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Mange gode grunde til at eje skov!

Det var Hedeselskabet, der - med E. M. Dalgas i spidsen - gjorde det til 

en sag at plante træer i Danmark. 

Det var der mange gode grunde til: En plantage kunne skabe læ for 

omkringliggende marker og dermed bidrage med lokale klimaforbed-

ringer på 1800-tallets frostudsatte heder. Plantagen kunne også styrke 

den lokale brændselsforsyning og forbedre jordbundsforholdene på 

stedet.

For at fremme plantningssagen var Hedeselskabet initiativtager til 

at skaffe både private investorer og offentlig støtte til erhvervelse og 

tilplantning af en række ejendomme. Det var med til at overbevise 

omverdenen og skabte basis for etableringen af et stort antal aktie-

plantager i hedeegnene.

Helt fra begyndelsen var Hedeselskabet således en væsentlig aktør i 

dansk skovbrug. En rolle, der ikke er blevet mindre med årene. 

Selskabet ejer i dag knap 4.000 hektar danske skove og er medejer 

af 29 plantageselskaber. Desuden er Hedeselskabet - sammen med 

Pen-Sam - medejer af Skov-Sam selskaberne, der ejer i alt cirka 9.600 

hektar skov. 

Globaliseringen har også holdt sit indtog i skovbruget, og derfor ejer 

Hedeselskabet i dag 1.100 hektar i Letland og Litauen. 

Ligesom for 140 år siden er der i dag mange gode grunde til at 

plante træer og investere i skov. Træ er et miljøvenligt materiale og en 

fornybar ressource, ligesom det er en CO2-neutral energikilde. Skovene 

rummer samtidig en række andre miljømæssige fordele, og de udgør 

en væsentlig del af landets natur og rekreative områder. På det økono-

miske plan har skov været en god og langsigtet investering.

Derfor vil Hedeselskabet fortsat være en markant skovejer i Dan-

mark !

Ove Kloch

Adm. direktør, koncernchef
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Biogasområdet har i mange år savnet 

muligheder for at lave forskningsba-

serede forsøg og afprøvning af nye 

teknologier til biogasproduktion og gyl-

leseparering. 

Arealforvaltning  
og jordfordeling
Orbicon tilbyder nu konsulentbistand 

i forbindelse med lodsejerkontakt og 

håndtering af forhandlinger med lods-

ejere i forbindelse med bl.a. natur- og 

miljøprojekter.

Blandt de nye aktivitetsområder er:

· Ejendomsmæssige forundersøgelser, 

herunder afklaring af lodsejernes 

interesse i projektet og skønnede 

udgifter til erstatninger eller erhver-

velser. 

· Gennemførelse af jordfordelingspro-

jekter. 

· Erhvervelse af projektarealer og pul-

jejord. 

· Borgerinddragelse. 

· Landdistriktsudvikling

Herudover udfører sektionen inter-

nationale projekter og opgaver, først og 

fremmest i forbindelse med arealfor-

valtning, jordfordeling og landdistrikts-

udvikling i central og østeuropæiske 

lande.

Opgaverne varetages af en ny Sek-

tion for Arealforvaltning og Jordforde-

ling i Orbicons Natur- og Vandmiljøaf-

deling i Århus. 

Som leder for den nye sektion har 

Orbicon ansat landinspektør Morten 

Hartvigsen, der har stor erfaring inden 

for området. Han kommer fra en stil-

ling i Jordfordelingskontoret i Direkto-

ratet for FødevareErhverv, hvor han i 

15 år har arbejdet med jordfordeling, 

jordkøb, ejendomsmæssige forunder-

søgelser og lodsejerhåndtering i bred 

forstand, både i Danmark og interna-

tionalt. Derudover er indtil videre ansat 

landinspektør Jan Thaysen, der ligele-

des kommer fra Jordfordelingskontoret 

i Direktoratet for FødevareErhverv.

I foråret 2006 etablerede Hedesel-

skabet selskabet Dalgasgroup A/S 

med det formål at varetage den for-

retningsmæssige del af Hedeselska-

bets aktiviteter.

Dalgasgroup arbejder med inve-

steringer, innovation og forret-

ningsudvikling inden for natur- og 

miljøområdet. Dalgasgroup ejer 

datterselskaberne HedeDanmark, 

Orbicon, Hedeselskabet, Polen, og 

er medejer af selskaberne Xergi og 

Silvatec. Desuden administrerer Dal-

gasgroup en betydelig portefølje af 

skov- og naturejendomme på vegne 

af Hedeselskabet.

Dalgas Gruppen
UK Positivt logo
CMYK_Rentegning
24.3.06/BD

Det første spadestik blev taget af Anna Margrethe Kaalund,  
Tjele Kommune, Martin Tang Sørensen (midt i billedet), medlem af bestyrelsen 
for Danmarks Jordbrugsforskning, og direktør Frank Rosager, Xergi A/S.

Foto: Xergi A/S

Disse muligheder kommer nu med 

etableringen af et fuldskala forsøgsan-

læg ved Danmarks Jordbrugsforskning 

i Foulum nær Viborg. Første spadestik 

til anlægget blev taget torsdag den 24. 

august.

- Med et anlæg af denne størrelse 

kan vi lave forsøg med både forskellige 

teknikker og biomasser. Anlægget skal 

bruges til forskning og udviklingspro-

jekter. Det vil give nye udviklingsmulig-

heder for både virksomheder i regionen 

og på landsplan, sagde vicedirektør 

Søren A. Mikkelsen fra Danmarks Jord-

brugsforskning, da der blev taget hul på 

anlægsarbejdet. 

Anlægget bliver et af verdens største 

anlæg til forskningsbrug og skal udnyt-

tes til at finde nye måder at behandle 

gødning fra landbruget på, så det bliver 

til grøn energi. 

Xergi A/S, der er et associeret selskab 

i Dalgasgroup A/S, er totalentreprenør 

på projektet og skal forestå etable-

ringen af det nye anlæg. Anlægget 

kommer til at bestå af i alt fire biogasre-

aktorer og et komplet driftsanlæg. 

Første spadestik på biogasanlæg
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Strategisk sam-
arbejde om  
facility service
HedeDanmark har indgået et strategisk 

partnerskab med Forenede Service A/S, 

Dansikring A/S og Glenco A/S. Aftalen 

handler om at levere facility service 

løsninger til både eksisterende og nye 

kunder. 

- Vi har indgået en alliance med en 

gruppe virksomheder, der hver især er 

specialister og markedsledende på deres 

felt inden for specialiserede serviceydel-

ser. Med partnerskabet vil vi i fremtiden 

kunne tilbyde vores kunder komplette 

serviceløsninger som rengøring, pleje og 

vedligeholdelse af inden- og udendørs 

arealer samt tekniske installationer, kan-

tinedrift, receptionist- og mødeservice, 

vagt- og sikkerhedsløsninger og meget 

mere – altsammen individuelt tilpasset 

den enkelte kundes behov, fortæller 

administrerende direktør Carsten With 

Thygesen, HedeDanmark. 

HedeDanmark udfører grønne service-

opgaver på over 1000 lokaliteter over 

hele Danmark. Kunderne er både private 

virksomheder og offentlige institutioner 

som Slots- og Ejendomsstyrelsen, Vejdi-

rektoratet, Bane Danmark og Skov- og 

Naturstyrelsen.

Læs mere på www.hededanmark.dk

Efterspørger  
certificeret 
råtræ

 

HedeDanmarks tyske datterselskab, 

Heidegesellschaft, har indledt en 

FSC-certificeringsproces, således at 

datterselskabet omkring årsskiftet 

kan fremvise et såkaldt FSC-værdi-

kæde-certifkat (Chain-of-Custody). 

Dermed imødekommes krav fra 

nogle af selskabets vigtigste aftagere 

om, at hovedleverandører så vidt 

muligt skal være certificeret. 

Danske skovejere med et FSC-

certifikat får også glæde heraf, idet 

deres træ med fordel kan sælges via 

Heidegesellschaft, hvormed træet 

helt frem til levering på træindu-

strien forbliver dokumenteret FSC-

certificeret. 

Siden 2004 har Heidegesellschaft 

været certificeret efter et andet 

anerkendt system, den såkaldte PEFC-

ordning. Dette certifikat bibeholdes 

sideløbende med FSC-certifikatet. 

De to certifikater, FSC og PEFC, 

dokumenterer, at råtræet kommer 

fra veldrevne skove, og at der 

gennem træets »frembringelsespro-

ces«, lige fra plantning til levering på 

savværket, er taget omfattende og 

dokumenteret hensyn til miljøet.

I juli måned udstillede Silvatec i Farsø den nye Sleipner 

skovningsmaskine ved Chetra-udstillingen i Cheboksary 

i Rusland - en af verdens tre største udstillinger for 

entreprenørmateriel.

Ved udstillingen var træstammer blevet støbt ned 

i cement, så man på stedet kunne demonstrere skov-

ningsmaskinens arbejdsfunktioner. 

Siden har Silvatec sendt det første eksemplar af 

Sleipner-maskinen til Rusland. Maskinen skal bruges 

som demonstrationsmaskine med henblik på salg af Sil-

vatecs skovmaskiner på det store russiske marked.

I foråret solgte Hedeselskabet 80 procent af aktierne 

i Silvatec-selskaberne til AgromashHolding, der er et 

selskab i den russiske PromTractor-gruppe. 

Orbicon udfører 
fsc-certificering
Forbrugerne er opmærksomme på, om 

produkter fra træindustrien er produ-

ceret bæredygtigt med hensyn til både 

miljø og arbejdsmiljø. 

Derfor tilbyder Orbicon nu at udføre 

FSC-certificering. FSC - eller Forest Ste-

wardship Council - er et af de førende, 

internationale certificeringssystemer for 

ansvarlig skovdrift. Certificeringen kan 

opnås af virksomheder, der arbejder 

med skovdrift, eller af træindustrier, der 

forarbejder det certificerede træ.

Orbicon tilbyder FSC certificering i 

samarbejde med det engelske certifi-

ceringsorgan Soil Association Wood-

mark, som er akkrediteret til at udføre 

FSC-certificeringer. Orbicon er Soil 

Association Woodmarks danske partner, 

og selskabets rolle er at varetage og 

gennemføre FSC-inspektioner i Norden 

og Baltikum.

Første skovningsmaskine til Rusland

Foto: Silvatec A/S

FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council

FSC’s logo viser, at
produktet støtter ansvarlig
skovdrift og er certificeret i
overensstemmelse med
FSC’s regler
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Hedeselskabet 
100 år i Viborg

E.M. Dalgas’ tanker om 

hedesagen spirede i Viborg. 

