrift. Vi finder her, at tankerne i rege
ringens skovlovsforslag er langt mere konstruktive. 

Dansk Skovforening har ikke umiddelbart kunnet støtte oprettel
se af en generel herregårdsfond, idet vi i stedet har henvist til ønsket 
om forbedring af det almindelige erhvervsgrundlag. Vi har samtidig 
udtrykt betænkelighed ved et fondsinstrument, der kan erhverve, 
forvalte, drive og sælge herregårde. Privat eje med ønske om gode er
hvervsmæssige vilkår bør ikke møde konkurrence fra en herregårds
ejende fond. 

Vi har i øvrigt kunnet støtte, at såvel velkendte som alternative 
ejerformers forhold til landbrugslovens regler bringes i overens
stemmelse med udviklingen i jordbruget, hvor der er behov for kapi
tal bl.a. i forbindelse med strukturændringer. En langsigtet bevarel
se af herregårdene som attraktive elementer i landskab og erhvervs
liv, må nødvendigvis resultere i bedre mulighed for privat arealer
hverveise - også for de større ejendomme. 

Marginaljordsprojekter 
Som led i en praktisk udmøntning af regeringens strategi for de mar
ginale jorder, er der i 1987 blevet iværksat en række konkrete margi
naljordsprojekter, som bliver iværksat i 1986 er blevet færdiggjort. 

De udvalgte projekter, der blev igangsat i 1987, er udvalgt blandt 
170 indkomne projekter. I dette arbejde har Skov- og Naturstyreisen 
fundet det hensigtsmæssigt, at der inden for forskellige projektte
maer blev etableret »følgegrupper« med deltagelse af forskellige af 
styrelsens samarbejdspartnere. Dansk Skovforening er repræsente
ret i flere af disse »følgegrupper«. 

For 1988 er der afsat yderligere 9 mil!. kr. til realisering af konkrete 
marginaljordsprojekter. Da en bevilling af denne størrelse kun åb
ner mulighed for gennemførelsen af et forholdsvist begrænset antal 
projekter, er det besluttet - indtil videre - at stille følgegruppernes 
virke i bero, dog vil gruppen vedrørende information og rådgivning 
me særlig henblik på landbrugere fortsætte arbejdet. Dansk Skov
forening har over for Skov- og Naturstyreisen peget dels på den in
formationsvirksomhed, som fremgår af skovlovsforslaget, og som 
p.t. forhandles med skovbrugets organisationer, dels på den nyord
ning af skovbrugets konsulentvirksomhed som etableres i Land
brugsministeriets regi. 

Ved udvælgelsen af projekter, der skal iværksættes i 1988, er an
vendt følgende kriterier: 
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- projekterne skal påbegyndes straks i 1988 
- synlige resultater i terrænet inden for ca. lår 
- projektforslaget har bred opbakning 
- projektforslagene er geografisk spredt over hele landet 
- projektforslagene dækker en bred vifte af instrumenter. 
Der er f.eks. tale om iværksættelse af informations- og oplys

ningsvirksomhed over for landbrugere, årestaureringsprojekter (til
bageførsel til oprindeligt løb), retablering af søer m.v. 

Bøgeselvforyngelsesprojekt 
Ved en samarbejdsaftale mellem Skov- og NaturstyreIsen, Skovtek
nisk Institut, Skovbrugsinstituttet KVL og Dansk Skovforening er 
der medio 1987 iværksat et projekt med titlen »Forsøg med nye red
skaber og metoder til anlæg og pleje af løvtrækulturer med særligt 
henblik på bøgeselvforyngelser og oldenindsamling«. 

Projektet forventes afsluttet i september 1989 og finansieres af 
Skov- og NaturstyreIsen og Dansk Skovforening med hver en halv
del. Projektet er særligt aktuelt nu, hvor der er et ønske om at frem
me dyrkning af bøg bl.a. i forbindelse med udarbejdelsen af den nye 
skovlov, hvor det er tanken, at gennemføre en tilskudsordning til 
fremme af løvskovstilplantning. 

Som et supplement til dette projekt foretager Statens Forstlige 
Forsøgsvæsen en historisk redegørelse om selvforyngelsesmetodik 
m.v. Denne del finansieres særskilt af Landbrugsministeriet. 

Der er nedsat en rådgivende styringsgruppe med repræsentanter 
fra de 4 ovenstående institutioner/organisationer, Statens Forstlige 
Forsøgsvæsen og Landbrugsministeriet. 

Ved udgangen af april måned d.å. foreligger bøgeselvforyngelses
projektets rapport vedrørende forsøgsanlæggene for de forsøgspar
celler, der er anlagt på to offentlige og to private skovdistrikter. Rap
porten vedrørende praktiske erfaringer med anlæg og pleje af bøge
selvforyngeIser på en række danske og sydsvenske distrikter er lige
ledes færdig. Førstnævnte rapport danner udgangspunkt for resul
taterne for forsøgsparcellerne i de kommende vækstsæsoner 1988 
og 1989, medens det er hensigten at bruge resultaterne fra interview
undersøgelse på de danske og svenske skovdistrikter i form af en ar
tikelserie i tidsskriftet Skoven. 

Når resultaterne fra forsøgsarealerne er bearbejdet i 1988-89, vil 
de ligeledes danne grundlag for en artikelserie og et eventuelt sær
nummer af Skoven. 
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Forskning 
Statens Forstlige Forsøgskommission har fået ny formand, hvor 
Landbrugsministeriet har udpeget vicedirektør i Skov- og Natursty
reIsen Anders E. Billeschou. Dansk Skovforenings bestyrelse har 
lagt meget vægt på, at denne udpegning er en understregning af den 
fælles opfattelse af skovbrugsforskningens aktivitetsområder, der er 
imellem repræsentanter for skovbruget - offentligt og privat og uaf
hængigt af ministeriet. 

I Skovpolitisk Udvalgs betænkning fra december 1986 fremgår 
det, at udvalget anbefaler, at der til behandling af skovbrugsforsk
ningens strukturproblemer på Landbrugsministeriets initiativ bli
ver etableret et forum, bl.a. bestående af folk fra de berørte forsk
ningsinstitutioner samt aftagere af forskningsresultater. På bag
grund heraf har Landbrugsministeriet den 28. september 1987, bl.a. 
efter samtaler med Anders E. Billeschou, anmodet Forsøgskommis
sionen om at fremkomme med forslag til, hvorledes en vurdering af 
skovforskningens situation og struktur kan gennemføres. Ministeri
et har bedt om sikring af: »Bedst mulig ressourceudnyttelse til gavn 
for skovforskningens brugere«. Man peger på koordinering og sam
arbejde om forskningsprojekter og overvejelser om tættere samar
bejdsstruktur, herunder også til anden jordbrugsforskning. Dansk 
Skovforenings næstformand, hofjægermester Gustav Berner var 
formand for det underudvalg i Skovpolitisk Udvalg, som indstillede 
til en øget satsning på området. 

Forsøgskommissionen har på denne baggrund foreslået, at der af
holdes et skovforskningsseminar med Landbrugsministeriet som 
arrangør. Seminaret vil være velegnet til at belyse de koordinations
muligheder, der eksisterer i de fire ministerier, under hvilke der dri
ves skovbrugsforskning og diverse institutioner imellem. 

I forbindelse med chefskifter på flere centrale poster i skovforsk
ningen, har man nu en umiddelbar mulighed for en reel diskussion 
og tilhørsforholdene og forskningsopbygningen iøvrigt. 

Da den danske skovbrugsforskning involverer flere ministerier, er 
det på nuværende tidspunkt nødvendigt at gøre op med, hvorledes 
man mener, forskningen bedst kan styrkes, og man må derfor søge 
at fastlægge et strategisk tilhørsforhold. Endvidere rejser spørgsmå
let sig, hvorvidt træindustrien bør indgå i disse overvejelser, eller om 
arbejdet udelukkende skal omfatte skov. 

Dansk Skovforening har lagt vægt på, at man i denne sammen
hæng ser den samlede skovbrugsforskning i nær tilknytning til den 
øvrige jordbrugsforskning. Det er således vigtigt, at skovbruget/ 



64 

jordbruget forskningsmæssigt er placeret i ressortministeriet. Et 
egentligt samlet forskningsressort af bredere karakter kan naturlig
vis ændre dette. 

Man må i fremtiden lægge vægt på at få løst de problemer, som 
begrundes i den store afstand, der ofte er mellem forskning og prak
tik. Det er således vigtigt at se kæden: Forskning - formidling (kon
sulenter) - bruger, som en naturlig, ubrudt følge. 

Forskningsresultaterne serveres imidlertid ikke i dag i en form, 
der kan anvendes umiddelbart. Dette hænger sammen med, at 
skovbrugets konsulentvæsen - Hedeselskabet og Skovdyrkerfore
ningerne - ikke er gearet til dette arbejde samtidig med udøvelsen af 
de øvrige opgaver i forbindelse med detailadministrationen. Dette 
understreger behovet for en egentlig efteruddannelse direkte rettet 
mod disse personalegrupper, ligesom der her er behov for en over
ordnet konsulentbistand. 

Skovforeningens konsulentordning, Pyntegrøntsektionen og 
Skovteknisk Institut kan sammen med Skov- og Naturstyreisens 
centrale organisation fremhæves som delvise landskonsulentord
ninger. Disse er derimod oftest løsrevet fra forskning og undervis
ning. 

Landbohøjskolen og Skovskolen formidler forskningsresultater
ne gennem undervisningen, men efteruddannelseskapaciteten er 
ikke tilstrækkelig og vel koordineret til at sikre fagets praktikere en 
ajourført viden. Orientering skal også i øget udstrækning gives til 
erhvervsaktive uden uddannelsesmæssig faglig baggrund (f.eks. 
skovejere) - dette stiller nye krav. Det er således vigtigt i fremtiden at 
se disse elementer i sammenhæng, hvorfor der må sættes kraftigt 
ind på netop formidlingsleddet. Den forbedrede informationsvirk
somhed må tilrettelægges under hensyntagen til, at antallet af aka
demiske medarbejdere på de enkelte ejendomme er i tilbagegang. 
Nedbringelsen af afstanden mellem forskning, undervisning og for
midling vil således ske dels ved en bedre kommunikation, dels gen
nem sammenlægninger af forskningsinstitutioner enten fysisk eller 
administrativt. 

Behovet eksisterer ikke mindst på grund af skovlovgivningens ud
talte krav om bedre forskning og information, herunder udvikling 
af begrebet »god skovdrift«. Sektorforskning i Skov- og Natursty
reisens egen regi vil imidlertid være unødigt og samtidig være udtry k 
for mangler ved det eksisterende system. 

Dansk Skovforening har således peget på det ønskelige i , at der 
mellem Statens Forstlige Forsøgsvæsen, Arboretet og Skovteknisk 
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Institut etableres et tættere tilhørsforhold, hvorved ansatte på disse 
institutioner samtidig kan have visse undervisnings forpligtelser på 
KVL og Skovskolen. Den udviklingsprægede forskning bør samti
dig koordineres med visse konsulentaktiviteter, specielt på maskin
området. 

I forbindelse med den udviklingsprægede forskning har Dansk 
Skovforening peget på behovet for etablering af faciliteter i Jylland, 
og har i den forbindelse peget på området omkring Kalø - Løven
holm. 

Dansk Skovforening har peget på en række områder, hvor forsk
ningsindsatsen bør prioriteres højere. Foreningen har således spe
cielt peget på forskning i ledelsesmæssige discipliner - en forskning, 
som bør ske i samarbejde med andre forskningsinstitutter og institu
tioner. Også indenfor områderne juletræer og pyntegrønt er der be
hov for en opprioritering af forskningen, ligesom fremskaffelsen af 
plantemateriale i tilstrækkelig kvalitet og mængde er en oplagt op
gave for forskningen i forbindelse med den øgede tilplantning i de 
kommende årtier. Denne forskning bør dels rette sig mod en øget 
indsats for at finde stadig bedre og mere velegnede provenienser, 
dels mod frembringelse af metoder med henblik på at øge plantema
terialets genetiske værdi. Samtidig hermed må der forskes i metoder 
til opformering af det udvalgte plantemateriale, og her tænkes især 
på anvendelse af vegetativ formering. 

Dansk Skovforening har i et forsøg på at tilgodese kravet om en 
ubrudt linie fra forskning gennem formidling til brugeren peget på 
behovet for en opprioritering af såvel Zoologisk Institut og Plante
patologisk Afdeling på KVL. 

En løsning af den danske skovbrugsforsknings strukturproble
mer fordrer imidlertid samtidig, at problemet omkring forskerre
kruttering bliver løst. Man må her se på løn- og ansættelsesvilkår på 
eksisterende forsknings- og undervisningsinstitutioner, men også 
privat og statsskovbruget må indgå i disse overvejelser med henblik 
på positiv udveksling. 

