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1. Forord. 

I forbindelse med forfatterens beskæf
tigelse ved Skovstyreisens Handelsaf
deling i perioden august 1982 - septem
ber 1986 blev statsskovvæsenets 9 
sprinklerdepoter for nåletrætømmer 
efter november-stormfaldet 1981 in
spiceret ialt fire gange (aug/ sept. 1982, 
april/maj 1983, maj 1984 og maj / juni 
1985). 
Foreliggende artikel er udarbejdet på 
grundlag af iagttagelser og foto fra 
disse inspektioner suppleret med prak
tiske anvisninger og råd fra de implice
rede depotbestyrende savværker, som 
beredvilligt stillede sig til rådighed ved 
besigtigelserne og efterfølgende sam
taler. 
Egentlige undersøgelser har der ikke 
været mulighed for at foretage, lige
som bl.a . oplysningerne om de økono
miske forhold ved sprinklerdepone
ring er mangelfuldt belyst for flere af 
depoterne. 

2. Indledning. 

Ved dette århundreds hidtil væ rste 
storm den 24.-25. november 1981 
stormfældedes rundt omkring i lan
dets skove og plantager ca. 2,7 mill. m l 
nåletræ, heraf ca. I mill. ml på stats
skovvæsenets arealer. 
For at begrænse udbudet af nåletræ
tømmer samt for i videst muligt om
fang at kunne tilgodese den hjemlige 
savværksindustri mest muligt beslut
tede Skovstyreisen at vandlagre ca. 
300.000 m l nåletrætømmer samt at 
lade yderligere 20.000 m l oparbejde 
(lønskæring) og opmagasinere som 
fæ rdigvare. 
Med henblik herpå kontaktedes flere 
savværker rundt om i landet, og i løbet 

at vinteren 1982 indgik Skovstyreisen 
aftale om lagring af råtræ med føl
gende nåletræsavværker: 

Råtræmængde, ml 
Centralsavværket, Limiteret 38.000 
A/ S Nåletræsavværket JONI 30.000 
Skørping savværk . ... .. .. . 
Søholt savværk I/S . . ..... . 
Thorsted savværk ... .. . .. . 
Viskum skovs savværk .. . . . 
Palsgård savværk A/ S ... . . 
Holdbi savværk .. . . . ..... . 

28.000 
30.000 
20.000 
25.000 
22.000 
25.000 

lait 218.000 

Desuden etablerede statsskovvæsenet 
sit eget sprinklerdepot på Feldborg 
statsskovdistrikt indeholdende ca . 
18 .000 ml nåletrætømmer samt egne 
sødepoter i henholdvis Fussing sø 
(Fussingø statsskovdistrikt - 9.700 ml) 
og Esrum sø (Nødebo statsskovdistrikt 
- 10.000 ml). 
Endelig blev der indgået aftale med 
Centralsavværket, Limiteret om løn
skæring, opmagasinering og salg af 
ca . 20.000 m l fra de nordsjællandske 
statsskovdistri k ter. 

3. Lagring af nåletrætømmer. 

Sålænge nåletræers bark forbliver in
takt er det underliggende ved normalt 
godt beskyttet mod enhver form for 
veddestruktion . 
Når nåletræer skoves (eventuelt storm
fældes) brydes dette naturlige beskyt
telsesiag, og veddet blotlægges ikke 
alene i snitflader/ brudflader og af
kvistningssår, men også hvor barken 
iøvrigt beskadiges som følge at forskel
lige mekaniske påvirkninger. Samtidig 
afbrydes træets vandforsyning og 
gradvist mindskes veddets vandind
hold og erstattes af atmosfærisk luft. 
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Efterhånden som vandindholdet i ved
det reduceres udgør de blottede ved fla
der et fortrinligt spirings- og vækstme
die for forskellige veddestruerende or
ganismer. 
Under normale skovnings- og opar
bejdningsforhold når de veddestrue
rende organismer imidlertid ikke at an
rette nævneværdige skader på nåle
træveddet, inden stammerne forarbej
des på et savværk. Men i forbindelse 
med stormfaldskatastrofer kan der 
være behov for længerevarende lagring 
af råtræ, hvorunder stammernes ved 
gradvist kan blive destrueret af forskel
lige veddestruerende organismer (bak
terier, insekter og svampe). 
Ved den længerevarende råtrælagring 
søges denne fare elimineret, ved at for
ringe livsbetingelsen for de veddestrue
rende organismer mest muligt, enten 
ved at bevare eller nedsætte veddets 
vandindhold. 
Lagring af råtræ kan ske enten som 
tørlagring eller vådlagring. 
Ved tørlagring søges råtræets vandind
hold hurtigst muligt bragt ned under 
fibermætningspunktet (vandindhold 
30-40 070 af tørstofindholdet) ved af
barkning af råtræet eller ved opskæ
ring til færdigvarer. 
Tørlagring er en relativ bekostelig og 

Vand bundet til celtevæggene 

t 

B Udtørring Atmosfærisk 
tuft 

langsommelig lagringsmetode, som 
alene er velegnet i forbindelse med et 
stærkt begrænset lagringsbehov. 
Ved vådlagring derimod søges råtræets 
vandindhold opretholdt mest muligt 
til ugunst for de ved destruerende orga
nismer. 
Eventuel veddestruktion under våd
lagring forårsages hovedsagligt af 
svampe, medens insekt- og bakterie
angreb normalt kun optræder i be
grænset omfang og med begrænset 
virkning på træets styrkeegenskaber. 
De veddestruerende svampes virksom
hed kan modvirkes/undgåes ved såle
des at forringe livsbetingelserne for 
svampesporernes spiring og siden my
celiets vækst i veddet. 
For at de veddestruerende svampe kan 
spire og myceliet udvikle sig i råtræet s 
ved, skal følgende livsbetingelser være 
opfyldt: 

l) Omkring 20 % af veddets porevolu
men skal være fyldt med atmosfæ
risk luft. 

2) Temperaturen skal ligge i intervallet 
5-40° C, - optimale temperaturfor
hold er 20-30° C. 

3) Veddets vandindhold skal falde til 
30-100 % af tørstofindholdet (dvs . 
over fibermætningspunktet) - opti-

a) Vedcelle , fnskskovet nåle· 
træstamme. vandindholdet over 
40% af tørstofindholdet. 

b) Vedcelle nedtørret til fibermæt
ningspunktet. vandindholdet 
30-40% af tørstofindholdet. 

c) Vedcelle nedtørret til under f,
bermætningspu nktet. veddet be
gynder at svinde ind. 

Figur l. Fibermætningspunktet defineres som det "tidspunkt" hvor veddets celler ikke læn
gere indeholder frit vand, men kun vand bundet til cellevæggene. Fibermætningspunktet af
hænger bl.a. af træart, veddets rumvægt og stammedel. 
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malt vandindhold er 40-60070 af tør
stofindholdet. 

En opretholdelse af det sunde og friske 
råtræs "naturlige" vandindhold til 
ugunst for de veddestruerende svampe 
kan ske enten ved vandlagring i søer el
ler ved overrisling i sprinklerdepoter. 
Forholdene omkring vandlagring i 
søer vil ikke blive berørt nærmere i 
denne artikel, men her ska l nævnes, at 
statsskovvæsenet på baggrund af de 
indhøstede erfaringer fra sødepotet i 
Esrum sø og i Fussing sø sammenholdt 
med erfaringer fra sprinklerdepoterne 
må fraråde vandlagring af nåletræ
tømmer i søer ved fremtidige storm
faldskatastro fer. 

Træfugtigheden (u) i % af tørvægten. 
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Deponeringsomkostningerne ved vand
lagring i søer er relative store, ligesom 
værdiforringelsen af sødepotets øver
ste og ikke helt neddykkede lag stam
mer kan beløbe sig til et ikke uvæsent
ligt stort beløb. 
Lagringsskaderne i statsskovvæsenets 
sødepot i Esrum sø (1981-84) beløb sig 
således til ialt 28 kr./m ' råtræ. 
Endelig kan der på grund af forure
ningsfaren fremover forventes vanske
ligheder med myndighedernes godken
delse til etablering af et sødepot for nå
letræstammer. 
Vandindholdet i levende nåletræstam
mer varierer fra kerneveddets vandind
hold på omkring 40 070 af tørstofind
holdet til langt over 100 070 i splintved
det (de ca. IO yderste årringe). 

Figur 2. Eksempel på forskellene i 
stammeveddets vandindhold. (R. 
Trendelenburg og H. Mayer-Wege
lin: Das Holz als Rohstoff, Mun
chen 1955). 
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Desværre kan vandindholdet i det 
svampeinvasions truede kerneved ikke 
forøges nævneværdigt, uanset foran
staltning. Ifølge norske undersøgelser 
fandtes selv efter I Y2 års ophold i et sø
depot et uforandret vandindhold i det 
deponerede grantømmers kerneved . 
Tilsvarende iagttagelser er gjort i for
bindelse med sprinklerdepotet i Frøs
lev plantage (Moltesen m.fl . OST 
1974). 
Dette betyder, at ca. halvdelen af nåle
træstammernes rodsnitflade under 
vådlagring udgør et godt voksemedie 
for veddestruerende svampe. I top
snitfladen er faren knap så stor, idet 
kerneveddets andel her er noget 
mindre. 
I et sprinklerdepot er det muligt alene 
ved hjælp af en ganske tynd, ubrudt 
vandhinde at beskytte nåletræstam
mernes kerneved mod svampeangreb 
samt at bibeholde splintveddets høje 
vandindhold selv gennem flere års op
bevaring. 

Stammeendef1ader med belægning af for
skellige slimsvampe. Sø 82-17. 

Vandhindens svampehæmmende ef
fekt (iltbarriere) forstærkes yderligere 
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af den fauna af alger og bakterier, som 
hurtigt vil indfinde sig, og som bl.a. vil 
konkurrere om den tilstedeværende ilt
mængde i veddet. 
Eventuelt etablerede svampe vil ikke 
kunne udvikle sig i veddet (bortset fra 
Rodfordærver (Heterobasidion anno
sum, Trametes, Fomes annosus)), men 
vil dog kunne overleve selv længereva
rende perioder med forringede livsbe
tingelser og kan siden genoptage væk
sten, når de rette livsbetingelser er til 
stede igen. 
Flere af de veddestruerende svampe 
har sporekast hele året rundt, og spo
rerne spirer lystigt på alle blottede fri
ske vedflader. For i videst muligt om
fang at undgå dette, er det vigtigt, at 
der kun går kort tid (max. 14 dage) fra 
nåletræstammernes opskovning i 
skoven, og til at stammerne er bragt 
"under vand" i et sprinklerdepot. 
Kun sundt friskt nåletrætømmer (dvs. 
stammer med normalt vandindhold) 
bør indlægges i et sprinklerdepot, og 
barken, der udgør den bedst beskyt
tende emballage, bør i videst muligt 
omfang bevares intakt. 
Oparbejdning af storm fald i nåletræ
ernes saftstigningsperiode kan des
værre medføre ret så omfattende be
skadigelser og afskrab af stammernes 
bark. 
Tilsvarende vil oparbejdning af storm
fald med skovningsmaskiner medføre 
større eller mindre omfattende bark
skader, afhængig af udformningen af 
skovningsmaskinernes madeværk og 
afkvistningsaggregat. Dette forhold 
kan gøre det oparbejdede nåletrætøm
mer uegnet til længerevarende opbeva
ring i et sprinklerdepot. 
Alene det klem af stammernes bark, 
>om krangrabben på langtømmerlast
biler (eller udkørselsmaskiner med 
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Figur 3. Principskitse af pigge, som benyt
tes på skovningsmaskiners madevalser, og 
deres spormønster (Vadla, Kjell og G. Wil
helmsen, Oslo 1982). 

klembanke) udøver ved håndteringen 
af stammerne, giver ofte anledning til 
en kraftig brunfarvning \12 -3 cm ind i 
det underliggende ved, som efter flere 
års vådlagring får karakter af et " stødt 
æble". 
Hvorvidt nåletræstammer har et højt 
vandindhold eller ikke, kan let konsta
teres ved udtagning af boreprøver af 
splintveddet. 
Pibler der vand ud af boreprøven ved et 
let tryk mellem tommel- og pegefinger, 
ligger veddets vandindhold på om
kring 140070 eller derover af tørstofind
holdet og er dermed velegnet for våd
lagring. 
Renskæring af stammer inficeret med 
rodfordærversvamp kan ikke foretages 

omhyggeligt nok . I modsætning til de 
øvrige veddestruerende svampe har 
rodfordærversvampens mycelium kun 
beskedne krav til ilts tilstedværelse i 
veddet og klarer ofte at vokse videre i 
sprinklerdepoter. Der bør derfor altid 
skæres yderligere l meter af inficerede 
nåletræstammer, efter at alt synligt råd 
er fjernet. 

Stammeendeflade med frugtlegeme af 
Rodfordærver (Fomes annosus) . FE 85-26. 

4. Sprinklerdepot for nåletræ-
tømmer. 

Erfaringerne med længerevarende 
vådlagring (sprinkler- eller sødepot) 
her i landet stammer hovedsagelig fra 
stormfaldet i februar 1967 , hvor blandt 
andre statsskovvæsenet etablerede et 
sprinklerdepot på 45.000 m ] tømmer i 
Frøslev plantage (Moltesen m .fl . DST 
1974), og et sødepot på 29.000 m ] tøm
mer i Esrum sø. 
Endvidere har enkelte savværker igen
nem en årræ kke haft etableret mindre 
stødpudelagre i form af sprinklerdepo-
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ter ved det enkelte savværk, -lagre som 
dog i reglen kun har ligget i en kortere 
tids periode. 
Også fra udlandet foreligger der talrige 
erfaringer, som viser, at rigtigt udført 
vådlagring af nåletrætømmer i sprink
lerdepoter kan bevare dette friskt i ad
skellige år. 
Alle nåletræarter kan opbevares friskt 
i et sprinklerdepot i længere tid, hvilket 
dog forudsætter, 

• at der er tale om friske stammer med 
et vandindhold i splintveddet på 
over 100 070 af tørstofindholdet, 

• at stammernes bark i videst muligt 
omfang bevares intakt. Barken 
fungerer som et naturligt værn 
mod invasion af veddestruerende 
svampe og bakterier, 

• at renskæring af råd bliver udført 
meget omhyggeligt, dvs. at der 
skal skæres mindst l meter af infi
cerede stammer, efter at alt synligt 
råd er f j ernet, 

• at stammerne renskæres for brud. 
Brudflader på såvel roddel som 
topdel inficeres hurtigt (i løbet af 
de første 14 dage efter stormfal
det) af luftbårne svampesporer 
fra misfarvende eller veddestru
erende svampe, som altid findes i 
luften i tilstrækkelige mængder til 
at forårsage en infektion, hvis til
fredsstillende livsbetingelser iøv
rigt er til stede, 

• at der max. går 14 dage fra opskov
ningen til stammerne er bragt un
der vand, og 

• at stammefladerne, specielt bark
blottede flader så som rod- og 
topskæreflader, konstant holdes 
fugtig ved hjælp af en tynd, 
ubrudt vandhinde i lagringspe
rioden. 
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Topende som ikke er renskåret for brud . Sø 
84-23. 

Ved etablering af et sprinklerdepot er 
der en række forhold, som skal tages i 
betragtning og vurderes nøje, idet et 
forkert anlagt depot sidenhen kan 
medføre uoverskuelige økomoniske 
konsekvenser. 

4.1 . Vindbeskyttet lokalitet. 
I vort blæsende klima er det overor
dentligt vigtigt , at et sprinklerdepot 
placeres på en vindbeskyttet lokalitet 
(eksempelvis omgivet af læhegn, skov 
eller i en grusgrav) dels for at undgå 
stærk udtørring af tømmeret og dels 

Kraftig vind ændrer sprinklernes spred
ningsmønster. Stammerne til højre i bille
det overbruses ikke. PA 85-11. 



for i videst muligt omfang at kunne 
opnå en jævn vand fordeling over hele 
depotet trods kraftig blæst. 

4.2. Jordbunds- og terrænforhold. 
Et svagt skrånende, fladt terræn med 
bæredygtig jordbund og med mulig
hed for afdræning af "sprinklervan
det" er ideelt for etablering af et 
sprinklerdepot. 
Det er vigtigt at erindre, at selv sand
jord relativt hurtigt kan miste sin evne 
til at bære tung transport. Det øverste 
sandlag tilslemmes med barkpartikler 

Ubefæstet depotareal med dybe hjulspor. 
VI 85-2. 

med deraf følgende nedsat vandgen
nemtrængelighed. Tilsvarende vil et 
vandstandsende allag under depot
pladsen hurtigt medføre forsumpning . 
Det er tømningen af depotet, som kan 
give anledning til de største transport
problemer. Depotets veje får jo tilført 
samme vandmængde som tømmerstabler
ne, dvs. årligt omkring 6.000-11.000 mm 
vand (25-50 mm/døgn i ca. 220 dage). 
Sprinklerdepotet bør derfor altid anlæg
ges med et system af velbefæstede bilfa
ste veje, således at ud transporten af de
pottræet med langtømmervogne kan ske 
ubesværet selv efter flere års lagring. 

Depotet bør eventuelt også forsynes 
med et grøftesystem for hurtig afled
ning af "sprinklervandet". 

4.3. Byggetilladelse/zonelovstil-
ladelse. 

Ifølge by- og landzoneloven må bestå
ende bebyggelse og ubebyggede arealer 
i landzone ikke uden tilladelse tages i 
brug til andre formål end landbrug, 
skovbrug eller fiskerivirksomhed (By
og landzonelovens § 8) . 
Som følge heraf kan sprinklerdepoter 
ikke etableres uden zonelovsmyndig
hedens (amtsrådets) tilladelse, som an
søges gennem den lokale kommune 
(eksempel på ansøgningsskema, se bi
lag I). 
Amtsrådets tilladelse, der kan påkla
ges til Miljøankenævnet inden 4 uger 
fra tilladelsens meddelelse, forudsæt
ter som regel, at også amtsrådets god
kendelse i henhold til miljøbeskyttel
sesloven og vandforsyningsloven fore
ligger. 
En eventuel klagesag fra klageberetti
gede kan forhale depotets etablering 
eller føre til vilkår, som kan gøre det 
praktisk umuligt at etablere et sprink
lerdepot. 
Vilkårene kan eksempelvis være, at der 
ikke må opstå lugt, der i væsentlig grad 
virker generende for omgivelserne, eI
ler at støjen ved til- og frakørsel af de
pottræet samt støjen fra sprinklerne 
ikke må overstige et vist lydniveau målt 
i dB(A) ved nærmeste beboelse, lige
som der kan blive stillet krav om, at ge
nerende vandtåger som følge af 
sprinklingen ikke må drive ind over na
boejendomme og offentlige veje. 
Endelig skal der gøres opmærksom på, 
at fredningsbestemmelser eller forhold 
i relation til naturfredningsloven kan 
gøre det nødvendigt tillige at ansøge 
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det stedlige naturfredningsnævn om 
sprinklerdepotets etablering. 

4.4. Vandindvinding og vandafled-
ning. 

Etablering af et sprinklerdepot forud
sætter indvinding og afledning af 
"sprinklervand ". Tilladelserne hertil 
gives af amtsrådene i henhold til vand
forsyningsloven og miljøbeskyttelses
loven. 
Ifølge vandforsyningslovens § 18 
kræves der tilladelse til enhver form for 
vandindvinding, uanset om det drejer 
sig om indvinding af grundvand eller 
vand fra søer eller vandløb. 
Selvom man har en vandindvindings
tilladelse til markvanding eller van
ding af pyntegrønt, skal der normalt 
søges om en ny tilladelse til vanding af 
stormfaldstræ, idet den nødvendige 
vandmængde til et sprinklerdepot 
langt vil overstige, hvad der normalt er 
givet tilladelse til at indvinde til brug 
for markvanding. 
Vandindvindingstilladelser meddeles 
for et bestemt tidsrum (max. 15 år for 
grundvand og max. 10 år for overfla
devand) og gives af to omgange. 
Først meddeles en foreløbig indvin
dingstilladeIse som giver ret til at eta
blere det ansøgte indvindingsanlæg og 
til at foretage den fornødne prøve
pumpning, ligesom vanding må foreta
ges indtil udløbet af den foreløbige til
ladelse. Efter ansøgning meddeles så i 
anden omgang endelig indvindingstil
ladeIse, efter at amtsrådet med bag
grund i prøvepumpningen har vurde
ret, om den påtænkte indvinding påfø
rer trediemand væsentlige gener eller 
ulemper (udtørre omkringboendes bo
ringer og brønde) eller forringer om
givelsernes hidtidige tilstand. Her tæn
kes primært på søer og vandløb. 
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Den endelige vandindvindingstilla
delse kan eksempelvis blive givet på vil
kår af, 

• at boring og indvindingsanlæg er 
indrettet i overensstemmelse med 
gældende regler, 

• at der må indvindes op til en bestemt 
vandmængde pr. år (eks. 100.000 
kbm/ år) og pr. time (eks. 20 
kbm / time), 

• at den årligt oppumpede vand
mængde måles ved hjælp af en 
vandmåler, og indberettes til den 
stedlige kommune, 

• at der mindst 4 gange år ligt skal ske 
pejlinger af vandstanden i om
kringliggende ejendommes bo
ringer og brønde og, 

• at der ved og omkring boringen ikke 
må gødes, anvendes ukrudts- eller 
insektdræbende midler eller hen
lægges stoffer som kan forurene 
grundvandet. 

Eftersom "sprinklervandet", særligt i 
de første par måneder efter etablerin
gen, udvasker forskellige forurenende 
stoffer, bl.a . forskellige fenoler fra bar
kens garvestoffer og organisk materi
ale (se iøvrigt bilag II), kræves der tilla
delse til bortledningen af "sprinkler
vandet" efter miljøbeskyttelseslovens 
§ 11 ("Væsker og stoffer, der kan foru
rene grundvandet , må ikke uden tilla
delse fra miljøministeren udledes på 
jorden eller afledes til undergrun-
den . .. . ... ") og / eller § 17 ("Stoffer, der 
kan forurene vandet, må ikke tilføres 
vandløb, søer eller havet.. .. .. "). 
Tilladelsen til bortledning af "sprink
lervandet" vil normalt blive givet med 
det forbehold, at den til enhver tid kan 



tilbagekaldes eller ændres, hvis miljø
beskyttelsen gør det ønskeligt. 
Derudover kan tilladelsen indeholde 
bestemmelser om, 

• at sprinklervandet helt eller delvist 
skal recirkuleres ved opsamling, 
således at der alene skal suppleres 
med grundvand som kompensa
tion for fordampning og nedsiv
ning, 

• at der ikke forekommer overfladisk 
afstrømning af sprinklervand til 
omgivende arealer, 

• at sprinklervandet ikke kan føres til 
vandløb direkte eller gennem 
drænledninger eller, 

• at sprinklervandet ikke må tilsættes 
stoffer, der kan forurene grund
vandet. 