I dag er Hedeselskabet fort-

sat inspireret af Dalgas, der 

har lagt navn til dattersel-

skabet Dalgasgroup.

Af Poul Erik Pedersen

Den 1. november var det 100 år siden, 
Hedeselskabet overtog sit nye hoved-
kontor på Hjultorvet i Viborg - der 
hvor Viborg Stiftsmuseum ligger i dag. 
I månederne efter flyttede selskabet sit 
hovedkontor fra Århus til Viborg, og 
det var lidt ligesom at komme hjem. 
For det var nemlig her i Viborg, at de 
første tanker om hedesagen spirede hos 
Hedeselskabets første direktør og store 
frontfigur, E.M. Dalgas.

I 1854-1857 arbejdede E.M. Dalgas 
som vejingeniør i Viborg. Her lærte han 
forholdene på heden at kende og indså 
hurtigt mulighederne for at forbedre de 
økonomiske vilkår for hedebefolknin-
gen. Det førte til stiftelsen af Hedesel-
skabet i 1866 og dermed til en helt ny 
udvikling i de fattige hedeegne.

Det nystiftede selskab fik sit første 
hovedkontor på Dalgas’ bopæl i Århus, 
og efter at have haft til huse et par 
andre steder i Århus søgte selskabet 
større lokaler i begyndelsen af 1900-
tallet. 

Både Viborg byråd og borgere i 
Viborg gjorde en stor indsats for at få 

Hedeselskabets hovedkontor til byen. 
Viborg byråd ydede et bidrag på 10.000 
kr., og borgerne indsamlede 12.250 kr. 
Sagen var afgjort, da selskabet i 1906 
kunne købe bygningen på Hjultorvet 
for 25.000 kr.

Dermed kom Hedeselskabets hoved-
kontor til den by, der i første omgang 
havde dannet ramme omkring de ople-
velser og tanker, der førte Dalgas frem 
til sin rolle som frontfigur i hedesagen.

Dalgas som  
inspiration for Dalgasgroup
- E.M. Dalgas var en af de store dyna-
moer i den fantastiske udvikling, som 
Danmark - og dermed også Viborg-
egnen - oplevede i anden halvdel af 
1800-tallet. Han var også forud for sin 
tid. Eksempelvis argumenterede han i 
1892 for, at landbruget skulle reducere 
ammoniakfordampningen fra husdyr-
gødningen, hvilket samfundet først så 
nytten af hundrede år senere. Dalgas 
var dynamisk, nytænkende og fremsy-
net, og derfor er han en stor inspirati-
onskilde for os i Hedeselskabet den dag 

i dag, fastslår administrerende direktør 
Ove Kloch.

Da Hedeselskabet i foråret beslut-
tede at udskille selskabets forretnings-
mæssige del i et datterselskab, valgte 
man derfor at kalde dette selskab for 
Dalgasgroup. Navnet blev netop valgt 
for at gøre det klart for alle, at selskabet 
bygger videre på den fremsynethed 
og det engagement, der prægede E.M. 
Dalgas.

- Efter forårets navneændringer har 
vi oplevet, at folk har fået det indtryk, 
at Hedeselskabet ikke eksisterer læn-
gere. Men det er helt forkert. Selskabet 
lever i bedste velgående som en for-
ening med status som erhvervsdrivende 
fond. Som forening har Hedeselskabet 
cirka 4000 medlemmer, et repræ-
sentantskab og en bestyrelse. Hede-
selskabet har det formål at fremme 
udviklingen inden for naturværdier og 
naturressourcer i Danmark og udlan-
det. Forskellen i forhold til tidligere 
er, at selskabets forretningsmæssige 
aktiviteter nu foregår i datterselskabet 
Dalgasgroup A/S, der ejes 100 procent 
af Hedeselskabet, forklarer Ove Kloch.

Dalgasgroup arbejder med investe-
ringer, innovation og forretningsudvik-
ling inden for natur- og miljøområdet. 
Dalgasgroup ejer datterselskaberne 
HedeDanmark, Orbicon og Hedeselska-
bet, Polen, og er medejer af selskaberne 
Xergi og Silvatec. Desuden administre-
rer Dalgasgroup en betydelig portefølje 
af skov- og naturejendomme på vegne 
af Hedeselskabet.

Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen er journalist og redaktør 
af Vækst.

Hedeselskabets tidligere hovedkontor på Hjultorvet i Viborg.  
I 1980 flyttede selskabet til Klostermarken i Viborg, hvor hovedkontoret er at finde i dag.

Foto: Hedeselskabet
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Carsten With Thygesen
Administrerende direktør

HedeDanmark a/s

Der blæser nu mere milde og varme vinde 
omkring dansk skovbrug, end det har været 
tilfældet i de sidste mange år. Efter en periode 
med faldende priser på råtræ og juletræer, 
stormfald og generelt stigende omkostninger 
så er meldingerne nu – tværtimod – stigende 
råtræpriser i Danmark og internationalt, stor 
politisk interesse for bioenergi – herunder flis 
– og for eksempel også faldende ejendomsskat.

Vor tids »oplevelsessamfund« – hvor folk har 
meget fokus på kvaliteten af deres fritidsakti-
viteter – gør også, at betalingsvilligheden for 
at leje jagt er stigende. Samtidig kan der foku-
seres på at udvikle mulighederne for at bruge 
skoven som »kulisse« for andre friluftsaktivite-
ter – hvor betalingsevnen også er stigende.

Når først samfundet virkelig forstår at 
prissætte skovens positive indvirkning på 
grundvandssikring og CO2-reduktion vil den 
samlede økonomi i skovbruget blive ændret 
væsentligt!

De nye muligheder kræver imidlertid et  
forandringsberedt skovbrug samt professionel 

rådgivning og forvaltning, og derfor kan de 
seneste års ekstensivering af skovadministra-
tionen blive dyr for de skovejere, som ikke tid-
ligt nok opfanger de mildere vinde og forstår 
at organisere sig derefter.

I første omgang håber jeg, at dette tema-
nummer af Vækst kan virke som inspiration 
for skovejere og andre med interesse for skov-
bruget – og dernæst at skovbruget formår at 
udnytte de nye muligheder. 

Foto: Bert Wiklund
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TEMALEDEREN Af Jesper Nybo Andersen, Hedeselskabet Miljø og Energi A/S

Forår for et  
forandringsberedt skovbrug

Tema: Skovbrug i en ny verden



I de sidste 20 år har skovbruget udvik-
let sig med syvmileskridt. Hvad er det 
egentlig, der er sket, og hvorfor? Og 
hvad er det for egenskaber, skovejerne 
skal dyrke for at klare sig godt i en, for-
andret verden?

Vækst har taget temperaturen på 
dansk skovbrug gennem interviews 
med en række fremtrædende personer 
fra skovbrug og forskning.

Men før vi kaster os ud i deres 
analyse af situationen, giver vi lige et 
øjebliksbillede af en skovejendom, som 
den så ud for henholdsvis 20 år siden 
og i dag.

En større skovejendom i 1986
Skovejeren har ansat en skovrider, en 
skovfoged og nogle skovarbejdere til at 
klare den daglige skovdrift. 

Skovrideren forestår den overord-
nede planlægning af skovdriften og 

bestemmer eksempelvis, hvilke bevoks-
ninger der skal fældes, hvor der skal 
plantes - og hvornår.

Når en bevoksning er hugstmoden, 
mærker skovfogeden det træ, der skal 
fældes, hvorefter skovarbejderne fælder 
det med motorsav eller med en traktor, 
der har fået monteret et fældeagregat. 
Derefter stakkes træet og sælges til det 
lokale savværk. 

Skovens primære produkt er træ 
suppleret med produktion af juletræer 
og pyntegrønt. En lokal jagtforening 
har lejet en lille del af skoven til jagt, 
mens rytterne i den lokale rideklub 
har fået lov til at ride i rabatterne langs 
skovvejene.

Sådan foregik det - med variationer - 
i hovedparten af dansk skovbrug i 1986.

Den samme skovejendom i 2006
20 år senere er der hverken skovrider, 

Træproduktion,  
underholdnings- og  
miljøindustri
Skovbruget er ikke kun traditioner og langvarige 

investeringer. Skovene har holdt deres indtog i 

underholdningsindustrien og miljøindustrien - og 

skal stadig være råvareleverandør til træindustrien. 

Hvordan agerer man bedst muligt som skovejer?

Af Poul Erik Pedersen

Foto: Erik Thomsen, Biofoto
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skovfoged eller fast tilknyttede skov-
arbejdere. Skovejeren hyrer eksterne 
rådgivere, entreprenører og handelsfolk 
til at løse opgaverne i skoven og afsætte 
træet. 

Når handelsfolkene har en ordre på 
noget træ, kommer entreprenøren og 
fælder træet. Al fældning af nåletræ 
sker med skovningsmaskiner, og al 
produktion og logistik styres med com-
putersystemer. 

Det lokale savværk eksisterer ikke 
længere, og i en del tilfælde sælges 
træet til nabolande og endda til Indien 
og Vietnam. 

Salget af træ, juletræer og pynte-
grønt har stadig betydning for økono-
mien, men udgør i dag en mindre andel 
af omsætningen end tidligere.

Skovriderboligen og skovfogedboli-
gen lejes ud med god fortjeneste. En 
stor del af skoven lejes ud til jagt. Ori-
enteringsløbere betaler for at arrangere 
løb, og i den lokale rideklub betaler 
rytterne 1000 kr. om året for at ride i 
skoven. En ny forhindringsbane tiltræk-
ker både unge på polterabend og virk-
somheder, der laver arrangementer for 
medarbejderne. 

Skovejeren forhandler desuden med 
amtet og staten om at få penge for 
at beskytte og pleje et naturområde i 
kanten af skoven. Her vokser der en 
sjælden orkidé, og der lever nogle fugle, 
som skal beskyttes ifølge EU’s fuglebe-
skyttelsesdirektiv.

Konklusion: Selv om en skov stadig 
består mest af træer, så er meget for-
andret i skovbrugets verden i de sidste 
20 år.

Skovbrugets nye verden
- For 20 år siden havde vi en træindu-
stri, der stort set altid efterspurgte flere 
træprodukter, end vi kunne levere. Med 
en beskeden indsats kunne en skovejer 
altid afsætte sine produkter og skabe 

fornuftige indtægter. Selv om træmar-
kedet nu udvikler sig meget positivt, så 
kan man i dag ikke bare regne med, at 
man altid kan afsætte sine træproduk-
ter, forklarer Jan Søndergaard, direktør i 
Dansk Skovforening, der er brancheor-
ganisation for de danske skovejere.