Dansk Skovforening har fuldt ud støttet Landbrugsministeriets 
oplæg til en fordomsfri og fremtidsorienteret drøftelse af forsk
nings-, udviklings- og formidlingsstrukturen, således som det er 
kommet til udtryk gennem afholdelsen af forskningsseminaret den 
2. og 3. maj 1988. 
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Hjortehold 
Folketinget vedtog i april 1987 lov om hjortehold. 

Loven omfatter alle indhegninger med hjortedyr, såvel egentlige 
hjortefarme som dyrehaver. 

Loven indebærer, at alle indhegninger med hjortedyr skal registre
res. 

En indhegning med hjortedyr kan registreres som hjortefarm, 
hvis en række betingelser, der alle er angivet i loven, er opfyldt. Regi
strering som hjortefarm indebærer bl.a., at hjortedyrene betragtes 
som husdyr, hvorefter mark- og vejfredlovens bestemmelser herom 
kan gøres gældende. 

Efter loven fastsætter landbrugsministeren regler om mærkning 
af hjortedyr og om hegning. Dansk Skovforening har gentagne gan
ge overfor Landbrugsministeriet gi~et udtryk for nødvendigheden 
af, at der overfor eksisterende dyrehaver udformes bestemmelser, 
der er væsentligt lempeligere end de regler, der tænkes gennemført 
for egentlige hjortefarme. Samtidig har vi anmodet om, at der i en 
årrække ligeledes indrømmes en dispensationsmulighed for eksiste
rende dyrehavehegn, der måtte afvige i karakter fra de regler, der 
måtte blive vedtaget for dyrehavers indhegning. 

Dansk Skovforening modtog i oktober 1987 udkast til bekendtgø
relse om henholdsvis dyrehaver og om hjortehold. De hegnsbestem
melser, der er fastsat i de to bekendtgørelsesudkast, er stort set ensly
dende, hvorfor Skovforeningens ønske om lempeligere regler for dy
rehaver ikke er imødekommet. Dog skal hegnet omkring dyrehaver 
kun opfylde de stillede krav, såfremt dyrehaven er etableret efter l. 
januar 1988. 

Dansk Skovforening har overfor ministeriet kritiseret hegnsbe
stemmelserne i de to bekendtgørelsesudkast og foreningen er viden
de om, at nye bekendtgørelsesudkast lå til ministerens underskrift 
umiddelbart forud for udskrivelsen af folketingsvalget. Dansk 
Skov forening har ikke set de nye bekendtgørelsesudkast, men er dog 
orienteret om, at der vil være enslydende hegnskrav i de to bekendt
gørelsers ikrafttræden. For ældre indhegninger vil der blive foreta
get en konkret vurdering af hegnets forsvarlighed. 

Efteruddannelse i skovbruget 
Den 14. januar 1987 vedtog Folketinget lov nr. 17 om tilskud til efter
uddannelse inden for jordbrugserhvervene. Med denne lov vil det 
være muligt for skovbruget at opnå kursussstøtte for skovejere, be
styrere, forpagtere og brugere af jordbrugs- og skovbrugsbedrifter 
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til kurser, hvis varighed er mindst 5 sammenhængende undervis
ningsdage. Endvidere vil det være muligt at opnå tilskud i form af 
støtte til planlægnings-, koordinations- og oplysningsvirksomhed, 
der har tilknytning til disse 5-dags kurser. 

Jordbrugsdirektoratet, der administrerer loven, har fra ordnin
gens start kunnet spore en stadig større deltagelse i disse 5-dags ef
teruddannelseskurser, der typisk finder sted på en af landets land
brugsskoler. Inden for skovbruget er interessen stigende. Således har 
Skovdyrkerforeningerne, Pyntegrøntsektionen og Skovskolen alle
rede draget betydelig nytte af ordningen. 

Dansk Skovforening tog i begyndelsen af 1987 initiativ til en koor
dinering af skovbrugets indsats på efteruddannelsesområdet og af
holdt i oktober måned 1987 et møde, hvor skovbrugets kursusarran
gører, undervisere og interesseorganisationer var indbudt. 

Ved mødet deltog repræsentanter for såvel offentlige som private 
organisationer. Alle fandt det overordentligt vigtigt at fremme efter
uddannelsen på alle organisatoriske niveauer. 

Behovet for efteruddannelse blandt funktionærer og ejere må for 
øjeblikket skønnes at være af størrelsesordenen 18.000-20.000 kur
sustimer pr. år. En del af disse vil kunne falde ind under ovennævnte 
5-dags kurser og er således tilskudsberettigede, men en stor del vil 
være efteruddannelsesaktiviteter i form af kortere kurser af typisk 
1-3 dages varighed. 

Mødets deltagere mente, at efteruddannelsesaktiviteterne inden
for skovbruget kunne styrkes på flere måder. Dels ved en forbedret 
efteruddannelsesaktivitet på Skovskolen, dels ved oprettelse af et 
koordineringsudvalg for skovbrugets efteruddannelse med repræ
sentanter for både kursus udbydere og -efterspørgere. Udvalgets op
gave vil være at sammenstille behov og ideer og udvalget vil afholde 
et årligt møde med forudgående udarbejdelse/ udsendelse af et sam
menfattende notat om efteruddannelsessituationen. Dansk Skov
forening påtager sig i denne sammenhæng at indsamle og sam
menskrive relevante bilag, der udsendes inden mødets afholdelse i 
slutningen af et kalenderår. 

Lov om produktudvikling 
I juni 1987 vedtog Folketinget loven om tilskud til produktudvikling 
i jordbruget og loven om tilskud til produktudvikling i forarbejd
ning m.v. af jordbrugsprodukter. I februar 1988 kom de tilhørende 
bekendtgørelser. 

For førstnævnte lovs vedkommende kan tilskuddet udgøre indtil 
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40070 af meromkostningerne i forbindelse med udviklingsprojekter 
med hensyn til produkter og produktionsmetoder i jordbruget. Lo
ven henvender sig specielt til ejere eller forpagtere af jordbrugsbe
drifter eller til grupper eller sammenslutninger af sådanne. 

For loven om produktudvikling i forarbejdning m.v. af jordbrugs
produkter er der tale om en dækning af meromkostningerne med 
samme procentsats. Denne lov henvender sig specielt til private er
hvervsvirksomheder og til grupper af private erhvervsvirksomheder 
samt til forsknings- og forsøgsinstitutioner. 

Indenfor skovbruget er der på en række områder - specielt om
kring dyrkning af pyntegrønt og juletræer - behov for at fremme ud
vikling af nye ideer med hensyn til produkter og produktionsmeto
der. Udviklingsprojekter af denne art vil være omfattet af loven. 
Skovdrift i almindelighed falder derimod uden for loven. 

Tilskudsordningerne administreres af Jordbrugsdirektoratet og 
direktoratet har netop udarbejdet en ansøgningsvejledning, således 
at ansøgning kan finde sted i 1988. 

Generationsskifte 
Regeringen fremsatte den 27. januar 1988 to lovforslag til lempelse 
af generationsskifteproblemerne. 

Det drejer sig om et forslag til succession ved familieoverdragelse 
samt et forslag til fradrag for visse erhvervsaktiver i forbindelse med 
afgift af arv og gave. 

Lovforslagene bygger i meget vid udstrækning på flertalsindstil
lingen fra generationsskifteudvalget. 

I forbindelse med succession ved familieoverdragelse åbnes der 
efter forslaget mulighed for, at man ved generationsskifter i levende 
live kan indtræde i alle eller udvalgte aktivers skattemæssige status 
med hensyn til af- og nedskrivninger samt med hensyn til beskat
ning af fortjenester og fradrag af tab ved salg. Man kan modtage af
skrivningsberettigede aktiver, som om de var anskaffet af erhverve
ren og på de tidspunkter og til de beløb, hvortil de i sin tid var anskaf
fet af overdrageren. Lovforslaget har stor betydning for industriens 
og landbrugets forsøg på at bevare og skaffe kapitalgrundlag for 
indtjening og arbejdspladser. 

Det er begrænset, hvor stor nytte skovbruget vil få af denne lov, 
hvorimod det andet lovforslag kan få ganske stor betydning for dele 
af skovbruget. Der er tale om et lovforslag, der går på en ændring af 
lov om afgift af arv og gave og om påligning af indkomst- og formu
eskat til staten. 



69 

Efter forslaget tænkes der ydet 40% nedslag af værdien af fysiske 
erhvervsaktiver i forbindelse med overdragelse af erhvervsvirksom
hed. Beregningsgrundlaget vil være aktivernes kontantværdi. 

Der arbejdes med værnsregler, hvorefter fradrag ikke kan opnås, 
hvis afdøde eller dennes ægtefælle har ejet virksomheden eller de fy
siske erhvervsaktiver i mindre end 2 år forud for dødsfaldet, ligesom 
modtageren vil miste det indrømmede fradrag, hvis vedkommende 
afstår virksomheden inden udgangen af det femte indkomstår. Efter 
forslaget vil fradraget ligeledes bortfalde, hvis virksomheden bort
forpagtes inden for perioden; et forhold, som specielt kan give 
landbruget problemer. 

For unoterede aktier i hovedaktionærselskaber indrømmes der ef
ter forslaget et fradrag på 40070 af den formueskattepligtige værdi af 
aktiverne i forbindelse med beregningen af aktiernes kurs. Der er 
samtidig et krav om, at mindst 15% af aktiernes stemmeværdi skal 
overdrages, hvor det for fysiske erhvervsaktiver indenfor aktiesel
skaber er et krav, at der - for at opnå fradraget - skal udlægges mere 
end 1/10 af værdien. 

I ligningsloven søges indsat en ny paragraf, hvorefter personer, 
der modtager en indkomstskattepligtig gave, ved opgørelsen af den 
personlige indkomst kan fradrage 40% af gavens værdi. 

Konsekvensberegninger i Dansk Skovforening har vist, at en ned
slagsordning med 40% ikke vil bringe en overdragelse af en i øvrigt 
uprioriteret ejendom i en situation, hvor skovdriften vil give et over
bevisende bidrag til forrentning af fremmedkapital og aflønning af 
ejeren. 

Forslagenes l. behandling i Folketinget i februar måned tyder 
imidlertid ikke på, at disse vil kunne gennemføres i den foreliggende 
form. 

Efter udskrivelsen af folketingsvalget bortfaldt forslagene, der 
har været første forsøg på en opfølgning af generationsskiftebe
tænkningen. 

Formueskat 
Skatte- og afgiftsministeren nedsatte i maj 1987 et udvalg, der skulle 
undersøge forholdene omkring formueskatten, herunder analysere, 
hvorledes denne påvirker opsparing, produktion og beskæftigelse 
samt indkomsternes og formuernes fordeling mellem de forskellige 
indkomstgrupper. Udvalget afgav betænkning i marts 1988. 

Efter udvalgets flertalsopfattelse er det nærliggende helt at af-
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skaffe formueskatten, men såfremt dette ikke er realistisk, foreslår 
flertallet en række ændringer på væsentlige områder, så en række af 
de uheldige konsekvenser afbødes. 

Udvalgets flertal foreslår således en nedsættelse af formueskatte
satsen, ligesom der foreslås indførelsen af et dobbelt bundfradrag 
for ægtefæller. Efter udvalgets opfattelse har formueskatteloftet en 
forvridende effekt på opsparings- og investeringsbeslutninger, hvor
for dette skatteloft foreslås fjernet. En forudsætning herfor er dog 
en meget væsentlig satsnedsættelse. 

Udvalgets flertal foreslår herudover en afskaffelse af nedslaget 
for fysiske erhvervsaktiver, idet reglerne efter flertallets opfattelse 
har en forvridende effekt på valget af investering i forskellige typer 
af materielle aktiver. 

Samtidig med ovennævnte forslag anbefales en forhøjelse af 
bundfradraget; i beregningseksemplerne til 1,5 mil!. kr. Udvalgets 
flertal er opmærksom på, at ovennævnte omlægninger af formue
skatten giver et forholdsvis stort provenuetab, og såfremt en nedsæt
telse af formueskattesatsen ikke findes mulig, foreslår udvalgets 
flertal andre ændringer i de bestående regler. 

Således foreslår udvalgets flertal, at formueskatteloftet ændres til 
en generellempelsesregel, som nedsætter formueskatten, når ind
komsten er lille i forhold til formuen. I denne situation foreslås ned
slaget for fysiske erhvervsaktiver i personligt ejede virksomheder be
varet. Nedslaget foreslås udvidet til også at omfatte fysiske erhvervs
aktiver i selskaber. Reglerne foreslås dog udformet således, at der 
kun gives nedslag for den del af formuen, der forholdsmæssigt er 
placeret i fysiske erhvervsaktiver. 

I april 1988 fremsatte regeringen et lovforslag til ændring af for
mueskatten. 

Ifølge forslaget bevares såvel formueskatteloftet som nedslaget 
for fysiske erhvervsaktiver i personligt ejede virksomheder. 

Ændringerne går herefter ud på - over en 4-års periode - at ned
sætte formueskattesatsen fra 2,2070 til 1,0%, indførelsen af et dob
belt bundfradrag for ægtefæller samt en forøgelse af dette fra 1,3 til 
1,5 mil!. kr. 