Nåletrætømmer, der er behandlet med 
kemiske insektmidler (eksempelvis lin
dan), må under ingen omstændigheder 
indlægges i et sprinklerdepot af hen
syn til faren ved udvaskningen af in
sektmidlet. 
Der skal gøres opmærksom på, at 
indvindings- og bortledningstilladel
ser først kan udnyttes efter udløbet af 
den generelle klagefrist på 4 uger fra 
datoen, hvor tilladelsen er blevet med
delt. 
Ansøgningsskemaer, se bilag III. 

4.5. Elektricitet. 
Adgang til elektricitet er næsten en 
nødvendighed for etablering af et 
større sprinklerdepot, uanset at det er 
muligt mekanisk at drive vandings
pumperne (bortset fra dykpumper) 
ved hjælp af en dieselmotor. Denne 
kræver i modsætning til elmotorer en 
del tilsyn og pasning, ligesom mulighe-

derne for at automatisere styringen og 
fordelingen af sprinklervandingen 
bliver stærkt begrænset. 

4.6. Afstand til savværk. 
Etablering af et sprinklerdepot medfø
rer meromkostninger til transport af 
tømmeret fra depot til savværk. 
Denne transportomkostning vil ikke 
helt kunne undgåes, men vil kunne re
duceres meget ved at placere sprinkler
depotet på eller i nærheden af det sav
værk, som skal oparbejde det depone
rede nåletrætømmer. 
Den nære beliggenhed af et savværk vil 
endvidere medføre en ikke uvæsentlig 
besparelse med hensyn til gennemfø
relsen af det nødvendige daglige tilsyn. 

4.7. Krav til nåletrætømmer som 
deponeres i et sprinklerdepot. 

Nåletrætømmer, som påregnes indlagt 
i et sprinklerdepot, skal være absolut 
friskt og med et højt vandindhold. 
Dette kan alene afgøres ved hjælp af 
den før omtalte borepropsprøve (se 
side 121), medens træernes nålefarve 
eller nålefald er uanvendelige som in
dikator for veddets vandindhold. 
Hvor længe nåletræernes vitalitet og 
dermed højt vandindhold kan opret
holdes i forbindelse med stormfald vil 
afhænge af træernes rodkontakt og 
vejrliget. 
I det kolde og fugtige vinterhalvår (ok
tober-marts) reduceres vandindholdet 
i træer med intakt bark kun ubetyde
ligt, medens vandindholdet i sommer
halvåret (april-september) meget hur
tigt kan synke ned omkring fibermæt
ningspunktet (vandindholdet 30-40 070 
af tørstofindholdet), med deraf føl
gende risiko for angreb af rådsvampe, 
som helt overvejende spredes med vin-
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Skovfyr med rødstribet lagringsskader før 
og efter afskæring af skive, maj 1983. HO 
83-36 og 37. 

den. Tilsvarende for opskovede nåle
træstammer, hvor udtørringen forlø
ber hurtigere som følge af de barkblot
tede snitflader og eventuelle barkskrab 
fra udslæbningen. 
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Fra opskovningstidspunktet og til at 
stammerne kommer "under vand" i et 
sprinklerdepot, bør der derfor max. gå 
14 dage for at mindske risikoen for an
greb af veddestruerende insekter, bak
terier eller svampe. 
Det er vigtigt, at opskovningen af 
stormfaldstræet, udslæbning, trans
port og ilægning i et sprinklerdepot 
nøje koordineres og afstemmes til hin
anden således, at alle arbejdsoperatio
ner kan forløbe jævnt. 
Alle nåletræarter kan deponeres gen
nem længere tid i et sprinklerdepot, 
men der er betydelige variationer i træ
arternes naturlige modstandskraft 
overfor angreb af blåsplint og ved d e
struerende svampe. 
Fyrretræarterne angribes hurtigst og 
alvorligst af blåsplintsvampe, der dog 
ikke medfører ændringer i veddets 
styrkeegenskaber, men alene en værdi
forringeise af færdigvarerne. Rødgran 
og ædelgran derimod angribes i 
mindre omfang af blåsplintsvampe. 
Med hensyn til angreb af veddestrue
rende svampe er kerneveddet i fyrre
træarterne, douglasgran og lærk me
get modstandsdygtigt, medens splin
ten let angribes. Tilsvarende er rødgra
nens og ædelgranens ved lidet mod
standsdygtigt. 
Afgørende for resultatet af en langtids
lagring er, at stammerne er uangrebet, 
når de indlægges, og at veddets vand
indhold i hele lagringsperioden for
bliver højt. 
Som tidligere nævnt skal stammerne være 
rens kåret for synligt råd og brudflader. 
Det kan være fordelagtigt på skov
ningspladserne at aflægge nåletræ
stammerne på en fast maksimal stan
dardlængde (eks. 20 meter) af hensyn 
til såvel den videre håndtering som op
bygning af et kompakt sprinklerdepot. 



RodsnitOade som ikke er blevet renskåret 
for råd. Sø 85-33. 

4.8. Råtræets dimensionsfordeling i 
et sprinklerdepot. 

En "forkert" dimensionsfordeling af 
nåJetræstammerne i et sprinklerdepot 
kan gøre det vanskeligt at opnå en opti
mal og lønsom opskæring af sprinkler
depotet i løbet af en given afviklings
periode. 
Problemet er størst for mindre og for 
specifikationsskærende savværker, der 
kun i begrænset omfang opskærer fær
digvarer til lager. 
Et optimalt og lønsomt skæreudbytte 
forudsætter, at råtræets dimensioner 

Sprinklerdepot 

% --------------------------
80----------------------------
60---------------------------

40---------------------------

20----,----f--------~~~ 

hele tiden søges afpasset til de aktuelle 
færdigvarers dimensioner og sorte
ringer. 
Alt afhængigt af et savværks "nor
male" opskæringsprogram kan der 
derfor være behov for, at nåletrætøm
merets forskellige diameterklasser er 
"ligeligt" repræsenteret. En opdeling 
af et sprinklerdepot i 2 adskilte partier, 
hovedsageligt indeholdende småt di
mensioneret nåletrætømmer (midtdia
meter 11-25 cm) og nåletrætømmer 
med midtdiameter > 25 cm, kunne 
være ønskelig. "Ekstra" stort dimensi
oneret nåletrætømmer bør under alle 
omstændigheder placeres særskilt i 
sprinklerdepotet. 

4.9. Opbygning af et sprinklerdepot. 
Ses alene på sprinklerdepotets oplæg
ning ud fra en vand- og energiøkono
misk synsvinkel, er det mest rationelt 
at opmagasinere nåletrætømmerel i en 
stor homogen og kompakt stabel, men 
i praksis er det tilrådeligt at opbygge 
sprinklerdepotet i adskilte sektionsop
delte stabler på max. 4 meters højde. 
Ved større stabelhøjde forøges risikoen 
for, at de nederste stammer ikke holdes 
fugtige i fuldt omfang, idet sprinkler
vandet via stammerne afledes til stab
lens yderkanter. 

Savværks tømmerleverance 

11-15 16-20 21~25 26-30 >30 CM 11-15 16-20 21-25 26-30 >30 

Diameterklasser for naletrætømmer 

Figur 4. DimensionsfordeJing i et sprinklerdepot og i et savværks råtræleverancer. 
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Opbygningen kan ske enten ved såkaldt 
længdestabling eller tværstabling. 
Uanset oplægningsmetode bør stam
merne lagvist endevendes dels af plads
hensyn, men også for at kunne opnå en 
god vandfordeling inde i selve træstab
lerne. 
Ensidig vendte stammer vil, som følge 
af den skrå oplægning, hurtigt lede 
vandet bort fra rodsnitfladerne, som 
har det største vandingsbehov (stor 
kerneandel med lavt fugtighedsind
hold). 

4.9.1. Længdestab/et sprink/erdepot. 
I et sprinklerdepot med længdestab
ling oplægges nåletræstammerne i 
stabler med stammeaksen orienteret 
parallelt med depotets vejsystem . 
Depotets opbygning i mange, mindre 
stabler gør det muligt "problemfrit" 
at sælge lageret stabelvist til flere for
skellige kunder. 
Stablernes indbyrdes afstand bør være 
så lille som praktisk muligt (max. % -
l meter) med henblik på at opnå en 
"dampmættet" atmosfære i stabel
mellemrummene, uanset vindpåvirk
ning. 
Ved ilægningen i depotet bør stam
merne endevendes dels af hensyn til at 
opnå en god stabling, men især for at 
sprinklervandet i videst muligt omfang 
bliver "afledt" til stammernes ende
flader, som det er overordentligt vigtigt 
at holde opfugtet. Endevendingen bør 
ske i 2lag og ikke vilkårligt af flere om
gange. Sidstnævnte vil besværliggøre 
borttransporten fra sprinklerdepotet. 
Desuden er det vigtigt, at stammeen
defladerne flugter i samme lodrette 
plan (eventuelt med svag baghæld
ning), således at sprinklervandet har 
mulighed for at løbe ned over alle en
defladerne. 
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Figur 5. Stabel med ensidigt oplagte stam
mer og stabel med stammerne lagvist ende
vendt. 

Stammerne kan stables med en natur
lig hældning på 45 ° i stabler med 
mindre eller større trapezformet 
tværsnit. 
Lastvognskraner kan normalt stable 
nåletræstammerne op til ca . 4 meters 
højde. 
I forbindelse med ilægningen (og ud
tagningen) af nåletræstammer i depotet 
kan man med fordel udlægge kørejern
plader mellem vejkant og lagerets kant, 
ligesom eventuelle grøfter kan dækkes 
med kørejernplader, der flyttes efter
hånden, som depotet fyldes op. 
Vedrørende længdestablet sprinklerde
pot se iøvrigt Feldborg statsskovdi
strikts depot side 148. 



Længdestablet sprinklerdepot. FE 84-5. 

Endefladerne er stablet i samme lodrette 
plan med svag baghældning. Sø 85-10. 

Endefladerne flugter ikke. de udragende en
der fungerer som tagudhæng. HO 83-20. 
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Tværstablet sprinklerdepot hvor nåletræstammerne lagvist er endevendt. Stammelaget til ven
stre i billedet (endefladerne vendt mod nord) oplægges først og derefter stammelaget til højre 
i billedet (endefladerne vendt mod syd). Sø 82-3 . 

4.9.2. Tværstab/et sprink/erdepot. 
I tværstablede sprinklerdepoter op
lægges nåletræstammerne vinkelret på 
depotets veje, - sædvanligvist i lange 
stabler. 
I modsætning til længdestablede de
poter er det vanskeligt at inddele og 
sælge et tværstablet sprinklerdepot i 
mindre sektioner. Mindste praktisabel 
salgsenhed er en hel lang stabel, som 
da meget vel kommer til at indeholde 
5-10.000 ml tømmer. 
Ved ilægningen skal stammerne ende
vendes i 2 lag, således at det øverste 
lags endeflader vender mod det mest 
sol- og vindudsatte verdenshjørne 
(syd) . Sprinklervandet vil da i vid ud
strækning blive "afledt" til denne ud
satte flades stammeendeflader, som 

130 

det er overordentlig vigtig at holde op
fugtet. 
Endvidere er det vigtigt, at stammeen
defladerne flugter i samme lodrette 
plan (eventuelt med svag baghæld
ning), således at sprinklervandet har 
mulighed for at løbe ned over alle en
defladerne. 
Ligesom ved længdestablet depot kan 
lastvognskraner normalt stable tøm
meret op til ca . 4 meters højde i et tvær
stablet sprinklerdepot. 
Etablerede vandafledningsgrøfter kan 
ved ilægningen dækkes med jern kø
replader, der flyttes efterhånden, som 

' depotet fyldes op. 
Vedrørende tværstablet sprinklerdepot 
se iøvrigt Søholt savværks depot side 
155. 



Ilægning af stammer i et tværstablet depot. Sø 82-1. 

4.10. Vandingen. 
Vandkvaliteten spiller for så vidt en un
derordnet rolle, hvad angår selve kon
serveringen af nåletrætømmeret. Salt
vand bør dog undgåes, idet saltind
trængning i veddet sidenhen vil korro
dere skruer og søm m.v. 
Faste urenheder i vandet derimod ud
gør et problem, idet disse vil medføre 
en øget slitage på sprinklere, automati
ske vandingsventiler, pumper m.m. Er 
man nødsaget til at recirkulere vandet, 
bør der etableres et passende stort 
opsamlings- og bundfældningsbassin, 
ligesom der bør indbygges passende 

filtre i sprinkleranlæggets pumpesy
stem. 
Den nødvendige vandmængde afhæn
ger primært af vejr og vind, men også 
stablingshøjden har betydning. 
Tommelfingerregel: "Der skal sprøjtes 
så meget vand ud over depotet, at selv 
de underste stammer holdes fugtige på 
hele overfladen". Ifølge hidtidige erfa
ringer anses en gennemsnitlig jævnt 
fordelt vandmængde på 25 mm pr. 
døgn i perioden april-oktober for at 
være tilstrækkelig. 
Men da vandingen aldrig vil være 

Opsamlings- og bundfældningsbassin . SK 82-6. 
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jævnt fordelt (bl.a. som følge af vind
drift), ligesom den øgede fordampning 
i perioder med solskin og stærk blæst 
forøger vandingsbehovet, bør sprink
leranlægget dimensioneres til, at der 
kan sprinkles med min. 50 mm vand pr. 
døgn. Vandet bør i videst muligt om
fang gives i dagtimerne og med korte 
tidsintervaller for at undgå udtørring 
af stammernes bark. 
Vandmængden og dens fordeling kan 
eventuelt kontrolleres ved opsætning 
af regnmålere forskellige steder i de
potet. 
Alt afhængig af sprinklerdepotets op
bygning vil det årlige vandforbrug an
drage 35.000-60.000 kbm/ 10.000 ml 
nåletræ ved daglig vanding i 7 måneder 
(april-oktober). Det kan være tilråde
ligt at udstrække vandingsperioden ud 
over den anførte vandingsperiode, så
fremt vinterhalvåret bliver meget 
mildt. Der bør tages højde for dette 
forhold i indvindings-og afledningstil
ladelsen. 
Som følge af andre hensyn vil det ofte 
ikke kunne lade sig gøre at placere 
sprinklerdepotet på en vindbeskyttet 
lokalitet. 

Derfor er det meget VIgtIgt, at 
vandingsanlæggets sprinklersystem 
dimensioneres således, at der finder en 
god overlapning sted de enkelte sprink
lere imellem, ligesom vandingsfeltet 
bør række godt ud over stablernes 
grundflade. 
Flytning af sprinklerne, alt afhængig 
af vindretningen, er ikke praktisabel. 
Vand, alge- og bakteriefauna gør stam
merne glatte og overordentlig farlige at 
færdes på. Det må tilrådes at anvende 
pigsko i forbindelse med reparations
arbejde på sprinkleranlægget. 
Vandingen af ende fladerne skal som 
følge af kerneveddets lave vandindhold 
og dermed store risiko for inficering 
med veddestruerende svampe være 
meget effektiv, hvilket kan lade sig gøre 
med etablering af en særskilt endefla
devanding med sektorvandere. 
Det er her vigtigt, at stammernes en
deflader flugter i samme lodrette plan, 
eventuelt hælder lidt bagover. 
I forbindelse med planlægningen og 
dimensioneringen af sprinkleranlæg
get skal man være opmærksom på, at 
påbegyndelsen af sprinklingen skal 
kunne ske kontinuerligt, efterhånden 

~-L--Ji4iF Vej Vej 

Figur 6. Tværsnit af tværstablet sprinklerdepot med 2 sprinklerledninger pr. stabel samt sek
torvandere for endefladevanding. 
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som tilkørselen af nåletrætømmeret 
finder sted. 
Vigtigt, at der kun går max. 14 dage fra 
opskovningen, og til at stammerne 
oversprøjtes med vand. 
r de første 3-4 uger efter vandingens 
iværksættelse bør den daglige vand
mængde fordobles for hurtigst muligt 
at få gennem fugtet de opstablede nå 
letræstammer. 
Endeligt skal nævnes, at håndteringen 
af de våde nåletræstammer i forbin
delse med udtagning af stammer fra 
sprinklerdepotet kan lettes ved, at van
dingen af et givent parti tømmer afbry
des 1-2 måneder forinden udtagnin
gen . Vandingen af endefladerne kan 
eventuelt bibeholdes. 

4 .11 . Sprinklingsudstyr 
Til overbrusning af et sprinklerdepot 
kan benyttes komponenter fra et al
mindeligt, stationært markvandings
anlæg. 
Fra en kraftig, som oftest nedgravet, 
fødeledning fra vandforsyningen kan 
vandet ved hjælp af automatiske styre
ventiler dirigeres rundt til sprinkleran
læggets enkelte sprinklerledninger 
med forud bestemte tidsintervaller. 
Sprinklerledningen kan bestå af 
aluminiums- eller stå lrør, som fåes i 
forskellige længder (eks. 6-7,5-9 me
ter) og dimensioner (eks . 70-76-89 
mm udvendig diameter) . På sprinkler
ledningen monteres anlæggets sprink
lere enten direkte eller på kortere eller 
længere standrør. 
Sprinklerne består af et frit drejeligt 
strålerør, som sidder monteret vinkel
ret i forhold til det vandrette plan. 
Strålerørets stigvinkel har betydning 
for, dels hvor langt vandstrå len når ud 
og dels, hvor følsom vandstrålen er 
overfor stærk blæst. 

1. Fodstykke 
2. Strålerør 
3. Dyse (konisk eller 

ringformet) 
4. Svingarm 
5. Væskeanslag 
6. SVingarmens fjeder 
7. Stop fo r svingarm 
8. Smørenipler 

" 

~'~> 
Stigvinklen (v) er normalt 30° 

Figur 7. Sprinklers opbygning (SR meddel
else nr. 800, 1966). 

Strålerør med lille stigvinkel og koni sk 
dyse er mindre vindfølsomme end strå
lerør med stor stigvinkel og ringdyse. 
r den forbindelse spiller vandtrykket 
også en rolle, idet lavt vandtryk giver 
store dråber og højt vandtryk flere små 
dråber. 
Sektorvandere er sprinklere, som er 
udstyret med en anordning, der be
grænser strålerørets rundtgående 
vandring (360°) til en mindre vinkel 
(eks . 120°). 
Vandfordelingen indenfor det cirkela
rea l, som en sprinkler kan dække, er ret 
uensartet, hvorfor det er nødvendigt 
med en god overlapning mellem 
sprinklernes vandstråler. 
Alt afhængig af sprinklerens vindføl
somhed ændres sprinklerens vandfor
delingskurve sig markant under blæ 
sende forhold . 
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Figur 8. Vandfordelingskurve for en enkelt sprinkler langs radien i det cirkelareal, den er i 
stand til at dække (SR meddelelse nr. 800, 1966). 
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Figur 9. Vandfordelingskurve for sprinkler med 30° stigvinkel og 4,2 mm ø dyse. Vandtryk 4,5 
atm. Middel vindhastighed = 5,84/se k. svarende til jævn vind, eller vindstyrke 4 Beaufors 
skala. ("Au s dem Walde" 1976. Mitteilungen aus der Niedersachisichren Landesforstverwal
tung). 
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Vandfordelingskurven for et helt 
sprinkleranlæg vil herudover bl.a. af
hænge af dimensioneringen og place-

ringen af såvel sprinklerledninger som 
sprinklere i forhold til hinanden. 
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~ r ! 
l! ! .... _________ ..... 
~ 8 ------------:A~t.::.;;;.;;.;:==:.:lI:~c:------
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--------------------------------------------
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A-------~ 
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A-------~ 
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Afstand fra sprinkler i meter 

B 10 12 14 16 

Stabe~ant B 

B 10 12 14 16 
C 

Figur la. Forskellige opstillinger a f sprinklerledninger og sprinklere samt tilhørende vand for
delingskurve r. 
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Figur IO, fortsat. 
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Sprinkleranlæggets pumpekapacitet 
kan med fordel opdeles i flere mindre 
pumper frem for en stor. Herved for
bedres mulighederne for at afpasse 
vandmængden til et givent forbrug. 
Dimensioneringen af et sprinkleran
læg bør kun overlades fagfolk med stor 
erfaring i projektering af rørvandings
anlæg. 

4.12. Daglige tilsyn. 
Den daglige pasning og tilsyn med 
sprinklerdepoter skal prioriteres meget 
højt. 
Sprinkleranlæggets enkelte kompo
nenter skal tilses dagligt således, at de 
utallige fejlmuligheder, der kan opstå 
med pumper, sprinklere, vandingsau
tomatik m.m ., kan blive rettet hurtigst 
muligt. 

Væltet Gardena-havevander. TH 85-18 . 

Væltet sprinkler. HO 85-10. 

Aflæsning af sprinkleranlæggets tryk
manometer kan eventuelt indarbejdes i 
den daglige tilsynsrutine. Ændringer i 
vandtrykket kan indikere fejl og ure
gelmæssigheder ved anlægget. 
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Hul på føderør til sprinkler. PA 85-28. 

Hul på sprinklerrør. JO 84-15. 

Hul på plastikfødeslange. Sø 84-3. 

140 



Defekt dyse. Stammernes bark udtørrer, krøller sammen for til sidst at falde af. HO 85-20. 

Ved sprinkleranlæggets etablering bør 
man sikre sig, at leverandøren af an
lægget ligger inde med et komplet re
servedelslager, således at reservedele 
vil kunne leveres fra dag til dag. 
I forbindelse med det daglige tilsyn bør 
det påses, at sprinklingen på trods af 
eventuel ændret vindretning fortsat 
dækker depottræet fuldt ud. 
Allerede efter 3-4 dage med manglende 
vanding, enten dette skyldes vinddrift 
eller fejl ved sprinkleranlægget, er der 
fare på færde. 
Den beskyttende bark på de sol- og 
vindeksponerede stammer tørrer ud og 
krøller sammen for til sidst at falde af. 
Hermed er der åbnet op for udtørring 
af splintveddet og deraf følgende ri
siko for invasion af veddestruerende 
insekter og svampe. 

4.13. Lagringsskader. 
Lagringsskader på nåletrætømmer 

lagret i sprinklerdepoter kan deles op i 
mekaniske og biologiske skader. 
De mekaniske skader omfatter alene 
de sprækkedannelser, som opstår, ef
terhånden som ikke befugtede nåle
træstammer (specielt endefladerne) 
udtørrer. 

Endesnitflade med tørrerevner. HO 82-15. 
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Knæk på plastikfødeslange. VI 84-5. 
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Rødgranstammer med udtørringsrevner og angreb af Korkhatte (Lenzites sp.). HO 85-63. 