I dag er den enkelte skovejer ifølge 
Jan Søndergaard nødt til at analysere, 
hvilke ydelser samfundet efterspørger.

- Udover de traditionelle produkter 
yder samfundet et pres på skovbruget 
for eksempelvis at levere oplevelser 
eller beskyttelse af naturværdier. Skov-
ejerne slipper ikke for at foretage inve-
steringer med en horisont på 100 år, 
men de er nødt til at være meget mere 
markedsorienterede på kort sigt og 
finde ud af, hvordan den enkelte skov 
bedst muligt kan imødekomme sam-
fundets behov, fastslår Jan Søndergaard.

En mur, der væltede
Mange begivenheder i både Danmark 
og det store udland har bidraget til 
forandringerne i det danske skovbrug. 
Men én dato har skelsættende betyd-
ning: Den 9. november 1989, da Berlin-
muren væltede. 

I de efterfølgende år blev det euro-
pæiske marked oversvømmet med bil-
ligt østeuropæisk træ. Det udsatte skov-
bruget og træindustrierne i Vesteuropa 
for hård konkurrence og førte til kraf-
tige rationaliseringer i hele branchen.

Konkurrencen har ført til lukning af 
en lang række træindustrier. For otte år 

Skovenes naturværdier har stor betydning for samfundet - og udgør derfor en del af skovejerens 
forretningsmæssige muligheder.

Berlinmurens fald forandrede verden. Også skovbruget, der siden har  
oplevet virkningerne af det globaliserede marked, som fulgte afslutningen på den kolde krig.

Foto: Gerard Malie, Scanpix

Foto: Bert Wiklund
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siden var var der fem-seks mellemstore 
til store nåletræssavværker i Danmark 
I dag er tallet tre. I Jylland er der kun 
nåletræssavværker, mens løvtræssav-
værkerne er lukkede.

Udviklingen i træpriserne betød 
samtidig, at skovejerne var nødt til at 
minimere deres omkostninger og ratio-
nalisere driften.

- Dyrkningen er blevet ekstensiveret, 
så man i dag primært arbejder i skoven, 
når det er for at hente et produkt, der 
kan sælges. På mandskabssiden har de 
fleste ejendomme reduceret kraftigt 
og får i stedet entreprenører til at løse 
opgaverne. Samtidig har mekaniserin-
gen af skovbruget taget fart og bidraget 
til rationaliseringerne, forklarer Niels 
Bjerg. Han er skovrider og bestyrel-
sesformand i Skov-Sam selskaberne, 

der driver godt 12.000 hektar skov i 
Danmark.

I løbet af 2006 har markedspriserne 
rettet sig, således at det igen er blevet 
rentabelt for skovejerne at sælge træ. 
Men med de lave priser op gennem 
1990’erne begyndte skovbruget at søge 
alternative markedsmuligheder, nu når 
salg af træ ikke alene kunne finansiere 
skovbruget.

Skovbruget som  
underholdningsindustri 
Det er længe siden, jagt i Danmark 
handlede om at få mad på bordet. Men 
hvorfor går vi så på jagt? Det er vist 
klart nok: Det væsentlige ved jagt er 
oplevelsen. Det er at se duggen glitre i 
den tidlige morgensol, at mærke duf-
tene af vådt græs, mos og træ, og det er 

at opleve spændingen ved at få øje på 
et dyr, der måske kan nedlægges. 

At gå på jagt er altså en oplevelse, 
der på mange måder kan sidestilles 
med andre former for underholdning 
- et besøg på en god restaurant, en 
biograftur, rapelling eller en rejse til 
Frankrig.

Ved at udleje jagten er skovbruget 
gået ind i underholdningsindustrien. 
Den betalte adgang for heste og ryt-
tere, den nye forhindringsbane, orien-
teringsløbene og rollespillene er også 
underholdning. 

Skovbruget er i konkurrence med 
Disney, Hereford Beefstouw og Cham-
pions Leaque, og konkurrencen hand-
ler om at få en bid af folks fritid, og at 
få dem til at betale bedst muligt for at 
bruge den.

- For en skovejer i dagens Danmark 
nytter det ikke noget at sige, at pengene 
udelukkende skal komme fra træindu-
strien. Når turisterhvervet gør så meget 
for at sælge Danmark, så er det jo rele-
vant at spørge, hvordan vi kan sørge for 
at motivere skovejerne til at medvirke 
og investere i dette område - og få en 
fair andel af udbyttet, siger Jan Sønder-
gaard fra Dansk Skovforening.

Det er baggrunden for, at skovbruget 
i samarbejde med forskere har iværksat 
forskningsprojekter, der skal kortlægge, 
hvordan skovbruget kan finde sin plads 
i oplevelsesøkonomien.

- Vi kan se, at samfundet ønsker 
noget andet end bare træprodukter fra 
skovene, og hvis vi ikke selv udvikler 
dette nye marked, så inviterer vi poli-Uanset om man taler om rollespil eller smukke jagtoplevelser en tidlig morgen, 

så er det underholdning, og skovejeren kan derfor betragte sig som konkurrent 
til verdens store underholdningskoncerner som for eksempel Disney.

Skovene kan beskytte vort drikkevand,  
og de første skovejere er begyndt at tjene penge på at løse opgaven.

Foto: iStock International Inc.

Foto:Bert WiklundFoto tv.: Midgaard Event ApS, www.mev.dk
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tikerne til at regulere området. Der 
ligger nogle store udviklingsmuligheder 
i oplevelsesøkonomien, og derfor har vi 
fokuseret meget på det i Dansk Skovfor-
ening, fortæller Jan Søndergaard.

. . . og miljøindustri
Nogle af de andre produkter, som 
samfundet ønsker, handler om miljøet. 
Miljøområdet har hidtil været stærkt 
præget af lovregulering, men nu bevæ-
ger myndighederne sig i retning af at 
ville betale skovejerne for at bidrage 
positivt til miljøet.

Det kan for eksempel være at skabe 
øget biodiversitet, at beskytte grund-
vandet eller lagre CO2.

- Tidligere var det sådan, at skov-
ejerne forsøgte at skjule det, hvis de 
havde nogle naturværdier. Hvis en 
biolog fra amtet opdagede det, vidste 
man, at der hurtigt ville komme en 
regulering af området, så man fik 
begrænset sin handlefrihed. Det offent-
lige anerkendte ikke, at naturværdierne 
rent faktisk var der, fordi skovejeren i 
mange tilfælde havde foretaget en aktiv 
beskyttelse af naturen, forklarer Jan 
Søndergaard.

Den holdning er i dag ændret, fordi 
myndighederne har erkendt, at det 
kræver pleje og vedligeholdelse at 
bevare mange værdifulde naturtyper.

- Man er blevet opmærksom 
på, hvad det koster at vedligeholde 
naturarealer, der er resultatet af en 
kulturpåvirkning eller en driftsform, 
påpeger Jan Søndergaard.

Derfor er staten og amterne også 

gået ind på, at skovejerne kan få en 
økonomisk kompensation for at ved-
ligeholde naturtyper, som samfundet 
ønsker at beskytte. Det sker i øjeblikket 
i forbindelse med gennemførelsen af 
EU’s fuglebeskyttelses- og habitatdi-
rektiver, hvor amterne forhandler med 
skovejerne om at varetage naturbe-
skyttelsesopgaver - mod økonomisk 
kompensation for det arbejde eller de 
indtægtsbegrænsninger, der følger med.

Grundvandsbeskyttelse  
og CO

2
-lagring

Ifølge Niels Elers Koch, direktør for 
Center for Skov, Landskab og Plan-
lægning, KVL, er de første skove også 
begyndt at få betaling for at beskytte 
grundvandet under skovene.

- Vi har brugt mange kræfter på 
forskningsmæssigt at dokumentere, 
hvordan man laver rent vand under 
skovene. Det har medført, at de første 

skovbrugere nu begynder at tjene penge 
på det, og jeg tror på, at det bliver mere 
omfattende i de kommende år, siger 
Niels Elers Koch.

Som en konsekvens af drivhusef-
fekten har forskningen i de seneste år 
også arbejdet på at dokumentere sko-
venes evne til at lagre CO2 - og dermed 
bidrage til at mindske virkningerne af 
drivhuseffekten og den globale opvarm-
ning.

- Det er ikke noget, skovene kan 
tjene penge på lige nu, men jeg er over-
bevist om, at det kommer, fastslår Niels 
Elers Koch. 

Fra skovdyrkning  
til markedstænkning
På skovejendommen anno 1986 er det 
en skovrider, der leder arbejdet i skoven. 
Han udfører sit arbejde på grundlag af 
en viden, der er bygget op over lang tid, 
og som er orienteret imod at optimere 
skovdyrkningen, så skoven giver det 
bedst mulige træ om 50 eller 100 år. 

Ifølge Niels Bjerg fra Skov-Sam er den 
langsigtede, aktive skovdyrkning i dag 
nedtonet, fordi der i en årrække ikke 
har været råd til at betale for det.

- I stedet er skovbruget blevet præget 
af en - i positiv forstand - mere entre-
prenøragtig ånd. Skovbrugerne er i dag 
mere åbne over for markedets behov og 
for nye muligheder og idéer, der viser 
sig. 

De lave priser førte i 1990’erne til en kraftig rationalisering i skovbruget.  
I HedeDanmark førte rationaliseringerne blandt andet til udviklingen af  
et system til digital opmåling af råtræstakke. Softwaren til den digitale fotoopmåling  
af træet blev baseret på et system, der oprindeligt var designet til analyse af blodlegemer.

Foto: Mehdi Fedouach,  Scanpix

Foto: HedeDanmark Foto: Michael Abbey
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Hvilke konsekvenser det har fået for 
skovene, når der er gået 50 eller 100 år, 
kan han ikke spå om.

- Det er muligt, at manglen på en 
meget fagligt funderet skovdyrkning i 
dag vil give ringere råtrækvalitet, når de 
nyplantede skove skal fældes. Men for 
det første kan man ikke gennemføre 
denne dyrkning, når der ikke er råd 
til det. For det andet, så kender vi ikke 
de behov, skovene skal opfylde om 50 
år, konstaterer Niels Bjerg. Han tilføjer 
dog, at skovklimaet i de senere år er 
blevet bedre i Danmark, blandt andet 
fordi der plantes mere og mere skov.