Det er Skovforeningens opfattelse, at en gennemførelse af forsla
get i den foreliggende form ikke vil få den store effekt for mellemsto
re og store erhvervsformuer i jordbruget, idet skatteloftsreglerne i 
deres nuværende udformning forhindrer dette. Dansk Skovforening 
er fortsat forundret over, at man ikke har ladet en reduktion af det 
vandrette skatteloft fra 78% til f.eks. 73% være en del af skatterefor-
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men, i lighed med det skrå skatteloft, der som bekendt blev reduceret 
5070 point i 1987. 

Referencegruppen for forenklingsudvalget 
Som led i regeringens retssikkerhedspakke, der indeholder initiati
ver til en forbedring af retssikkerheden og forenkling af reglerne på 
skatteområdet, nedsatte skatte- og afgiftsministeren i december 
1987 en referencegruppe bestående af repræsentanter fra erhvervs
livets organisationer og de højere læreanstalter. Dansk Skovfor
ening er repræsenteret i denne referencegruppe. 

Denne skal løbende give forenklingsudvalget gode ideer til for
skellige forenklingsprojekter, samt løbende evaluere projekterne ef
terhånden som de bliver færdige. 

Dansk Skov forening og Tolvmandsforeningerne har i fællesskab 
fået foreningernes statsautoriserede revisor Hans Børge Nielsen til 
at udarbejde et notat vedr. forenkling af virksomhedsskatteordnin
gen. 

Der har i referencegruppen været enighed omkring de problemer, 
der er peget på i notatet, men der kan ikke for 1987 indføres ændrin
ger. Der er derfor nedsat en følgegruppe, der skal se på de problemer, 
som ordningen skaber, således at man fra 1988 skulle kunne forebyg
ge disse ulemper. 

Der er nedsat 9 projektgrupper, der skal se på forenklinger inden 
for følgende områder: 

- afgrænsningen mellem lønmodtagere og selvstændige erhvervs-
drivende, 

- skattemæssig godkendelse af hjælpe- og understøttelsesfonde, 
- kildeskattecirkulærer, 
- kildeskattebekendtgørelsen, 
- inddrivningspraksis på skatte- og toldområdet, 
- udarbejdelse af en skatteforvaltningslov, 
- selskabsskattecirkulæret, 
- dispensationsbestemmelser og 
- lejeværdiregler. 
Udvalget skal stile mod at afslutte sit arbejde inden udgangen af 

1988. 

Skattemæssig behandling i forbindelse 
med tilplantning af landbrugsjord 
I forbindelse med afgivelsen af Struktur- og Planudvalgets l. delbe
tænkning blev de skattemæssige forhold omkring ydelsen af tilskud 
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i forbindelse med tilplantning af landbrugsjord eksemplificeret. 
I dag eksisterer der hverken en fradrags- eller afskrivningsordning 

ved ny tilplantning. Da tilskud normalt er indkomstskattepligtige, er 
der et åbenlyst misforhold, idet man med de gældende regler således 
vil modtage et skattepligtigt tilskud til afuoldelsen af udgifter, der 
ikke er fradragsberettigede. Dette vil i givet fald kraftigt reducere ef
fekten af de ydede tilskud. 

Dansk Skovforening har under henvisning til de intentioner, der 
fra regeringens side er udtrykt omkring en øget tilplantning, anmo
det Skatte- og afgiftsministeriet om, at der i forbindelse med ny
plantning indrømmes samme fradrag, som er gældende i etableret 
skovbrug, d.v.s. fuld fradragsret i indkomståret. 

Såfremt en sådan ordning ikke kan gennemføres, har Skovfore
ningen alternativt anmodet om fritagelse fra skattepligt af ydede til
plantningstilskud. 

Skovforeningen har således lagt vægt på, at der etableres konse
kvens i skattereglerne, d.v.s.: 
enten 

l. skattepligtige tilskud og fradragsberettigede tilplantningsom
kostninger 

eller 
2. skattefrie tilskud og ingen fradragsret for tilplantningsomkost

ninger. 
Vi havde på tidspunktet for valgets udskrivelse ikke modtaget no

get svar fra ministeriet. 

Skovbrugets faste skatter 
Ved lov nr. 312, 1986, er der fra 1987 indført bund og loft for den 
kommunale grundskyldspromille på h.h.v. 6 og 24. Samtidig er den 
amtskommunale grundskyldspromille IO, hvorfor der som mini
mum er tale om en samlet grundskyld på 1,6070 og et maksimum på 
3,4070. 

I forbindelse med årsreguleringen af den offentlige vurdering pr. 
l. januar 1988 er såvel ejendoms- som grundværdien steget 25070. 

De to ovennævnte forhold har over en kort periode således bety
det en ganske væsentlig forhøjelse i skovbrugets faste skatter. 

Politisk forsvares ejendomsskatterne med, at de er proportionale 
og fradragsberettigede som andre driftsudgifter, men manglende li
kviditetsbidrag og skatteevne gør ejendomsskatterne til en meget 
tyngende byrde specielt for hedeplantagerne. 

Ifølge lov om vurdering af landets faste ejendomme skal grund-
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værdien fastsættes under hensyn til »beskaffenhed og beliggenhed 
og til en i økonomisk henseende god anvendelse«. Endvidere skal 
ansættelsen af grundværdien tage hensyn til de rettigheder og byr
der af offentligretlig karakter, som er knyttet til ejendommen. Her 
skal specielt fredskovspligten tages i betragtning. For skovejendom
me gælder således, at grundværdien skal ansættes til den værdi, som 
jorden antages at have, når ejendommen anvendes til almindelig god 
skovdrift. 

Det er i en tid med faldende træpriser vanskeligt at forstå, hvor
dan en grundværdi fastsat på ovennævnte principper kan stige 25% 
på et år. 

Skovbruget må sammen med det øvrige jordbrug arbejde for, at 
der politisk konstruktivt drøftes en lempelse og ophævelse af ejen
domsskatterne for det samlede jordbrug. 

Beretning for danske skoves handelsudvalg 1987/88 
v/formanden, skovrider Torben Briiel. 

Skov- og salgskredsene 
Lolland-Falsters skovkreds har i det forløbne år skiftet formand, 
idet skovrider Tage Hansen ønskede at fratræde. Nyvalgt formand 
er skovrider Bo M. Ravn. 

Nordjyske skovkreds har ligeledes skiftet formand, idet skovrider 
Per Krarup er fratrådt, nyvalg har endnu ikke fundet sted. 

Handelsudvalget 
I den forløbne beretningsperiode har Handelsudvalget haft en bety
delig mødeaktivitet omend ikke så heftig som i forrige beretningspe
riode. Det må konstateres, at de negative forventninger, der blev spå
et ved udgangen af forrige beretningsperiode, desværre kom til at 
holde stik. Konjunkturerne på råtræ- og færdigvaremarkederne for 
specielt nåletræ har været ganske vanskelige med et fortsat prisfald 
til følge. Skovbrugets afsætning for især nåletræstømmer har rent 
prismæssigt nået et uacceptabelt lavt niveau, men også udviklingen 
for løvtræet giver anledning til bekymring. Udsigten for de kom
mende prisforhandlinger ser dog knap så foruroligende ud, og det er 
indtrykket, at handelen i øjeblikket er inde i en rolig periode. 

Jeg vil gerne udtrykke min tilfredshed og takke skovkredsfor
mændene i forbindelse med deres arbejde i de enkelte skov- og 
salgs kredse samt for indsatsen i Danske Skoves Handelsudvalg. Vig
tigheden af en hurtig og effektiv markedsinformation om såvel in-
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denlandske som udenlandske forhold har stor betydning. Der gøres 
på dette område et værdifuldt stykke arbejde, hvor medlemmerne 
informeres om både generelle og markedspolitiske forhold fra 
Dansk Skovforening, dels ved en intensiv information ved salgs
kredsmøderne og dels ved en stadig øget information i form af 
skriftlige orienteringer fra foreningen. Der ligger en meget stor vær
di i skovkredsformændenes indsamling af lokale markedssignaler, 
og jeg vil derfor opfordre medlemmerne til at møde frem ved disse 
møder, der er et meget væsentligt grundlag i forbindelse med det 
centrale arbejde, når der gennemføres kontakt- og prisforhandlings
møder med træindustrien. 

Løvtræpriser 
Efter den ganske vanskelige forhandlingssituation for savværks
kævler af bøg i 1986 og begyndelsen af 1987 lykkedes det i juni 1987 
at opnå en fælles vejledende prisliste. Danske Skoves Handelsudvalg 
og Foreningen Danske Træindustrier mødtes den 11. juni 1987, hvor 
skovene imødekom industriens krav med en prisreduktion af størrel
sesordenen 8,5070. Løsningen på industriens stadigt vanskeligere af
sætning for emner med rødkerne udmøntede sig i enighed om ind
førsel af skærpede krav til sund rødkerne. Kævlekvaliteten klasse A 
må nu kun indeholde indtil 33% rød kerne, klasse B indtil 50% og 
klasse C indtil 66%. For klasse D er ubegrænset rød kerne tilladt. 

Vi vil gerne erindre om, at for visse industrier er rød kerne ikke no
gen minusfaktor, hvorfor der opfordres til at søge rødkernetræet 
solgt til sådanne værker. 

Til trods for betydelige vanskeligheder med udkørslen af råtræet 
i en stor del af skovningssæsonen 1987/88 er salget af bøg forløbet 
tilfredsstillende. Hovedparten af løvskovsdistrikterne har ved ud
gangen af april måned 1988 træet liggende ved fast vej handlet til 
vejledende priser. For de bedste kvaliteter er der givet pæne tillæg. 

Ved samme forhandling i juni 1987 forhandledes priser for sav
værkskævler af ær. For første gang resulterede forhandlingerne i en 
fælles vejledende prisliste med et prisniveau højere end bøgens. Pri
sen for ær, der traditionelt har fulgt bøgepriserne, blev således ståen
de, hvorved den fælles vejledende pris kom til at ligge ovennævnte 
8,5 % over bøgens prisliste. 

For savværkskævler af eg og ask er der kun sket mindre prisjuste
ringer i perioden oktober 1985 til december 1987. Ved prisforhand
lingerne i december 1987 blev egens pris justeret ned med gennem
snitlig 2,5%. Industrien fandt, at en reduktion i råtræprisen på kæv-
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ler af B-kvalitet ville have en gavnlig effekt for savskårne egevarers 
konkurrenceevne på eksportmarkederne. Efter nogen forhandling 
enedes parterne derimod om at lade priserne for savværkskævler af 
ask være uændrede i forhold til prislisten af 30. september 1986. 

Askemarkedet har udviklet sig ganske pænt med en rolig afsæt
ning til gode priser, i de fleste tilfælde med pæne tillæg. 

For egen har efterspørgslen været beskeden, der er dog ved beret
ningens afslutning tegn på en stigende efterspørgsel for denne træ
art. 

Junckers Industrier 
Handelsudvalget bliver ved halvårlige møder orienteret om udvik
lingen på Junckers Industrier. Industrien har i 1987 fortsat den posi
tive udvikling fra 1986. Dollarfaldet i 1987 har givet vanskeligheder 
på det amerikanske marked med prisreduktioner til følge. Der for
ventes dog prisstigninger igen for 1988. For de øvrige betydende eks
portmarkeder melder industrien om tilfredsstillende resultater. 
Handelsudvalget ser med stor tilfredshed på industriens gode resul
tater på eksportmarkederne. I en tid, hvor byggeriet på hjemmemar
kedet er stagnerende med direkte afsmittende effekt for omsætning 
af byggematerialer, herunder gulve, er det meget vigtigt at kunne øge 
eksporten for dette produkt. Omsætningen for gulvbrædder på 
hjemmemarkedet er faldet som følge af et fald i det private byggeri 
på 20070, men da industriens gulve hovedsagelig anvendes i offentligt 
byggeri, er industriens omsætning kun faldet med 3-5%. 

Med et pænt lager af råtræ til ca. 3 måneders forbrug ved begyn
delse af 1988 og med en forventet stigning i eksporten af gulvbræd
der på ca. 5% planlægger industrien at indkøbe 350.000 ton gulvtræ 
i 1988. Junckers Industrier vil også i 1988 reducere mængden af im
porteret gulvtræ. Det store lager af ask ved årsskiftet 1986/87 er til 
dels nedbragt. Industrien finder sig dog nødsaget til at begrænse 
askeleverancerne i hvert fald for første halvår af 1988. For samme 
periode vil industrien dog kunne aftage alle tilbudte mængder i fi
m:rkævler, cellulosetræ, bøgegulvtræ og egekævler, medens der vil 
finde en beskæring sted for de almindelige bøgeplankekævler. 