Sprækkedannelsen finder sted når 
vandindholdet i veddet kommer ned 
under fibermætningspunktet (vand
indholdet ca . 30 070 af tørstofindhol
det) . 
Sprækkedannelserne kan forringe træ
lastens kvalitet og danne indfaldsveje 
for de biologiske skader, der forårsa
ges af bakterier, insekter og svampe, 
enten enkeltvis eller i et samspil. 
Angreb af bakterier forudsætter, at 
veddet er vandmættet eller særdeles 
fugtigt. På grund af bakteriernes be
grænsede evne til at nedbryde cellulose 
og lignin medfører bakteriernes virk
somhed selv efter flere års lagring in
gen påviselige skader. 
Insektskader omfatter dels tekniske 
skader på trælasten som følge af visse 
arters dybe larvegange i veddet og dels 
overførsel af blåsplintsvampe med 
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Rodsnitflade med flyvehuller efter træ
hvepseangreb. Stammen er med al sandsyn
lighed blevet inficeret inden ilægningen i 
sprinklerdepotet. Sø 85-37 . 

deraf følgende misfarvning af det an
grebne træ. 
Stormfældet træ og den stående, efter
ladte nåleskov samt opskovede effekter 
udgør et velegnet ynglemateriale for 
forskellige insekter, i første række 
barkbiller, træbukke og træhvepse. 
Flere af arterne er ud fra et savværks
synspunkt uden betydning, men bør 
dog ikke negligeres, idet en opforme
ring kan medføre skader på den tilba
gestående nåleskov. 
Uskadt nåletræbark er i bogstavelig 
forstand uigennemtrængelig for de 
svampe, som er i stand til at nedbryde 
eller misfarve nåletræved. Når træerne 
fældes udgør de blotlagte vedflader, 
som tidligere nævnt, et godt "såbed" 
for en lang række svampes luftbårne 
sporer. Hvilke svampe, der indfinder 
sig, afhænger af årstiden. Om efteråret 
vil mængden af specielt veddestrue
rende svampes sporer i luften være 
særligt højt. 
Svampeskaderne på fældede nåletræ
stammer kan bestå i enten en mere eller 
mindre dybgående misfarvning (blå-
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splint) eller i en egentlig nedbrydning 
af såvel kerne- som splintveddet. 
Den almindeligste forekommende ved
destruerende svamp, Blødende læder
poresvamp (Stereum sanguinolentum) 
har sporekast hele året rundt. Svam
pen kendes på, at svampelegemet i 
frisk, fugtig tilstand ved tryk antager 
en blodrød farve. 
Svampens sporer spirer lystigt på alle 
friske vedflader, og det er overordent
ligt vigtigt, at der kun går kort tid 
(max. 14 dage) mellem skovningen og 

Rodsnitflade med frugtlegeme af Rodfor
dærver (Fomes annosus), fotograferet i et 
sprinklerdepot i september 1982 og et år se
nere. CE 82-21 og 83-9. 



i1æggelse/sprinkling i et sprinkler
depot. 
Har svampen først etableret sig i ved
det, kan den vokse videre i depotet, 
såfremt vandingen i perioder bliver 
mangelfuld. 
Af øvrige skadevoldere kan nævnes 
Honningsvampen (Armillaria mellea) 
og Rodfordærversvampen (Heteroba
sidion annosum, Trametes, Fomes an
nosus). 
I modsætning til de øvrige veddestrue
rende svampe kan Rodfordærversvam
pen vokse videre i stammernes ved ef
ter ilæggeise i et sprinklerdepot. 
Rodfordærversvampens optræden i 
sprinklerdeponeret nåletrætømmer 
kan skyldes to forhold, 

• at nåletræstammernes endeflader i 
tidsrummet fra skovningen til 
ilæggelse/sprinkling i et sprink
lerdepot bliver inficeret med luft
bårne Rodfordærversporer, eller 

• at ikke alt inficeret nåletræved er 
fjernet fra nåletræstammerne i 
forbindelse med renskæring for 
råd . 

Forholdet kan give anledning til at 
overveje, hvorvidt nåletræstammer 
med angreb af Rodfordærversvamp 
uanset renskæring, bør oplagres i 
sprinklerdepoter. 

4.14. Andre forhold: 
Et forhold, som ikke har direkte rela
tion til sprinklerdeponering af nåle
trætømmer, er forekomsten af indre 
brud (stukningsbrud) nåletræ
stammer. 
Stukningsbruddene opstår, når stå
ende nåletræer under orkanagtig 
stormvejr påvirkes så voldsomt, at ved
dets trykbrudstyrke i stammernes læ
side (tryksiden) overskrides, hvorved 

veddets celler bliver brudt og foldet 
indover hinanden . 
Betingelsen for, at stukningsbrud op
står, er, at veddet i den til brud bela
stede stamme har større træk brud
styrke end trykbrudstyrke. 
Forbliver nåletræer med stuknings
brud stående på roden i skoven, bliver 
bruddene efterhånden overvokset, 
hvilket giver sig til kende som tvær
valke på stammerne. 
Stukningsbruddene kan blive udløst i 
løbet af oparbejdningen i skoven, 
transporten til savværket, eller under 
den videre forædling på savværkerne, 
og giver sig til kende ved, at nåletræ
stammer/savvarer knækker på vilkår
lige steder. Et forhold, som kan være 
generende/ tabsgivende, jo senere i for
ædlingsprocessen det sker. 
Langt alvorligere er de tilfælde, hvor 
stukningsbrud ikke udløses eller opda
ges, men optræder som en skjult fejl i 
konstruktionstræ (eks. tagspær). 
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5. Statsskovvæsenets sprinklerdepoter, 1982-1987. 

Af det stormfældede nåletræ (24.-25 . 
november-stormen 1981) i statsskovene 
blev 235.000 m l i løbet af 1982 og 1983 

Lokalitet for 
sprinklerdepot 

vand lagret i 9 forskellige sprinklerde
poter, som er nærmere omtalt i det føl
gende. 

Opbygnings- Deponeret Omtalt 
periode råtræmængde side 

Feldborg statsskovdistrikt . . ... . ... 29/ 3-82 - 7/7 -82 18 .000 m' 148 
Søholt savværk liS ...... .. . . . ... 1912-82 - 18 / 4 -83 32.800 m' 155 
Skørping savværk . .. ..... ... . .. . 24/ 3-82 - 8/ 9 -82 24.500 ml 159 
Thorsted savværk ............ . .. . 1112-82 - 11 / 10-82 19.200 m' 165 
Viskum skovs savværk ... . . . .. .. 912-82 - 29/ 9 -82 25 .200 m' 169 
Palsgård savværk . . ........ . ... 10/ 2-82 - 30/ 6 -82 23 .800 m' 174 
Holdbi savværk ... . .. .. ...... 24/ 3-82 - 1/ 3 -83 26.500 m' 180 
A/ S Nåletræsavværket JONI .. .. . . 1712-82 - 28/ 4 -82 22.000 m' 186 
Centralsavværket, Limiteret ..... .. 3/ 3-82 - 6/ 10-82 43 .000 m' 191 

lait .. . . . . ... . .. . . . . .. .. . . . . . . . 

5.1. Aftale om lagring af råtræ. 
Mellem de involverede savværker og 
Skovstyreisen blev der i løbet af decem
ber 1981 - marts 1982 indgået individu
elle' 'Aftaler om lagri ng af råtræ", som 
på nær få uvæsentlige punkter ikke af
viger fra den "standardaftale", der er 
gengivet i bilag IV. 

I "Aftale om lagring af råtræ" er anført 

• hvilke råtræmængder aftalen om
fatter, 

• fra hvilke statsskovdistrikter det 
stormfældede nåletrætømmer leve
res fra, 

• nåletrætømmerets kvalitet (klassifi
kation, mindste top - (IO cm) og 
midtdiameter - (16 cm), renskæring 
for råd og brud m.m .), 

• at transporten fra skovdistrikterne 
og til depot pladsen organiseres og 
betales af savværket. Skovstyreisen 
refunderer løbende savværket trans
portomkostningerne med et fast 
kronebeløb pr. ml tilkørt tømmer, 
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235.000 m' 

• at sprinklerdepotets indretning og 
opbygning, herunder indhentning af 
fornødne tilladelser, gennemføres af 
savværket og for dets regning, 

• at savværket har pligt til at holde 
træet konstant vådt ved sprinkling 
med min. 25 mm vand pr. dag i peri
oden l. april - l. november, 

• at lagringsskader som følge af 
ufuldstændig vanding ikke kan 
modregnes i træprisen ved savvær
kets overtagelse af træet, 

• at savværket som hovedprincip for
pligter sig til at aftage alt depottræet 
i løbet af perioden l. oktober 1983 -
l. maj 1986, 

• at depottræet afregnes til de til en
hver tid gældende vejledende priser 
for salg af nåletrætømmer fra stats
skovene, 

• at savværket skal tilbagebetale 
Skovstyreisens udlæg til transport
omkostning ved depotets etablering 
minus et fast kronebeløb for ekstra-



Statsskovvæsenets 
sprinklerdepoter 
1982-87. 

[jJ SPRINKLERDEPOT 
Bu Statsskovdistrikt hvorfra der er leveret nåletrætømmer til spnnklerdepot 

Søholt 

Skørping 
Thorsted 
Feldborg 
Viskum 

- Th 
- Hh 
- KI 
- Bu 
- Ul 
- Fe 
- Vi 
- Si 

Palsgård 
Holdbi 

Jani 

- Pa 
- Si 
- Ra 
- Bu 
- Kr 
- Fr 
- Kø 

Centralsavværket - So - Kø 
- Od - Jæ 
- Ti - Hø 
- Nø - Es 
- Fa 

Figur Il. Beliggenheden af sprinklerdepoter og stormfaldsramte statsskovdistrikter. 
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omkostninger ved udtagningen af 
tømmeret fra depotet, og 

• at Skovstyreisen betaler savværket 
iaH 23 kr. pr. ml tilkørt nåletrætøm
mer for depotets opbygning og drift 
i hele lagringsperioden, der forven
tes at ville strække sig over max. 4 år. 

De 23 kr. pr. m l nåletrætømmer udbe
tales med ca. 1IJ straks ved aftalens ind
gåelse og resten løbende igennem lag
ringsperioden. 
Endelig om tales forholdene vedrø
rende kontrol af råtræets opmåling og 
klassifikation, ejendomsretten til det 
oplagrede nåletrætømmer samt mis
ligholde1sesbestemmelser. 

5.2. Feldborg statsskovdistrikts de-
pot. 

Feldborg statsskovdistrikts sprinkler
depot blev etableret i den østlige del af 
Fe1dborg plantage på et landbrugsa
real, der på nær den sydøstlige lang
side er omkranset af skov. På arealet 

Dimensionsfordeling: 

11-15 cm 321,13 m l 1,8 0J0 
16-20 cm 5.830,79 m' 32,5 070 
21-25 cm 7.550,26 m ' 42,2070 
26-30 cm 3.384,40 m ' 18,9070 
Over 30 cm 826,36 m l 4,6 070 

I alt 17 .912,94 m ' 100,0070 

Træartsfordeling: 

Rødgran 100,0070 

Kvalitetsfordeling: 

Klasse A 33 ,3 070 
Klasse B 66,7070 

100,0070 

Råtræsammensætningen i Feldborg stats
skovdistrikts sprinklerdepot. 
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fandtes en vandboring til markvan
ding fra 1977, ligesom placeringen tæt 
op af offentlig vej gav gode tilkørsels
forhold (endog mulighed for ensret
ning af trafikken) . 
Efter ansøgning blev distriktets ind
vindingstilladelse for lokalitetens 
vand boring udvidet fra 30.000 kbm 
grundvand til 130.000 kbm / årligt 
(Maksimalt 45 kbm / time). 
Sprinklerdepotet blev opbygget som et 
længdeorienteret depot (se side 128), 
bestående af 31 stabler, oplagt i 2 lange 
ranker. 
laIt blev der tilkørt 17.913 ml rødgran
tømmer, afkortet til en maksimum 
længde på 20 meter. 
Det længdeorienterede depots opbyg
ning gør det muligt senere at sælge de
potet til flere forskellige kunder samti
dig; i dette tilfælde i partier af ca. 600 
ml tømmer af gangen. 
Ved depotets etablering i marts 1982 
blev det inddragede landbrugsareal 
udbygget med 3 kraftigt befæstede 
veje,ligesom der under hver ranke blev 

Nyanlæg af veje. Udgravning af vej kasse 
med gummiged og udlægning af "stabilise
ringsdug" af Fibertex og et 30 cm (løst mål) 
tykt lag stabilt grus, komprimeret til ca. 20 
cm. Foto: S. H. Ølgaard. 



Off.vej 

ager 

• Nyanlægaf 
kraftigt befæstede veje 

Figur 12. Grundskitse over Feldborg statsskovdistrikts sprinklerdepot. 

Rundtgående sprinklere 
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Sektorvandere 
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Figur 13. Tværsnit af Fe\dborg statsskovdistrikts sprinklerdepot (1:500) . 
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Det færdige depotanlæg forsynet med bilfaste veje og afvandingsgrøfter. Foto: S. H . 0lgaard . 

gravet en langsgående afvandings
grøft. I følge den meddelte vandafled
ningstilladelse skulle sprinklervandet 
nedsives på depotarealet. Eventuelt 
overskudsvand kunne ledes til marka
realet umiddelbart sydøst for depotet 
og nedsives der. 
Tilkørselen af stormfaldstræet blev 
påbegyndt 29. marts 1982 og afsluttet 
godt 3 måneder senere den 7. juli 1983, 
dvs ., at der i gennemsnit dagligt er til
kørt omkring 180 ml nåletrætømmer. 
Som følge af de 2 langsgående afvan
dingsgrøfter er de enkelte stabler de
pottræ udlagt på strøer (overskårne 
stammer) med ca . l,S meters mel
lemrum. 
Det er overordentligt vigtigt at nåle
træstammernes endeflader i den en
kelte tømmerstabel flugter i samme 
lodrette plan, eventuelt med en svag 
hældning bagover. 
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Endefladestablingen "hælder forover" og 
danner tagudhæng. FE 82-10. 



Nåletræstammernes endeflader flugter i 
samme lodrette plan (lidt baghæld). FE 
82-8 . 

I modsat fald forringes mulighederne 
for at holde stammernes ende flader 
fugtige, - specielt i mellemrummene 
mellem de enkelte stabler, hvor det er 
vanskeligt at etablere en direkte over
sprøjtning af stammeendefladerne. 
Her søges invasion af veddestruerende 
svampe hovedsageligt modvirket ved 
hjælp af en høj luftfugtighed i det 3/4 -
I meter brede mellemrum . 
Opbygningen af sprinklerdepotet er 
foregået fra vest, og således at sprink
lingen har kunnet sættes iværk, efter
hånden som den enkelte stabel er blevet 
færdigopbygget. Vigtigt, at der max. 
går 14 dage fra opskovningen, og til nå
letræstammerne overbruses med vand 
i sprinklerdepotet. 
Opskovningen af stormfaldstræet, ud
slæbningen, transporten og ilægnin
gen i sprinklerdepotet skal nøje koor
dineres således, at de enkelte arbejds
opgaver forløber jævnt. 
Under hele depotopbygningen var der 
til sprinklerdepotet tilknyttet en fast 
pladsformand, der skulle sørge for, 

• at udlevere målelister til tømmer
vognschau fførerne, 

God endefladevanding med sektorvander. FE 82-7. 

• at anvise chaufførerne, hvor tøm
meret ligger i skoven, 

• at anvise chaufførerne, hvor tøm
meret skal ligge på lagerpladsen, 

• at chaufførerne udlægger passende 
lange strøer, 

• at chaufførerne stabler tømmeret 
tæt og nøjagtigt på den angivne 
plads, 

• at chaufførerne overholder hastig
hedsbestemmelserne på pladsen, 

• med økse at afhugge grene og gren
stabbe, der sidder tilbage på stam
merne, 

• at afkorte strøer til ca. IO m og stam
mer i stakken til 20 m, 

• at reparere sprinklerdepotets veje, 
• at opstille sprinkleranlægget i takt 

med tilkørslen af tømmeret, 
• at sprinkleranlægget til enhver tid 

giver den nødvendige vand
mængde på tømmeret, 

• altid at have rede på hvilket træ, der 
ligger i de enkelte stakke, 

• at afmærke hver stak med en num
merpæl og påføre målelisterne 
dette nummer, 

• og løbende kontrollere numre på 
læssene, når disse ankommer. 
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Sprinklerstreng anbragt på toppen af stablerne. Foto: S. H. 0lgaard . 

Til tømmervognsehaufførerne udar
bejdede Feldborg statsskovdistrikt føl
gende "instruks" : 
Tømmervognsehaufførerne får af 
pladsformanden: 

• udleveret målelister og skovkort, 
• anvist hvor tømmeret ligger i skoven, 
• anvist hvor tømmeret skal ligge på 

depotpladsen. 

Tømmervognsehaufføreren skal: 

• følge plads formandens anvisninger 
med hensyn til trafikkontroJ, hastig
hed på pladsen - IO km/t - læsstør
relse m.v., 

• udlægge strøer under hver stak, 
• stable tømmeret tæt og nøjagtigt på 

den angivne plads, og til den an
givne højde, 

• til enhver tid vide, hvor meget der er 
kørt af den måleliste, han har fået 
udleveret. 
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Sprinkleranlægget blev oprindeligt 
opbygget med 1 sprinklerstreng an
bragt på toppen af hver ranke og med 
sektorvandere for enderne til direkte 
overbrusning af rankernes "frie" en
deflader. 
I forbindelse med en længerevarende 
periode med en tør, varm og blæsende 
sydøstenvind i april måned 1983 viste 
det sig nødvendigt at udbygge sprink
leranlægget med en ekstra "streng" 
monteret med sektorvandere langs de
potets sydlige langside, for at forhindre 
en udtørring af stammerne i den vind
eksponerede sydlige ranke. 
Afviklingen af Feldborg skovdistrikts 
depot startede i marts 1983, og det sidste 
tømmer blev kørt til savværk i april 1986. 
Etableringen og driften af Feldborg 
skovdistrikts sprinklerdepot beløber 
sig til følgende omkostninger (exe!. 
moms): 



Etableringsomkostninger. 

Vandboring 
Dykpumpe, filter, trykrør og eltilslutning udført i 
1977 for 66.400 kr. (pristalreguleret til marts 1982) 94.000 kr. 

Vejanlæg og afvandingsgrøfter. 
Entreprenør, maskintimer 26.500 kr. 
"Stabiliseringsdug", Fibertex 23 .900 kr. 
Stabilt grus, 1.765 m' 107.400 kr. 
Drænrør og brøndringe 3.000 kr. 160.800 kr. 

Vandingsanlæg 
Rør 18 .700 kr. 
Sprinklere 3.400 kr. 
Vandpumpe 8.800 kr. 
Vandingsventiler 12.300 kr. 
Diverse materialer 15.600 kr. 
Montering 6.000 kr. 64.800 kr. 

El-installation 
Materialer og montering 13.600 kr. 

Arbejdsløn 
Herunder tilsyn i etableringsfasen 65.900 kr. 

Udbygning med ekstra sprinklerstreng i april 1983 

Rør, sprinklere, ventiler, elmontage og egen ar-
bejdskraft 40.700 kr. 

Etableringsomkostninger ialt 439.800 kr. 

Transportomkostninger 

Transport med langtømmerlastvogn fra skov-
ningsplads til depotet i perioden marts 82 -
juli 82, 19,25 kr/ m ' 345.000 kr. 

Etablerings- og transportomkostninger ialt 784.800 kr. 

Pr. m3 råtræ fordeler omkostningerne sig således: 

Etableringsomkostninger 24,55 kr/ m' 
Transport fra skovningsplads til depot 19,25 kr/ m' 

lait 43,80 kr/ m' 
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Driftsomkostninger i perioden 1982-1986. 

1982 1983 1984 1985 1986 Omkostninger, kr 

kr. kr. kr. kr. kr. lait pr. m ' 

Arbejdsløn 2.200 8.500 4.700 14 .900 800 31.100 1,73 
EI- og smederepara-
tioner 4.200 8.900 1.100 7.900 1.200 23.300 1,30 
El-forbrug 18.700 25.400 26.500 19.400 90.000 5,02 

Omkostning ialt 25.100 42.800 32.300 42.200 2.000 144.400 8,05 

Salgsindtægter fra salg af depottræet 1983-1986. 

1983 1984 1985 1986 laIt 

Antal solgte m ' 4.010 4.681 5.145 4.077 17.913 m' 

Indtægt ialt 7.101.300 kr. 

Indtægt pr. m' 396 kr./m' 

"Driftsresultatet" for Feldborg statsskovdistrikts sprinklerdepot kan opgøres så
ledes: 

lait, kr. kr. / m' tømmer 

Etableringsomkostninger 439 .800 24,55 
Transportomkostninger 345.000 19,25 
Driftsomkostninger 1982 - 1986 144.400 8,05 

Etablerings- og driftsomkostning, ialt 929.200 51,85 

Salgsindtægter 1983 - 1986 7.101.300 396,40 

"Nettoresultatet i løbende priser" 6.172.100 344,55 

Såfremt tømmeret var blevet solgt i foråret 
1982, havde indtægten beløbet sig til 5.325.700 297,40 

"Overskud" til forrentning af investeringen i 
sprinklerdepotet 846.400 47 ,15 
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5.3. Søholt savværks depot. 
Statsskovvæsenets sprinklerdepot ved 
Søholt savværk blev etableret på et 
ryddet skovareal, tilhørende Thy stats
skovdistrikt, beliggende umiddelbart 
nord for savvær ket. I 1967, hvor sav
værket ejedes af statsskovvæsenet, 
blev der på savværkets areal etableret 
et sprinklerdepot for stormfaldstræ fra 
Gråsten statsskovdistrikt. Vandborin
gen var fortsat intakt, medens depot
pladsen i mellemtiden var blevet ind
draget til andet formål. Det blev derfor 
besluttet at afskove dele af bevoksnin
gen i den nærliggende afdeling 686 c. 
Efterfølgende blev det godt 22.000 m' 
store depotareal ryddet for stød og are
alet planeret. 
Pladsen blev indrette med 4 stærkt be
fæstede 4 meter brede veje, specielt 
med henblik på at undgå vanskelighe
der med transporten ved depotets af
vikling . 
Som følge af arealets svage hældning 
mod vest og jordbundens beskaffen-

.,:}_*_~~!f.' 
• 250m 

20m 

hed (sand på undergrund af porøst 
kridt) blev det ikke nødvendigt at eta
blere vandafledningsgrøfter. 
Depotet blev efterfølgende opbygget 
som et tværstablet sprinklerdepot (se 
side 130) med 3 ca. 250 meter lange og 
20 meter bredde stabler. 
Tilkørselen af stormfaldstømmer fra 
Hanherred, Klosterhedens og Thy 
statsskovdistrikter påbegyndtes i fe
bruar 1982 og blev først afsluttet i april 
1983. 
Den sene dato for færdiggørelsen af 
depotet kunne lade sig gøre ved, at Sø
holt savværk sideløbende med ilæg
ningen i depotet opskar del partier af 
det stormfældede nåletrætømmer og 
herigennem kunne kontrollere, at der 
kun blev tilkørt sundt, friskt nåletræ
tømmer til depotet. 
Der blev ialt tilkørt 32.777 ml (heraf 
3.427 ml i 1983) fordelt med 4.563 ml 
(14 070) fra Hanherred, 12.372 m J (38 
070) fra Klosterhedens og 15 .842 m J (48 
070) fra Thy statsskovdistrikt. 