På Center for Skov, Landskab og 
Planlægning gennemføres store dele af 
forskningen i en tæt dialog med skov-
brugserhvervet. Derfor afspejles udvik-
lingen i skovbruget også i forskningen, 
der har fornyet sig meget.

- Skovbruget er blevet betydeligt 
bredere i de senere år, og på Center for 
Skov, Landskab og Planlægning har vi 
erkendt, at vi ikke kan være lige stærke 
inden for forskning i alle områder. 
Derfor har vi fokuseret på at styrke 
forskningen inden for de nye områ-
der som oplevelsesøkonomi, skovenes 
betydning for miljøet og produktion af 

bioenergi. Vi har også bidraget til, hvor-
dan skovejerne kan reducere omkost-
ningerne ved træproduktionen. Det har 
så igen betydet, at vi har været nødt til 
at nedprioritere andre områder som for 
eksempel driftsteknik og sygdomme i 
skoven, forklarer Niels Elers Koch.

I store skovlande - for eksempel 
Sverige - foregår der en stærk forskning 
inden for emner som driftsteknik og 
sygdomme i skoven. Derfor kan den 
danske forskningsinstitution nøjes med 
at have enkelte forskere, der følger disse 
områder og holder dansk skovbrug 
opdateret med den nyeste viden. Til 
gengæld kan man satse de fleste res-
sourcer på de områder, der kan forven-
tes at skabe mest udvikling for dansk 
skovbrug i fremtiden.

Entreprenør-génerne vinder
Hvor skovejeren for 20 år siden kunne 
ansætte den skovrider, der var bedst 
til at optimere skovdriften, så er skov-
ejerens vigtigste rolle i dag at bevare 
overblikket over de mange behov, krav, 
ønsker og muligheder, der knytter sig til 
hans ejendom.

- Den gode skovbruger er en person, 
der er god til at holde sig orienteret, 

og som har et stort netværk. Han skal 
vide, hvilken entreprenør der er god, 
når der skal laves skovhugst, og hvem 
der er god til at grave en grøft eller lave 
en vej. Og når han skal sælge sit træ, 
handler det om at kende nogen, der 
har kontakt til hele kloden, så man kan 
få sine produkter solgt bedst muligt, 
forklarer Niels Bjerg fra Skov-Sam.

Som skovbruger siden 1970’erne 
fortæller han, at han selv bruger en stor 
del af sin tid på at holde sig orienteret 
om, hvad der foregår, og arbejde med 
netværket. 

- Jeg læser artikler, er på nettet og er 
meget ude at møde folk for hele tiden 
at afdække de muligheder, der er for 
de ejendomme, jeg har med at gøre, 
fastslår han.

Eller som direktør Jan Søndergaard 
fra Dansk Skovforening siger:

- Skovbruget kræver nogle meget 
aktive ejere, nogle professionelle rådgi-
vere, en relevant forskning og gode ser-
vicetilbud, der kan hjælpe skovejerne 
med deres forretningsudvikling.

Forfatteroplysninger :
Poul Erik Pedersen er freelance journalist og 
redaktør af Vækst.

For få år siden meddelte en statsskovrider i spøg til Forsvarsministeriet, at nu var flåedeegene parat. Det var  
egetræer, der var plantet, efter at Danmark havde mistet sin flåde til englænderne i 1807. Dengang var det svært at 
forudsige, at fremtidens skibe ville blive bygget af andre materialer. Der er dog stadig brug for egetræer til skibsbyggeri. 
Egetræer plantet omkring 1830 er blevet brugt til restaureringen af skonnerten Loa i Aalborg (billedet th).

Foto: Bert Wiklund Foto: Michael Bo Rasmussen, Chili
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I 1996 fik dansk skovbrug etableret 
en god afsætning af bøgekævler til 
Asien. Det lyse træ blev blandt andet 
populært til vægpaneler i flere af de 
kraftigt voksende asiatiske økonomier. 
Eksportsucces’en stoppede imidlertid 
brat med stormene, der ramte lande 
som Danmark, Tyskland og Frankrig i 
december 1999.

Stormfaldet i Europa medførte, at 
udbuddet af bøgetræ voksede kraftigt, 
og dermed faldt priserne. 

Efter stormfaldet ønskede dansk 
skovbrug ikke at sælge bøgetræ til 

priser, der lå væsentligt under de priser, 
man havde opnået før stormen. Det 
betød, at de asiatiske kunder etable-
rede nye indkøbskanaler i Tyskland og 
Frankrig. En del af det danske storm-
faldstræ gik ganske vist til Asien, men 
da det var væk fra markedet, gik den 
danske afsætning af bøgetræ til Asien 
stort set i stå.

- Tyskland og Frankrig var mere 
markedsorienterede og indrettede 
deres salgspriser efter efterspørgsel og 
konjunkturer i Asien. Dermed sikrede 
disse lande sig afsætningen til Asien, 
mens Danmark stort set blev hægtet 
af det asiatiske marked, hvad angår 

bøgetræ. Først nu, snart 7 år efter det 
store stormfald, er det danske pris-
niveau i overensstemmelse med det 
internationale niveau, fortæller Erik 
Røj Jørgensen. Han er afdelingschef i 
HedeDanmarks division for råtræ og 
logistik og ansvarlig for råtræhandel i 
blandt andet Tyskland.

Træ til ligbrænding
Da der så kom et nyt stormfald den 8. 
januar 2005, havde man imidlertid lært 
lektien fra det foregående stormfald.

- Efter stormfaldet i 2005 lykkedes 
det os at få åbnet for afsætning af 
nåletræ til Indien og Vietnam. Nu er 
det halvandet år siden, afsætningskana-
lerne er stadig velfungerende, og vi har 
opnået pæne prisstigninger hos kun-
derne, fortæller Erik Røj Jørgensen.

Eksporten af træ til Asien kan lade 
sig gøre, fordi der foregår en omfat-
tende eksport fra en række asiatiske 
lande til Europa. De asiatiske produkter 
transporteres til Europa i containere, 

Træstammer fyldes i con-

tainere, der ellers skulle 

sendes tomme til Asien. 

Dansk skovbrug er blevet 

tæt forbundet med det 

globaliserede marked.

Dansk skovbrug  
i kamp om det globale 
råtræmarked

Foto: iStock International Inc.
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og i stedet for at sende tomme contai-
nere tilbage til Asien, fyldes de op med 
stammer af nåletræ og løvtræ. Det gør 
transportomkostningerne så lave, at det 
er rentabelt at transportere træet den 
lange vej. 

Nåletræet anvendes til emballage 
- og indimellem som en meget eksklu-
siv form for brændsel. I nogle asiatiske 
lande brænder man de afdøde på bål. 
For at vise den afdøde en særlig gestus 
anvender nogle velhavende mennesker 
særligt udvalgt, håndsavet og hånd-
pudset træ til ligbrændingen. En del af 

dette træ kommer i dag fra Danmark. 
Når det gælder løvtræ, så sælges det 

danske træ typisk til Japan, hvor det 
anvendes til finér og møbelproduktion. 

- Det er klart, at de danske skovejere 
i dag afsætter størstedelen af deres 
råtræ til savværker i Danmark og de 
nærmeste nabolande, og sådan vil det 
også være i fremtiden. Men ved at åbne 
afsætningen af råtræ til lande som 
Indien og Vietnam skaffede vi os nye og 
perspektivrige afsætningskanaler, der 
sikrer skovbruget en større afsætnings-
mæssig fleksibilitet - ikke mindst, hvis 

et nyt stormfald gør det nødvendigt 
at øge salget i en periode. Det gælder 
både afsætningen af nåletræ og løvtræ, 
forklarer Erik Røj Jørgensen. 

Det globaliserede marked
Eksporten af træ til Asien er et eksem-
pel på, hvordan råtræmarkedet er 
blevet globaliseret ligesom mange 
andre markeder. 

Globaliseringen betyder samtidig, at 
udviklingen i de priser, en dansk sko-
vejer kan få for sit træ, afspejler bevæ-
gelserne i det internationale marked. 
Globaliseringen var grunden til de lave 
råtræpriser i 1990’erne, men den er 
også grunden til den positive udvikling 
i priserne på nuværende tidspunkt.

Prisudviklingen afspejler en lang 
række forskellige begivenheder og 
udviklingstendenser, der påvirker mar-
kedet. Kommunikationsteknologien 
har nemlig gjort det muligt for marke-
dets aktører at få hurtig information 
om udbud, efterspørgsel og priser. Det 
betyder, at en begivenhed et sted i 
verden hurtigt slår igennem på det glo-
baliserede marked.

Et eksempel er, at en ændring i 
beskatningen af de finske skovejere har 
påvirket udbuddet af råtræ og dermed 
også priserne i Europa.

- De finske skovejere blev tidligere 
beskattet af den tilvækst, der skete 
i deres skove. Så blev beskatningen 
ændret, så de nu bliver beskattet af det 
træ, de fælder. Det betyder, at finnerne 
ikke længere er nødt til løbende at 
sende træ på markedet for at kunne få 

Træindustrien og skoventreprenørerne 
har investeret store summer i en indu-
striel håndtering af træet. Maskiner 
og udstyr skal arbejde hele tiden for at 
sikre konkurrencedygtige priser på de 
forarbejdede produkter. Derfor efter-
lyser industri og skoventreprenører et 
jævnt udbud af træ fra skovene. 

Eksporten af dansk bøgetræ til Asien er så småt begyndt igen efter at have været sat i stå.

Foto: Heidegesellschaft
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råd til at betale deres skatter. Dermed 
er udbuddet af træ fra Finland faldet, 
hvilket har trukket i retning af sti-
gende priser på råtræet, forklarer Peter 
Jensen, direktør i en af de store danske 
træindustrier, Dansk Træemballage 
A/S.

Udover politiske eller markedsmæs-
sige forhold spiller klima og naturfor-
hold en stor rolle for markedet. Det 
kan eksempelvis være oversvømmelser, 
orkaner eller jordskælv, der enten 
rammer skovene direkte - og dermed 
enten øger eller reducerer udbuddet af 
træ - eller medfører øget forbrug af træ 
til eksempelvis genopbygning.

- Når markedet er globaliseret, kan 
mange forskellige begivenheder påvirke 
udviklingen. Markedet ændrer sig hele 
tiden, og derfor er det nødvendigt at 
følge det løbende for at klare sig, for-
klarer Niels Jørgen Pedersen, fra Hede-
Danmark.

God konjunktur - gode priser
Priserne på råtræ er generelt steget i 
de senere år. Inden for det seneste års 
tid har markedet udviklet sig sådan, at 
de østeuropæiske markeder - der tid-
ligere solgte træet til meget lave priser 
- nu sælger træet til samme priser som 
danske og andre vesteuropæiske sko-
vejere.