Junckers Industrier har såvel i andet halvår af 1987 som i første 
halvår af 1988 haft uændrede priser på gulv- og cellulosetræet, bort
set fra en mindre justering i overensstemmelse med resultatet af mø
det med Handelsudvalget i december måned 1986. Prisen for finer
kævler er derimod reduceret i overensstemmelse med det opnåede 
forhandlingsresultat mellem Danske Træindustrier og Handelsud-
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valget ved pris forhandlingerne for bøg den 11. juni 1988, svarende til 
8,5%. 

Nåletræpriser 1987/88 

En faldende byggeaktivitet såvel for det private som det offentlige 
byggeri sammen med en øget konkurrence fra importeret skåret nå
letræ fra Sverige har igennem de sidste to år forværret den økonomi
ske situation for de danske nåletræsavværker. Svenskernes øgede 
konkurrenceevne på det danske marked skal ses i lyset af den svenske 
krones faldende værdi overfor den danske krone på mere end 10070 
fra januar 1986 til januar 1988. De danske nåletræssavværker har i 
stigende grad måttet tage konkurrencen op med de svenske pakke
træordrer. Træindustrien har således måttet fastholde afsætnings
strategien fra begyndelsen af 1987 med indførsel af en prisliste for 
pakketræ, hvilket har resulteret i at prislisten for sådanne leverancer 
nu med de gældende vej!. priser, udsendt pr. 10. januar 1988, ligger 
20% under listeprisen for specifikationsleverancer, der tidligere har 
været danske savværkers styrke. 

Ved forhandlinger i første halvår imødekom Handelsudvalget 
Træindustriens krav om nedsættelse af råtræprisen. Den fælles vej
ledende nåletræspris blev i denne periode reduceret med 12,5%. Ved 
mødet mellem parterne den 19. maj 1987 opnåedes der enighed om 
en fælles vejledende pris for nåletræ vest for Storebælt, hvorimod 
der ikke kunne opnås enighed om en fælles pris øst for Storebælt. 
Handelsudvalget fandt ikke, at markedssituationen i øst retfærdig
gjorde et prisspænd for nåletræstømmer vest og øst for Storebælt, 
og anbefalede derfor skovene at anvende en grøn pris svarende til 
fælles vejledende vestpris. Ved mødet blev man enige om at ændre 
fradragsprocenten for de røde træarter under 26 cm fra 5% til 10%. 

I begyndelsen af september 1987 rettede industrien fornyet hen
vendelse og anmodede om et kombineret kontakt- og prisforhand
lingsmøde. Mødet var begrundet med industriens stigende afsæt
ningsproblemer for færdigvarer, som man ikke forventede ville for
bedre sig før i 2. halvår af 1988. Afsætningsproblemerne skulle især 
ses i lyset af et stagnerende erhvervsbyggeri og konkurrencen fra im
porterede varer, men også usikkerheden vedrørende byggerenten 
spillede ind. Ved mødet den 10. september fremførte industrien disse 
synspunkter og bebudede en ny samlet prisjustering ved et prismøde 
i slutningen af året. Ved mødet lykkedes det trods industriens nega
tive konjunktursyn at opnå enighed om en fælles vejledende pris for 
nåletræ også øst for Storebælt. Prislisten indebar et fald på 2,4% i 
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forhold til Handelsudvalgets vejledende prisliste af 19. maj 1987. 
Prisspændet mellem vest- og østprisen blev indsnævret til samme 
procentdel da vest prisen blev bevaret. 

I januar ønskede industrien, som varslet ved mødet i september 
1987, endnu en pris forhandling. Savværkerne havde som følge af 
sæsontillæggets bortfald problemer med at opnå en rimelig attrak
tiv afregning for eksportflisen til de nordiske cellulosefabrikker. 
Markedssituationen med hensyn til udbud/efterspørgsel begrunde
de ikke en reduktion i råtræprisen. Fra alle salgskredse meldtes om 
en god afsætning til vejledende priser, endda med et til tider betyde
ligt pres på leveringen. Handelsudvalget stod derfor uforstående 
overfor Træindustriens udspil med et ønske om en betydelig prisre
duktion, et formindsket prisspænd mellem kvalitetsklasserne og en 
nedklassering af sitkagranen til gruppen for de røde træarter. Den 
skepsis med hensyn til udbud/efterspørgselssituationen, som sav
værkerne fremførte ved kontaktudvalgsmøderne i september 1987 
med et forventet overudbud af råtræ, kom således ikke til at holde 
stik. På denne baggrund måtte Handelsudvalget afvise industriens 
krav om en større prisreduktion, men tilbød industrien en reduktion 
i råtræprisen på 10 kr/ m' , som kompensation for den faldende flis
pris. Dette accepterede industrien med fælles vejledende pris til 
følge. 

Skovningssæsonen 1987/ 88 har generelt været præget af et efter
spørgselspres på det uafkortede nåletræstømmer. Dette pres skyldes 
til dels problemerne med at få træet transporteret til fast vej, grundet 
de ganske vanskelige udkørselsforhold, men den øgede efterspørgsel 
må nok også ses som et resultat af en forbedret afsætning for savede 
danske trævarer. 

De seneste markedsudsigter for savede nåletrævarer på det inter
nationale marked beretter om en stabilisering af prisen i 1988 og for
ventninger om højere priser i 1989. 

Kort-tømmer 
Savværkernes interesse for dette effekt har i det forgangne år været 
ret begrænset, hvilket er en væsentlig årsag til, at der i øjeblikket 
ikke er aftalt en fælles vejledende pris for effektet. Det er dog Han
delsudvalgets indtryk, at markedet for kort-tømmer er i langsom 
bedring, bl.a. i forbindelse med efterspørgsel til specialordrer. 

Spånpladetræ 
Handelsudvalget har gennemført 2 forhandlinger med Novopan 
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Træindustri A/S den 12. juni 1987 og senest den 2. marts 1988, der 
udmundede i en fælles vejledende prisliste af 8. marts 1988. For beg
ge forhandlingers vedkommende var der desværre tale om et fald i 
priserne for nåletræ. Prisen for nåletræ er således ved disse to for
handlinger nedsat gennemsnitligt med 20-25 kr/ m) for 1m-træet og 
25-30 kr/ m) for 2-3m-træ i forhold til den fælles vejledende prisliste 
fra 8. december 1986, svarende til en prisreduktion på 7-11070. 

Løvtræet er i samme periode steget med 5 kr/ ton svarende til en 
stigning på 2% i forhold til ovennævnte prisliste af 8. december 1986. 

Det er Handelsudvalgets opfattelse, at de øjeblikkelige markeds
forhold for afsætning af rummetereffekter og flis af nåletræ har 
nødvendiggjort det ret betydelige fald i prisen for nåletræ til Novo
pan. Derimod kan man glæde sig over, at løvtræets anvendelsesmu
lighed på industrien har ændret sig i en positiv retning med oven
nævnte prisstigning til følge. 

Den væsentligste årsag til prisfaldet er den øgede indenlandske 
priskonkurrence fra især belgisk importerede spånplader, men også 
prisniveauet for de tysk og svensk importerede spånplader har pres
set prisen på det danske spånpladernarked. 

Der er endnu engang grund til at takke Novopan for en grundig og 
seriøs orientering om virksomhedens og branchens forhold , hvilket 
er af stor betydning og meget tilfredsstillende i en forhandlingssitu
ation. 

Handelsudvalget har endnu engang måttet konstatere, at Dansk 
Spånplade Kompagni A/ S ikke har ønsket at føre forhandlinger 
med Handelsudvalget. Man har end ikke ønsket at orientere udval
get, når nye priser blev udsendt. Vi finder det så meget desto vanske
ligere at forstå, idet bestyrelsen ved Kompagniets ordinære general
forsamling i marts måned 1988 måtte tage et ønske fra aktionær
kredsen om, at industrien bør drøfte priser og købsbetingelser med 
Danske Skoves Handelsudvalg, til efterretning. 

Priser og emballagetræ 
Emballagetræpriserne har holdt sig uændret i beretningsperioden. 
Ved forhandlingen den 2. juni 1987 blev resultatet grønne priser og 
disse har siden været anvendt som handelspriser uden de store pro
blemer. Efter ændringen i tømmerpriserne i januar 1988 har Han
delsudvalget ført forhandlinger med Danske Træindustriers embal
lagesektion den 27. januar, den 5. februar og den 8. marts 1988 om 
emballagetræpriserne, men der er ved disse forhandlinger ikke nået 
en enighed om en fælles vejledende prisliste. 
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Vi har desværre måttet konstatere en meget stor afstand i opfattel
sen af prisniveauer. 

Lameltræprisen blev forhandlet til enighed den 30. september 
1987 på 235,- kr/rm. Denne pris er stadig uændret, men siden den 5. 
februar 1988 har prisen for dette effekt været grøn. 

Betalingssikkerhed 
Skovforeningen spørges ofte til råds i sager, hvor medlemmer har 
problemer med manglende betalingsevne hos enkelte kunder - såvel 
træindustrier som mellemhandlere. For at øge den generelle indsigt 
i de juridiske aspekter i sådanne sager har Skovforeningen i samar
bejde med foreningens juridiske eksperter arbejdet på at afdække 
emner som salg med ejendomsforbehold, fordringshavermora og 
standsningsret m.v. Arbejdets hovedkonklusioner offentliggøres i en 
kommende artikel i tidsskriftet Skoven. 

Den skriftlige beretning for Dansk Skovforenings Pyntegrøntsek
tion er aftrykt i PS Nåledrys nr. 7, 1988. 

Formandens mundtlige beretning 
Ved foreningens generalforsamling omtalte formanden bl.a. føl

gende emner: 

Skovloven 
Da Folketinget åbnede i oktober 1987 varslede åbningstalen en 

lang række lovforslag med direkte tilknytning til skovbruget. 
Jeg behøver blot at nævne: Skovloven, Tilplantning på agerjord, 

Konsulentlov og Skovstøttelov 
For ikke at tale om: Generationsskiftelovgivning, Naturfred

ningslov og Lov om statens tilplatnings- og opkøbsmulighed. 
Disse forslag og deres hidtidige skæbne er alle beskrevet detaljeret 

i den skriftlige beretning - men sammenfattende kan vi konstatere, 
at arbejdet ikke er afsluttet i Folketinget. 

De politiske vilkår har ikke muliggjort en eneste lov på området. 
Miljøministerens forslag til ny skovlov nåede heldigvis igennem l. 

behandling - hvor der var positive politiske udtalelser. 
Vi har også indtryk af, at der var gang i en god udvalgsbehand

ling, da folketingsvalget blev udskrevet. 
Jeg så gerne, at Folketinget tog skovloven op meget hurtigt, og 

helst før sommerferien. 
Miljøministeriet har været grundig i forarbejdet, og vi er alle ind

stillet på, at nu skal der skabes sikkerhed for professionelt skovbrug 
fremover. 

Det er politisk og driftsmæssigt af stor betydning, at skovloven -
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som skovens og skovbrugets grundlov - er på plads, inden vi går vi
dere med afslutning af ny konsulentlov, tilplantningslov og skov
støttelov. 

Dansk Skovforening har naturligvis i sin argumentation omkring 
skovloven lagt hovedvægten på erhvervsmæssige synspunkter, hvil
ket blandt andet skyldes den uimodsigelige sammenhæng, der er 
imellem private virksomheders økonomiske resulta:ter og deres mu
lighed for langsigtet overlevelse, hvilket jo er målet for de fleste 
skovbrugsvirksomheder. 

Når man vurderer Skovforeningens holdning i skovlovsspørgsmå
let, må man også vide, at regnskabsresultaterne for det danske pri
vatskovbrug har vist en meget utilfredsstillende udvikling fra 1986 
til 1987. Denne udvikling var vi desværre allerede i stand til at forud
se ved generalforsamlingen sidste år. 

Afsætningen har været svækket og med stigende tab på debitorer 
samt forhøjede produktionsomkostninger. 

De foreløbige analyser af regnskabsresultaterne for det danske 
privatskovbrug for året 1987 viser en forrentning af den uprioritere
de ejendomsværdi, der ligger på ca. 85% af resultaterne fra 1986. -
En forrentning imellem 3,7 og 4,7070, uden at der i dette beløb er fra
gået betaling af prioritetsrenter, må kunne illustrere for politikerne, 
at skovbrugserhvervet ikke tåler erhvervsmæssige forringelser. 

I parentes bemærket understreger 1987-regnskaberne den kolos
sale betydning pyntegrøntproduktionen har på de professionelt 
drevne skovejendomme. F.eks. viser regnskabsoversigterne vest for 
Storebælt for ejendomme over 1000 ha et nettobidrag fra pynte
grøntproduktionen i gennemsnit pr. ha. på 596 kr. og det samlede 
overskud fra skovdriften er på disse ejendomme 564 kr. pr. ha. Kort 
sagt politikere og medlemmer bør erkende betydningen af denne 
specialproduktion i skovene og ganske særligt spiller den en rolle, 
hvor store stormskader har sat vilkårene for den øvrige skovdrift. 