Vandboring 
• Nyanlæg af æ,. 

befæstede veje '. 

SAVVÆRK 

Figur 14. Skitse over Søholt savværks depot. 
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Dimensionsfordeling: 

11-15 cm 
16-20 cm 
21-25 cm 
26-30 cm 
over 30 cm 

I alt 

TræarIsfordeling: 

Rødgran 
Sitkagran 
Ædelgran 
Abies grand is 
Nordmannsgran 
Lærk 

1.104,95 m' 
11.298,30 m' 
11.109,24 m' 
5.616,24 m' 
3.648,63 m ' 

32.777 ,36 m' 

Kvalilelsfordeling: 

Klasse B: 
Klasse C: 
Klasse D: 

3,4 070 
34 ,5 070 
33,9070 
17 , l 070 
11, l 070 

100,0 070 

33,7 070 
22,3 070 
42,0 070 

I, I 070 
0,8 070 
0.1 070 

100,0 070 

88,0 070 
11,6 070 
0,4 070 

100,0 070 

Råtræsammensæ tningen i Søholt Sav
vær ks depot. 

Den enkelte tømmerstabel i depotet 
blev opbygget med 2 ensidigt oplagte 
lag af stammer, dels af hensyn til en 
gnidningsfri udtagning, og dels af hen
syn til en optimalopfugtning af stam
mernes rodsnitnader. 
Rodsnitfladerne på det "nederste" 
lags nåletrætømmer blev orienteret 
mod nord, medens rodsnitfladerne på 
det' 'øverste" lags stammer blev orien
teret mod syd . Denne oplægnings
måde bevirker, at en del af sprinkler
vandet, på grund af det "øverste" lags 
hældning mod syd, afledes mod de 
sydvendte rodsnitnader og hermed 
forøger opfugtningen af de sol- og 
vindeksponerede rodsnitnader. 
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Den enkelte tømmerstabel er opbygget ved 
succesiv ilægning af først det "nederste" 
lag med rodsnitfladerne vendt mod nord ef
terfulgt af det "øverste" lag med rodsnitfla
derne vendt mod syd . Sø 82-3. 

Det lykkedes ganske godt for Søholt 
savværk, at få nåletræstammerne stab
let korrekt, - dvs . med stammernes 
rodsnitflader stablet i samme lodrette 
plan (evt. med lidt baghæld), og der
med gode mulighed for at iværksætte 
en effektiv overbrusning af rodsnitna
derne. Nåletræstammerne blev stablet 
op i godt 4 meters højde, og stablerne 
blev i enderne afsluttet med svære vin
kel formede "bogstøtter" af jerndra
gere. 

Stammernes rodsnitflader er i princippet 
stablet i samme lodrette plan (lidt bag
hæld). Sø 82-11. 



"Vinkelbøjede bogstøtter" af jernprofiler 
afslutter stablerne. Sø 82-6. 

Vigtigt at den angivne max. stammelængde 
(20 meter) overholdes ved oparbejdningen i 
skoven. Sø 83-8. 

I mod forventning kunne vandborin
gen fra 1967, selv efter en uddybning, 
ikke give den nødvendige vand
mængde, hvorfor det blev nødvendigt 
at anlægge endnu en vandboring. De 
to vandboringer med hver sin vand
pumpe (kapacitet 18 kbm/time) koble
des til en fælles fødeledning for hele 
sprinkleranlægget. Hermed forbedre
des muligheden for at kunne afstemme 
den oppumpede vandmængde, med 
den vandmængde som var nødvendigt 
for at drive et givent antal sprinklere. 

De 3 tømmerstabler blev forsynet med 
hver sin sprinklerstreng, der lige akku
rat kunne nå ud til stablernes kanter, 
hvilket selv for en "vindbeskyttet " lo
kalitet ikke i alle tilfælde er tilstrække
ligt. 

De 3 tømmerstabler er forsynet med hver 
sin sprinklerstreng med rundtgående 
sprinklere for hver 15 meter. Sø 82-10. 

På grund af vinddrift opfugtes stablernes 
yderste meter ikke. Dette fremgår af stam
mernes lyse farve. Sø 84-15. 
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Sektorvanderne sprøjter op over stablernes 
overkant. Sø 84-10. 

Denne mangel afbødedes dog ved, at 
sidefladernes sektorvandere kunne 
sprøjte op over stablernes overkant og 
overbruse stablernes yderste meter. 

Etableringsomkostningerne til depotet 
kan opgøres til: 

Rydning og bortkørsel af 
stød fra depot pladsen 42.000 kr. 

Planering og udgravning 
af vej kasser med gum-
miged 60.000 kr. 

2025 m 3 stabilt grus og 
bundsten 48.000 kr. 

Uddybning af tidligere 
vandboring og etablering 
af ny 

"Hus" for ny vandbo
rIng 

Komplet sprinkleranlæg 

[ alt 
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86.000 kr. 

20.000 kr. 

128.000 kr. 

384.000 kr. 

Sektorvandere, for hver 15 meter, monteret 
på godt l meter høje standrør. Sø 84-12 . 

svarende til 11 ,70 kr. pr. m 3 depottræ. 
Hertil skal lægges udgifter til det for
nødne tilsyn med depotets opbygning 
og omkostningerne til opstillingen af 
sprinkleranlægget. Ud gi f tern e til 
sprinklerdepotets elforbrug er af Sø
holt savværk opgivet til omkring 
17.000 kr. / år, svarende til 0,50 kr. / m 3 

råtræ pr. å r. 

Sektorvandere 

Rundtgaende spfi~nk,;..:le_, 0;:- ",-_ ",* 
1 

- ----'1: 
:!!!!,=!!!=!'~~~- Nedgrave! 

tf! .~. '~deledn;ng 

Vandboring :fI. 

Figur 15. Skitse over sprinkleranlægget s 
opbygning. 



For at få stammerne gennem fugtet så 
hurtigt som muligt blev den tilførte 
vandmængde i den første måneds tid 
efter ilægningen/sprinklingens iværk
sættelse forøget til det dobbelte af det 
"normale". 
Efter nogen tids forløb udviklede der 
sig røde og gule belægninger af slim-

Trods korrekt stabling og god endeflade
vanding kan man ind imellem finde små 
skønhedsfejl. Tørre endeflader med udtør
ringsrevner. Sø 85-38 . 

Endeflader med belægning af slimsvampe. 
Sø 82-18 . 

svampe på stammernes rodsnitflader. 
Disse belægninger anses i almindelig
hed som værende indikator for en god 
vanding. Slimbelægningen medvirker 
til at holde det underliggende ved op
fugtet. 
Afviklingen af statsskovvæsenets 
sprinklerdepot ved Søholt savværks 
sprinklerdepot påbegyndtes i oktober 
1983, og det sidste parti tømmer blev 
opskåret på savværket i maj 1987. 

5.4. Skørping savværks depot. 
På Buderupholm statsskovdistrikt 
stormfældedes i novemberstormen 
omkring 70.000 m J nåletræ, hvorfor 
Skovstyreisen kontaktede Skørping 
savværk med henblik på etablering af 
et sprinklerdepot. 
Skørping savværk er beliggende midt 
inde i Skørping by, klemt inde af et om
kringliggende beboelseskvarter. Følge
ligt måtte et sprinklerdepot etableres 
uden for Skørping by og i nogen af
stand af savværket. Det blev besluttet 
at etablere sprinklerdepotet på et af 
Buderupholm statsskovdistrikts land
brugsarealer vest for "Brændeskov". 
Et mod vest svagt skrånende areal, des
værre eksponeret for vindpåvirkning 
fra alle verdenshjørner, men med gode 
tilkørselsforhold fra en asfalteret kom
munevej langs depotets vestkant. 
Depotet opbyggedes som et tværs tab
let sprinklerdepot med 2 ca . 240 meter 
lange stabler orienteret i øst-vestlig ret
ning. 
Et mindre parti (ca. 1.000-1.500 m J ) 

tømmer blev stablet op langs den nord
lige stabels østlige ende. 
Tilkørselen af de ialt 24.495 ml råtræ 
fra Buderupholm statsskovdistrikt 
blev påbegyndt i marts 1982 og afslut
tet i september måned. 
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Svagt skrånende og vindeksponeret depotplads vest for "Brændeskov". SK 82-1 og 2. 

Dimensionsfordeling: 

11-15 cm 27,56 ml 
16-20 cm 5.627,09 ml 
21-25 cm 9.883,87 ml 
26-30 cm 6.071,30 ml 
Over 30 cm 2.884,94 ml 

I alt 24.494,76 ml 

Træartsfordeling: 

Rødgran 
Sitkagran 
Ædelgran 
Douglas 

Kvalitetsfordeling: 

Klasse A: 
Klasse B: 

0,1 0/0 
23,0 % 
40,3 % 
24,8 % 
11,8 % 

100,0 % 

89,5 % 
1,1 % 
8,3 % 
1,1% 

100,0 % 

50,0 % 
50,0 % 

100,0 % 

Råtræsammensætningen Skørping sav
værks depot. 

Oprindelig havde man påregnet at be
nytte en vandboring fra 1950 på en na
boejendom, men på grund af forskel
lige dimensionsforhold for borerøret 
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og en ny kraftig vandpumpe blev det 
nødvendigt at etablere en ny 55 meter 
dyb vandboring på depotarealet. 
Skørping savværk fik tilladelse til at 
indvinde ialt 50.000 ml grundvand pr. 
år og i vandafledningstilladelsen blev 
der stillet krav om, at ca . 60 070 af 
sprinklervandet skulle opsamles og re
cirkuleres, således at der alene skulle 
suppleres med grundvand som kom
pensation for fordampn ing og nedsiv
ning. 
I tilknytning til vandboringen blev der 
derfor gravet et opsamlings- og bund
fældningsbassin og langs depotets 
sydflanke gravet en "drængrøft", som 
ledte sprinklervandet tilbage til bas
sinet. 
Endelig blev der anlagt to befæstede 
veje på langs af depotarealet. 
Recirkulationen af sprinklervandet 
skabte, specielt i det første år, store 
problemer med bl.a. tilstoppede 
sprinklerdyser, som følge af forskellig
artede snavspartikler i det recirkule
rede vand . 
I den forbindelse var det en ulempe, at 



depotet var beliggende godt 2,5 km fra 
savværket. 
Opbygningen af depotet er foregået fra 
øst, og nåletrætømmeret er stablet op 
til ca. 4 meters højde. De enkelte vogn
læs er skiftevis ilagt med rodender pe
gende den ene og den anden vej, hvor
ved man har opnået et kompakt opbyg
get depot. Denne skiftevise endeven-

ding af vognlæssene er dog ikke særlig 
hensigtsmæssig i forbindelse med de
potets afvikling, idet udtagningen af 
nåletrætømmeret nemt vil få et andet 
forløb end ilægningen. 
Forholdet vedrørende stablingen af 
stammernes rodsnitflader i samme 
lodrette plan lod noget tilbage at øn
ske. "Overliggende" stammeender 

"Drængrøft" langs depotets sydlige langside. SK 83-10. 

161 



Off. 
vej 

Off. 
vej 

• 
• 

~,. 

-
• 
• 

ager 

ager 

;undtgående sprinkler 

J • 
• • • • • 
• • • • -

»Drængrøtt« 

( 

• 
• 

• N 

Opsamling's-
og recirkulationsbassin 

• N 

I I 

• • • 
• • • 

I 

.. 

O 
I 

L 
I 

Ophængt 
fødeledning 

Automatisk 
styreventil 

Nedgravet 
fødeledning 

lr Vandboring 

I 

Figur /6. Skitse over Skørping savværks depot og sprinkleranlæggets opbygning i august 1982. 
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Mangelfuld stabling, stammeendefladerne ligger ikke i samme plan. SK 82-14. 

dannede "tagudhæng" for "underlig
gende" stammeender, hvorved det 
bliver enormt vanskeligt at etablere en 
effektiv endefladevanding med deraf 
følgende risiko for tørrerevner og op
blomstring af svampeinfektioner. 
Ved etableringen i 1982 blev sprinkler
systemet opbygget med 2 sprinkler
strenge på langs af hver tømmerstabel 
og l sprinklerstreng langs depotets 
syd flanke til overbrusning af de syd
vel}dte sol- og vindeksponerede rod
snitflader. 
Sidstnævnte sprinklerstreng blev mon
teret med rundtgående sprinklere (ud
skiftet til sektorsprinklere i foråret 
1985), som kun overbruste stammeen
defladerne i halvdelen af funktions
tiden. 
I "vejmellemrummet" imellem de 2 
tømmerstabler og langs nordflanken 
blev der ikke i første omgang opsat spe
cielle endefladesprinklere. 

"Tagudhæng" der forhindrer opfugtning 
af de underliggende ende flader. SK 82-16. 
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"Vej mellemrummet" er uden seperate endeflade-sprinklere. SK 83-2. 

Sprinklerstrengenes placering tæt på 
stabelkanterne medførte en rimelig 
overbrusning af stablernes endeflader i 
, 'vejmellemrummet' '. Dette ville sand
synligvis have været tilstrækkeligt, så
fremt endefladerne havde været stablet 
i samme lodrette plan. 
Nu bevirkede den mangelfulde stab
ling, at endefladerne på mindre tøm
merpartier rundt omkring i sprinkler
depotet blev utilstrækkeligt over
bruset. 
I årene efter depotets etablering udbyg
gedes sprinklingsanlægget gradvist, 
således at dette i 1985 overalt var fuldt 
udbygget med sprinklere til overbrus
ning af stammernes ende flader. 
Den til tider mangelfulde sprinkling og 
deraf følgende pletvise angreb af Blø
dende læderporesvamp samt forekom
sten af stammer med Rodfordærver
svamp medførte, at der i oktober 1983 
på Skovstyreisens foranledning blev la-
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Stammeendeflader der ikke overbruses 
(lyse vedpartier) SK 83-25. 

vet en prøveopskæring omfattende ial! 
93 nåletræstammer (52 m 3), udtaget de 
steder i depotet, hvor der var mistanke 
om utilstrækkelig overrisling. Prøve
skæringen viste, 



• at der i størsteparten af nåletræ
stammerne kun forekom ubetyde
lig misfarvning og råd, 

• at der i nogle stammer forekom råd 
som følge af angreb af Rodfor
dærversvamp, og 

• at der i andre stammer forekom mis
farvning og råd som følge af an
greb af Blødende læderpore
svamp. 

Afviklingen af depotet påbegyndtes i 
juli 1984 og var tilendebragt med ud
gangen af marts måned 1987. 

5.5. Thorsted savværks depot. 
Statsskovvæsenets sprinklerdepot, be
styret af Thorsted savværk, blev eta
bleret på et vindeksponeret, svagt ku
peret landbrugsareal (en del må be
tragtes som værende engareal) umid
delbart nord for Thorsted savværk. 
Tilkørselen af stormfaldstømmer, ialt 
19.239 ml fra Ulborg statsskovdistrikt, 

ager 

SAVVÆRK 

blev påbegyndt i februar 1982 og af
sluttet i oktober samme år. 

Dimensionsfordeling: 

11-15 cm 164,22 ml 0,8 070 
16-20 cm 7.748,73 ml 40,3 070 
21-25 cm 7.725,50 ml 40,2 070 
26-30 cm 2.745,98 ml 14,3 070 
Over 30 cm 854,46 ml 4,4 070 

I alt 19.238,89 ml 100,0070 

Træartsfordeling: 

Rødgran 98,1 070 
Ædelgran 1,9 070 

100,0 070 

Kvalitetsfordeling: 

Klasse A: 33,3 f1Jo 
Klasse B: 66,7 070 

100,0 070 

Råtræsammensætningen i Thorsted sav
værks depot. 

. I 

• Rundtgående sprinkler 

- Garena·havevander 

Figur 17. Skitse over Thorsted savværks sprinklerdepot. 
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Sprinklerdepotet ved Thorsted savværk. TH 82-1 og 2. 

Sprinklerdepotet blev opbygget som et 
tværstablet sprinklerdepot med 3 øst
vest orienterede tømmerstabler samt l 
mindre stabel umiddelbart vest herfor, 
stablet på flere leder. 
Af hensyn til ind- og udtransporten af 
stormfaldstømmeret blev vej arealerne 
langs tømmerstablerne stabiliseret 
med et mindre gruslag. 
Det svagt kuperede terræn medførte, 
at det ikke var nødvendigt at anlægge 
afvandingsgrøfter. 
Stormfaldstræet, der i princippet blev 

"Svajrygget" tømmerstabel. TH 82-4. 
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leveret i fuld længde, blev stablet med 
større eller mindre overlapning, hvilket 
bevirkede " svajryggede" stabler og 
stor stabelbredde med deraf følgende 
mindre kompakt depot. Ydermere for
ringedes opfugtningen af rodsniten
de fladerne, idet den overvejende del af 
sprinklervandet grundet stammernes 
hældning aflededes fra rodsnitfla 
derne. 
Oplægningen af stammerne med rod
snitfladerne i samme lodrette plan er 
sket med varierende omhu. 

Rodsnitflader er ikke stablet i samme lod
rette plan . TH 83-16. 



Rodsnitfladerne er i princippet stablet i 
samme lodrette plan. Enkelte udragende 
stammer. TH 82-9. 

God endefladevanding trods dårlig oplæg
ning (tagudhæng) . TH 83-5. 

Tørre endeflader som følge af dårlig ende
fladevanding. Gardena-havevanderne over
lapper ikke hinanden, og stablingen er dår
lig. TH 85-43. 

Sprinkleranlægget blev sammenS:1t af 
flere forskelligartede kom ponenter. 
På hver af de 3 tømmerstabler blev der 
placeret 2 sprinklerstrenge. På det sidst 
tilkørte tømmer (det mindre depot 
mod vest) blev sprinkleranlægget op
bygget med et system af slanger udgå
ende fra samme føderør ("blæk
sprutte-anlæg' '). 
Overbrusningen af rodsnitfladerne 
blev udført ved hjælp af et større antal 
"Gardena" -havevandere anbragt på 
ca. 1/2 meter høje "skamler". 
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I;.ndefladevanding til I side med Gardena-havevander. TH 85-30. 

Endefladevandingen med Gardena
havevandere, som kan indstilles til at 
sprøjte til2 sider eller blot till side, har 
i det store hele været god, også i en del 
tilfælde, hvor rodsnitfladerne ikke var 
stablet i samme lodrette plan. Sidst-

Nåletræstammer fra depotet mod vest på 
savværkets råtrætransportør, maj 1984. 
TH 84-39. 
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nævnte forudsætter dog, at der finder 
en god overlapning sted imellem have
vanderne. 
Gardena-havevanderne kræver nogen 
pasning, idet dysehullerne let tilstop
pes, bl.a. af okker i vandet. 
Sprinkleranlægget for det sidst tilkørte 
stormfaldstømmer (det lille depot mod 
vest) blev ikke etableret nær så godt 
som for det øvrige sprinklerdepot. 
Dels blev der kun i meget beskedent 
om fang etableret endefladevanding, li
gesom antallet af sprinklere ovenpå 
stablen ikke var særligt stort, med der
af følgende mangelfuld vanding, spe
cielt i blæsevej r. 
De ovennævnte "forsyndelser" med
førte da også veddestruktion/misfarv
ning i et vist omfang, hvilket kunne 
iagttages på færdigvarerne ved opskæ
ringen af "det lille depot mod vest" i 
første halvår af 1984. 



Færdigvarer med "råd" og misfarvning, 
maj 1984. TH 84-41. 

Afviklingen af depotet blev iværksat i 
november 1983 og var afsluttet i april 
1987. 
Den mangelfulde befæstelse af depo
tets veje, det svagt kuperede terræn 
(dele af depotet lå endog på et vandli
dende areal) samt den store årlige 
mængde sprinklervand, medførte en 
noget besværlig bortkørsel af depot
træet. På et tidspunkt så savværket sig 
nødsaget til at investere i et parti køre
plader af jern for at kunne køre med 
langtømmerlastbiler på depotpladsen. 

5.6. Viskum skov savværks depot. 
Medio januar 1982 blev der indgået en 
aftale mellem SkovstyreIsen og Vi
skum skov savværk om etablering af et 
sprinklerdepot for stormfaldstømmer 
fra Silkeborg og Viborg statsskovdi
strikter. 
Viskum skov savværk ligger indeslut
tet i Viskum skov, ca. 15 kilometer øst 
for Viborg . 
Denne beliggenhed og det forhold, at 
terrainet falder brat både nord og syd 
for savværket, vanskeliggjorde etable
ringen af et regulært sprinklerdepot. 

På trods af de beskedne pladsforhold 
lykkedes det alligevel savværket efter 
en del terrainplanering at få etableret et 
sprinklerdepot på ialt 25.209 ml i 
umiddelbart nærhed af savværket. 
Den nære beliggenhed er speciel vigtig 
af hensyn til det daglige tilsyn af 
sprinkleranlægget. 
Tilkørselen af nåletrætømmeret blev 
påbegyndt i februar 1982 og afsluttet i 
september måned. 
Tømmeret, som i princippet blev leve
ret i fuld længde med mindste topdia
meter på 10 cm og mindste midtdiame
ter på 16 cm, fordelte sig med 4.064 m l 
(16 070) fra Silkeborg statsskovdistrikt 
og 21.145 m l (84 070) fra Viborg stats
skovdistrikt. 

Dimensionsfordeling: 

11-15 cm 90,23 m' 0,4 070 
16-20 cm 7.898,87 m' 31 ,3 0J0 
21-25 cm 7.873,22 m' 31,2 0J0 
26-30 cm 4.867,44 m' 19,3 070 
Over 30 cm 4.461,64 m' 17,7 0J0 
Andet 18,01 m' 0,1 0J0 

I alt 25.209,41 m' 100,0 0J0 

Træartsfordeling: 

Rødgran 64,8 0J0 
Sitkagran 1,4 0J0 
Ædelgran 32,1 0J0 
Douglasgran I, I 0J0 
Skovfyr 0,6 0J0 

100,0 0J0 

Kvalitetsfordeling: 

Klasse A: 8,0 0J0 
Klasse B: 91,9 0J0 
Andet: O, I 0J0 

100,0 0J0 

Råtræsammensætningen i Viskum skov 
savværks depot. 
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"Det store sprinklerdepot" sydøst for Viskum skovs savværk . 

"Det lille sprinklerdepot" nordvest for Viskum skovs savværk. 
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SAVVÆRK skrænt 

• Vandboring •. : .. , .. 

.... '. i... .' "'.~:' . ~. ... , .... 
• rundtgående sprinkler 

_ sektorvander 
% tilkørselsvej (Svellevej) 

Figur /8. Skitse over "Det store depot" på Viskum skovs savværk. 