Ud over, at en række enkeltstående 
begivenheder har påvirket markedet, 
mener Niels Jørgen Pedersen, at den 
primære årsag til de aktuelle priser på 
råtræ er de gode økonomiske konjunk-
turer.

- Byggesektoren bruger masser af 
konstruktionstræ, og der bruges mere 
papir til eksempelvis aviser, fagblade og 
reklametryksager, når forbruget er højt, 
forklarer han.

Ønsker mere jævnt udbud af træ
I årene med meget lave priser på træ 
skete der en kraftig rationalisering både 
i træindustrien og skovbruget. Der blev 

foretaget store investeringer i produk-
tionsanlæg på savværkerne - og i nye 
maskiner til at effektivisere fældning og 
håndtering af træet hele vejen fra skov 
til savværk.

Derfor peger både Peter Jensen og 
Niels Jørgen Pedersen på behovet for en 
jævn tilgang af råtræ.

- Tidligere kunne skovejerne uden 
konsekvenser vente på bedre priser, 
hvis de ville. Nu kan det få den konse-
kvens, at det bliver dyrere for dem at 
oparbejde træet, hvis entreprenøren 
ikke er sikret et jævnt produktionsflow 
i skoven. Det bliver også dyrere for os 
i industrien at forarbejde træet, hvis vi 
ikke har et jævnt flow, og det kan igen 
gøre det vanskeligt for os at være kon-
kurrencedygtige, siger Peter Jensen.

I Skov-Sam, der er én af Danmarks 
største private skovejere, påpeger besty-
relsesformand Niels Bjerg imidlertid, 
at skovene kun kan sælge træ, når det 
giver dem et dækningsbidrag. Ellers 
kan de ikke fortsætte med at eksistere 
som leverandører til industrien. Derfor 
kan han ikke udstede en garanti for et 
jævnt flow af træ fra skovene.

- Der vil altid være en kamp mellem 
dem der sælger, og dem der køber. Jeg 
tror på, at markedskræfterne regulerer 
det, så det finder et naturligt leje, siger 
han.

Positive forventninger
I Dansk Skovforening er direktør Jan 
Søndergaard fortrøstningsfuld.

- Hele sektoren begynder at tænke 
anderledes. Skovbruget er på vej ind i 
en form for industriel tankegang, hvor 
længerevarende aftaler ikke er så frem-
mede længere. Inden for energitræ 
er det eksempelvis ikke sjældent med 
tre-årige aftaler. Derfor tror jeg på, at 
skovbruget vil kunne forsyne industrien 
med et minimumsflow af træ - samtidig 
med, at vi bevarer den fleksibilitet, der 
også er nødvendig, siger Jan Sønder-
gaard.

Peter Jensen fra Dansk Træembal-
lage har ligeledes positive forventnin-
ger.

- Jeg tror prisniveauet vil flade ud 
igen, men på et fornuftigt højt niveau. 
For handelsleddet og industrien hand-
ler det om at opnå de rationaliserings-
gevinster, der skal til for, at vi hele tiden 
kan være konkurrencedygtige og sælge 
vore produkter på det globale marked, 
så vi kan betale skovejerne en fornuftig 
pris for træet, fastslår han.

Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen er journalist og redaktør 
af Vækst.

Hovedparten af det danske træ vil fortsat blive afsat i nærmarkedet, her til træemballage.

Foto: Dansk Træemballage A/S
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Accelererende oliepriser, de fossile 
brændstoffers »forurening« med CO2, 
frygten for afhængighed af ustabile 
regimer og for energimangel har i sti-
gende grad sat andre energiformer på 
dagsordenen. 

I Danmark lader det blandt andet 
til, at regeringen nu er på vej med en 
vision for »grøn energi«, hvor produk-
tion og anvendelse af biomasse vil 
kunne spille en stor rolle. 

Biomasse udgør allerede i dag en 
meget væsentlig energiressource, både 
i Danmark og globalt. Mere end 10 
procent af den globale energiforsyning 
udgøres således af træ, og træets betyd-
ning som energiressource vil stige.

Anvendelsen af træ til energi i Dan-
mark svarer til ca. 20 procent af vores 

kulforbrug og reducerer det danske 
CO2-udslip med mere end 1,4 mio. 
tons.

Danmark har teknologisk og forsk-
ningsmæsssigt en førende rolle inden 
for konvertering af biomasse til energi, 
og vi har rigtig gode muligheder for at 
øge produktionen og anvendelsen af 
biomasse til energiformål. Forsigtige 
estimater viser, at det umiddelbart vil 
være muligt på en miljømæssig forsvar-
lig måde at øge den danske produktion 
af biomasse til energi 3 til 5 gange. Det 
er dog et spørgsmål, om man rent poli-
tisk ønsker denne udvikling. 

På europæisk plan sigtes der mod 
at vende den nuværende udvikling 
med større og større afhængighed af 
importeret olie og gas og de samtidigt 

stigende udledninger af CO2. Målet 
er, at gå fra en biomasseandel af den 
primære energiforsyning på i dag 4 
procent til 8 procent. 

Træ til energi i skoven
Med små omkostninger i form af 
energiinput, pesticider og arbejdskraft 
kan skovbruget sikre en høj biomas-
seproduktion, der er fleksibel i forhold 
til høsttidspunkt, og som samtidig tilgo-
deser andre hensyn som for eksempel 
læ og vildt. 

Desuden er der også en vis fleksibi-
litet med hensyn til, om bevoksninger 
anlagt til biomasseformål i den sidste 
ende skal bruges til tømmer i stedet for. 

En egentlig satsning på en biomas-
seproduktion retter uundgåeligt lyset 

Det er bare med  
at komme i gang!
Danmark kan øge den danske produktion af biomasse til 

energi tre til fem gange på et miljømæssigt forsvarligt 

grundlag. Vi har dermed gode forudsætninger for at få 

mere CO
2
-neutral energiproduktion.

Foto: Silvatec

Tem
a: Sko

vb
ru

g
 i en

 n
y verd

en

16 / Vækst 4•2006

Af Lars Graudal, Jon Kehlet Hansen og Claus Felby, KVL, Center for Skov, Landskab og Planlægning

Træ til energi: 



mod sitkagranen, der med undtagelse 
af de mest frostudsatte lokaliteter er 
forholdsvis sikker at etablere. Det er 
samtidig en af de højst ydende træarter 
i Danmark med en produktion, der 
skønsmæssigt ligger på 2,4-8,4 tons tør-
vægt pr. ha/år afhængig af jordbunden. 

Det vil sandsynligvis være muligt at 
forøge denne produktion i fremtidige 
bevoksninger med over 20 procent ved 
at udnytte allerede eksisterende viden 
om produktionen for træer og kloner, 
der indgår i det danske forædlingspro-
gram. 

På baggrund af resultater fra det 
eksisterende forædlingsprogram for sit-
kagran i Danmark er det desuden sand-
synligt, at det er muligt at øge biomas-
seproduktionen 25-100 procent over en 
forædlingsgeneration på 15-20 år. 

Gevinsten afhænger af, om der 
bruges kloner eller frøplanter, og hvor 
hårdt der udvælges. Alt andet lige vil 
kloner give et større udbytte, men de er 
også dyrere at fremstille. 

For rødgran må det anses for muligt 
at opnå de samme gevinster ligeledes 

på kort sigt ved udvalg blandt træer i 
det eksisterende forædlingsprogram for 
denne træart. 

For begge træarters vedkommende 
er det store problem risikoen for storm-
fald - og for rødgranens vedkommende 
nok også sundheden. Stormfaldsrisi-
koen må dog formodes at kunne redu-
ceres væsentligt ved dyrkning i tyn-
dingsfri drift. Dette kan også være en 
mulighed i rødgran, specielt når sigtet 
er en biomasseproduktion snarere end 
en tømmerproduktion. 

Andre muligheder er at benytte 
blandinger med andre mere sta-
bile træarter som skovfyr, lærk eller 
douglasgran. De to sidste træarter 
bliver dog først stabile på et relativt 
sent tidspunkt.  

For andre træarter er der ikke på 
samme måde forædlingsprogrammer 
at tage udgangspunkt i, og der er heller 
ikke i samme grad muligheder for at 
udvikle et program baseret på kloner. 
Dette gælder for eksempel douglasgran, 
som ellers sandsynligvis har en produk-
tion på højde med sitkagran. 

Træafgrøder på landbrugsjord
På landbrugsjorder er pil en mulighed 
for at opnå en høj biomasseproduktion. 

Hidtil har piledyrkning til biomasse-
produktion hovedsagelig været fokuse-
ret på de dyrkningsmæssige og tekniske 
aspekter, og der har kun været ringe 
fokus på genetikken. Der er imidlertid 
ingen tvivl om, at tidlig blomstring og 
frugtsætning og en forholdsvis kort 
omdrift gør det muligt at opnå bety-
delige genetiske gevinster over en kort 
årrække. 

Dette kan ske ved en kombination 
af almindelig og molekylærbaseret for-
ædling, som sigter mod at udvikle nogle 
få elitekloner med høj produktion, 
resistens over for diverse skadevoldere 
og specielle vedkvalitetsegenskaber, der 
eksempelvis egner sig til omdannelse til 
ethanol. 

I Sverige regnes i dag med udbytter 
på 7-20 tons tørstof ha/år afhængig af 
jordbunden. I Storbritanien søsættes 
for øjeblikket et større forædlingspro-
gram i pil med henblik på produktion 
af biomasse: Biomass for Energy Gene-
tic Improvement Network (BEGIN). 

Et andet relevant aspekt ved pil er, at 
der kan introduceres flerårige afgrøder 
på landbrugsjorden, hvorved udvask-
ningen af kvælstof fra landbruget kan 
reduceres drastisk. Der er derfor andre 
fordele end blot energi ved at inddrage 
træafgrøder. 

For alle biomasseproduktionstyper 
vil der være et behov for supplerende 
forskning, ikke blot genetiske, men 
også dyrkningsmæssige såsom opti-
male planteafstande i bevoksninger, 
omdriftsaldre, vand- og næringsstof-
forbrug, udvaskning, påvirkning af flora 
og fauna.

Hvis Danmark vil, er det bare med at 
komme i gang!

Forfatteroplysninger:
Lars Graudal er forskningschef, Jon Kehlet 
Hansen seniorforsker og Claus Felby profes-
sor ved KVL, Center for Skov, Landskab og 
Planlægning.