Det vil være ødelæggende for økonomi- og miljøhensyn, hvis 
denne hjørnesten i dansk skovøkonomi svækkes. Vi kan naturligvis 
tage mange hensyn i dyrkningen og mange ejendomme vil også få 
markant bedre økonomi, hvis dyrkningen foregår professionelt på 
arealer, man har kapacitet til at passe, snarere end dyrkning i form 
af ukritisk tilplantning med dårligt plantemateriale på uegnet loka
litet. 

Jeg er iøvrigt sikker på, at bl.a. Pyntegrønt sektionens indsats alle
rede har rettet op på dette. 
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Naturfredningsloven 
Naturfredningsloven skal revideres bl.a. i forbindelse med vand

miljøplanens gennemførelse. 
Ved Folketingets l. behandling af miljøministerens lovforslag til

førte Socialdemokratiet debatten et nyt indhold ved at kræve ad
gangs reglerne for offentlighedens færdsel i private skove harmoni
seret med reglerne, der gælder i de offentlige skove. 

I den skriftlige beretning er der redegjort for forholdene, men jeg 
skal kort resumere de 4 væsentligste forskelle: 

Offentlige skove har natfærdsel 
Offentlige skove giver friere adgang for ryttere. I offentlige skove 

kan færdsel ske udenfor vej og sti, og cykling er tilladt i offentlige 
skove. 

Det er mit indtryk efter samtaler med repræsentanter såvel fra Na
turfredningsforeningen som Friluftsrådet, at man kan støtte Dansk 
Skovforenings absolutte modstand imod publikums adgang til 
færdsel om natten og modstand imod rytteres friere færdsel. 

Naturorganisationerne har derimod udtrykt krav om færdsel 
udenfor vej og sti og cykling. 

Jeg hører gerne medlemmernes reaktioner på en sådan mulig æn
dring af Naturforeningsloven. 

Ureguleret færdsel udenfor vej og sti, f.eks . ud over færdsel i den 
åbne højskov, mener jeg fortsat bør afvises, og cykling - der accepte
res mange steder - bør under alle omstændigheder holdes på de faste 
veje, hvilket også giver den almindelige skovvandrer størst fred på 
stierne. 

Vi kan i jordbruget producere råvarer til mange flere arbejds
pladser i forædlingsindustrien, end de fleste politikere forestiller sig. 
Men vi kan ikke på en gang klare produktion, miljø, finansiere for
ædling og udvikling og konkurrere på verdensmarkedet, hvis vi også 
skal kompensere for årtiers fejlslagne økonomiske politik, der kul
minerede med dyr låntagning og svag valuta i begyndelsen af 
80'erne. 

Politikerne er nok langt fra 70'erne og 80'erne, men jordbrugets 
faste lån er næsten ikke nået længere end til rentebetaling. Konsoli
dering har der ikke været tale om. De økonomiske realiteter har også 
påvirket forholdet til træindustrien, der ulykkeligvis også har store 
problemer. 

Jeg vil derfor tillade mig at gøre ophold ved generationsskifte
problematikken. 
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Langsigtet stabilitet er målet med skovbrug, uanset ejerform. 
Med 32070 i laveste generationsskifteafgift er ejerskifte i familien næ
sten umuligt med de gældende økonomiske forhold. Skovene tvin
ges ud i økonomisk ustabilitet, og dette får konsekvenser for ved
masseniveau, kulturkvalitet og også miljøhensyn. 

Vi har sammen med udvalgsarbejder i Skatteministeriet, Miljø
ministeriet og Landbrugsministeriet redegjort for dette, og nu efter
lyser vi blot politikere med overblik - der tør. 

Vi står ikke så meget anderledes end det øvrige erhvervsliv, men 
hos os er konsekvenserne umiddelbart synlige - skovbilledet ændres 
og produktionen forringes. Lad os håbe, at dette kan være inspira
tionen til en generel løsning for erhvervslivets og særligt jordbrugets 
generationsskifteproblemer. 

Forskning - formidling 
Ved foreløbige drøftelser med Landbrugsministeriet har vi tilslut

tet os Skovpolitisk Betænknings udsagn om forskningens stilling i 
det danske skovbrug. 

Der er, med små institutioner og fokus på nogle få dominerende 
forskningsområder, i dag for få ressourcer til rådig for gennemførel
sen af pludselige og overbliksskabende undersøgelser. Skovbruget 
låses i sin langsigtede produktionsforskning og videnformidling, og 
samarbejde med anden forskning er nedprioriteret. 

Jeg vil her understrege mit tilsagn om, at man ikke må glemme 
den langsigtede produktionsforskning. 

Jeg vil dog også understrege forventningen om en bedre resultat
formidling og forskningens indleven i skovbrugserhvervets struktur
udvikling. Vi har færre akademisk uddannede administratorer på 
distrikterne, og der er større behov for efteruddannelse og konsu
lentarbejde. 

Der skal sandsynligvis både gennemføres sammenlægninger, eta
bleres alliancer og tilføres flere økonomiske ressourcer - Landbrugs
ministeriet står med nøglen, og på det senere har man også demon
streret viljen - så vi ser frem med fortrøsning. 

Vi er i Dansk Skov forening interesseret i etablering af et egentligt 
landskonsulentsystem, hvis opgave ikke skal være rettet mod detail
administration eller konkrete opgaver på enkeltejendomme, men 
være et tilbud til de administrative konsulenter i organisationerne, 
den fagligt uddannede skovbruger og skovadministratoren. 

Jubilæumsaktiviteter 
Jeg vil her gerne rette en tak til alle fonds og stiftelser, der har bi-
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draget til Dansk Skov forenings arbejde og vist os særlig velvilje i 
forbindelse med de arrangementer, der bliver afviklet i dette år, hvor 
vi kan fejre foreningens 100 år. 

Vi har også besluttet at gennemføre en design-konkurrence for 
anvendelse af dansk træ - specielt rødkernet bøg - i møbelproduk
tionen. Til denne opgave har vi ligeledes modtaget gode tilskud, og 
jeg forventer i forbindelse med jubilæumsfestlighederne i septem
ber måned, at der vil ligge et gedigent publiceret materiale, som ud
tryk for Dansk Skovforenings tak til bidragyderne. 

Afslutning 
Der kan ikke være tvivl om, at det kommende folketingsår bliver 

et af de travleste nogen sinde, hvad angår skovpolitiske emner. Mere 
end 10 lovforslag med direkte og stor betydning for skovbruget hæn
ger i øjeblikket i luften. 

Vi må påregne, at ministeriet og Dansk Skovforening må gøre en 
stor indsats for at få den fornødne lovgivning igennem Folketinget 
hurtigst muligt, og gerne inden næste årsskifte. 

Jeg vil gerne takke kolleger i Dansk Skovforenings bestyrelse og 
medarbejderne i Skovenes Hus for en god indsats i det forgangne år. 
Men jeg kan love for, at der bliver ikke mindre at se til i 1988/89, men 
mon ikke indstillingerne er, at vi alle ser frem til opgaverne og udfor
dringerne. 

Der har traditionelt været gode relationer imellem mange mini
sterier, institutioner, organisationer og Dansk Skovforening. I det 
forgangne år er disse forbindelser blevet afprøvet og udbygget og jeg 
vil gerne takke alle, der har budt på konstruktiv modstand og godt 
samarbejde. 

Bestyrelsen vil afslutningsvis gerne henstille til medlemmerne, at 
man slutter op om foreningens arbejde i en tid, hvor der er mange 
opgaver. 

J eg skal unægteligt indrømme - at jeg foretrækker medlemsreak
tioner, der giver sig til kende med konstruktiv og udviklende kritik. 

Dette er grundlaget for vores fortsatte udvikling. Det må være 
bedre at benytte sine ressourcer på udvikling end at lade ressourcer
ne slippe op i en opgivende tilpasning. 

Opgivende tilpassen forløber ofte umærkeligt - men resultatet er 
til gengæld givet på forhånd, og et ansvarligt skovbrug må betragte 
yderligere forringelser som uacceptable og som et tilstrækkeligt 
grundlag for fortsat indsats igennem Dansk Skovforening. 
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Formanden for Dansk Skov forenings Pyntegrøntsektion, gods
ejer Frants Bernstorff, aflagde en kort mundtlig beretning, som er 
refereret i Skoven nr. 6-7. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

Pkt. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Pkt. 4. Forslag der på lovlig måde er forlangt afgjort på generalfor
samlingen 

Der var ikke indkommet forslag til dette punkt. 

Pkt. 5. Bestyrelsens forslag til kontingent for næste regnskabsår 
(1989) 

1. Kontingent for ejere af danske skovejendomme (herunder 
skovejende stiftelser, selskaber m.fl. samt ejere af ejendomme med 
pyntegrønt- og juletræsproduktion). 

Kontingentområder: Kontingent kr./ha 

I Sjælland, Lolland, 
Falster, Fyn 20,50 

II Sønderjylland, Vejle 
og Århus amter 16,40 

III Nordjyllands amt syd 
for Limfjorden, Viborg 
Syd og Bornholm 14,00 

IV Nordjyllands amt nord 
for Limfjorden, Viborg 
Nord, Ringkøbing og 
Ribe amter 10,00 

Aftaler om overgangsordninger bevarer gyldighed. 
Minimumskontingent for skovejende medlemmer: 1.000 kr. 

Skovejende medlemmer, der betaler minimumskontingent, og 
som samtidig er medlem af en skovdyrkerforening eller medlem af 
og med skovadministration fra Hedeselskabet eller ejere af ejen
domme med pyntegrønt- og juletræsproduktion, med minimums
kontingent til Dansk Skovforenings Pyntegrøntsektion, modtager 
en rabat på kr. 350, således at medlemskontingentet for disse bliver 

650 kr. 
Maksimumskontingent for skovejende medlemmer 36.450 kr. 
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Forslag til kontingent for Dansk Skovforenings Pyntegrøntsektion 
Bestyrelsen havde indstillet følgende til generalforsamlingens 

vedtagelse (der er tale om uændrede kontingentsatser i forhold til 
1988): 

25 kr.lha tilplantet NOB + NOR. 
0.75 kr.lsolgt juletræ af NOB + NOR. 
40 kr.ltons af solgt NOB + NOR grønt 
0.20 kr.lsolgt juletræ af andre arter. 
15 kr.ltons af solgt andet klippegrønt - dog ikke ROR klip. 
Maximumskontingent: 1,2070 af omsætningen for de kontingent-

beregnede produkter. 
Minimumskontingent: 500 kr. til dem der ønsker løbende infor

mation tilsendt. 

2. Kontingent for personlige medlemmer: 515 kr. 

Formanden uddybede dette punkt og pegede bl.a. på den kritik, 
der er rejst af det høje - samlede - kontingentniveau, men dette er i 
realiteten for lavt i forhold til ambitionsniveauet. Han sammenlig
nede oprettelsen af Pyntegrøntsektionen i 1984 med situationen i 
1965, hvor Skovteknisk Institut (redskabsudvalget) blev dannet; og
så her var der behov for forskning og opbygning af et konsulentsy
stem. 

Bruun de Neergaard fandt, at medlemsskaren deler sig i to grup
per - en, der arbejder for Pyntegrøntsektionen i Dansk Skov for
ening - og en anden, som finder kontingentet til sektionen for højt. 
På grund af erhvervets størrelse understregede Bruun de Neergaard 
imidlertid, at der er behov for at stå sammen. 

Adam Knuth gav udtryk for, at han var meget glad for medlems
skabet af Dansk Skovforening, men at han ikke ville betale til Pyn
tegrøntsektionen, når han ikke føler behov for denne. Adam Knuth 
efterlyste således brugerbetaling. Såfremt der ikke sker en ændring 
af bidragene til Pyntegrøntsektionen så Adam Knuth ingen anden 
mulighed end udmeldelse af foreningen. 

Peter Collet var enig med Adam Knuth og var ligesom han glad 
for Dansk Skovforenings politiske arbejde. Peter Collet fandt dog 
niveauet for kontingentet for højt efter det tvungne medlemskab af 
Pyntegrøntsektionen. Peter Collet bad Skovforeningen finde en løs
ning på dette problem. 

Preben Ahlejeldt kunne tilslutte sig disse synspunkter og fandt 
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samtidig, at de store kontingenter ødelægger strukturen i forenin
gen. Preben Ahlefeldt ville være ked af en eventuel udmeldelse og 
opfordrede Skovforeningen til at gennemføre en strukturændring. 

1 Raben-Levetzau fandt det ikke nødvendigt at kigge grossisterne 
efter i sømmene, hvorfor han sagde nej til medlemskab af Pynte
grøntsektionen. 

Sven Fenger gav udtryk for, at de mange kontingentpenge er kom
met igen i form af højere priser samt en højere grad af stabilitet og 
struktur. Nævnte ligeledes, at Pyntegrøntsektionen havde bevist sin 
styrke, f.eks. i 1987, hvor der ikke var aftalt priser, ved at styre pris
dannelse og markedsudbud på seriøs vis. 