"Det store depot". Stammerne skrider efterhånden ind over tilkørselsvejen midt i billedet. VI 
82-3. 
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Som følge af de beskedne pladsforhold 
blev depotets 2 dele forsøgt opbygget 
så kompakt som overhovedet muligt. l 
"Det store depot" blev nåletræstam
merne oplagt (skiftevist endevendt) 
som i et længdestablet depot, med 
meget lidt mellemrum imellem stab
lerne (V2- J/4 meter). 
, 'Det lille depot" nordvest for savvær
ket blev opbygget med stablerne orien
teret vinkelret i forhold til hinanden. 
Det planerede depotareal blev ikke be
fæstet på nogen måde. l stedet blev der 
etableret en form for svellevej ved 
hjælp af 2 hold sveller, der succesivt 
blev flyttet efterhånden, som depotet 
blev opbygget. 
Nåletræstammerne blev stablet op i 
godt 3 meters højde, og langs perife
rien af depotet flugtede endefladerne 
ganske pænt. Dette kombineret med en 
god endefladevanding bevirkede, at 
periferiens endeflader blev godt op
fugtede. 
l mellemrummet imellem de længde
stablede stabler var forholdene knap så 
gunstige. Mellemrummet var ret lille 
(ofte mindre end 75 cm) og de overlig
gende stammer dannede i vid udstræk-
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God stabling og effektiv endefladevanding 
trods vanskelige terrænforhold . VI 83-14. 

ning "tagudhæng" for underliggende 
stammer med deraf følgende risiko for 
mangelfuld opfugtning af stammernes 
ende flader. 
Stabelmellemrummenes stillestående 
atmosfære med høj luftfugtighed er 
ikke tilstrækkelig til at holde endefla
derne opfugtede i fornødent omfang. 
I august 1983 konstateredes i flere til
fælde misfarvning eller veddestruk
tion som følge af angreb af Rodfor
dærver (Heterobasidion annosum, tra
metes, Fomes annosus), Honning
svamp (Armillaria mellea) og Polypo
rus abietinus. 
Dette indicerer, at veddet i perioder 
ikke har været vandmættet. 
Hvad angår Rodfordærversvampen, 
kan svampens tilstedeværelse skyldes 
enten, at inficerede stammer ikke er 
blevet renskåret i fornødent omfang el
ler, at rodsnitflader er blevet inficeret 
efter fældningen . 

Stammernes endeflader fl ugter i k ke i 
samme lodrette plan i stabelmellemrum
mene. VI 83-9. 



Endellade med frugtlegeme af Rodfordær
ver (Fomes annosus) . VI 85-30. 

Afviklingen af depotet blev påbegyndt 
i august 1983 og blev afsluttet i april 
1987. 
Udkørselen af stammerne fra depotet 
blev noget besværlig som følge af den 
manglende befæstigelse af depotplad
sen . " Det lille depot" og dele af "Det 
store depot" blev borttransporteret 
med Viskum savværk / Skovdistrikts 
udkørselstraktor med kJembanke. Den 
resterende del blev bart kørt med lang
tømmerlastbil efter fornyet udlægning 
af svellevej , som senere blev udskiftet 
med køreplader af jern . 

RodsnitIlade med hvide belægninger af 
svampemycelium. VI 85-34. 

Tør endesnitIlade med udtørringsrevner. 
Det underliggende ved misfarvet i overgan
gen mellem splinten og kerneveddet. VI 
aug. 1983. 
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5.7. Palsgård savværks depot. 
I februar 1982 indgik Skovstyreisen en 
aftale med Palsgård savværk A/ S om 
lagring af ca . 22.000 m ' stormfalds
tømmer fra Palsgård statsskovdistrikt. 
Palsgård savværks beliggenhed klods 
op og ned af de sydlige dele af Palsgård 

distrikt og hovedvej A 13, tillige med 
savværkets erfaringer med sprinkler
depoter, gjorde det nærliggende her at 
søge etableret et depot for stormfalds
tømmeret fra Palsgård statsskovdi
stri kt. 

)11' '' .. e" ';~ '" ' ,_. i. 
'r.· . ,:;! Palsgård Skov 

: .. ..... 

Figur 19. Skitse over Palsgård savvæ rks depot. 
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Tilkørselen af stormfaldstømmeret 
blev påbegyndt i januar måned og blev 
afsluttet i juni måned 1982. 
Der blev i løbet af de 5 måneder tilkørt 
ialt 23.844 m ' . Tilkørselen blev fore
stået af et vognmandsfirma med op til 
6 langtømmerlastbiler, kørende 
2-holdsskift. 
Jordbundens naturlige bæreevne på 
stedet gjorde det unødvendigt at befæ
ste depot pladsen af hensyn til lang
tømmerlastbilernes kørsel hen over 
området, og dette på trods af samtidig 
sprinkling af det allerede tilkørte 
stormfaldstømmer. 
Fra tidligere rådede savværket over en 
dyb vandboring. Af hensyn til frem
skaffelse af den fornødne vand
mængde blev det nødvendigt at eta
blere endnu en vandboring, ligesom 
dele af sprinklervandet blev opsamlet 
og recirkuleret. 
Til dette formål blev der i nærheden af 
vandboringen udgravet en ca . 75 meter 

lang stenkiste (bredde J meter og 
dybde 2 meter), samt etableret et op
samlingsbassin ved nedgravning af 
store brøndringe. 
Sprinklerdepotet blev opbygget som 2 
adskilte, kompakte deldepoter, - et 
mindre umiddelbart øst for savværket 
og et stort nord for savværket, - sidst
nævnte frit eksponeret for vesten
vinden . 
Hvert deldepot blev opbygget med en
devendt stabling af stammerne i ca. 3 
meters højde. Afstanden imellem de 
en kelte ranker nåletrætømmer blev 
indskrænket mest muligt ( V2- % 
meter) . 
Set ud fra en vandings- og energiøko
nomisk synsvinkel er denne kompakte 
sprinklerdepotopbygning den mest ra
tionelle, men gør det vanskeligt at in
spicere endefladevandingen og udvik
lingen af et eventuelt svampeangreb. 
Uanset oplagringsmetode er det vig
tigt, at der er fri adgang rundt om hele 

"Det store depot" blev mod nord placeret helt tæt op af både et hegn og en grøft. Kun muligt 
at opsætte enkelte sprinklere. Dårlig endefladestabling. PA. 84-28. 
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"Det lille depot" øst for Palsgård savværk. 
PA 82-11 og 12. 

depotet, dels af hensyn til inspektion, 
men også af hensyn til sprinklingen af 
depotets ydersider, hvad enten disse 
udgøres a f stammeendeflader eller 
stammesider. 
Depotets kompakte oplægning gjorde 
det ikke muligt at etablere en endefla
devanding på anden måde end som 

Inspektion af depotets "indre" er vanskelig 
på grund af det lille stabelmellemrum og 
oplægningen af stammerne. PA 82-19 . 
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Dimensionsfordeling: 

11-15 cm 466,97 m ' 
16-20 cm 6.417,53 m ' 
21-25 cm 8.543,98 m ' 
26-30 cm 4.887,45 m ' 
Over 30 cm 3.528,49 m l 

l alt 23.844,42 m l 

Træartsfordeling: 

Rødgran 
Sitkagran 
Ædelgran 
Nobilis 
Douglasgran 
Lærk 

Kvalitetsfordeli ng: 

Klasse A: 
Klasse B: 

2,0 CJ70 

26,9 fJ70 

35,8 CJ70 

20,5 CJ70 

14,8 CJ70 

100,0 CJ70 

90,2 CJ70 

0,5 CJ70 

8,6 CJ70 

0,1 CJ70 

0,3 CJ70 

0,3 CJ70 

100,0 CJ70 

34,1 CJ70 

65,9 CJ70 

100,0 CJ70 

Råtræsammensætningen i Paslgård sav
værks depot. 



"regn fra oven' '. Denne indirekte over
brusning af stammernes endeflader 
fordrer, at endefladerne stables op i 
samme lodrette plan. 
I maj 1983 blev der konstateret begyn
dende lagringsskader i enkelte stam
mers rodsnitflade i "Det lille depot" 
mod øst. 

Trods stablens beliggenhed tæt op af 
skelgrøft og hegn lykkedes det at få 
etableret en seperat endefladevanding 
af stablens østvendte sideflade af pænt 
opstablede rodsnitflader. 
Afviklingen af sprinklerdepotet blev 
påbegyndt i september 1983 og afslut
tet i august 1987. 

Tør endesnitflade med udtørringsrevner. Samme stamme efter afskæring af 5 cm tyk skive. Ty
delige tegn på lagringsskader, maj 1983. PA 83-13 og 14. 
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Depotpladens manglende befæstigelse 
gav ikke anledning til problemer for 
bortkørselen af depottræet med lang
tømmerlastbiler. Det blev kun nødven
digt at forstærke enkelte mindre områ
der ved udlægning af grusmaterialer. 
Endvidere blev det nødvendigt succe
sivt at bortrømme det lag bark, som 
var faldet af stammerne i løbet af de
poneringstiden og ved håndtering af 
stammerne. 
Palsgård savværks erfaringer med op
skæringen af nåletrætømmeret fra 
sprinklerdepotet ("Langtidslagring af 
stormfaldstræ på Palsgård savværk 
A/S, Skoven nr. IO, 1987) gengives i det 
efterfølgende: 

De sidste 300 m' af vandlageret. 
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"Langtidslagring af stormfaldstræ på 
Palsgård Savværk AIS. 

Ved lagring under sprinkler er det sam
lede tab opgjort ti/4 % af råtræprisen. 
Af Asger Rasmussen, Palsgård Sav
værk A/S. 

November 1981 fik vi et af de mest om
fattende stormfald i dansk skovbrug
shistorie, og under den efterfølgende 
oprydning indgik Palsgård Savværk og 
Palsgård Statsskovdistrikt en aftale om 
at vandlagre cirka 25.000 m'. Vi er j 

skrivende stund (primo august 1987) 
ved at skære de sidste 500 m' og vil her
med videregive de erfaringer, vi har 
fået med vandlagring under sprinkler. 



Anlæg. 
Tilkørslen begyndte ultimo januar 
1982 og foregik løbende frem til 24 . 
juni 1982. Rørene blev lagt op i takt 
med at lageret blev fyldt op, og van
ding af den enkelte sektion blev påbe
gyndt så hurtigt, som hensynet til kør
slen tillod. 
Selve vandingsanlægget bestod af alu
miniumsrør af den type, der anvendes i 
landbruget. Det har fungeret udmær
ket, men det er ret tidskrævende at 
etablere en effektiv dækning med 
denne rørtype, og de kan derfor kun 

Mørkfarvede enderevner 

- men langt det meste så således ud . 

anvendes på lagre, der skal ligge i nogle 
år. Lageret var opdelt i tre grupper, 
som blev vandet på skift, og der blev 
givet ca. 25 mm pr. døgn i perioden 
marts-oktober/ november. 

Resultatet. 
Lagringen er forløbet fuldt tilfredsstil
lende, og de småskader der har været 
kan opdeles i 3 hovedgrupper. 

Enderevner: 
På 10-20 lI!o af stammerne var det nød
vendigt at fraskære IO-50 cm for at få 
rent rodsnit, idet disse stammer havde 
radiære og/ eller cirkulære sortfarvede 
enderevner. Det er vores opfattelse, at 
det drejer sig om frostskader i den 
vandmættede stamme. 

Trametes: 
Stammer som havde en meget lille-til 
tider næppe synlig - trametesplet er 
meget skadet efter 2-5 år ivandlager, 
idet svampen har de bedste betingelser 
for vækst i den fugtmættede atmos
fære. 

Skader ejter barkskrab: 
At barken yder en værdifuld beskyt
telse af stammen, har man altid været 
klar over, og vi har dagligt beviset un
der opskæringer. Der hvor krangrab
ben har klemt barken af stammen, ser 
vi ofte kraftige brunfarvninger V2-3 cm 
ind i veddet, hvad der selvfølgelig er 
kassationsgrund på færdigvaren . 
Vi har ikke nogen systematiske opgø
relse over skadeandelen, men det 
drejer sig uden tvivl om mindre end 2 
lI!o af vedmassen, hvilket selvfølgelig er 
fuldt tilfredsstillende den lange lagring 
taget i betragtning. 
Desuden fremkommer et tab i form af 
en manglende indtægt fra bark på 
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Følger af barkskrab under oparbejdning og transport. 

yderligere 2 0,70, således at det samlede 
tab ved langtidslagring af råtræ (exc!. 
kørsel, anlæg og drift) beløber sig til 
ca . 4 070 af rå træprisen. 
Dette tab har selvfølgelig en vis betyd
ning, men lagring under sprinkler er 
dog det bedste alternativ, hvis en lig
nende situation skulle opstå i frem
tiden". 

5.8. Holdbi savværks depot. 
Statsskovvæsenets sprinklerdepot ved 
Holdbi savværk, der er beliggende tæt 
ved den tidligere hovedvej A 10 og ca. 4 
km fra den dansk-tyske grænse, blev 
primært opbygget på et åbent marka
real, umiddelbart syd for savværket. 
Den sidst tilkørte mængde stormfalds
træ blev dog lagt i et mindre depot 
("Det lille depot"), placeret tæt op af 
dele af selve savværket. 
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Tilkørselen af stormfaldstømmeret fra 
Buderupholm, Randbøl og Silkeborg 
statsskovdistrikter blev påbegyndt i 
marts 1982 og blev afsluttet i marts 
1983. 
Der blev tilkørt ialt 26.503 m l nåletræ
tømmer, fordelt med 9.767 ml (37 0,70) 

fra Buderupholm, 4.452 m l (17 0,70) fra 
Randbøl og 12.284 ml (46 0,70) fra Silke
borg statsskovdistrikt. 