Sitkagran er blandt de træarter, der har størst tilvækst.  
Træarten er derfor egnet til biomasseproduktion.

Pil rummer muligheder  
for betydelige genetiske gevinster, der 
over en kort årrække kan styrke artens 
anvendelse til biomasseproduktion.

Foto: Bert Wiklund

Foto: Bert Wiklund
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Der er større og større sikkerhed for 
at klimaet er ved at ændre sig mar-
kant. For skovejerne betyder det, at 
de klimatiske betingelser for skovenes 
vækst og sundhed ændrer sig. Over en 
trægeneration kan klimaet ændre sig 
så meget, at nogle af de træarter, der 
vokser udmærket i Danmark i dag, vil 

få problemer med at overleve, mens 
forholdene kan blive bedre for andre 
træarter.

Når en skovejer i dag skal vælge, 
hvilke træer han vil plante i sin skov, 
er udfordringen derfor at finde ud af, 
hvilke træarter og -provenienser der vil 
stå sig bedst i forhold til de forventede 

klimaændringer - og herunder tage 
højde for, at vores viden om fremtidens 
klima er meget usikker.

Øget risiko  
for tørke og stormfald
For Danmarks vedkommende betyder 
klimaændringerne sandsynligvis, at 
temperaturen vil stige betydeligt forår, 
sommer og efterår. Nedbøren vil stige 
svagt om vinteren og foråret, men blive 
reduceret sommer og efterår. Samtidig 
stiger risikoen for ekstrem nedbør og 
for, at styrken af storme tiltager. Med 
andre ord vil der være øget risiko for 
tørke og stormfald. 

Samtidig vil ændrede klimaforhold 
også påvirke jordbundsforhold og ska-
devoldermønstre. 

En længere vækstsæson og et højere 
CO2-indhold i luften kan på den anden 
side bevirke, at vedproduktionen i sko-
vene stiger, med mindre den bremses af 
andre faktorer, herunder tørke. 

Selvom man forventer varmere 
klima, kan man ikke udelukke, at det 
i stedet bliver koldere som følge af 
ændringer i golfstrømmens forløb. Der 
er under alle omstændigheder tale om 
modeller og prognoser. Hvor store kli-
maændringerne rent faktisk bliver, er 
desværre nok lige så uforudsigeligt som 
vejret om to uger. 

Dramatiske forandringer i vente
De ventede klimaforandringer kan 
resultere i dramatiske forandringer 
for arters eksistens og udbredelse. 
Forskeren C.D. Thomas og en gruppe 
forskerkolleger har i det videnskabelige 
tidsskrift Nature opgjort, at 24 procent 

Af Jon Kehlet Hansen, Erik Dahl Kjær  

og lars Graudal, KVL, Center for Skov, Landskab og Planlægning

Skovtræer lever længe. Vi ved, at de træer, vi 

planter i dag, vil opleve klimaændringer, men vi 

kender ikke ændringerne præcist. Derfor bør vi 

lægge vægt på at plante træer med stor genetisk 

bredde og god tilpasningsevne.

Træartsvalg og  
klimaændringer

Klimaet forventes at byde på flere perioder med tørke 
og flere ekstreme regnhændelser. Spørgsmålet er, hvilke 
træarter der bedst vil kunne klare fremtidens klima.

Foto: iStock International Inc.
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af alle arter i de tempererede løvskove 
forventes at forsvinde. For de højere 
planters vedkommende har en gruppe 
andre forskere skønnet, at kun 80-90 
procent af de nuværende arter i Dan-
mark fortsat vil være hjemmehørende 
i 2050. 

Klimaændringer vil i løbet af de 
næste hundrede år rykke så meget 
rundt på arternes naturlige udbredel-
sesområde, at 36 ud af 307 hjemme-
hørende plantearter ikke længere vil 

kunne betegnes som hjemmehørende i 
Danmark. 

Samtidig forventes at over 40 nye 
plantearter, som ikke findes naturligt i 
Danmark i dag, vil kunne betegnes som 
hjemmehørende om hundrede år som 
følge af klimaændringerne. 

Egetræer, som plantes i dag, må 
med andre ord forventes at opleve 
klimaændringer svarende til markante 
ændringer i sammensætningen af den 
hjemmehørende flora. 

Der er dramatiske ændringer i vente, 
og man må derfor spørge sig selv, hvad 
det betyder for vores artsvalg i skov-
bruget. 

Tilpasning til klimaet
De faktorer, der påvirker skovens vækst 
og udvikling, er groft set klimaet, jord-
bunden, skovdriften og det genetiske 
materiale i form af arter, provenienser 
inden for arterne og endelig de enkelte 
træer inden for provenienserne. 

Klima og jordbund sætter i denne 
sammenhæng rammerne for væksten 
og udviklingen af skoven. 

Skovdyrkningen kan løbende tilpas-
ses klimaændringerne, og dyrknings-
mæssige fejlskøn kan i de fleste tilfælde 
rettes op. 

Genetikken er i samspil med miljøet, 
og det er muligt at optimere genetikken 
i forhold til det givne miljø. Over gene-
rationer vil der gennem udvælgelse ske 
en tilpasning af det genetiske materiale 
til de ændrede vækstvilkår. Denne 
udvælgelse kan ske inden for arter og 
mellem arter. På grund af træernes 
lange levetid kan denne proces dog 
være forbundet med store omkostnin-
ger i form af nedsat vækst og sundhed i 
bevoksningerne. 

Skovtræernes lange levealder under-
streger vigtigheden af at vælge et gene-
tisk materiale, der har en stor tilpas-
ningsmæssig og genetisk bredde. Den 
tilpasningsmæssige bredde sikrer, at 
materialet kan klare store udsving i kli-
maet, og den genetiske bredde sikrer, at 
træerne rummer de genetiske egenska-
ber, der skal til for at opnå god vækst 
og sundhed under nye klimaforhold.

Vi savner dog i høj grad viden om, 

Foto: Søren Holm, Chili

Grafik: Troels Marstrand
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hvilke træarter og provenienser inden 
for træarterne som har den nødvendige 
bredde til at modstå de fremtidige kli-
maforandringer. 

En del af svarene kan fås gennem 
evalueringer af internationale serier af 
proveniensforsøg, hvor man for eksem-
pel kan undersøge, hvorledes danske 
vinterege vokser i det franske klima og 
omvendt. Skov & Landskab forsøger for 
øjeblikket sammen med andre forsk-
ningsinstitutioner i Europa at skaffe 
midler til at lave disse evalueringer. 

På nuværende tidspunkt må vi imid-
lertid nøjes med at drage nogle konklu-
sioner på baggrund af arternes udbre-
delsesområder, graden af racedannelse 

inden for arterne, enkelte forsøg under 
kontrollerede forhold med øget CO2 og 
temperaturstigninger - og ikke mindst 
erfaringer fra praksis med, hvorledes 
forskellige arter reagerer efter år med 
ekstreme vejrforhold. 

Samlet set giver det faktisk en del 
erfaringer at tage udgangspunkt i, 
selvom det er svært at være konkret, 
når der stadig er så stor usikkerhed 
omkring, hvilke klimaændringer der vil 
komme. 

Lokalt tilpassede  
arter og provenienser
Udgangspunktet for skovdyrkningen 
kan være at blande forskellige arter 

med henblik på at sprede risikoen ved 
klimaændringer. 

Desuden kan man lægge vægten 
på provenienser inden for arter, der 
indtil i dag har vist sig robuste over for 
klimaudsving. Det vil sige lokalt tilpas-
sede arter og provenienser, specielt eg, 
bøg og ask som de vigtigste. Disse arter 
har vist sig at have en forholdsvis stor 
spændvidde med hensyn til klimaeks-
tremer, og de ligger ikke på grænsen af 
deres udbredelsesområder i Danmark. 

Det må også forventes, at eg, bøg 
og ask har den tilstrækkelige geneti-
ske diversitet til at kunne tilpasse sig 
ændringerne i klimaet. Desuden er de 
forholdsvis stormfaste, hvilket er vigtigt, 
hvis stormaktiviteten stiger. 

Indførte arter og provenienser
Det er mere problematisk med de ind-
førte arter, som primært er nåletræar-
ter. Det er karakteristisk, at Danmark 
ligger i kanten eller uden for det natur-
lige udbredelsesområde for disse ikke 
hjemmehørende arter. Derfor kan de 
være mere sårbare over for sygdomme 
og skadedyrsangreb, ligesom de ofte er 
mere udsatte for tørke og storme.

Forskning og forsøgsaktiviteter viser, 
at inden for de ikke hjemmehørende 
arter tegner nogle provenienser til at 

Eg, bøg og ask (fra venstre mod højre) er tre naturligt hjemmehørende træarter, som forventes at stå bedst rustet til de fremtidige klimaændringer.

Grafik: Troels Marstrand

Foto: Gabriela Schaufelberger, iStock International Inc. Foto: iStock International Inc. Foto: Gert S Laursen, Scanpix
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Indførte arter og klimaændringer

Nedenfor gives et overblik over den aktuelle viden om ikke 

hjemmehørende arter og proveniensers muligheder for at 

klare de fremtidige klimaændringer.

Rødgran
Rødgran er på kanten af sit udbredelsesområde. Den 

er følsom overfor storm- og saltpåvirkninger og har i 

1980’erne vist tilpasningsmæssige problemer. Disse 

problemer kan måske tilskrives en kombination af udtør-

ring og varme vintre, men også valg af provenienser, idet 

danske landracer har vist bedre sundhed end genindførte 

provenienser.

Sitkagran
Sitkagranen har ikke hidtil vist sundhedsproblemer i nær 

samme målestok, men den kan måske være følsom over 

for mere udbredt tørke. Mere milde vintre kan betyde, at 

sitkalusens betydning kan øges markant i forhold til i dag. 

Samtidig har sitkagranen en forholdsvis ringe stormstabi-

litet. Det er dog muligt at tyndingsfri drift kan afhjælpe 

en del af dette problem. Det vil være fornuftigt at satse 

på danske landracer, som i hidtidige forsøg har vist bedre 

vækst og færre skader end genindførte sitkagranproveni-

enser. 