Jørgen Mikkelsen takkede Pyntegrøntsektionen for det arbejde, 
der er udført. Jørgen Mikkelsen var enig med Sven Fenger i, at pri
serne er holdt oppe. Med en øget produktion »udenfor skovgærdet« 
fandt Jørgen Mikkelsen det nødvendigt at holde sammen i sektio
nen. 

Der blev opnået enighed om at godkende de foreslåede kontin
gentsatser for Pyntegrøntsektionen - hvilket betød uændret kontin
gent i 1989 - mod, at der afholdes en ekstraordinær generalforsam
ling i god tid inden den l. oktober. I den mellemliggende periode 
skal bestyrelsen søge at finde en løsning på kontingentsatserne. For 
kontingentet til Dansk Skovforening betød vedtagelsen en stigning 
på 6070. 

Pkt. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til bestemmel
serne for denne sammensætning 

I henhold til bestemmelserne i lovene afgår i år efter tur af besty-
relsens medlemmer: 

l. Godsejer Iver Tesdorpf - Modtager ikke genvalg 
2. Hofjægermester Gustav Berner - Modtager genvalg 
3. Skovrider Lars Møller Nielsen - Modtager genvalg 
Hofjægermester Gustav Berner og skovrider Lars Møller Nielsen 

blev genvalgt, og Thomas Harttung blev valgt i stedet for godsejer 
Iver Tesdorpf. 

Pkt. 7. Valg af revisor 
Revisorfirmaet Strobel v. Hans Børge Nielsen og Mogens Henrik

sen blev genvalgt. 

Pkt. 8. Eventuelt 
Intet. 



87 

SKOVTEKNISK INSTITUT 
Uddrag af årsberetning 1987 

Parkteknik 
Årets første fire måneder blev anvendt til at undersøge muligheder
ne for at igangsætte Parkteknisk Institut. Reaktionen hos målgrup
perne var meget positiv, og bestræbelserne kulminerede i Parktek
nisk Instituts officielle start, som blev markeret ved en reception i 
Skovenes Hus den 14. maj med ca. 150 indbudte gæster. 

I februar 1987 bevilgede Teknologirådet et særligt basistilskud 
over 3 år til videnopbygning på det parktekniske område. Pengene 
blev bevilget som 31070 af de samlede udgifter til aktiviteterne, dog 
højst 200.000 kr./år. 

Højt græs 
Flere kommuner har indset, at de ved færre slåninger af visse græs
arealer kan opfylde ønsker om et mere naturpræget nærmiljø, sam
tidig med at der frigøres ressourcer til andre driftsopgaver. 

I august 1987 gennemførtes en test af udstyr til slåning af højt 
græs. Resultaterne kaster nyt lys på økonomien i ekstensiv græs
pleje, og desuden har maskinleverandørerne fået en tilbagemelding 
om behovet for fremtidig maskinudvikling. Testen blev udført af 
Parkteknisk Institut i samarbejde med Kolding, Vejle og Fredericia 
kommuner samt maskinfirmaerne Scantrac Danmark, Epoke, Orag 
Maskin Import, KHD-Danmark, Spragelse Maskinfabrik og Sven
ningsens Maskinforretning. 
Dokumentation: 
PAPE, 1.: Marktest: Maskiner til højt og mellemhøjt græs. PI-rapport 1-1988. 

Vækstrør og pletvis ukrudtsbekæmpelse 
Nyplantede træer er udsat for en række påvirkninger, som resulterer 
i ringe tilvækst og dårlig overlevelse. I vækstrør, som er helt eller del
vis gennemsigtige plastrør, skabes et lunt og fugtigt vækstfremmen
de mikroklima. Samtidig beskyttes den unge plante mod skader som 
følge af dyrebid, sprøjtemidler m.v. 

Engelske undersøgelser har vist, at vækstrør kan forbedre tilvæk
sten hos de fleste træarter. For nogle arters vedkommende er højde
tilvæksten fordoblet. Vækstrør erstatter ikke ukrudtsbekæmpelse. 
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Gode resultater er opnået med pletsprøjtning (diameter ca. 1m) 
kombineret med vækstrør. 

Systematiske afprøvninger af vækstrør under danske forhold er 
imidlertid ikke foretaget. Ligeledes mangler undersøgelser af effek
ten af forskellige former for ekstensiv, ikke-kemisk ukrudtsbekæm
pelse kombineret med vækstrør. 

Parkteknisk Institut har i juni 1987 i samarbejde med Ishøj kom
mune etableret en test af vækstrør kombineret med forskellige for
mer for pletvis ukrudtsbekæmpelse. Forsøget er udført med bøg og 
omfatter to vækstrørstyper, to typer af planteplader samt flispletter 
og pletsprøjtning. Foruden målinger af træernes tilvækst og sund
hedstilstand bliver der foretaget tids- og metodestudier med henblik 
på at vurdere omkostningsniveau og anvendelighed. En foreløbig 
rapport med resultaterne af tids- og metodestudierne forventes fær
dig sommeren 1988. 

Kultur- og pyntegrøntteknik 
Løvtræprojekt 
Projektet 'Forsøg med nye redskaber og metoder til anlæg og pleje 
af løvtrækulturer med særlig vægt på bøgeselvforyngelser og 
oldenindsamling' benævnes kort løvtræprojektet. Skovteknisk In
stituts arbejde omfatter dels oldenindsamling, dels anlæg og pleje af 
løvtrækulturer. 

Projektarbejdet udføres via en styregruppe i samarbejde mellem 
Skov- og NaturstyreIsen, Dansk Skovforening, Skovbrugsinstitut
tet, Statens Forstlige Forsøgsvæsen og Skovteknisk Institut. De to 
førstnævnte står for finansieringen, Skovforeningen dog via en ræk
ke fonde. 

Olden indsamling 
I efteråret 1987 gennemførte SI en række praktiske forsøg med 01-
denindsamling på Gråsten statsskovdistrikt. laIt 14 forskellige me
toder blev afprøvet, bl.a. opsugning på dozet skovbund og opsam
ling i udlagte eller ophængte net. 

Forsøgene gav meget forskellige resultater. Trærystning over pre
senning havde de laveste omkostninger men også en relativt høj 
spildprocent, medens net- og presenningmetoder var dyrere men 
uden væsentligt spild. En evt. forberedelse af skovbunden kan ind
skrænkes til grenknusning eller fræsning. Dette kombineret med 
specielt udlægning af net er en særdeles rentabel metode. En grov
rensning i skoven blev forsøgt med en traktormonteret rensemaski-
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ne, der viste sig særdeles effektiv, men med for høje omkostninger. 
Forsøgene har givet anledning til et udviklingsprojekt omkring 

opsugnings- og pickup systemer tiloldenindsamling finansieret af 
Skov og Naturstyreisen. I samme projekt udvikles en mindre frøren
semaskine til grovrensning i skoven. 

En endelig rapport over oldenindsamlingsforsøgene i efteråret 
1987 vil foreligge i juni 1988. Endvidere er der planlagt artikler i fag
tidsskrifter i eftersommeren 1988. 

Anlæg og pleje af løvtrækulturer 
Formålet med forsøgsarbejdet er ved forsøg og indsamling af prak
tiske erfaringer at undersøge mulighederne for at øge sikkerheden 
og reducere omkostningerne ved anlæg og pleje af løvtrækulturer 
med hovedvægten lagt på bøgeselvforyngelser. 

De praktiske erfaringer er indsamlet under en besøgsrunde til 20 
danske og 2 sydsvenske skovdistrikter. Redskaber og metoder til 
anlæg og pleje af især bøgeselvforyngelser er blevet diskuteret med 
udgangspunkt i de lokale erfaringer. I nogle foryngeiser er der 
foretaget en opgørelse af plantetal og ukrudtsbestand, ligesom der 
er gjort notater om bevoksningsforholdene iøvrigt (lysningsgrad, 
jordbund m.m.). Det er hensigten i de kommende år at følge 
udviklingen i disse foryngeiser med henblik på at få et klarere billede 
af årsagerne til den store planteafgang, som ofte ses i selvforyn
gelser. 

Efter besøgsrunden er der anlagt forsøg med syv forskellige jord
bearbejdningsmetoder inden oldenfald. Ved disse forsøg afprøves 
nogle af de metoder, som besøgsrunden havde vist at være praksis i 
dag. Det er tilstræbt at vælge bevoksninger med forskellige vækst
vilkår, der repræsenterer nogle af de forhold, man ofte vil stå overfor 
i danske bøgebevoksninger. Forsøgene vil blive fulgt gennem de 
kommende år m.h.t. antal og højdeudvikling af bøgeplanter samt 
ukrudtsvegetationens udvikling. 

De praktiske erfariger fra besøgsrunden er beskrevet i besøgsrap
porter fra hvert distrikt, udarbejdet i samarbejde med distrikterne. 
Besøgsrapporterne sammenfattes i een rapport, hvori også indgår 
erfaringer, der er høstet i forbindelse med forsøgene. 

De praktiske erfaringer viser, at der hersker stor usikkerhed om 
anlæg og pleje af bøgeselvforyngelser. Imidlertid har skovdistrikter
ne allerede prøvet en lang række forskellige redskaber og metoder, 
som har givet mange interessante resultater. Det er meget sandsyn
ligt, at der kan opnås en betydelig forbedring af selvforyngelsernes 
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kvalitet ved et metodevalg, som i høj grad tager udgangspunkt i de 
naturgivne forudsætninger. 

Projektet forventes afsluttet i 1989. 
Dokumentation: 
MADSEN, P.: Redskaber til brug ved anlæg af bøgeselvforyngelser. Skoven 8, 1987. 
REVENTLDW, o. og P. MADSEN: Selvforyngelseafbøg på Hverringe skovdistrikt. 

Skoven 8, 1987. 

Jordbearbejdning (NSR projekt) 
I 1987 er studeret to udstyr til jordbearbejdning og samtidig opryk
ning af selvsået løvtræopvækst. 

l. Loft kulturplov er et velkendt redskab i dansk skovbrug. Ploven 
laver en stribevis afrømning af humuslaget. 

2. Rotorharven (KE-Amazone) giver en opblanding af jorden i 2,7 m 
bredde. Redskabet kan således bruges både til stribevis og flade
behandling. 

Loft kulturplov arbejder godt og er ikke følsom for mindre kvas
mængder. Den mineralblottede plantefure er 40-60 cm bred. Ploven 
synes at kunne rykke en delløvtræplanter fri af jorden. Mange har 
dog stadig en vis rodkontakt, og den endelige vurdering af metoden 
må vente til 1988. 

Rotorharven viste sig meget robust, men havde visse problemer 
med at klare de vanskelige forhold i skoven (store stød, grene og 
ujævn jordbund). Redskabet beskadigede en stor del af de uønskede 
løvtræplanter, men de fleste bevarede rodkontakten med jorden, så 
de vil sikkert overleve. På grund af rotorharvens større arbejdsbred
de har den en præstation på 0,7 ha/time, hvor Loftploven under 
samme forhold bearbejder 0,5 ha/time. 
Dokumentation: 
PETERSEN, F.B.: Forsøg med jordbearbejdningsudstyr til bekæmpelse af ær. En 

NSR-rapport. Stencil 1987-11-23. IO s. 

Løvtræbekæmpelse (NSR projekt) 
I 1986 blev der anlagt et forsøg til belysning af behandlingstidspunk
tets indflydelse på effekten af en påsmøring af herbicid på ærstubbe. 
Forsøgets anlægsfase strakte sig fra november 86 til juli 87. De fore
løbige resultater viser bedst virkning ved behandling i december og 
dårligst virkning i marts måned. Forsøget følges frem til 1989. 

Et i 1984 påbegyndt forsøg med to nye herbicider til stubbehand
ling, Herbatox M500 ES og Arsenal, er afsluttet inden for rammerne 
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af dette projekt. Herbatox M500 ES (MCPA-ester) har virket meget 
dårligt på ær. Arsenal (imazapyr) har virket meget fint i koncentra
tioner på 8070 af handelsvaren. Arsenal har givet en helt tilfredsstil
lende effekt igennem tre vækstsæsoner - det er væsentligt bedre end 
Roundup kan gøre. 

Rojningsudstyret 'Selektiv' er afprøvet på ær. Afprøvningen om
fatter både en præstationsrnæssig vurdering og en bedømmelse af 
den biologiske virkning på ær. Redskabet er ret dyrt, og kun ved me
get små stamtal ( < 4000 stammer/ha) kan det konkurrere økono
misk med en kratrydningssav. Den biologiske effekt på ær er kun 
nogenlunde tilfredsstillende ved små dimensioner ( < ca. 30 mm). 
Dokumentation: 
CHRISTENSEN, P.: Afsluttende rapport over kemikalieforsøg T 26. Stødbehand

ling af ær med Herbatox M 500 ES og Arsenal på Esrum skovdistrikt. En NSR rap
port. Stencil 1987-11-20. 

- : Foreløbig rapport over kemikalieforsøg T 27. Behandlingstidspunktets indflydelse 
på bekæmpelse af ær på Valbygård skovdistrikt. En NSR rapport. Stencil 
1988-05-11. 