D 

O vandbo,;ng). 
~~~ e _ - i\ 

. :5 Gejlå 
Q. 

ager 

Hoveddepot 

læhegn 

Figur 20. Skitse over Holdbi savværks depot. Opbygningen af tømmerstablerne er sket fra 
nord mod syd. 
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Dimensionsfordeling: 

11-15 cm 63,03 ml 
16-20 cm 6.769,77 ml 
21-25 cm 9.812,07 ml 
26-30 cm 6.146,26 ml 
Over 30 cm 3.711,62 ml 

l alt 26.502,76 ml 

Træartsfordeling: 

Rødgran 
Sitkagran 
Ædelgran 
Douglasgran 
Lærk 
Skovfyr 

Kvalitetsfordeling: 
Klasse A: 
Klasse B: 

0,2 070 
25,6 070 
37,0 070 
23,2 070 
14,0070 

100,0 070 

72,2 070 
3,1 070 

19,2070 
2,2 070 
0,4 070 
2,9 070 

100,0 070 

50,3 070 
49,7 070 

100,0 070 

Råtræsammensætningen i Holdbi sav
værks depot. 

Det benyttede svagt skrånende land
brugsareal, som Holdbi savværk 
havde lejet af en lokal landmand, lig
ger "klemt inde" mellem Gejl å mod 
nord og Kelstrup plantage mod øst. 
Efter benyttelsen som sprinklerdepot 
skulle arealet tilbageleveres ejeren i en 
sådan stand, at det uden videre kunne 
inddrages i normal landbrugsmæssig 
drift igen . 
På den baggrund blev arealets overjord 
skubbet væk og oplagt i dels en jord
vold langs Gejl å og dels i en stor jord
bunke syd for depotet, ligesom anlæg 
af bil faste veje indskrænkede sig til be-

4 tømmerstabler med skiftevis I og 2 sprink lerstrenge pr. stabel. HO 82-1. 
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fæstigelse af en tilkørselsvej langs de
potets vestlige langside. 
Hoveddepotet opbyggedes som et 
tværstablet depot med 4 nord-sydgå
ende stabler adskilt fra hinanden af ca. 
4 meter brede spor. Stablingen af rå
træstammerne blev udført med ret va
rierende kvalitet med en gennemgå
ende tendens til, at "overliggende" 
stammer dannede "tagudhæng" for 
, 'underliggende" stammer. 
De endevendte stammer blev stablet op 
i godt 3 meters højde. 
Fra tidligere års sprinklerdepoter (se
nest i 1974) rådede Holdbi savværk 
over en ca. 40 meter dyb vand boring 
(beliggende på savværkets grund 
umiddelbart nord for Gejl å), som 
påny blev bragt i anvendelse. 
Depotets beliggenhed tæt op af Gejl å 
(passagevand for ørredfisk) medførte, 
at der som vilkår for afledningen af 

Stammernes endeflader er kun i begrænset 
omfang stablet i samme plan, som endog 
hælder udaf for oven. HO 82-8. 

"Tagudhæng" og deraf følgende risiko for 
dårlig endeOadevanding. HO 83-20. 

sprinklervandet bl.a. blev stillet krav 
om, 
• at afledningen skal ske ved nedsiv

ning til områdets undergrund el
ler gennem jorden til Gejl å, 

• at direkte afløb til Gejl å skal for
hindres ved hjælp af en jordvold 
placeret mindst 5 meter fra åbrin
ken samt, 

• at der skal etableres recirkulation af 
sprinklervandet, såfremt afled
ningen af den udsprøjtede vand
mængde (25 mm / døgn) ikke kan 
ske ved nedsivning. 
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Sprinkleranlægget blev i 1982 opbyg
get med skiftevis l og 2 sprinkler
strenge på langs af hoveddepotets 4 
tømmerstablers overside. 
Det manglende anlæg af befæstede, 
bilfaste veje hen over depotområdet 
gjorde det nødvendigt at tidsforskyde 
iværksættelsen af sprink lingen i for
hold til tilkørselen af nåletrætøm
meret. 
Samtidig iværksat sprinkling ville have 
gjort vejsporene ufremkommelige for 
langtømmerlastbilerne. 
Bl.a . på den baggrund har det ikke i 
alle tilfælde været muligt at overholde 
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Acceptabel endefladevanding udført som 
"regn fra oven". HO 84-20. 

Mangelfuld endefladevanding, der alene 
sker som "regn fra oven" HO 83-29. 

Tør endesnitflade med udtørringsrevner. 
Afskæring af skive afslører begyndende 
misfarvning af det underliggende ved. HO 
83-30 og 31. 



fristen på maksimalt 14 dage fra opar
bejdningen af stormfaldstømmeret og 
til, at dette har "ligget under vand" i 
sprinklerdepotet. 
Direkte vanding af nåletræstammer
nes endeflader blev først etableret i au
gust 1983, og da kun om fattende depo
tets ydersider mod vest og øst. 
Sprinklingen af nåletræstammernes 
ende flade r havde indtil da indskræn
ket sig til vanding "som regn fra oven", 
hvilket specielt stiller store krav til 
stablingen af nåletræstammerne, 
sprinklernes kapacitet og depotets 
vindeksponering. Ingen af delene kan 
siges at være opfyldt i særligt stort om
fang ved / efter depotets etablering. 
Den mangelfulde endefladevanding 
resulterede hurtigt i tydelige revnedan
nelser i stammernes endeflader med 
deraf øgede risiko for misfarvning og 

råddannelse som følge af veddestrue
rende organismers virksomhed . 
På trods af sprinklerdepotets beliggen
hed tæt op a f den øst for beliggende 
Kelstrup plantage var sprinklingen un
der stor indflydelse af vinden, uanset 
vindretning. En frisk vind betød , at 
dele af tømmerstablerne ikke blev 
overbruset med vand igennem kortere 
eller længere perioder, og det uanset 
om tømmerstablen var forsynet med l 
eller 2 sprinklerstrenge. 
I august og september måned 1983 blev 
der foretaget 2 prøveskæringer, dels af 
tømmer fra "Det lille depot" ved sav
værksbygningerne og dels af tømmer 
fra det egentlige sprinklerdepot. 
l tømmeret fra "Det lilJe depot" blev 
der konstateret betydende misfarvning 
i form af rødstribning af veddet i den 
øverste trediedel (topenden) af stam
merne. 

Tømmerstabel med I sprinklerstreng. En frisk østenvind medfører vinddrift og dermed man
gelfuld vanding, hvilket erkendes på stammernes lyse farver. HO 84-10. 
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Stormfaldstømmeret i "Det lille de
pot" blev først tilkørt depotet i feb
ruar/ marts måned 1983 og havde for 
en dels vedkommende været alt for 
længe undervejs. Fristen på maksimalt 
14 dage fra opskovningen og ilæg
gelse/ sprinkling sprinklerdepotet 
blev ikke overholdt fuldt ud ved afslut
ningen af depotopbygningen. 
I tømmeret fra det egentlige depot blev 
der ved prøveskæri ngen i september 
måned konstateret misfarvning i flere 
stammerodender, hvilket sandsynlig
vist kan henføres til den mangelfulde 
endefladevanding og deraf følgende 
revnedannelse. 
Afviklingen af sprinklerdepotet blev 
påbegyndt i marts 1984 og var tilen
debragt i marts 1987. 
Depotafviklingen blev noget besvær
lig, som følge af det manglende vejan
læg, der nødtørftigt måtte etableres 
for at langtømmerlastbilerne kunne 
færdes over depotpladsen . 

5.9. Nåletræssavværket JONI's 
depot. 

Statsskovvæsenets sprinklerdepot ved 
Nåletræssavværket JONI, Glumsø 
blev opbygget på et åbent mark- og 
moseareal et par hundrede meter vest 
for savværket. Ikke det mest ideelle de
potareal, men eneste realistiske m ulig
hed nær savværket, som følge af ret re
striktive betingelser i tilladelsen for de
potets etablering. 
Depotet blev etableret i løbet af 2 V2 
måned (17 . februar - 28. april 1982), og 
der blev ialt tilkørt 21.931 m' nåletræ
tømmer, fordelt med 14.201 m' (65070) 
fra Kronborg, 6.639 m' (30 070) fra Fre
deriksborg og 1.091 m l (5 070) fra Kø
benhavns statsskovdistrikt. 
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Tydelige lagri ngsskader i "topenden" på 
nåletræstamme tilkørt sprinklerdepotet i 
dec. 82/ jan.83. Prøveskæring august 1983. 
Foto: Ivan Lund. 

Nåletræstamme med afskallende bark og 
levende barkbiller. HO 83-11 . 



Dimensionsfordeling: 

11-15 cm 4,15 m ) 
16-20 cm 6.530,76 m ) 
21-25 cm 8.609,41 m ' 
26-30 cm 4.328,09 m ' 
Over 30 cm 2.413,66 m' 
Andet 44,78 m' 

I alt 21.930,85 m) 

Træartsfordeling: 

Rødgran 
Sitkagran 
Ædelgran 

Kvalitetsfordeling: 

Klasse A: 
Klasse B: 
Klasse C: 
Andet: 

29,8 fJ!0 
39,3 fJ!0 
19,7 fJ!0 
11,0 fJ!o 
0 ,2 fJ!0 

100,0 fJ!0 

97,2 fJ!0 
2,6 fJ!0 
0,2 fJ!0 

100,0 fJ!0 

29,7 fJ!o 
69,9 070 

0,2 070 
0,2 070 

100,0 fJ!o 

Råtræsammensætningen i Nåletræssav
værket JONI's depot. 

Depotet blev opbygget som et tvær
stablet depot, men i modsætning til de 
øvrige depoter blev sprinklerdepotet 

Ensidige oplagte tømmerstabler i op til 5 
meters højde langs "midtervejen". JO 82-4. 

ved JONI opbygget med ensidig stab
ling . Dette med ønsket om en forenklet 
til- og frakørsel af nåletræstammerne. 
Den ensidige stabling med fører i for
hold til endevendt stabling øgede 
pladskrav og deraf afledede krav til 
mere sprinklerudstyr og øget vand- og 
elforbrug pr. m ' depottræ. 
Da der opstod problemer med at frem
skaffe den fornødne transportkapaci
tet (langtømmerlastbiler med hydrau
lisk kran), blev transporten af nåletræ
tømmeret fra de stormfaldsramte 
statsskovdistrikter organiseret således, 
at tre lastbiler uden hydraulisk kran 
sørgede for landevejstransporten, me
dens pålæsningen rundt om i skovene 
blev klaret af en lastbil med kran. 
Aflæsningen af tømmeret på depot
pladsen blev udført ved hjælp af en 
gravemaskine, monteret med tømmer
grab. Af hensyn til lastbilernes frem
kommelighed på depotarealet blev der 
anlagt en kraftig befæstet vej midt ned 
igennem depotpladsen. 
Efter aflæsningen af lastbilerne sør
gede gravemaskinen for at slæbe tøm
meret rundt til de forskellige dele af de
potet, hvor nåletræstammerne blev 
stablet op med endefladerne vendt 
samme vej. 
På store dele af depotpladsen var det 
nødvendigt at udlægge tømmerstokke 
som svellevej for gravemaskinen. 
Nåletrætømmeret langs "midtvejen" 
blev ensidigt stablet op til godt 5 meters 
højde, hvilket kunne lade sig gøre ved, 
at gravemaskinen kørte op i de halvt 
opbyggede tømmerstabler. 
Depotets øvrige stabler er ensidigt 
stablet op i ca . 3,5 meters højde. 
Den ensidige stabling af stammerne 
bevirker, at sprinklervandet løber 
langs stammerne bort fra rodenderne 
mod toppen, som i modsætning til 
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rodsnitendefladerne ikke behøver en 
nær så god opfugtning. 
Endelig med fører ensidig stabling til 
godt 5 meters højde, at sprinklervan
det ikke når frem til de nederste lig
gende stammer. Vandet afledes grad
vist undervejs ned gennem stablen til 
stammernes topender. 
Endefladestablingen i store dele af de
potet lod noget tilbage at ønske med 
deraf følgende mangelfulde endefla
devanding. Særligt i de to 5 meter høje 
stabler langs "midtvejen". 
Vandet til sprinklingen blev fremskaf
fet fra en mindre mergelgrav i depotets 
sydvestlige hjørne. Recirkulationen af 
store dele af den udsprøjtede vand
mængde gav ikke anledning til særlige 
problemer. Vandingsanlæggets vand
pumpe (kapacitet 40 kbm / time) blev 
dog forsynet med en stor si for herved 
at mindske risikoen for at få sprinkler
dyserne tilstoppet med snavs . 
Vandpumpens store kapacitet gav an
ledning til problemer i de perioder, 
hvor der kun var tilkoblet et fåtal 
af sprinklere. Hovedfødeledningen 
sprang læk et par gange på grund af et 
for stort vandtryk. 
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"Tagudhæng". EndesnitOaderne opfugtes 
kun i begrænset omfang. JO 83-26. 

Et system af rundtgående sprinklere 
sørgede for overbrusning af stablernes 
oversider. 
Stammernes skrå hældning i kombina
tion med den våde, glatte bark gjorde 
det vanskeligt og farligt at færdes på 
tømmerstablerne for eventuelt at ef
terse, flytte og reparere sprinkleran
læggets enkelte komponenter. 
Endefladevandingen blev udført ved 
hjælp af sektorvandere og/eller en 
PVC-slange monteret med små dyser 
og fastgjort langs stablens overkant. 
Anvendelsen af PVC-slange med små 
dyser til endefladevanding fordrer, at 
endefladerne flugter i nogenlunde 
samme plan, eventuelt hælder lidt bag
over. 
Desværre drejer PVC-slangen sig i sol
skinsvejr, hvorved de påmonterede 

Helt tørre endeOader som følge af dårlig 
stabling, stammernes ensidige oplægning 
og stor stabel højde (5 meter). Vandet når 
ikke ned til de nederste stammer. Hvide be
lægninger af svampemycelium. JO 84-21. 



Den ensidige oplægning medfører, at stammerne hælder meget skråt. Inspektion af sprinkler
udstyret er vanskeligt og farligt. JO 82-14. 

Endefladevanding udført som en kombination af sektorvandere og PVC-slange med dyser 
langs stablens overkant. JO 84-19. 
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Den lyse bark i billedet indicerer mangel
fuld vanding. Sprinkler i uorden. JO 83-25. 

små vanddyser bringes ud af position. 
Metoden er derfor ikke særligt veleg
net til at frembringe en god endeflade
vanding. 
Opskæringen af depotet påbegyndtes i 
september 1983 og blev afsluttet i sep
tember 1985 . 
Tømningen af sprinklerdepotet blev 
noget besværliggjort af depotpladsens 
manglende bæreevne (delvis mose
bund). Ved hjælp af savværkets gum
miged blev nåletræstammerne fragtet 
hen til den befæstede "midtvej" og 
læsset på langtømmerlastbil. En rela
tiv bekostelig og besværlig afviklings
måde. Heldigvis kunne der fortsat dra
ges nytte af de svelleveje, som blev ud
lagt ved depotets etablering. 
Svellevejenes tømmerstokke fejlede in
tet, da de slu tteligt blev oparbejdet på 
savværket. 

5.10. Centralsavværkets depot. 
På Sjælland indgik SkovstyreIsen end
videre aftale med Centralsavværket, 
Limiteret om etablering af et sprinkler
depot for stormfaldstømmer fra de 
nordsjællandske statsskovdistrik ter. 

Sprinklerdepotet blev etableret i umid
delbar nærhed af savværkets råtræde
potplads på et stort åbent areal, som si
den stormfaldet i 1967 har været benyt
tet som depotplads for større eller 
mindre sprinklerdepoter. Tilkørselen 
af stormfaldstømmer fra Esrum, Fa
rum, Hørsholm, Jægersborg, Køben
havns, Nødebo, Odsherred, Sorø og 
Tisvilde-Frederiksværk statsskovdi
strikter påbegyndes i marts 1982 og 
blev afsluttet i oktober måned. 
Der blev tilkørt i alt 43.031 ml med føl
gende fordeling til de involverede stats
skovdistrikter: 

Distrikt m l f1!o 

Esrum statsskovdistrikt 7.965 19 
Farum statsskovdistrikt 3.097 7 

Hørsholm statsskovdistrikt 4.923 II 
Jægersborg statsskovdistrikt 140 -

Københavns statsskovdistrikt 1.406 3 
Nødebo statsskovdistrikt 5 .093 12 
Odsherred statsskovdistrikt 3.745 9 
Sorø statsskovdistrikt 9.925 23 
Tisvilde-Frederi ksvær k 

statsskovdistrikt 6.737 16 

laIt 43.031 100 

Depotarealet blev i det store hele be
nyttet, som det forefandtes med et lag 
af barkaffald fra stammerne i de tidli
gere sprinklerdepoter på stedet. 
Anlæg af befæstede veje indskræn
kede sig til etablering af et stort bilfast 
vej-T på den østlige halvdel af depota
realet. Nyanlægget bestod alene i ud
lægning af et tykt lag kalksten (affald 
fra Fakse kalkbrud) direkte ovenpå 
arealets barklag, - en billig og enkelt 
metode som viste sig tilstrækkelig bæ
redygtig og holdbar. 
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Stort "kompakt" depot. CE 82-1. 

Tilkørsel af stormfaldstømmer. CE 82-9. 
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Sprinklerdepotets tømmer er i princip
pet leveret i fuld længde, hvilket trods 
endevending af stammerne vanskelig
gør en kompakt opbygning af sprink
lerdepotet. 
Oplægningen af stammerne er sket af 
2 omgange. Langtømmerlastbilerne 
blev i første omgang aflæsset af sav
værkets gummigeder, som derefter 
stablede stammerne op inde på depota
realet. For at få en tilstrækkelig højde 
på tømmerstablerne blev det efterføl
gende nødvendigt at oplægge endnu et 
lag stammer ved aflæsning direkte fra 
langtømmerlastbilerne ved hjælp af 
deres hydrauliske kraner. Forinden 
blev det nødvendigt at udlægge svelle
veje som køreveje for lastbilerne. 
Depotet er opbygget så kompakt som 
muligt, med stablerne på forskellig vis 
orienteret vinkelret i forhold til hinan-

Dimensionsfordeling: 

11-15 cm 214,22 m ' 0,5 C!Jo 

16-20 cm 12.040,97 m ' 28,0 C!Jo 

21-25 cm 16.481,36 m ' 38,3 070 
26-30 cm 9.266,04 m ' 21,5070 
Over 30 cm 5.028,72 m ' 11,7 070 

I alt 43 .031,31 m ' 100,0 070 

Træartsfordeling: 

Rødgran 81,3 070 
Sitkagran 3,0 070 
Ædelgran 5,8 070 
Nordmannsgran 1,3 070 
Abies grandis 0,2 070 
Douglasgran 6,4 070 
Lærk 0,5 070 
Skovfyr 1,2 070 
Østrigsk fyr 0,3 070 

100,0 070 

Kvalitetsfordeling: 

Klasse A: 19,7 070 
Klasse B: 79,0070 
Klasse C: 1,3 070 

100,0 070 

Råtræsammensætningen i Centralsavvær
kets depot. 

den . Afstanden imellem stablerne vari
erede fra ca . 2 meter i dele af depotets 
vestlige halvdel til stabling tæt op af 
hinanden i depotets østlige halvdel. 
Den kompakte opbygning gør det ikke 
muligt at etablere en seperat overbrus
ning af stammernes endeflader. 
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Pladsmangel gjorde det nødvendigt efterfølgende at fylde vejarealet op med stammer. CE 
83-17. 

Stammerne er oplagt endevendt (bort
set fra opfyldningen af vejarealerne og 
enkelte tømmerstabler), og stabelhøj
den varierer fra ca. 2 meter og op til ca. 
5 meter. 
Endefladestablingen er udført med va
rierende akkuratesse. 
Problemet hermed er størst i de store 
dele af depotet hvor endefladerne kun 
sprinkles indirekte som "regn fra 
oven". De få steder, hvor der er etable
ret en seperat endefladevanding, er 
problemet knapt så stort. 
Endeligt skal nævnes, at endeflade
højde og sprinklerudstyrets "kapaci
tet" skal afpasses med hinanden . 
Vandet til sprinklingen fremskaffedes 
dels fra en vand boring og dels ved re
cirkulation af sprinklervandet. 
Savværkets branddam, der står i for
bindelse med en ringgrøft rundt om he-
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le sprinklerdepotet, virkede som vand
reservoir for depotets sprinkleranlæg. 
Savværket påregnede at ca. 80 070 af 
sprinklervandet blev recirkuleret, me
des de resterende 20 070 blev fremskaf
fet fra savværkets vandboring. 
Vandingsanlægget var bestykket med i 
alt 3 pumper (2 stk. å 45 kbm / time og 
l stk. på 20 kbm / time) . I nødsfald var 
det muligt at benytte savværkets 
brandpumpe med en kapacitet på 50 
kbm / time. 
Recirkulationen af sprinklervandet 
gav kun anledning til tilstopning af 
sprinklerdyserne i de perioder, hvor 
der blev arbejdet med maskiner på de
potarealet. 
Herved blev bark partikler løsnet og 
ført med sprinklervandet til vandreser
voiret. 



Stammernes ende flader flugter ikke i samme plan. Den mangelfulde endefladevanding sker 
kun som "regn fra oven". CE 82-17. 

Sektorvanderne kan ikke nå helt op til stablens overkant, hvilket med fører manglende endefla
devanding af de øverste stammer. CE 85-14. 
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Flere "lyse striber", der indicerer mangel
fuld sprinkling, kan erkendes rundt om
kring i sprinklerdepotet. CE 82-16. 

Det åbne landskab omkring savværket 
og depotet medfører, at sprinklingen 
af nåletræstammerne er under kon
stant indflydelse af blæsten, uanset 
vindretning. Dette stiller store krav til 
sprinklersystemets opbygning, således 
at "tørre pletter" som følge af vind
drift ikke opstår. 
Allerede efter 3-4 dage med manglende 
vanding er der fare på færde. Den be
skyttende bark på de sol- og vindeks
ponerede stammer tørrer ud og krøller 
sammen for til sidst at falde af. Her
med er der åbnet op for udtørring af 
veddet og deraf følgende risiko for rev
nedanneIse og invasion af veddestrue
rende insekter og svampe. 
Sprinklerdepotets beliggenhed klods 
op og ned af savværkets råtræplads 
gjorde det muligt at klare udtagningen 
og bortkørselen af stammer fra depo-

"Lys stribe" i nærbilled . Stammerne tørre, overbruses ikke med vand. CE 82-15. 
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Stammens bark er mere eller mindre faldet af. Tydelige udtørringsrevner i veddet. CE 85-32. 

God endetladevanding . CE 83-22. 
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Figur 22. Skitse over Centralsavværkets sprinklerdepot. 
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tet ved hjælp af savværkets gummiged. 
Denne metode var endvidere nød ven
diggjort af pladsens mangelfulde be
fæstigelse. 
Kørselen hen over den opblødte og 
ujævne depotplads med flere over 20 
meter lange nåletræstammer hæn
gende i gummigedens grab medførte 
en hård belastning af materiellet. 
Afviklingen af depotet blev påbegyndt 
i januar måned 1983 og var afsluttet i 
januar måned 1986. 
I maj måned 1985 gennemførtes på 
Centralsavværket en række under
søgelse med henblik på blandt andet at 
få forbedret udnyttelsen af råtræet. 
Hvad angår forarbejdningen af storm
faldstømmeret fra sprinklerdepotet, 
viste undersøgelserne, at oparbejdnin
gen medførte et mindre skæreudnytte 
end ved oparbejdning af friskskovet 
tømmer. Dels som følge af, at stammer 
med indre brud knækkede under hånd
teringen (14 ud af 228 stammer), men 
også som følge af, at der blev skåret 
tykkere rodskiver og længere topender 
af sprinklertømmeret for at undgå 
misfarvede færdigvarer. Rådangreb af 
betydning blev der ikke konstateret i 
depottræet, bortset fra angreb af Rod
fordærver, som sikkert har været til 
stede i stammerne ved indlagringen i 
depotet. Derudover blev der i nogle til
fælde fundet levende Honningsvamp 
på stammerne, men rådangrebet var 
maksimalt trængt en centimeter ind i 
veddet. 
Samlet blev det øgede råtræsvind ved 
oparbejdning af det stormfældede de
pottømmer anslået til af størrelsesor
denen 1 - 1,5 070 . 
I tørreteknisk henseender blev der fun
det store forskelle imellem færdigvarer 
af friskskovede og af vandlagrede nå
letræstammer. Det vandlagrede tøm-

mer krævede ca. dobbelt så lang tørre
tid som det friskskovede for at opnå 
samme resultat af tørringen. En blan
det produktion af færdigvarer fra 
friskskovet og vandlagret træ vil derfor 
resultere i en utilfredstillende færdig
varekvalitet. 
Ved nedtørring til samme fugtniveau 
blev der ikke fundet påviselige for
skelle mellem tørresvindet i trælast op
arbejdet af friskskovede og vandlag
rede stammer. 

6. Sammenfatning. 

Som det har fremgået a f det foregå
ende, har etableringen af statsskovvæ
senets 9 sprinklerdepoter rundt om
kring i landet været vidt forskellig. Til
svarende selve resultatet af deponerin
gen af råtræet, hvoraf det sidste blev 
opskåret på savværk i maj / juni 1987. 
Trods manglende konkrete undersø
gelser giver de foreliggende iagttagel
ser et fingerpeg om, at længerevarende 
sprinklerdeponering af nåletrætøm
mer kan gennemføres med et virkeligt 
godt resultat, såfremt en række helt 
elementære forholdsregler overholdes: 

l) Kun friskt og egnet stormfaldstræ 
bør lægges i et sprinklerdepot. 

2) Stammerne skal være rens kåret for 