Douglasgran
Douglasgranen har i Danmark vist stor tilpasningsevne, 

stor tørketålsomhed og har i ældre bevoksninger en for-

holdsvis stor stormstabilitet. Træarten egner sig generelt 

ikke til at stå i renbestand på grund af stor frostfølsom-

hed og ringe stormfasthed i unge og mellemaldrende 

bevoksninger. Endelig kræver den ofte hegning. Såfremt 

disse problemer kan styres skovdyrkningsmæssigt gennem 

skærmstillinger og blandinger med andre mere stabile 

træarter i ungdommen, kan douglasgran måske være et 

godt bud på en træart til afløsning af rødgran på de mere 

magre jorde. Der er sket en vis landracedannelse, og det 

må anbefales at bruge danske frøkilder. Der findes også 

gode provenienser fra områder i Washington og British 

Columbia. Darrington er et eksempel på en proveniens, 

som har klaret sig rimeligt godt over en række lokaliteter i 

Europa. Der er i dag danske frøplantager baseret på disse 

oprindelser, som således kan være et godt frøkildevalg.  

Skovfyr
Skovfyrren har et meget stort udbredelsesområde. Til 

trods for dette har forskellige afprøvninger af skovfyr-

provenienser i Danmark vist, at disse har en forholdsvis 

ringe tilpasningsbredde. De enkelte frøkilder af skovfyr 

må derfor anses for at være følsomme over for ændringer 

i klimaet. Det står dog i kontrast til, at arten vokser under 

meget forskellige klimaforhold inden for dens store udbre-

delsesområde. Frøkildevalget i skovfyr, som i forvejen har 

givet anledning til hovedbrud i skovforskningen i over 100 

år, bør således undersøges yderligere under indtryk af de 

kommende klimaændringer.   

Ædelgran
Ædelgranen har lige som rødgran jævnligt haft sundheds-

problemer, men den ringe tilpasningsevne synes afhængig 

af proveniensen. Mellemeuropæiske provenienser har vist 

sig at have en forholdsvis ringe morfologisk, økofysiologisk 

og genetisk variation og må anses for at være ringe rustet 

til klimaændringer. Dette vil også gælde de fleste danske 

landracer, som stammer fra Mellemeuropa. I modsætning 

hertil er der fundet en større genetisk variation og få eller 

ingen sundhedsproblemer hos ædelgraner fra henholds-

vis Rumænien og Kalabrien. Disse provenienser har såvel 

i ældre som nyere forsøg vist større vækst og ikke mindst 

sundhed end de mellemeuropæiske provenienser. Frø fra 

disse oprindelser synes derfor at være et godt valg.

Grandis
Grandis har på linje med douglasgran vist en forholdsvis 

stor klimatisk tilpasningsevne og endvidere en forholdsvis 

god stormstabilitet. Som for douglasgranens vedkommende 

er den dog forholdsvis følsom overfor frost. Grandis har 

gennem mange år vakt interesse på grund af dens enorme 

vækstkraft (kæmpegran), men har ikke opnået større udbre-

delse, fordi vedkvaliteten ikke er i top. Men anvendelse af 

arten og dens store vækstkraft kan tænkes at øges som 

følge af dens tilsyneladende klimatiske spændvidde.    

Hybridlærk
Hybridlærk har en markant større vækst og sundhed end 

Japansk lærk og ikke mindst europæisk lærk. Genetisk 

diversitet i hybridlærken er indsnævret, idet frø samles fra 

et enkelt modertræ i de særlige frøplantager. Men på den 

anden side har hybridlærk stor genetisk variation inden 

for det enkelte træ, fordi det er hybrider mellem to forskel-

lige arter. Hybridlærken er derfor en interessant mulighed, 

ikke mindst hvis hybridlærk-konceptet udvikles, så frøkilder 

tilføres øget diversitet. Det arbejdes der derfor på i euro-

pæisk regi, hvor Danmark sammen med kolleger fra det 

europæiske TreeBreedex netværk arbejder videre med at 

udvikle produktion og anvendelse af hybridlærk til glæde 

for fremtidens skove.    

Links:

www.sl.kvl.dk
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kunne klare klimaændringerne bedre 
end andre. Det gælder eksempelvis i 
en række tilfælde, hvor træarterne har 
tilpasset sig danske forhold så meget, at 
der er udviklet særlige danske landra-
cer. For andre arter er det lykkedes at 
identificere italienske eller amerikanske 
provenienser, som vokser godt under 
danske forhold.

Udover at vælge de bedst egnede 
provenienser kan skovejeren benytte 
sig af dyrkningsmæssige metoder til at 
kompensere for svagheder hos de ind-
førte arter. Det kan eksempelvis være 
at etablere blandingsbevoksninger eller 
tyndingsfri drift, hvor skovejeren kan 
reducere stormfaldsrisikoen ved at und-
lade udtynding af bevoksningen.

Nye arter og provenienser?     
Det kunne være fristende at afprøve 
nye træarter og provenienser fra sydli-

gere himmelstrøg i Danmark med sigte 
på at »ramme« det fremtidige klima. 
Det kan dog være forbundet med stor 
risiko at forsøge dette. Disse arter og 
provenienser har nemlig ikke været 
gennem den evolution, som danske 
arter og provenienser har gennem-
gået for at tilpasse sig det nuværende 
danske klima, og som trods alt ikke vil 
ændre sig så markant over den næste 
trægeneration. 

For eksempel vil sen forårsfrost og 
tidlig efterårsfrost stadig forekomme i 
landet om end måske med mindre hyp-
pighed. 

Indførte provenienser, som viser sig 
dårligt tilpassede, vil desværre kunne 
give anledning til en generel forringelse 
af det genetiske materiale i Danmark, 
hvis det får lov at bidrage til nye 
bevoksninger. Omvendt vil blokering 
for anvendelse af eksotiske træarter og 

frøkilder tilsvarende kunne repræsen-
tere tabte muligheder. 

En passende forsigtig tilgang er at 
lave indledende forsøg med de pro-
venienser, man ønsker at indføre, da 
det kan give mulighed for at finde nyt 
værdifuldt genetisk materiale med stor 
tilpasningsevne og bredde. Et eksempel 
er, da man afprøvede ædelgran fra 
Kalabrien i Italen (se boks side XX). 

Udviklingen går heldigvis i retning 
af øget europæisk samarbejde omkring 
forædling og udveksling af kloner og 
avlsværdier landene imellem. En udvik-
ling som på sigt må forventes at give 
mulighed for at fremavle frøkilder, der 
er stærke i forhold til både nuværende 
og fremtidige klimaforhold.

Ny internetportal  
til træarts- og proveniensvalg 
Samlet kan man sige, at de ventede 
klimaændringer giver anledning til at 
skovejerne må stille krav til plantema-
terialet om »fleksibilitet og omstillings-
beredthed«. Det gælder i hvert fald for 
arter med lang omdrift. 

Derfor er Skov & Naturstyrelsen 
i samarbejde med Skov & Landskab 
ved at etablere en internetportal, hvor 
det vil være muligt at søge efter mere 
specifikke anbefalinger omkring frøkil-
devalget. 

Ideen er, at brugere på baggrund 
af oplysninger om en ejendoms belig-
genhed, jordbund og vindudsathed kan 
få konkrete anbefalinger til gode frøkil-
der afhængig af den givne plantnings 
formål. Portalen forventes lanceret i 
løbet af 2007, og fra Skov & Landskab 
vil vi løbende føde vores viden ind i 
systemet, hver gang nye resultater af 
afprøvninger foreligger. På den måde 
kan brugerne løbende få gavn af den 
nyeste viden.

Forfatteroplysninger: 
John Kehlet Hansen er seniorforsker, Erik 
Dahl Kjær professor og Lars Graudal forsk-
ningschef ved KVL, Center for Skov, Land-
skab og Planlægning.

Provenienser og klimaforhold

Proveniensen er træets oprindelsessted. Nogle træarter kan vokse på geogra-

fiske lokaliteter med meget forskellige klima- og jordbundsforhold. På disse 

lokaliteter udvikler træerne genetiske egenskaber, der er tilpasset de lokale 

forhold. Derfor opdeler man træarterne i provenienser med henblik på at 

identificere træer, der er af samme art, men som har forskellige genetiske 

egenskaber.

Med stormfaldene i 1999 og 2005 
har vi fået en forsmag på, hvad 
der måske kan komme mere af de 
næste 100 år.

Fo
to

: C
la

us
 H

aa
ge

ns
en

, C
hi

li

Tem
a: Sko

vb
ru

g
 i en

 n
y verd

en

22 / Vækst 4•2006



Biogasanlæg
Biogasanlægget producerer “grøn” el og varme
med følgende positive miljøeffekter:

Reduceret udledning af drivhusgasser
Forbedret gødningsværdi i gyllen
Mindsket vand- og luftforurening

Biogas- og gylleseparationsanlæg
Xergi er i dag Danmarks stærkeste aktør på markedet for biogas- 
og gylleseparationsanlæg

Gylleseparationsanlæg
Anlægget til gylleseparation opdeler gyllen i et 
N-koncentrat og en fosforholdig humusdel.
Herved opnås:

Mængden reduceres med op til 75%
Fuldgødskning med produktet
Mulighed for udvidelse af landbrugsdriften 
uden køb af ekstra jord

Xergi A/S ejes af:

Sofiendalsvej 7 · 9200 Aalborg SV 
Tlf. 99 35 16 00 · Fax 99 35 16 99
mail@xergi.com · www.xergi.com

2299/Xergi/annonce 111hx161b 2  18/01/06  11:21  Side 1

Østrogener kan udvaskes 
fra gylle til vandmiljøet  
Østrogener fra svinegylle kan under bestemte forhold udva-

skes til vandmiljøet i koncentrationer, der kan føre til tvekøn-

nethed hos fisk. 

Det viser forsøg, som GEUS - Danmarks og Grønlands Geo-

logiske Undersøgelser - har foretaget sammen med Danmarks 

Jordbrugsforskning og Danmarks Farmaceutiske Universitet, 

skriver nyhedsbrevet Miljønyt.dk fra Miljøstyrelsen.

Undersøgelsen blev lavet på to forsøgsmarker i moræne-

lerjord og med sogylle - det vil sige gylle med et højt indhold 

af østrogen. Forsøgene viser, at såkaldte steroidøstrogener 

fra svinegyllen kan transporteres til dræn, der er placeret en 

meter under jordoverfladen. Fra drænene kan østrogenerne 

ledes ud i vandmiljøet i så store koncentrationer, at det kan 

forårsage tvekønnethed hos fisk.

Undersøgelsen viser, at risikoen for udvaskning af østro-

gener specielt findes i områder med en kombination af høj 

dyreintensitet og særlige geologiske forhold med spræk-

ket lerjord, hvor stoffer kan transporteres hurtigt igennem 

sprækkerne.

Miljøstyrelsen påpeger dog også, at en række undersø-

gelser viser, at østrogener generelt set kun i sjældne tilfælde 

forekommer i vandmiljøet i mængder, der kan forårsage tve-

kønnethed hos fisk. 