PETERSEN, F.B.: Afprøvning af Selektivmetoden. Stencil 1987-10-09. 

Snudebillebekæmpelse 
Teknologirådet har sammen med Skov- og Naturstyreisen, Skovbru
gets Arbejdsgiverforening og flere skovbrugsfonde finansieret un
dersøgelsen af pesticidpåføringsteknik ved snudebillebekæmpelse. 
Undersøgelse er afsluttet i 1986, og den afsluttende rapport kom i 
foråret 1987. 

Der er etableret to nye forsøg med rodhalssprøjtning med spray
dåser, en behandling, der viser lovende muligheder. 
Dokumentation: 
CHRISTENSEN, P.: Snudebillebekæmpelse. SI-rapport 1-1987. 
- : Afsluttende rapporter over kemikalieforsøg I 15 A og B. Afprøvning af insekticider 

og metoder til forebyggelse af snudebilleangreb på Frederiksborg og Nødebo 
statsskovdistrikteT. Stencils 1987-12-11. 

- : Foreløbige rapporter over kemikalieforsøg I 17 A og B. Afprøvning af spraydåser 
og insekticider til forebyggelse af snudebilleangreb på Tisvilde-Frederiksværk og 
Esrum statsskovdistrikter. Stencils 1987-12-21. 

CHRISTENSEN, P. og B. BEJER: Resultater fra de senestesnudebilleforsøg. Skoven 
4, 1987, s. 172-173. 

- : Snudebillebekæmpelse 1988. Skoven 4, 1988, s. 130-131. 

Museatværgning 
I efteråret 1987 blev i samarbejde med Statens Skadedyrlaboratori
um og Landbohøjskolens Zoologiske Institut anlagt to forsøg i bøg 
med diverse repellenter mod markmus. Resultaterne af forsøgene vil 
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foreligge sommeren 1988. Forsøgene er finansieret af Skov- og Na
turstyreisen og forskellige kemikaliefirmaer. 

Herbicidanvendelse i hedekulturer 
I efteråret 1987 etableredes fem forsøg i Midt- og Sønderjylland for 
at belyse nytten af herbicidanvendelse i hedekulturer med rødgran. 
Forsøgene, der er anlagt i samarbejde med Statens Forstlige For
søgsvæsen, følges med vurderinger og trærnålinger frem til 1990. 
Undersøgelsen finansieres af Skov- og Naturstyre!sen. 

Vækstregulering af juletræer 
Mange juletræer udvikler i de første vækstår en lav og tæt vækst
form, hvorefter de har tendens til at blive åbne og langstrakte med 
stor afstand mellem grenkransene, hvilket ofte medfører en uønsket 
juletræsform. 

Der blev i 1986 etableret forsøg med vækstreducerende midlers ef
fekt på nordmannsgran. Resultaterne var efter to års forløb, at Bon
zi hverken første eller andet år påvirkede skudlængderne. De største 
koncentrationer gav helt ubetydelig visnen af nålespidserne. 
Ethrel-480 gav første år en vis vækstretardering af topskuddene, 
men ikke af sideskuddene. Andet år var der en væsentlig kraftigere 
(nok for kraftig) væksthæmning af topskud, mens et stort antal si
deskud slet ikke brød. I behandlingsåret opstår der kraftige, uaccep
table gulfarvninger af de sprøjtede nåle. Misfarvningerne kamou
fleres efterhånden. Antergon MH 180 havde første år slet ingen virk
ning, bortset fra en mørkgrønfarvning af de sprøjtede nåle. Andet år 
skete der næsten totalt drab af sideknopperne og en del topknopper, 
der så ikke brød. 

Den foreløbige konklusion af forsøget er, at Bonzi tilsyneladende 
er virkningsløs på nordmannsgran. Ethrel og Antergon må forelø
big frarådes anvendt på nordmannsgran, indtil flere resultater om 
tidspunkter og koncentrationer foreligger. Ønskes Ethrel og Anter
gon alligevel anvendt, må sideskuddene under ingen omstændighe
der rammes. 
Dokumentation: 
CHRISTENSEN: P.: Afsluttende rapport over kemikalieforsøg TOL 17. Vækstretar

dering af nordmannsgran på Svenstrup skovdistrikt. Stencil 1988-02-10. 

Rekvirerede opgaver for kemikaliebranchen 
I lighed med tidligere år har instituttet anlagt en række kemikalie
forsøg for kemikaliebranchen. Forsøgsarbejdet har i forhold til tid-
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ligere år fået et øget omfang. Snudebilleforsøgene og forsøgene med 
bekæmpelse af løvtræopvækst er omtalt ovenfor. 

Både Gardoprim 500 FW (terbuthylazin) og A 7627 har kunnet 
bekæmpe græs og tokimbladet urtevegetation tilfredsstillende uden 
at skade Rosa carolina. 

Velpar L (hexazinon) udbragt med diverse typer CDA-sprøjter 
(Micron Herbi og Agama) har givet meget varierende ukrudtsvirk
ning p.g.a. den noget usikre doseringsnøjagtighed, der er ved flere af 
de afprøvede sprøjter. 

Udsprøjtning af Matrigon (chlopyralid) har givet samme effekt 
på ukrudtet ved udsprøjtning i Micron Herbi sprøjten som ved brug 
af store væskemængder. Ingen af sprøjteteknikkerne har givet an
ledning til skader på nordmannsgran. 

I et orienterende forsøg har både EXP 4233, Garlon 300 (trichlo
pyr ester) og Sinbar (terbacil) givet nålemisfarvninger ved udbring
ning over nybrudte rødgraner. Karmex DW (diuron) har i samme 
forsøg ikke givet nogensomhelst skader, end ikke på udsprungne 
skud. 

I 1987 blev gennemført tre store forsøg med ædelgranlus på nord
mannsgran. De fleste pyrethroider synes egnede til bekæmpelse; 
permethrin synes dog noget ringere end de øvrige. 

Endvidere udførtes tre tolerance forsøg med insekticidet Cym
bush (cypermethrin-granulat) på nordmannsgran, nobilis og rød
gran. Midlet synes efter granernes udspring at kunne give nålemis
farvninger på svækkede træer eller grene. Før udspring optræder 
der ingen skader på nogen af træarterne. 
Dokumentation: 
CHRISTENSEN. P.: Afsluttende rapport over kemikalieforsøg G 72. Afprøvning af 

Vel par og atrazin i rødgran på sandet jord på Tisvilde-Frederiksværk statsskovdi
strikt. Stencil 1988-01-26. 

- : Afsluttende rapport over kemikalieforsøg G 73. Effekten på canadisk bakkestjer
ne og nordmannsgran af Asulax og Karmex på Humleore skovdistrikt. Stencil 
1988-01-13. 

- : Afsluttende rapport over kemikalieforsøg G 74. Bekæmpelse af gederams i rødg
ran med Vel par og Asulax på Sorø Akademis skovdistrikt. Stencil 1988-03-18. 

- : Afsluttende rapport over kemikalieforsøg G 75. Bekæmpelse af bjergrørhvene i 
sitkagran med Velpar på Jægerspris skovdistrikt. Stencil 1988-05-16. 

- : Afsluttende rapport over kemikalieforsøg G 76. Bekæmpelse af padderokke i 
nordmannsgran med Garlon på Lounkær skovdistrikt. Stencil 1988-02-11. 

- : Afsluttende rapport over kemikalieforsøg G 77. Afprøvning af Velpar-atrazin
blandinger i rødgran på Sorø Akademis skovdistrikt. Stencil 1988-05-24. 

- : Afsluttende rapport over forsøg G 78. Afprøvning af forskellige dækmaterialer i 
nordmannsgran på Boller statsskovdistrikt. Stencil 1988-02-04. 

- : Afsluttende rapport over forsøg G 79. Afprøvning af forskellige dækmaterialer i 
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nordmannsgran på Boller statsskovdistrikt. Stencil 1987-06-16. 
- : Foreløbig rapport over kemikalieforsøg G 86. Afprøvning af Gardoprim 500 FW 

og A 7627 på Rosa carolina i Ishøj kommune. Stencil 1988-02-10. 
- : Afsluttende rapport over kemikalieforsøg G 88. Sprøjtning af Matrigon med tryk

sprøjte og Micron Herbi '87 på Humleore skovdistrikt. Stencil 1988-01-12. 
- : Afsluttende rapport over kemikalieforsøg G 89. Afprøvning afEXP 4233, Garlon 

300, Karmex DW og Sinbar på Skjoldenæsholm skovdistrikt. Stencil 1988-02-04. 
- : Afsluttende rapporter over kemikalieforsøg I 18 A, B og C. Afprøvning af insekti

cider til bekæmpelse af ædelgranlus ved Ringsbjerg, Jægerspris og Jyderup. Sten
cils 1987-12-08 og 1987-12-16. 

- : Afsluttende rapporter over kemikalieforsøg TOL 20, 21 og 22. Nordmannsgrans, 
nobilis' og rødgrans tolerance over for Cymbush på Skjoldenæsholm skovdi
strikt. Stencils 1987-12-12, 1987-12-22 og 1987-12-22. 

Skovenergi 
Udnyttelse af marginale træressourcer fra skovene til brændsel (EF
projekt) 

Lagring af chunk og flis 
11987 opgjordes de i 1986 påbegyndte lagringsforsøg. I chunken var 
tørstof tabet gennemsnitligt 0,3070 pr. måned mod 2,9070 i flis, der 
blev lagret til sammenligning. Chunk, der var overdækket med pre
senninger, holdt stort set samme vandindhold igennem lagringsperi
oden. I chunk, der ikke var overdækket, steg vandindholdet til om
kring 60070. Tabet af energiindhold i gennemsnit pr. måned var i den 
overdækkede chunk 0,2070, i den udækkede 1,2070 og i flisen, der var 
overdækket 3,3070. 

Bedre presenninger til dækning af flis 
Den i vinteren 1986/87 anlagte afprøvning af tre slags presenninger 
påj Thy statsskovdistrikt blev opgjort i 1987. To lag vævet, damp
gennemtrængelig 100 g/m2 polyætylen blev sammenlignet dels med 
en Monarflex Super presenning af 0,25 mm damptæt forstærket po
lyætylen, dels med almindelig sort landbrugsfolie af 0,25 mm damp
tæt polyætylen. Det viste sig, at selvom vandindholdet i stakkens 
tørre indre var væsentligt lavere i den del af stakken, der var over
dækket af dampgennemtrængelige presenninger, var det yderste lag 
af våd flis større under de dampgennemtrængelige presenninger end 
under de damptætte. I gennemsnit var vandindholdet dog lavest un
der de dampgennemtrængelige presenninger, men forskellen var så 
lille, at den må betegnes som betydningsløs. 
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Flishugning i vanskeligt terræn 
Studierne af Lindenborgs flisprocessor fortsatte i 1987 og blev af
sluttet med en rapport i begyndelsen af 1988. Ved studierne sam
menlignedes to bevoksninger, som kun adskilte sig ved terrænfor
holdene, idet den ene var plan og den anden bakket. Analyserne af 
studieresultaterne viste at der faktisk kun var lidt forskel, og at for
skellen muligvis skyldtes forskel i den gennemsnitlige træstørrelse. 

Et studie af udkørsel af trædele indledtes efter sommerferien. Det 
specielle fældemønster blev studeret, og efter sommertørring blev 
udkørsel af trædele studeret. Til dette formål låntes en specielt ind
rettet udkørselstraktor fra Holmen Skog i Sverige. Umiddelbart ef
ter udkørslen flishuggedes en trediedel af den udkørte stak med en 
storflishugger, som var lejet til formålet. Udkørselstraktoren opnåe
de en præstation på ca 10 rm flis per time, storflishuggeren ca 35 rm 
per time. Forsøget fortsættes i 1988 med et lagringsstudie af den re
sterende del af stakken. Forsøgsrapporten forventes at foreligge til 
sommer 1988. 
Dokumentation: 
BAADSGAARD-JENSEN, J.: Storage and energy economy of chip and chunk piles. 

Exploitation of Marginal Forest Resources for Fuel, Research Report No. 2. Skov
teknisk Institut 1988. 

HEDING, N. og K. JEILSØ: Improved Tarpaulin Materials for rain protection of 
small chip piles. Exploitation of Marginal Forest Resources for Fuel, Research Re
port No. l. Skovteknisk Institut 1988. 

KOFMAN, P.D. : Improved chipping technology for adverse terrain conditions. Ex
ploitation ofMarginal Forest Resources for Fuel, Research Report No. 3. Skovtek
nisk Institut 1988. 

Askeundersøgelse 
En mindre undersøgelse af askens indhold af radioaktive stoffer har 
afsløret, at aske fra flisfyrede varmeværker ikke er sundhedsskadeli
ge, og at strålingsniveauet kun er en lille smule over den naturlige 
baggrundsstråling. Undersøgelsen er afsluttet. 