synlige brudflader og synligt råd. 

3) Der må max . gå 14 dage fra opskov
ningen i skoven og til stammerne er 
bragt "under vand" i et sprinkler
depot. 

4) Opbygningen af tømmerstablerne, 
specielt hvad angår stablingen af 
stammernes endeflader, skal ske 
omhyggeligt. 
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5) Der bør etableres en seperat sprink
lerledning til direkte overbrusning 
af stammernes endeflader (specielt 
rodenderne). 

6) Der bør vandes med mindst 50 mm 
vand pr. døgn, ligesom vandforde
lingen over sprinklerdepotet bør 
være så jævn som muligt, uanset 
vindretning. 

7) Der skal dagligt føres tilsyn med 
sprinklerdepotet, således at fejl og 
mangler straks kan blive udbedret. 

Det har været vanskeligt at opgøre de 
tab, der har været i de enkelte sprink
lerdepoter som følge af lagringsskader 
og indre brud i stammerne. Savvær
kerne har som oftest opskåret råtræ fra 
sprinklerdepotet samtidig med 
"frisk" skovet nåletrætømmer. 
Fra flere sider skønnes tabet til at ligge 
på omkring 2-4 070 af råtræprisen. 
Som tab skal endvidere medregnes den 
manglende indtægt fra salg af nåletræ
stammernes bark, der for hovedpar
tens vedkommende falder af ved hånd
teringen undervejs fra sprinklerdepo
tet til savværkets afbarkningsmaskine. 
Barken afsættes dels til fyrringsformål 
(Jylland, p.t. 50 kr/ RM) eller til have
afdækning (Sjælland, p.t. 75 kr/RM) . 
Med de anførte priser medfører tabet 
af barken en mistet indtægt på om
kring IO - 20 kr. pr. m ' råtræ . 
Omkostningerne ved sprinklerdepo
ternes etablering og efterfølgende drift 
har varieret alt afhængig af depotets 
opbygning, anlæg af velbefæstede veje 
og eventuelle udstyr/ faciliteter fra tid
ligere sprinklerdepoter. 
Etableringen af et godt opbygget tvær
stablet sprinklerdepot (Statsskovvæse
nets depot ved Søholt savværk side 
155) med et befæstet vejanlæg og inde
holdende 32 .777 m' råtræ (ca. 1,5 m ' 
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råtræ pr. m' depotareal) beløb sig i 
1982 til ialt ca. 14 kr./m" heri medreg
net skønsvise udgifter til tilsyn med de
potet og sprinkleranlæggets opstilling. 
Den efterfølgende dri f t (1982-87) 
skønnes i gennemsnit at have beløbet 
sig til ialt omkring 2 kr./ml pr. år. 
De samlede deponeringomkostninger 
for Søholt savværk depot beløb sig så
ledes til ialt ca. 24 kr./m l råtræ. 
Et længdestablet sprinklerdepot (FeId
borg statsskovdistrikts depot side 148) 
ligeledes med velbefæstede veje og 
med ialt 17.912 ml (ca. 1,1 m' pr. m' de
potareal) kunne i 1982 etableres for ca. 
25 kr./m ' (exc!. transport fra skov
ningsplads til sprinklerdepotet), og de 
gennemsnitlige driftsomkostninger 
(1982-86) har beløbet sig til ca. 2 kr./m ' 
pr. år. 
De samlede deponeringsomkostninger 
for Feldborg statsskovdistrikt sprink
lerdepot beløb sig til ialt 32,60 kr./m ' 
råtræ (exc!. transport fra skovnings
pladserne og til depotet). 
Forskellen i etableringsomkostnin
gerne for de 2 sprinklerdepoter ligger 
primært i det længdestablede depots 
mindre effektive (ca . 35-40 070 mindre 
råtræmængde pr. arealenhed) udnyt
telse af faste anlæg så som veje og 
sprin klerudstyr. 
Tages disse forhold i betragtning har 
etableringsomkostningerne for de 2 
sprinklerdepoter stort set været af 
samme størrelsesorden pr. m l råtræ. 
Foruden etablerings- og driftsomkost
ningerne skal man være opmærksom 
på omkostningerne til transporten af 
råtræet fra depotpladsen og til savvær
kets råtræterminal, der ligeledes vil af
hænge af etableringsforanstaltninger 
og forhold . Her skal frarådes, at der 
spares på anlæg af kraftigt befæstede 
veje. Meromkostningerne ved en be-



sværlig "bjergning" af depottræet 
kan hurtigt beløbe sig til mere, end 
hvad der i første omgang spares på vej
kontoen. 
De vanskelige etableringsforhold og 
dårlige udnyttelse af depotarealet 
(ensidig stabling af stammerne) ved 
opbygningen af statsskovvæsenets 
sprinklerdepot ved Nåletræsavværket 
JON I (se side 186) medførte således re
lativ store deponeringsomkostninger. 
Etableringen af depotet på det mere el
ler mindre bundløse moseareal beløb 
sig til ialt ca. 21 kr./m ' råtræ (inel. til
syn med depotets opbygning), medens 
den løbende drift og tilsyn i de efterføl
gende 3 år er anslået til ca . 2 kr/ m' pr. 
år (ialt 6 kr./m' ). Hertil kommer om
kostningerne til en vanskelig "bjerg
ning" af råtræet ved depotets afvik-

Tegninger og layout: Richard Cruce 

ling, hvilket androg ialt ca . 16,50 
kr. / m ' . 
De samlede deponeringsomkostninger 
(inel . transport fra depot til savværk) 
androg således i dette tilfælde ialt ca. 
43,50 kr. pr. m ' råtræ. 
Stormfald vil også forekomme frem
over, hvorfor det kan være formåls
tjentligt at udbygge (etablere læhegn 
og befæstede veje m.v.) og vedlige
holde de nu etablerede sprinklerde
potpladser. 
I mellemtiden kan anlæg og udstyr 
bruges til etablering af mindre stødpu
delagre af råtræ til udligning af sæson
svingningerne, ligesom de fornødne 
tilladelser til depotets etablering, ind
vinding og afledning af sprinklervand 
kan blive opretholdt. 
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Eksempel på ansøgning om tilladelse til lagring af stormfaldstræ. 

I) Ansøgers navn 

Adresse 

Telefon 

2) Er der tale om Sprinklerlagring [:=J (sæt kryds) 

Sølagring D (sæt kryds) 

3) Trædepotets placering (kopi af kort vedlagt med lageret indtegnet): 

4) Hvem ejer depotpladsen / søen / søbredden? 

Navn 

Adresse 

Telefon 
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5) H vor store mængder råtræ skal oplagres og hvilke træarter er der tale om ? 

Rødgran ca. m l 

Sitkagran 

Andre: 

ca. 

ca. 

ca. 

ca . 

ca. 

___________________ ml 

___________________ m' 

___________________ ml 

ml 

___________________ ml 

6) Hvor længe regner De med, at depotet skal ligge ? 

ca. år 

7) Er De i tilfælde af fiskedød indstillet på at foranstalte og betale erstatningsud
sætning af fisk efter nærmere aftale med amtskommune og miljøstyrelsen? 

ja 

nej 

(dato) 

D 
D 

Amtskommunens bemærkninger: 

(sæt kryds) 

(ansøgers underskrift) 

Foreligger der fornødne tilladelser efter miljøbeskyttelsesloven, vandforsynings
loven og naturfredningsloven? 

(Kopi vedlægges) 

Kan amtskommunen anbefale, at miljøstyrelsen meddeler tilladelse til sølagring ef
ter miljøbeskyttelseslovens § 17 ? 
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Bilag II 

Forureningsrisiko ved lagring af 
uafbarket gran under overrisling eller i 
søer og damme 

Af professor P. MOLTESEN. 
(Manus, København , den 5. januar 1982). 

Danske erfaringer 

Efter de store storm fald i 1967 blev 
store mængder råtræ konserveret ved 
overrisling og vandlagring. Der blev 
ikke dengang foretaget analyser af af
løbsvand fra overrislingslagre eller 
vandet i de søer, hvor der var lagret træ, 
men der blev gjort følgende iagtta
gelser: 

Overrislingslagre 

Jorden under og omkring lagrene 
bliver hurtigt opblødt af de tilførte be
tydelige vandmængder: ca. 25 
mm/ dag i ca. 8 måneder/ år. Selv på 
udprægede sandjorder, som f.eks . i 
Frøslev plan tage, hvor der i 1967/ 68 
opbyggedes et lager på ca. 45.000 ml 
gran, slemmedes jorden hurtigt til af 
barkpartikler, således at der stod 
blankt vand omkring lageret. Såvel 
flora som fauna sk iftede karakter. Det 
var f.eks. almindeligt at se svømme- og 
vadefugle om kring lageret. Dele af 
dette lager overholdtes i 4 år, hvorefter 
arealet blev tilplantet med nåletræ. [ 
løbet af et par årefter lagringens ophør 
var flora og fauna af helt samme ka
rakter som i den øvrige del af planta
gen. Tilsvarende erfaringer haves fra 
de andre overrislingspladser. 
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Vandlagre 

Krenkerup skovdistrikt lagrede gran og 
bøg i vand fyldte grusgrave syd for 
Sakskøbing. Disse grave ligger i den 
revle af sand og grus, som strækker sig 
fra Sakskøbing mod Nysted . 
[ en ca. 2 ha stor og op til ca . 6 m dyb, 
vand fyldt grusgrav i Sakskøbings syd
lige udkant lagredes ca. 1500 m l uaf
barket rødgran i bundter, dvs . at ca . 
halvdelen af søens overflade var dæk
ket af træ. [ vandgraven fandtes en ret 
stor bestand af alm. ferskvandsfisk: 
aborre, skaller, geder og muligvis ka
rudse. Der registreredes ingen døde 
fisk i lagringsperioden fra forår 1967 
til efterår 1970. Der var ej heller lugtge
ner fra lageret. 
Sakskøbing oppumper ca. 0,5 mil\. m l 
drikkevand / år fra en ca. 35 m dyb bo
ring ca. 200 m fra vandgraven . Vand
værkets analyser af det oppumpede 
vand fra før, under og efter trælagrin
gen viser ingen tegn på forurening fra 
lageret. Drikkevandets kvalitet beteg
nes iøvrigt som særdeles god. Klor til
sættes ikke. 
Distriktet lagrede yderligere ca 2.200 
ml bøgekævler i to mindre, vandfyldte 
grusgrave i samme grusrevle ca . 2 km 
syd for vandvæ rkets boring. [ den stør
ste grav, som har et areal på ca. 0,3 ha 



og en dyble på l - 4 m, lagredes ca. 
1.800 m' bøgekævler fra foråret 1968 
til efteråret 1971. Da ca. halvdelen af 
træet var lagt i vandgraven, døde geder 
og andre fisk samt krebs. I foråret 1972 
og de følgende år var vandet usædvan
lig klart, og der forekom dafnier i 
større mængder end før trælagringen . 
I maj 1972 udsaltedes ørreder (porti
onsstørrelse) . De trivedes udmærket, 
og der blev fanget pæne og store ørre
der i de følgende år, men i den tørre 
sommer 1975, da vandstanden var ab
normt lav, døde de sidste ørreder. Der 
er ikke siden sat ørreder ud, men der 
har indfundet sig en naturlig fauna af 
aborre, skaller, gedder m.v., og krebs er 
udsat ca. 1975. Den oprindelige flora i 
vandgravene retableredes ligeledes 
hurtigt efter lagringens ophør. 
Lagring af ca. 3.700 m' uafbarket træ i 
vandfyldte grusgrave inden for en af
stand på ca. 2 km fra drikkevandsbo
ring i samme grus revle har således ikke 
påvirket drikkevandets kvalitet og kun 
i de tilfælde, hvor der var lagret store 
træmængder i forhold til vandmæng
derne, er flora og fauna blevet påvir
ket, men i løbet af overraskende kort 
tid er den oprindelige tilstand reta
bleret. 
Endelig skal nævnes, at der i Møllevi
gen i sydvesthjørnet af Esrum sø blev 
lagret ca. 28 .000 m J uafbarket gran. 
Der blev ikke registreret nogen uheldig 
påvirkninger af flora og fauna her. 
Den daværende forpagter af fiskeriet i 
søen oplyste, at der fandtes særligt 
mange ål under og omkring dette træ
lager. 

Andre erfaringer 

På et stort sydsjællandsk nåletræsav
værk har der gennem de sidste godt IO 

år ligget meget store mængder gran
bark, dels i en ca. 4 m høj bunke ved 
barkningsanlægget, dels som underlag 
for råtræpladsen. Savværket afbarker 
årligt ca. 30.000 m' savværkstræ, hvil
ket giver ca. 3.000 m' bark målt som 
fastmasse. 
Inden for ca. 20 m fra den store bark
bunke findes savværkets ca. 14 m dybe 
drikkevandsboring. Der udtages to 
gange årligt vandprøver. En del vand 
fra savværkspladsen løber til en bæk, 
som ej heller har vist tegn på forure
ning fra afløbsvandet. 
Savværket sælger som en række andre 
savværker finrevet bark til jorddæk
ning i gartnerier, haver og parker, hvor 
det udlægges i et ca . IO cm tykt lag for 
at hindre ukrudtsvækst og forbedre 
jordens fysiske struktur. I skovbruget 
er forsøgsvis anvendt dækning i kultu
rer med endnu tykkere bark lag med 
godt resultat. 
Der forligger en meget righoldig litte
ratur om granbark som jordforbed
ringsmiddel, såvel ved udlægning af 
den rå bark som efter kompostering . 
Generelt er resultaterne gode, såfremt 
der tilsættes passende mængder kvæl
stof. 

Udenlandske undersøgelser 

Overrislingslagre 
Fra Norge foreligger en undersøgelse 
af afløbsvand fra 3 lagre (Gjerdrum 
1976). ] det største af disse lagre blev 
der i 1974 lagret 13.000 m' gran og i 
1975 22.000 m' . Lagringen skete på 
savværkets råtræplads, hvorfor analy
serne også er påvirket af barkrester fra 
tidligere lagre. Der blev anvendt vand 
fra et offentligt vandværk, og ca . 60 0J0 
af afløbsvandet blev recirkuleret fra et 
opsamlingsbassin . 
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I 1974 begyndtes overrislingen den 
18/ 6. Analyserne fra afløbsvandet på 
pladsen gav følgende resultater : 

6/6 2Q16 24/6 11/7 2617 619 2/10 
Kalium. 
mg/ I IO 13 13 13 13 9 IO 

BOD7 • 

mg O2/ 1 25 39 36 16 14 12 9 

COD . 
mg O2/ 1 105 199 186 103 162 56 40 

I 1975 begyndte overrislingen den 
20/ 6. På grund af tørke forligger der 
kun to målinger af COD i afløbsvandet 
på pladsen : Den 2/7 125 mg 02/1 og 
den 3/ 10 60 mg 02/ 1. Indholdet af to
tal fosfor var på de samme tidspunkter 
0.41 hhv. 0.23 mg / l. 

tsmg/I 
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\ 
\ 
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\ 
\ 
\ 

\ pine 50 mm 

Gjerdrum konkluderer (s. 2): "- at 
overrisling av ubarket gran ikke repre
senterer noen stor fare for renheten av 
våre vassdrag med hensyn til naturlige 
barkeekstrakter". 
I Sverige har Bjorkhem et al. (1977) 
gennemført en detaljeret undersøgelse 
over forurening ved afløbs- og nedsiv
ningsvand fra et overrislingslager af 
massaved (træ til cellulosefabrikation) 
stablet i 4 m høje stabler og tilført 25 
hhv. 50 mm vand/ døgn . Lageret inde
holdt ca. 5000 m l fyr og ca . 5000 m l 
gran. 
Vandprøver udtoges fra afdrypnings
render direkte under stablerne. Analy
seresultaterne fremgår af kopierne af 
fig. 14 - 18 . 

'\,\ '-'---------- ....... 

~~ ----- --------- -

3/6 9/6 15/6 22/6 29/6 6fl 13/7 20fl 27f7 10/8 24/8 1976 

Figur 14. Lakvaltnels lorrsubstanshalt (IS). Skogaforsen. Bjbrkhem et al. 1977 . side 57. 
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COD mg/l 

4000 _ 

3000 

2000 

1000 

Start Bevanning. stan sprinkling 

Tall Gran 
pine spruce 

l Gran 50 mm 
spruce 50 mm 

\ 

~~:~c;52~~,J 

Tall25 mm , 
pine 25 mm , Tall50 mm 

" pine 50 mm 

\ 

\ .. -- ...... , 
"-'----------

----------- -
'-, 

..... _-----_ ... 

3/6 9/6 15/6 22/6 29/6 617 13/7 20/7 27/7 10/8 24/8 1976 

Figur 15. Lakvattnets kemi ska syrefOrbrukning (COD) . Skogaforsen. 

BOD, mg/l 
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500 

Bjorkhem et al. 1977, side 58. 

Start Bevallning, Sfar1SprinkJing 

Tall 
pme 

Tall25 mm 
pine 25 mm~ , , , , 

Gran 
spruce 

j "" 
I 
I 
I 

Gran 25 mm 
spruce 25 mm 

Gran 50 mm \ 
spruce 50 mm \ 

\ 
I 

Tall50 mm '-
pine 50 mm .... _ ... 

-- ...... _-- --- --
------

316 916 1516 22/6 2916 617 13/7 2017 2717 1018 2418 1976 

Figur 16. Lakvattnets biokemiska syrebehov (BOD7). Skogaforsen. 

TOT-P mgll 

30 

20 

10 

Bjorkhem et al. 1977, side 60. 

Starl Bevallning, start sprinkling 

Tall 
pme 

Gran 

----- - ..... 

316 916 1516 2216 2916 617 13/7 2017 2717 1018 

'-, 

24/8 1976 

Figur 17. Lakvattnets innehåll af total fosfor (tot-P). Skogaforsen. 
Bjork hem et al. J 977, side 62 . 
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Start bevattning, start sprinkling 

TalJ Gran 
pme spruce 

j j - -~~~:~~~~~ 
Tal1 25 mm _---=~~--
pine 25mm _~-: ___ " ___ _ 

_ --- Tall 50 mm Gran 25 mm 
pine 50 mm spruce 25 mm 

3/6 9/6 15/6 22/6 29/6 617 13/7 20/7 2717 10/8 24/8 1976 

Figur 18. Lakvattnets pH. Skogaforsen . Bjorkhem et al. 1977, side 63. 

I den svenske undersøgelse indgår til
lige kvantitative analyser af afdryp
ningsvandets indhold af fenoler. Efter 
2 og 3 ugers overrisling var fenolind
holdet i afløbsvandet fra granlageret 
0,230 hhv_ 0,150 mg/ I. Det anføres, at 
der på grundlag af tørstofindholdet 
kan beregnes et maks. fenolindhold på 
0,8 mg/ l umiddelbart efter overrislin
gens begyndelse. Fenolerne antages 
hovedsagelig at stamme fra barkens 
garvestoffer. Forfatteren anfører, at de 
i afløbsvandet forekommende fenoler 
"overvejende er af en anden sammen
sætning end industrifenoler og fuldt 
jævnførbare med de øvrige, naturligt 
forekommende fenoler i Leks_ mose
vand!' -
Afløbsvandets indvirkning på jord
bunden er ligeledes undersøgt. Det 
konstateredes, at jordbundens (mel
lansand) infiltrationskapacitet på 
grund af afløbsvandets indhold af 
"lost och suspenderad" organisk ma
teriale hurtigt sank fra 365 mm / t tilO, 7 
mm/t. 
Grundvandstanden indstillede sig i lø
bet af en måned på et konstant niveau 
ca_ 1 m under jordoverfladen, skønt 
der på store dele af lagerpladsen stod 
ca. 0,5 m dybt vand. Dette tilskrives 
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nævnte tilslemning og balance mellem 
vandtilførsel og -afstrømning. 
Analyser for C, N, P og K samt pH i 
grundvandet på og uden for lagerplad
sen viser ikke noget klart billede, dels 
fordi jordbundsforholdene på og uden 
for lageret ikke var jævnførbare, dels 
fordi analyseresultaterne varierede 
stærkt gennem de to måneder, under
søgelsen stod på. 
COD steg i løbet af en uge efter begyn
delsen af overrislingen af gran til ca_ 
300 mg/ I for efter 3 ugers overrisling at 
falde til ca_ 25 mg/ I. BOD7 var på de 
samme tidspunkter ca_ 20 mg/ I hhv. 2 
- 6 mg/ I. 
Grundvandets pH steg i løbet af 2-6 
uger fra 6,3 til 7,1. Fenolindholdet i 
grundvandet under stablerne var 14 
dage efter overrislingens begyndelse 
0,03 mg/ I mod 0,07 i en kontrol brønd 
uden for lageret. 
Det konkluderes, at afløbsvandets ind
virkning på grund- og overfladevand 
er afhængigt af lokaliteten s jordarter, 
dybde til grundvandet, dettes omsæt
ning og recipientens vandmængde og 
-art. 
I Tyskland blev der efter det store 
stormfald i Niedersachen i november 
1972 lagret ca. 1,5 millo m l - hovedsa-



gelig i overrislingslagre. Institute fUr 
Holzbiologie und Holzschutz, Bun
desforschungsanstalt fiir Forst- und 
Holzwirtschaft, blev af Wasserwirt
schaftsamter und der Landesforstwer
waltung Niedersachen anmodet om 
rådgivning og iværksættelse af under
søgelser vedrørende overrislingens mu
lige indflydelse på overflade- og 
grundvand (Peek & Liese 1977). 
Der gennemførtes undersøgelser over 
3 store lagre i flad landet og en ræk ke 

mindre lagre i bjerglandet (Hartzen). 
Lagrene i flad landet tilførtes dagligt 40 
mm vand. Vandprøverne udtoges dels 
fra opsamlingsbassiner eller damme 
neden for lagrene, dels fra pejlebrønde 
til grundvandet. Resultaterne af COD
analyserne fremgår af nedenstående 
kopier af tabel l og figur 2, hvor lagre
nes størrelse og tidspunkterne for over
rislingens begyndelse er indskrevet af 
undertegnede. 
Det ses, at der er rimelig god overens-

Tabellen l . Analysen von Polterabwassern . 
Analysis of back water from sprinkling units. 

Ehrhorn I April 73 Mai 73 Juli 73 Aug. 73 Juni 74 Sept. 75 Juni 76 
mg CSB/ l 

Grundwasser (O-pr.) 30 7 6 4 4 14 O 
abfliessendes Wasser 46 139 367 66 79 74 \07 

41.000 m ' fyr + 7.600 m ' gran. Overrisling begyndt marts 1973. 

Sellhorn Isept. 73 Juni 74 April 75 Sept. 75 
mg CSB/ l 

Grundwasser (O-Pr.) 4 7 
abfliessendes Wassser 42 28 23 II 
500 m unterh. d. AnI. 

("Sellhorns Moor") 63 25 
Sprengebach unbelastet 8 14 13 
Sprengebach mit 

Polterabwassern 31 20 

36.000 m ' fyr + 9.000 m ' gran. Overrisling fra april 1973. 

Resse I Aug. 73 Nov. 73 April 75 Sept. 75 Nov. 75 
mg CSB / I 

Grundwasser (O-Pr.) 4 5 3 16 IO 
abfliessendes Wasser 74 58 34 24 17 
Teich neben Pumpstation 65 24 18 

11.000 m ' fyr + 2.000 m ' gran. Overrisling fra marts 1973. 
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Abb. 2. Belastung von Polterabwasser mit loslichen organi schen 
Stoffen; Ehrhorn, Staatl. FA Sellhorn. 

stemmeIse mellem resultaterne af de 
norske og de tyske COD-analyser, 
mens de svenske ligger på et betydeligt 
højere niveau. Dette forklares af Peek 
& Liese med, at de svenske analyser er 
udført på afdrypningsvand direkte un
der stablerne. Hertil kan føjes, at bark
procenten i det svenske lager forment
lig ligger ca. 30070 højere (tyndere mas
saved) end i de norske og tyske lagre 
(tømmertræ), og den langt overvej
ende del af de opløste, organiske stof
fer samt alle uopløste, organiske foru
reninger stammer fra barken. 
På grundlag af iagttagelser ved de store 
overrislingslagre regner Peek & Liese 
med, at næppe mere end IO 070 af den 
tilførte vandmængde synker i jorden 
på lagerpladsen, og at forureningerne i 
det nedsynkende vand til dels bindes 
adsorptivt i jorden, til dels nedbrydes 
af bakterier: "Die mehrjahrige Ana
lyse von Grundwasser, dass in direkter 
Nahe von PolteranIagen gefbrdert 
wurde, haben bisher keine messbare 
Beeinflussung durch Polterabwasser 
gezeigt". (s. 356) . 
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Peek & Liese slutter deres sammenfat
ning (s . 356) med følgende konklusion: 
"Insgesamt ist somit auch bei mehr
jahrigem Betrieb von Beregnungsanla
gen keine nachteilige Beein flussung 
von Oberflachen- und Grundwasse zu 
beflirchten". 

Sammenfatning 

Overrislingslagre 
I de første måneder efter overrislingens 
begyndelse indeholder afløbsvandet så 
store mængder opløste, organiske stof
fer, at det ved direkte udledning i vand
løb med en i forhold til mængden af af
løbsvand ringe vandføring kan frem
kalde en skadelig forurening . I så
danne tilfælde bør afløbsvandet der
for afdrænes tilopsamlingsbassiner og 
recirkuleres. Herved opnås tre fordele: 
I) afløbsvandet iltes kraftigt, hvorved 
der vil ske en biologisk nedbrydning af 
de opløste og opslemmede organiske 
stoffer, 2) vandforbruget reduceres, og 
3) energiforbruget til pumpning fra op
samlingsbassiner vil i de fleste tilfælde 



være mindre end ved oppumpning fra 
boringer. 
Grundvandsforureninger vil kun op
træde, hvor jorden er let gennemtræn
gelig, og hvor der findes højtstående 
grundvand. Let gennemtrængelige jor
der vil iøvrigt hurtigt blive tilslemmet 
af barksmuld m.v., således at afløb
svandet efter kort tids overrisling kun i 
ringe udstrækning vil intiltrere jorden. 
Under nedsynkningen vil opløste og 
uopløste stoffer, afhængigt af jordart 
og grundvandstandens højde, tildels 
blive adsorberet af jordpartiklerne, til
dels blive nedbrudt af mikroorga
nismer. 

Vandlagre 
Ved lagring af i forhold til vandmæng
den store træmængder kan flora og 
fauna skades, men adskillige eksemp
ler har vist, at den oprindelige tilstand 
forbløffende hurtigt retableres. 

Konklusion 
Lagring af ubarket gran under overris
ling eller i vand lagring frembyder som 
engangsforanstaltning ingen bety
dende fare for forurening af miljøet, 
såfremt der iværksættes passende for
anstaltninger ved lagring i sårbare mil
jøer. 
Der er ikke ved nogen af de mange og 
store lagre i Danmark og Tyskland 
konstateret betydende eller varige mil
jøskader. 
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Gjerdrum, P, 1976: Overrisling av landlag
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søkelse av vannkvaliteten. 
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Sønderjyllands amtsråd 
Teknisk forvaltning 
Miljø- og vandløbsvæsenet 
Jomfrustien 2. 6270 Tønder 
Tlf . 04 72 29 29 

Reg. nr. 
J .nr . 

Bilag III, a 

Ansøgning om foreløbig indvindingstilladelse til vanding m.v. 
(Ansøgning i henhold ti l lov om vandforsyning m .v.) 

Udfyldes af ansøger (vejledn ing på bagsiden) 

l. ANSØGER 

Navn 

Stilling 

Vej 

Post"r. by tlf.nr . 

2. FORMAL OG VANDBEHOV 

Formål : 

C markvanding o planteskole o gartneri C andet 

Følgende arealer ønskes vandet : 

matr.nr. ejerlav _________________________ , kommune 

matr ,nr. ejerlav _________________________ . kommune 

matr.nr. ejerlav kommune 

matr.nr. ejerlav kommune 

Størrelse af area let, som ønskes vandet: ______________ ha 

Vandbehov: ___________ m'/å r. ___________ m3 / time. 

lejet areal 

Matr.nr . ejerlav 

Ejers navn 

-~ejnavn 

Pastnr. by tiLnr . 

Lejemålet er indgået i 19 og udløber i 19 

Dato Udlejers underskrift 
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3. INDVINDING 

Sted 

Matr.nr. ____ _____________ Ejerlav ______________________ _ 

Kommune ___ ____________ ____________ . _____________ _ 

Grundvand 
(Udfyldes kun ved indvinding fra bo ring eller brønd) 

Afstande mellem bores ted og forureningski lder på egen ejendom 

Sivebrønd __________ m Mødding __________ m Andet lart anføres) 

Aj lebeholder _________ m Gylletank ___________ m m 

Ensi lagebeholder .,--___ _ 
(se iøvrigt vejledning) 

m Olietank __________ m m 

Overfladevand 
(ud fyldes kun ved indvinding fra vandløb, sø eller lign .) 

Vandområdets a rl ______ _ _ _________________ ____________ _ 

Vandområdets navn 

4. TIDLIGERE VANDINDVINDINGSTILLADELSE 

Meddelt af : 

Dato 

Landvæsensret ___ _ _ ________ ___ _ 

Kommune _________________ _ 

Amtskommune 

5. BEMÆRKNINGER 

ANSØGNINGEN SKAL VEDLÆGGES FØLGENDE BILAG: 

Oversigtskort 1 :25.000 hvorpå ang ives: 
1. Indvindingsstedet eller stederne 
2. Area ler, der ønskes vandet (kopi af matrikelk ort kan evt. anvendes) 

Dato 

Ansøgningen indsendes til kommunalbestyrelsen 

Grund- Overflade-
vand vand 

D 

D 

D 

D 

[J 

Eget 
areal 

D 

D 

D 

Ansøgerens underskrift 

Boring/anlæg må ikke udføres før foreløbig tilladelse foreligger 

Lejet 
area l 

D 

D 

D 
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Udfyldes af komm unen . 

6. UDTALELSE 
Kommunalbestyre lsens st ill ingtagen i henhold til mil jøm inisteriets bekendtgørelse om vand indvind ing og vandforsyning 

7. OPLYSNINGER OVERFØRT FRA EJENDOMMENS STAMKORT 

Udfyldes af ejendomsskattekontoret . 

Registernummer Beliggenhed 

Ejers navn/ adresse 

Ejerlavsteks t Matr .nr. Ma tr .bogst Areal Heraf vej 

Udfyldes af ejendomsskat tekontoret for lejede arealer . 

Registernummer Beliggenhed 

Ejers navn / adresse 

Ejerlavstekst Ma tr. nr . M atr .bogst A rea l Heraf vej 

I 

Bilag 
(Bi lag fra ansøger ska l videresendes til amtsrådet) 

Oversigtskort 1:10.000 hvorpå angives beliggenhed af indvindingsanlæg, olietanke m .v., for så vidt beliggenheden af disse 
anlæg er registreret hos kommunen. 
(Besig t igelse af forholdene på stedet foretages af amtskommunen i forb indelse med godkendelse af indvindingsstedetl. 

Dato Underskrift 
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Vejledning 
Ved indvinding a f grundvand 

Borestedets placering skal så vidt muligt overholde føl
gende mindsteafstande til forureningskilder m.v . på egen 
og andres ejendomme. 

Afstand 
5 m : til skel, bygning, el-anlæg (lavspænding) 

10 m lil el-anlæg (højspænding), grøfter . 
15 m: til stald. kreaturvanding. olietank, faskine for 

tagvand , dræn uden spildevand, tætte spilde
vandsledninger . septictank . 

50 m ' til mødding. ajlebeholder, gylletank, gødnings
oplag, ensilagebeholder, dræn med spildevand. 
nedsivningsanlæg for vejvand, nedgravning af 
døde dyr. 

150 m : til nedsivningsanlæg (hvis indvindingsanlægget 
ikke skal levere vand af drikkevandskvaliteO, 
losseplads . 

300 m : lil nedsivningsanlæg Ihvis tndvindingsanlægget 
skal levere vand af drikkevandskvalitet) . 

Boringer, hydranter 0.1. skal endvidere placeres således, 
at eventuelle vejbyggeliniebestemmelser for offentlige 
veje kan overholdes. Oplysningerne om vejbyggeliniebe
stemmelserne kan for kommunevejes vedkommende 
indhen tes hos kommunens tekniske forvaltning og for 
amtsveje hos amtsvejvæsenet . 

Ved indvinding af overfladevand 

Hvis ansøgeren har kendskab til nærværelsen af andre 
interesser ved samme vandløb (and re vandingsanlæg, 
dambrug, opstemningsrettigheder m.v,) bør oplysning 
herom med angivelse af navn og adresse anføres i pkt,5 
Under pk!. 5 eller i et særligt bilag skal der tillige redegø
res for, hvorledes selve indvindingen er tænkt etableret, 
herunder om der i eller ved vandløbet er tænkt udført fa
ste installationer eller bygværker. I givet fald med en 
nærmere beskrivelse af disse. 

Bilag 

Kor tbilag, som skal vedlægges ansøgning, kan være kopi 
af Geodætisk Inst ituts kort 1 :25 .000 . EvI. redegørelse ei
ler projekt fra konsulent kan ligeledes vedlægges ansøg
ningen . 

Ind sendelse og sagens behandling . 

Når ansøgningen er udfyldt. indsendes den med bilag til 
kommunalbestyrelsen , der efter udfyldelse af sin del af 
skemaet videresender sagen med bilag til amtskommu
nen . 
Der tages herefter stilling til, om ansøgningen kan frem
mes, og det påtænk te indvindingssted besigtiges . Det 
vurderes herefter om ansøgningen skal offentliggøres j 

stedlige blade, eller om der straks kan tages stilling lil om 
foreløbig tilladelse kan gives. 
Ved off~ntliggørelsen gives der oplysning om, at der kan 
gøres indsigelse indenfor en frist på 3 uger . Efter de 3 
uger, og evt. efter afholdelse af offentligt møde, tages 
der stilling til, Qm foreløbig indvindingstilladelse kan 
meddeles 

Udførelse af anlæg, 

Indvindingsanlægget må normalt tidligst etableres efter 
udløbet af klagefristen på 4 uger fra den dag, tilladelsen 
er modtaget. Skulle klage over afgørelsen være indgivet 
forinden, vil medde lelse herom straks blive givet, og 
etablering af anlægget må da afvente klagens behand
ling. 
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Sønderjyllands amtsråd 
~nl'" foMlltnlng 
lilli" og vandlebsvataenet 
Jomfrustien 2, 11270 Tender 
Tlf. 74 72 28 29 

Reg. nr. 
J .nr . 

Bilag III, b 

Ansøgning om endelig indvindingstilladelse til vanding m.v. 
(Ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v ,) 

Udfyldes .f ansøger 

1. ANSØGER 

Navn 

Stilling 

Vej 

Postnr . 

2. ANLÆG 

by 

Anlægget har et timeforbrug på _____ m' 

Oplysninger om pumpe : 

tit . nr . 

D el-dreven O diesel-dreven D traktor D andet : _ _______________ _ 

D borerørspumpe D dykpumpe D cen trifugalpumpe 

3. BEMÆRKNINGER 

Herunder supplerende oplysninger såfremt der ønskes ændringer i den endelig e tilladelse i forhold til de faslsane bestemmel

ser i den foreløbige tilladelse. 

ANSØGNINGEN SKAL VEDLÆGGES FØLGENDE BILAG: 
1. Meddelelse om boring til Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU ) mærket ;)Ansøgning om vandindvindingslilladelselc 

Dato Underskrift 

Indsendes til kommunalbestyrelsen 
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Udfyld ••• f kommunen 

4. GODKENDELSE AF BORINGENS INDRETNING 

Ved besigtigelse døn har en repræsentant for kommunens tekniske forvaltning konstateret , at borin-

gen er indrenet i overensstemmelse med ilkt . 5 i FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND . 

o8to Underskrift 
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Bilag III, c 

011747 Meddelelse om boring dato ModtageiDGUd Bl..,ndboredi,majour fil 

Ansøgeren 

b0r sikre 

sig al 

disse 

rubrikker 

er korrekt 

udfyldt 

I 
1! d> 
'i ~ 
~ ; 
~1 

IL 

~ 
F 

Borerapport fra 

Boringen 
udført for 

BotMted 

Udført i teden 

Boter ... 

' Fitferr ... 

F'lfterinterval 

Pojling 

Renpumpning 
elle< 
prøvepumpning 

Tilb8gepejling 

Dybder i m u. terræn 

o -

P' lWer modtaget DGU d DGU 3r~ . nr . 

denne side sendes til 
Ledigt 

Kunden I I I I 
Ledig 2 

vedlægges 

Ansøgning om Vandindvindingstilladelse 

adresse by 

ad.esse/ejendoms"a,,," 

e)"",la\l "'9" 

l'adal0 !. 1"ld<l 'O I fOfmål 

ud" dram dybde dybd. dybde 

,il lil til 

dybde materiale I'" ,,,m. dybde ml are"a,e 
,il ,,, lil 

materiale sp.lllrebfeddefmaske~,dde 

I,a tra gfuskaSln,ng 

m u.leff . m U.te:ff. 

lo.pumpnmg(ro-van(lstaondi le. pumpn'''g(,o·"andsland) før SlopJ.lpumpn,ng 

m u.lerr m Q. le:rr. m u.ten 

mlpr ',me ved ni toænknil"l9 ml pr l,me ved m Sæ n~r"flg ml pr . time ved m 5æn~n,ng 

pumpet, pumpet ' pumpe1' 

timer limer limer 

·,andstand under eller over terræn "ed felgende todspun~ter efter stop af pumpning 

3 min 30 min 2 timer 6 timer 

Beskrivelse af jordlagenes beskaffenhed, farve, vandførmg m. v. 

tlf,,, 

post'" 

kommune 

boremel0de 

konblad nr. 

aAæst~kor1 

Terræn-
højde n'velleret 

Pr.vetagninga
dyMt m u. terr. PrØie nr. 

~ ~g ~ 
:t: ;~ l ~ 
~ .~ ~ ~ g �_------+_----------------------+---_+-------1 
-= E~ 2' E 
~ l~ ~ ~ 1_------+_------------ ----------+ ---_+-------1 
~ ~- o Q. Q.l 

~ *.~]~ 
l~ j~.~ \--------j-----------------------+ ----+-------1 
·S' di ~.Æ ~ 
~ V"I'E ~ 1_------+_----------------------+---_+-------1 

f ~]~ :.c 
$·s ~ ! \------~-------------------------------~r_-----+--------___j ift; i 
!1~ & !I-------+-----------------------+----+-------t 

l!~ j~ ~------+_----------------------+---_+-------t 
J; ~0i 
OwO ~ ~O'~O~9~.67~.--------~--------------------------------------------~------~----------~ 
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Vejledning for brøndborerfirmaet 

"Meddelelse om bOri ng" er udarbejdet al Danmarks Geologiske 
Undersøgelse (DGU) i samarbelde med b l.a. Foreningen al Dan

ske Brøndborere. Skemaet er udformet Id at Indeholde de oplys

ninger. som kræves ifalge vandlorsynmgsloven (se nedenfor) 

Skemaerne indgår i DGU "s borearkiv, hvor de anvendes ved frem
stillingen al geologiske kort og veo foresporq<;ler I ra bl a brand

barere . Alle udførte vandlorsyningsboringer skal indbere tte s. 
ogd boringer . der ikke gav vand . 

Alle udførte bOringer i lorbindelse med råSlofeflersogn ing og 

-Indl/inding skal og5a Indberettes til DGU . men pa el særligt ske 

ma . der kan rekvireres fra DGU. til. 0'-106600. 

Skemaet bestar al en side med ' Ire kopier , hvoraf en er til brønd" 

borerfirmaets arkiv, to td kunden og en iii at vedlægge jordpro

verne . Første side sendes til DGU Der benyttes Ikke carbonpap,r 

Skemaet udfytdes med skrivemaskine eller kuglepen (pa et fast 

underlag) 

Brøndborerfirmae1s navn og adresse (stempel el Ilgn.1 angives 

øverst til venstre på skemaet. Hvis der anvendes stempel. skal alle 

S sider I skemaet stemples. Brondborerfirmael$ journal nr. Skr.· 

ves I rubrikken overs t i højre hJorne 

Kundens na ... n og adresse saml borestedets beliggenhed er vig

tige lor at kunne gen finae bonngen Tlf. nr. er en hjælp lor bade 

brøndborerlirma og DGU Udfareisestiden angives med bade dag 

måned og ar, og bade begyndelse og afSlutning angives. Formål 

og bore metode angives 

Boresledets beliggenhed anglve~ med kortblads nummer (I eks 

HI 12111 S0l. afstande ti! kortkanter og terrænhoJden . Afstande lil 

kortkanter ang ives I rammen med form som et kortblad ved al 

sætte en prik med en om~ren t llg placering pa korlet og sa (r<r!kke 

linier lil de kortkante r. der er mail ill. og skrive de malte værdier I 

millime ter ved linierne. Terrænhøjden (koten) angives i meler 

For borerøret angives diameter I tommer elle r millimeter og bo· 

ringsdybden i meter under terræn. med en deCimal (et tal efte r 

kommaet) Er der anvendt flere dimenSioner af borerer angives 

dybderne for disse. Der er 3 rubfIkker td dette formal Fererør an· 

gives med diameter og dybden under terræn som ovenfor For 

foreror angives materiale. HVIS boreroret anvendes som forero' 

skrives "boreror .. I rubrikken tor materiale For filterrør angives 

diameter . ma teriale og spaltebredde eller maskevidde De Sidste 

angives i millimeter. Fllterinter ... allet angives I me ler un der terræn 

med en deCimal. Er der mere end IO Illterln lervaller angives d isse 

nederst på siden. eller pa nyt skema. GruSkastningen ang ives en

ten med middelkornstørrelse i millimeter eller med fabrikat og nr 

Pejlinger angives med to decimaler . ForSkellen mellem ro-vand · 

stand og pejling lør stop af pumpning giver sænkningen, der 

sammen med kapacitet og pumpe1iden angives under prove

pumpning . Ao-vandstand henholdsvis over og under terræn an

g ives i hver sin rubr ik 

Tllbagepelllngen e r al stor betydn ing 'led 'lurderingen al det vand

forende lags egenskaber. De 4 førs te pe jlelidspunkter (3 m in . - 2 

time r) bedes !>å v idt muligt overholdt . mens det Sidste pej let ids

punkt (6 t imer) Gm nodvendigt k an ændres af praktiske hensyn 

Hvis pejlmgerne er fo ret agel på andre Ildspunkter end de trykle 

er det vigtigt. at de rigtige tidspunkte r indføres 

lov rigt ma del anbetales al anvende DGU's særlige skema med 

tiIhOrende vetledning til renpumpnmg. pr0vepumpning og lil 

bagepeiling 

Jordtagsbeskrivelsen bor ,ndeholde oplysninger om hovedjGrd

arI p.ve:1tup.1 underordne t Indhold. farve. vandføring m v Vand

..,r" nd 1", <;,dt- -; ;10(1 · og grl.lslag, hvori der ikke sættes blrer an

'(l~es VP.U tordlagsbeskrlvelsen . (sadanne pejlinger udfores hVI:'; 

!.Jet el 11I1.J1'91 bea~1 om morgenen. tor arbejdet pabegyndeSJ Dyb· 

den lor iordlagene angives I meter under terræn med en deC imal 

Prø ... eposer med nummer kan rekvireres fra DGU. Jordprøve rne 

skal helst være 'I. -"2 trter . Prøvetagning sker for hl/er 5 m , dog 

mindst en pr .... e af h ... ert lag. 

Prø ... etagningsdybde ang ives i meter under rerræn (med 1 deCI
mal) 

Skemaets sidste side (den røde) skal ... edlægges jordprø ... erne. 

der skal indsendes lit DGU. 

Yderligere oplysninger skrl ... es nederst på skemaet. 

HVIS der Ikke e. plads pa et skema fonsættes på et nyt. som b lor 

forsynes med brondborerttrmae ts journal nr eller kundens navn 

og borested 

Lov om vand forsyn ing m. v 
Lov nr . 299 af 8. juni 1978 

Kapitel1t . 

Forskeltige bestemmelser 

§ 69. Dell , der foresla. udførelsen al en boring efrer vand . ska l 

inden 3 maneder efter LJdforelsen af boringen Iii Danmarks Geolo

g ·s .... P U·I~!,,· sogpl!t(l Ir"ldSp.nde meddelelse om boringens bellQgen. 

hed ug dens Indretrllng i hovedtræk. de foretundne tOrdlag vd nd· 

standen. kopI at fysisk/kemiske og mikrobiologiske lInderS01€1. 

ses.€su ltater og result.ltel al afholdte prOvepumpnlnger samt prO· 

ve' al de gennemborede tOrdlag 

Slk 2 MIlIaministeren kan g ive regler lor udterelse al bOringer 

herunder hvorledes undersogeiser og proveudtagnlng efter Slk 1 

Ski'll foretages 

51k 3 Der.. der erhvNVsmæSS\gt udlorer en grundvandsunder 

sogelse og udarbejder en redegorelse om undersøgelsen. skal 

,nden 3 manede. efter afgivelsen af redegorelsen Ifldsende et ek

sr.>mplar med t"horende bilag li l det pagældende amtsrad Dan · 

marks GeOlogiske Undersogeise og mrltOslyrelsen 

Reglerne fiH indberetning af boreoplysninger og jordprover er 

blevet fastsat I 

Bekendtgorelse nr 4 om udførelse af bOflnger efter grundvand 

m 'I, al 4. tano t980 . jfr . vandforsyningsloven § 69. stk . 2 

Disse regter er desuden blevet nærmere beskrevet i 

Cirkulære om udforeise af boringer efter grundvand m .V af 28 

feb , 1980. som dog især er beregnet for offentlige myr,digheder 

lov rigt kan hele vand forsyningsloven. bekendtgørelsen og cirku

læret rekvireres som særtryk gennem enhver boghand ler for nogle 

fa kroner 

Danmarks Geologiske Undersøgelse. november 1982. 
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Bilag IV 

Aftale om lagring af råttræ. 
Mellem Skovstyreisen og XX Savværk (SA) indgåes følgende aftale om lagring af råtræ: 

l. Omfang. 
Aftalen omfatter oplagring af tømmer 
af nåletræ under sprinkling af ialt ca . 
X ml der tilkøres savværket hurtigst 
muligt. 

2. Råtræ. 
y skovdistrikt leverer alt træet til depo
tet. Træet klassificeres som X070 A og 
Y070 B. Træet leveres i princippet i fuld 
længde (evt. max. længde 20 meter og 
mindste længde 8 meter) med mindste 
topdiameter 10 cm og mindste midtdi
ameter 16cm . Alt tømmer leveres tilla
ger renskåret for synligt brud og flæk. 
Råd og misfarvning skal være fraskåret. 

3. Transport 
Anmeldelse til transport sker på sæd
vanlig vis ved fremsendelse af hvide 
målelister til SA mærket "Vandlager". 
Hver enkelt stamme nummereres med 
plastnummer. Hjemkørslen organise
res af savværket i samarbejde med 
skovdistriktet og betales af savværket. 

4. Lagring. 
Forberedelse af lagerplads, oplægning 
i lager, indretning af sprinkler og van
ding, tilsyn m .v. gennemføres af sav
værket og for dettes regning. SA påta
ger sig at oplagre Skovstyrelsen's leve
rancer tydeligt adskilt fra andre leve
randørers træ, således at Skovstyrel
sen's råtræ til enhver tid kan påvises og 
opmåles særskilt. 

5. Lagring. 
[ hele lagerperioden har SA pligt til at 
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holde træet konstant vådt ved sprink
ling med min. 25 mm pr. dag i perioden 
l. april - l. november. Skader på træet 
som følge af vandingsstop og ufuld
stændig vanding kan ikke modregnes i 
træprisen ved SA's overtagelse i hen
hold til punkt 6. 

6. Køb af råtræ. 
SA forpligter sig til at aftage alt træet 
fra nævnte stats lager fra l. 10. 1983 el
ler tidligere, dersom der ikke længere 
kan fremskaffes egnede råvarer til pro
duktionen fra ikke vandlagret råtræ. 
Herefter skal depottræet aftages hur
tigst muligt og i princippet forud for 
andet køb af træ i dimensioner, der er 
indeholdt i lageret. Træet afregnes til 
de til den tid gældende vejledende pri
ser for salg af tømmer fra statsskovene 
med et transporttillæg, der beregnes 
således: X kr. Ufr. Punkt 8 ) - y kr. til 
håndtering på råtræpladsen, i alt Z kr 
pr. m l. Dette beløb forhøjes med 10070 
p.a. fra I. august 1982, til udligning af 
stigninger i transportprisen. 

7. Betaling. 
Når savværket påbegynder opskærin
gen, faktureres træet månedsvis forud 
efter SA's forventede skæring i pågæl
dende måned. Råtræ må ikke udtages 
af lageret, førend fakturering har fun
det sted. Efter faktureringsdato gæl
der de til den tid generelle kreditvilkår 
for køb af friskskovet råtræ fra stats
skovene samt de mellem SA og Skov
styrelsen særlig aftalte kreditrammer 
og vilkår herfor. 



8. Lageromkostninger. 
For modtagelse og lagring af råtræ be
taler SkovstyreIsen 23 kr. pr m l opgjort 
efter Skovstyrelsen's målelister, der 
forfalder således: 8,50 kr. pr. forventet 
lagret m l betales 8 dage efter aftalens 
underskrift. Herefter betales 0,30 kr. 
pr. forventet lagret m l pr. måned hver 
den 1., første gang I. april 1982, indtil 
beløbet er betalt. Den samlede betaling 
er alene afhængig af antallet af tilførte 
m l og er beregnet ud fra en forventet la
gertid på 4 år. Dersom opskæringen af
sluttes før I. august 1986, ændres beta
ling pr. m l ikke. Dersom deponeringen 
og opskæringen vil stræk ke sig ud over 
I. august 1986, træ ffes særlig aftale. 
Herudover betaler SkovstyreIsen lø
bende, månedsvis bagud X kr. pr. til
ført m l iflg. SkovstyreIsens målelister 
for transport fra skov til lager. 

9. Kontrol. 
SkovstyreIsen er i tiden fra måleliste
dato til hjemkørsel har fundet sted 
pligtig til at anvise råtræpartierne i 
skoven til kontrol og i begrænset om
fang uden udgift for SA at medvirke 
ved kontrol af opmåling og sortering. 
Efter hjemkørsel har SA ikke krav på 
ændringer af opmåling eller sortering 
bortset fra grove målefej I på dele af 
partier, hvor stammerne enkeltvis kan 
identificeres . SA er uden udgift for 
SkovstyreIsen, indtil fakturering har 
fundet sted, forpligtet til at påvise lage
ret for repræsentanter for SkovstyreI
sen eller dennes revisorer, herunder til 
at medvirke til optælling O. lign. kon
trolforanstaltninger, der måtte findes 
fornødne. 

10. Ejendomsret. 
[ hele lagerperioden og indtil træet er 
udleveret SA fra lageret mod kredit 

(jfr. punkt 7) eller betalt, forbeholder 
SkovstyreIsen sig ejendomsretten til 
det oplagrede træ. Træet kan dog uden 
SA' s samtykke kun afsættes til anden 
side, dersom SA misligholder nær væ
rende aftale, herunder med hensyn til 
lagerets opbevaring, tidsfristernes 
overholdelse og betalingers rettidige 
erlæggelse. Såfremt træet på grund af 
misligholdelse eller efter aftale sælges 
til andens side har SA ikke krav på er
statning i den anledning. 

11. Eventuelt tilskud. 
Såfremt der i lagringsperioden gen
nemføres ordninger med offentligt til
skud til savværkers lagring af råtræ ef
ter stormen er SA forpligtet til at søge 
størst muligt tilskud til den af nærvæ
rende aftale omhandlede lagring. Med 
mindre andet aftales, træder sådant til
skud i stedet for SkovstyreIsens beta
linger i det omfang, det ikke anvendes 
til at dække dokumenterede merudgif
ter for savværket ved lagringen. Denne 
bestemmelse vedrører ikke støtte i 
form af lån eller rentetilskud. Såfremt 
der samtidig vandlagres for andre rå
træleverandørers regning, udgør den 
del af evt. tilskud, der skal komme 
statslageret til gode, alene en forholds
mæssig andel efter m l til køn råtræ. 

12. Force majeure. 
Aftalen er undergivet forbehold for 
begge parter for force majeure, herun
der naturkatastrofer, påbud fra offent
lige myndigheder, strejker og lockout 
samt vejr, der kan forhindre skovning, 
udkørsel eller tilkørsel af råtræ. 

Den _______ 1982 
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