Energiskov 
Energiministeriet betaler under Energiforskningsplan 86 Skovtek
nisk Institut for at følge med i den internationale forskning vedrø
rende anvendelse af pil og poppel til energiproduktion. Instituttet 
har holdt foredrag herom i Akademiet for de Tekniske Videnskabers 
møderække »Nye plantekulturer og dyrkningsformer i dansk jord
brug«. De foretagne undersøgelser og beregninger indicerer så store 
produktionsomkostninger og så små produktionsudbytter i stor-
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drift, at økonomien er tvivlsom. Statssubsidiering er formentlig på
krævet for at nå lønsom drift. 
Dokumentation: 
HEDING, N.: Er der basis for etablering af energiskove i Danmark? Nye plantekultu

rer og dyrkningsformer i dansk jordbrug. ATV 1988. 
- : Renæssance for pilen og poplen. Landsbladet 1987. 

Administration af lEA projektet »Harvesting Early Thinnings for Energy« 
I 1987 samledes samtlige nationale projektbeskrivelser i et projekt
katalog, der blev uddelt på årsmådet i Skotland. Kataloget er et vig
tigt led i informationsudvekslingen mellem forskningsinstitutioner
ne i de deltagende lande. 

Skovning og råtræleverancer 
Nye sønderdelingsmetoder og anvendelsesmuligheder for affaldstræ 
Projektet har til formål at undersøge nye sønderdelings- og anven
delsesmuligheder, der på langt sigt kan fremme en bedre udnyttelse 
af affaldstræ til industri- og energiformål. 

I 1987 er der udover opgørelsen af chunk-lagringsforsøgene, som 
er omtalt ovenfor, foretaget en systematisk gennemgang af de krav 
til sønderdelt træ, som stilles fra forskellige anvendelsesmuligheder, 
samt forskellige sønderdelingsprincippers egnethed til at opfylde 
disse krav. Ud fra dette er der angivet mulige udviklingsveje for 
fremtidige sønderdelingsmaskiner. Chunk er et af de produkter, 
som kan få større udbredelse i fremtiden. Under projektet er der 
frembragt et konkret forslag til en fremtidig chunkhugger, som skal 
danne grundlag for udvikling af en dansk chunkhugger i 1988. 
Dokumentation: 
BAADSGAARD-JENSEN, J.: Sønderdeling og anvendelse af affaldstræ fra skove

ne. SI-rapport 1-1988. 

Industriel udnyttelse af marginale træressourcer 
Formålet med projektet er at indsamle og formidle viden om nye 
industrielle anvendelsesmuligheder for marginale træressourcer. 
Projektet påbegyndtes i slutningen af året, hvor instituttet er ind
trådt i det af ATV nedsatte lignocellulose-udvalg. Udvalget skal vur
dere det fremtidige behov for forskning og uddannelse i relation til 
industriel anvendelse af lignoceIIulose. I 1988 vil en række industri
er, som kunne være interesseret i at anvende marginale træressour
cer, blive kontaktet. 
Dokumentation: 
BAADSGAARD-JENSEN, 1.: ATVs lignocellulose-udvalg: Status rapport for træ

området. Stencil 1987-10-27. 
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Nye afregningsprincipper 
Som nævnt i årsberetningen for sidste år opstillede instituttet i 1986 
et forslag til forenklet akkordafregning. Forslagets tariffer beregnes 
på basis af gældende overenskomst og sigter mod, at den totale løn
sum er af samme størrelse som efter gældende overenskomst. 

Forslaget blev afprøvet på en række distrikter i 1987. 

Studie af Gremo skovningsmaskine 
Der udførtes en sidste vurdering af målesystemet, og Skov- og Na
turstyreIsen modtog en rapport. Hermed er projektet afsluttet. 
Dokumentation: 
KOFMAN, P.D.: Skovning af cellulosetræ og småtømmer med Gremo TH 25 . Studi

er på Kronborg statsskovdistrikt 1984-86. Stencil 1987-01-22. 

Maskinteknik 
Maskinudvikling 
Som et led i Skov- og NaturstyreIsens maskinudviklingsprogram har 
SI sammen med Loft Maskinkompagni ApS udviklet en udslæb
ningskran. Ideen med en udslæbningskran er især kendt fra USA og 
Vesttyskland, hvor den benyttes på de såkaldte »skidders«. Den nye 
midjestyrede Valmet 800 H traktor minder en hel del om disse skid
ders, omend transmission og førerplads er anderledes på Valmet 800 
H. Her er der tale om en fuldhydrostatisk maskine med 1800 vend
bar førerplads. Hertil kommer, at traktoren har lift og mekanisk 
kraftudtag, således at den er fleksibel til løsning af forefaldende ar
bejdsopgaver på et dansk skovdistrikt. 

Udslæbningskranen består af en svær vippearmskran monteret 
på en drejekrans. Kranarmens opbygning muliggør et bruttoløfte
moment på ca. 50 kNm, svarende til ca 5 tons på 1 m arm. Krangrab
ben er baseret på en modificeret Loft 1250 tang. I drejekonsollen er 
endvidere indbygget et hydraulisk 5 tons Indslevspil. Dette spil er et 
hjælpespil, som kun bruges, hvor kranen ikke kan række. Det for
ventes, at udslæbningskranen vil have større præstation end en til
svarende hydraulisk tang, alene på grund af sin større rækkevidde. 

Ved udslæbning af plankekævler vil man alene anvende udslæb
ningskranen kombineret med skjold monteret i liften. Udslæb
ningskranen vil ved udslæbning i f.eks. bøgeselvforyngelser være 
mere skånsom over for opvæksten end en tilsvarende hydraulisk 
tang. 

Ved udslæbning af uafkortet nåletrætømmer vil præstationen 
kunne øges væsentligt ved montering af en klembanke i liften, idet 
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en sådan klembanke vil kunne fastholde et større antal stammer un
der udslæbningen, og kranen derfor i dette tilfælde kan anvendes til 
at lægge stammeenderne op i klembanken. 

Udslæbningskranen vil i forbindelse med en efterspændt vogn 
kunne udkøre afkortet træ, omend kranens bevægelsesdiagram ikke 
er så velegnet som på almindelige læssekraner. Kranen er forberedt 
for montering af grab med rotor. 

Endelig kan udslæbningskranen forsynes med en ekstra vippe
arm med to sæt gribearme, således at kranen kan anvendes til træ
vending, samtidig med at rækkevidden øges til ca. 7 m. Trævending 
består i, at stammer, der ligger nogenlunde vinkelret på ud slæb
ningsretning, kan fastholdes af de to sæt gribere, rejses til lodret stil
ling, drejes ca. 90° og lægges ned i f.eks. klembanken for videre ud
slæbning. Ved denne metode vil præstationen formentlig blive øget 
i forhold til radiostyret spil, men især skaderne på bevoksningens 
træer vil blive væsentligt reduceret. 

I begyndelsen af 1988 vil Skov- og NaturstyreIsen iværksætte en 
grundig testning af både udslæbningskran og Valmet 800 H traktor. 

Maskintests 
I 1986 indledte instituttet en systematisk test af skovmaskiner og 
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redskaber for herigennem at kunne give mere konkret rådgivning i 
forbindelse med maskinanskaffelser. I 1987 er gennemført: 

- Gruppetest af udkørselstraktorer 
- Test af to skovspil, Igland Primette og Norse 640 
- Test af Igland Prima 5106 LH skovspil 
- Test af slagfaste sikkerhedsruder 
Gruppetesten af fire udkørselsudstyr gennemførtes i et kuperet 

løvskovsterræn på Fussingø statsskovdistrikt. Ved opmåling og regi
strering af ydelser og efter kørsel og læsning under varierende ter
rænforhold kunne der gives en beskrivelse og vurdering af: 

- Maskinopbygning 
- Førerpladsindretning og ergonomi 
- Terrænfremkommelighed 
- Pladsbehov 
- Arbejdskapacitet 
- Servicetilgængelighed 
- Driftsopfølgning 
Summen af disse oplysninger giver mulighed for at vurdere ma

skinernes brugsværdi i relation til anskaffelsespris og alternativt ud
kørselsudstyr. 
Dokumentation: 
B0LLEHUUS, E. og S. HONORE: Udkørselstraktorer. Test af Valmet-Rollo 705-4 

med FMV-Moheda vogn, Norcar 490, Gremo 604 og Gremo 804. Si-rapport 
2-1987. 

Testen af de to skovspil Igland Primette og Norse 604 er sket, fordi 
vi er bekendt med, at Arbejdstilsynet er ved at udarbejde en ny med
delelse vedrørende skovspil. Kravene til skovspil vil blive større, især 
hvad angår betjening og afbremsning. På denne baggrund bad 
Skov- og Naturstyreisen SI foretage en test af ovennævnte to spil, 
som begge er radiobetjente, har en trækkraft på 40 kN og er monte
ret med automatisk bremse. 

Igland Primette spillet opfylder umiddelbart de forventede krav, 
hvorimod Norse 640 spillet ikke umiddelbart opfylder kravene, men 
formentlig ved modifikation af den hydrauliske betjening vil kunne 
opfylde de kommende krav. 
Dokumentation: 
B0LLEHUUS, E.: Test af to skovspil, Igland Primette og Norse 640. SI-rapport 

4-1987. 

Testen af Igland Prima 5106 LH er en naturlig fortsættelse af testen 
af skovspil. Også denne test er rekvireret af Skov- og Naturstyreisen. 
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Igland 5106 LH har en trækkraft på 46 kNo Også dette spil vil for
mentlig kunne opfylde de forventede krav fra Arbejdstilsynet. 
Dokumentation: 
B0LLEHUUS. E.: Test af Igland Prima 5106 LH skovspil. SI-rapport 5-1987. 

Testen af slagfaste sikkerhedsruder på traktorer er iværksat på op
fordring af Skov- og Naturstyreisen på baggrund af et ulykkestil
bud, hvor en knækket udslæbningskæde blev slynget gennem en så
kaldt sikkerhedsrude. 

I samarbejde med firmaet Rowitek blev der udviklet et specielt 
test-udstyr, hvor man affyrer et projektil mod ruder i forskellige 
monteringsrammer. Den vigtigste konklusion af testen er, at ruder 
skal være mindst 6 mm tykke, under visse monteringsforhold gerne 
9,5 mm. 
Dokumentation: 
B0LLEHUUS. E. og E. HOUMANN JAKOBSEN: Test af slagfaste sikkerhedsru

der. SI-rapport 6-1987. 

Konsulentvirksomhed 
På det maskintekniske område har konsulentarbejdet især været 
rekvireret af de private skovdistrikter og entreprenører. De private 
skovdistrikter har især ønsket råd om valg af traktor, udkørselstrak
tor og diverse redskaber. Entreprenørerne har især henvendt sig om 
valg af skovningsmaskine eller oparbejdningsaggregat. Der findes 
efterhånden en del skovningsaggregater på markedet, men der er 
stor spredning på deres egnethed til danske forhold, ligesom kvalite
ten af det arbejde, de kan udføre, ofte er for ringe. Der synes derfor 
at være et betydeligt behov for en stramning af kravene til maskin
skovning. Afkvistningskvaliteten er ofte meget dårlig, ligesom 
længde- og diametermålene ligger uden for sortimenternes mini
mumsgrænser. 

Instituttet har hjulpet firmaet Loft med at få to udslæbningstæn
ger og en kulturplov afprøvet hos KWF i Tyskland. Afprøvningen 
omfatter både sikkerheds- og brugstests, og den forventes afsluttet 
i 1988. 

EDB opgaver 
Programudvikling 
SIWORK Field Data Collection System, et dataindsamlings- og 
tidsstudieprogram til den bærbare mikrodatamat Husky Hunter, er 
i 1987 solgt til flere lande, bl.a. Australien. Den nye version af pro
grammet, SIWORK ver. 1.2, rummer op til 15 tidselementer samt en 
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tællefunktion; desuden er datasikkerheden udbygget og brugerven
ligheden større. Et nyt og hurtigere SIWORK program er under ud
arbejdelse. Sproget er her Thrbo Pascal, og som noget nyt kommer 
programmet til at indeholde op til 28 valgfrie elementer, et rettemo
dul, printfaciliteter m.m. 

FIDAR Field Data Retrieval System, et generelt dataindsamlings
program, er under færdigudvikling og afprøvning. Programmet in
deholder design af automatisk nummerering og navngivning af flere 
forskellige variable. Programmet udvikles under NSR projektet 
»Skovteknisk forskningsmetodik«. 

Et flistørringsprogram til bestemmelse af vandindhold i bl.a. flis
prøver er udarbejdet og afprøvet på Husky Hunter. 

EDB-udstyr 
Fra Vandkvalitetsinstituttet (ATV) har SI overtaget en Zeus II med 
tilbehør. Maskinen skal anvendes til backup og standby. Herudover 
er anskaffet en IBM PS/2 model 60 med to diskettestationer, printer, 
mus m.m., en HP 7550 plotter, en 356 k Husky Hunter og to stk. bat
teridrevne Diconix Inkjet printere til Husky Hunter. 