Læs mere på www.hedeselskabet.dk/vaekst

To rettelser
Takket være opmærksomme læsere er redaktionen blevet 

gjort opmærksom på to fejl i tidligere udgaver af Vækst.

I Vækst 3-2006 skrev vi i en billedtekst på side 29, at cer-

tificering ikke påvirkede forbrugernes vilje til at betale mere 

for et billigt træprodukt som toiletpapir. Som det fremgår af 

artiklens tekst, er det ikke korrekt, da deltagerne i undersøgel-

sen var villige til at betale en beskeden merpris for certificeret 

toiletpapir i forhold til ikke certificeret toiletpapir. Til gen-

gæld påvirkede en uddybende information om certificering 

ikke forbrugernes betalingsvilje, og det var dét, der burde 

have stået i billedteksten.

I lederen til Vækst 2-2006 havde sætternissen skrevet, at 

Hedeselskabet blev stiftet den 28. marts 1866. Det var natur-

ligvis den 30. marts. 

Redaktionen
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Top Rejser A/S er et af Danmarks største full-

service rejsebureauer med egne afdelinger i

Haderslev, Sønderborg, Kolding og Esbjerg.

Via vort samarbejde i Rejsepartnerne og ITP, er vi

med i en af de største rejseindkøbskæder i ver-

den. De fordele, det giver, kommer Dem tilgode.

STOREGADE 59-61 · 6100 HADERSLEV · TLF. 74 52 62 75

VINGAARDEN 3, 1. TV. · 6400 SØNDERBORG · TLF. 73 42 85 00

HADERSLEVVEJ 14 B, 1. SAL · 6000 KOLDING · TLF. 75 52 53 99

JOHN TRANUMSVEJ 22 · 6705 ESBJERG Ø · TLF. 75 17 14 77

60309 TR Annonce (Guldæg).qxd  15/08/05  14:18  Side 1 Prepress HD:T:Top Rejser A/S 2449:Annoncer:

Modtager legat  
for at åbne sit landbrug 
for lokalsamfundet
Både naboer, skolebørn og plejehjemsbeboere får en gang 

imellem lov til at komme på besøg hos landmand Jesper 

Hovaldt i landsbyen Pårup ved Engesvang. 

Det er et godt bidrag til at øge befolkningens kendskab 

til hverdagen i dansk landbrug, og derfor har Hedeselskabet 

tildelt Edvard og Ane Agerholms Legat på 10.000 kr. til Jesper 

Hovaldt. 

Legatet blev overrakt af Gitte Hegelund. Hun arbejder i 

selskabet Orbicon, der er et datterselskab i Dalgasgroup - den 

forretningsmæssige del af Hedeselskabet.

Jesper Hovaldt og hans familie har en kvægbedrift med en 

besætning, der efterhånden er vokset til omkring 210 malke-

køer.  

Gården ligger tæt på Pårup, der er et mindre bysamfund. 

Jesper Hovaldt har markeret sig som en aktiv medspiller i 

lokalsamfundet og har styrket det gode naboskab ved blandt 

andet at holde åbent-hus arrangementer.

Arrangementerne trækker ikke kun deltagere fra nabola-

get, men også fra både børnehaver og plejehjem – med og 

uden kørestole. 

Edvard og Ane Agerholms Legat gives til flittige og dygtige 

bøder, der forstår at arbejde sig fremad. 

Derfor har Hedeselskabet ligeledes tildelt en legatportion 

på 10.000 kr. til landmand Martin Hansen fra Øbening ved 

Rødekro. 

Udover driften af et landbrug med 135 køer har Martin 

Hansen udmærket sig ved at være engageret i kvægbrugsud-

valget i LandboSyd, ligesom han i foråret 2006 blev valgt ind 

i bestyrelsen i den nystartede organisation Syddansk Kvæg.

Jan Kirchner fra Orbicon overrakte legatet til Martin 

Hansen.

Øvrige uddelinger
Udover ovennævnte har Hedeselskabet tildelt 10.000 kr. fra 

Edvard og Ane Agerholms Legat til de økologiske landmænd 

Alida Stijkel og Edward Hoekman, der har opbygget en besæt-

ning med 170 malkegeder og 300 stk. opdræt. 

Hedeselskabet har endvidere tildelt legatportioner fra E.M. 

Dalgas’ Mindelegat til følgende:

Fole-Harreby Engvandingsselskab har modtaget 10.000 kr. 

som et bidrag til den videre drift af et engvandings- og over-

rislingsanlæg i Gram å.

Hestlund Efterskole i Ikast har modtaget 10.000 kr. som et 

bidrag til etablering af et rekreativt areal.

Gitte Hegelund overrækker Edvard og Ane Agerholms Legat 
til Jesper Hovaldt.

Martin Hansen efter modtagelsen af legatet.

Foto: Orbicon

Foto: Orbicon
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P L A N T E S K O L E N

Valget af genetikken er dit. Vi er leveringsdygtige i både planter til ”naturskov” og til den ydedyg-
tige produktionsskov. Kontakt os på nedenstående adresser eller læs mere om vores planteskole 
på www.hededanmarksplanteskole.dk

Planteskolen Brøndlundgård
Brøndlundvej 2, Gabøl
6500 Vojens
Telefon 74 87 16 00
Telefax 74 87 15 43
plant@hededanmark.dk
www.hededanmarksplanteskole.dk

Planteskolen Lillemark  
Lillemarksgyden 10, Ålsbo          
5560 Aarup
Telefon 64 49 12 00 
Telefax 64 49 22 60  
plant@hededanmark.dk
www.hededanmarksplanteskole.dk 

Vil ikke fare frem  
med bøder for bjørneklo
Siden januar i år har lodsejere kunnet idømmes en bøde, hvis 

de ikke følger et påbud fra kommunen om at bekæmpe bjør-

neklo på deres ejendom. Ifølge en ny vejledning fra Plantedi-

rektoratet bør domstolene idømme bøder på mindst 5000 kr. 

for manglende bekæmpelse af den store ukrudtsplante. 

Den nye vejledning blev offentliggjordt i begyndelsen af 

august, og formålet med den er at hjælpe kommunerne til at 

etablere en ensartet administration af procedurerne omkring 

påbud og politianmeldelser. 

Det ser dog ikke umiddelbart ud til, at kommunerne vil fare 

frem med brask og bram over for borgerne. I hvert fald ikke, 

hvis man spørger Aalborg Kommune, der ellers er godt i gang 

med kampen mod bjørneklo.

Ifølge landskabsingeniør Lars Delfs Mortensen fra Aalborg 

Kommunes tekniske forvaltning farer kommunen i første 

omgang med lempe over for lodsejerne. Intentionen er at 

motivere lodsejerne positivt til at engagere sig i bekæmpel-

sen af bjørneklo - også for deres egen skyld.

- Vi har valgt det, vi kalder en passiv strategi. Vi reagerer 

udelukkende på henvendelser fra borgere eller meldinger fra 

vore egne entreprenører om, at her er der et område med 

bjørneklo, der skal bekæmpes. Vi forsøger at overbevise lods-

ejerne om, at de skal engagere sig i bekæmpelsen, og det er 

ikke vores politik at give bøder. Vi har valgt denne strategi, 

fordi vi godt ved, at vi har svært ved selv at nå at bekæmpe al 

bjørnekloen på de kommunale arealer i indsatsområdet, for-

klarer Lars Delfs Mortensen.

Aalborg Kommune har hen over sommeren gennemført den 

første tilsynsrunde i et indsatsområde, der er udpeget af kom-

munen

Læs mere herom på  

www.hedeselskabet.dk/vaekst/

Foto: HedeDanmark
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Det danske landskab 
er under pres 

Grænserne mellem by og land 

udviskes flere steder, hvor der sker 

udbygning af industri og boliger 

langs motorveje. Derfor er det vig-

tigt med debat om, hvordan vi både 

kan skabe udvikling og beskytte 

vores smukke landskab.

Byernes udvikling har med tiden sat 
et mere og mere massivt præg på det 
danske landskab. Byerne vokser, og 
især i landets vækstområder opstår nye 
byområder, der gradvist udvisker græn-
serne mellem by og land. Stadig færre 
landskaber med bakker, skove, ådale og 
enge er helt uforstyrrede af byudvik-
ling, tekniske anlæg og infrastruktur. 
Dermed er det også blevet sværere for 
almindelige mennesker at finde frede-
lige omgivelser og opleve stilheden i 
naturen. 

Med tiden vil udstrækningen af det 
åbne landskab blive synligt reduceret, 
hvis ikke vi passer på. Den gradvise 
udvikling, hvor tingene ændrer sig en 
lille bitte smule hele tiden, bliver meget 
tydelig over en årrække.

Det stiller store krav til den måde, 
vi planlægger vores samfund på. Og 
den planlægning vil jeg gerne bruge 

mere offensivt. Hvordan vi indretter 
Danmark i praksis, handler om alt fra 
sommerhuse, golfbaner, placering af 
vindmøller, detailhandel og national-
parker. Vi ser ofte alt for isoleret på den 
enkelte sag. Vi skal turde træffe de nød-
vendige valg og sikre sammenhængen. 
Vi skal turde at planlægge.

Det er netop det regeringens 
Landsplanredegørelse, ”Det nye Dan-
markskort”, der blev offentliggjort i 
maj måned i år, lægger op til. Den har 
fokus på de kvaliteter, som gør Dan-
mark attraktiv, og som vi skal værne 
om og udvikle i fællesskab. Smukke og 
velfungerende byer at arbejde og leve i, 
åbne landskaber og sammenhængende 
naturområder, som vi kan færdes og 
udfolde os i. Landsplanredegørelsen 
lægger op til en dialog om, hvor vi 
gerne vil hen med indretningen af 
Danmark.

Et af hovedbudskaberne i Lands-
planredegørelsen er, at vi skal satse på 
kvalitet - kvalitet i byen, på landet og i 
landskabet. Men en sådan satsning er 
kun mulig, hvis kommunerne, de nye 
regioner og staten alle tager deres del af 
ansvaret for at gennemføre et sådan mål. 

Pejlemærkerne for  
den fysiske udvikling 
Landsplanredegørelsen opstiller fem 
pejlemærker for den fysiske udvikling. 
Disse pejlemærker er vigtige for, at vi 
kan sikre en fortsat kvalitet i vores omgi-
velser. 

Det ene af pejlemærkerne er, at der 
fortsat skal være forskel på by og land. 
Åbne landskaber, natur og kulturland-
skaber er afgørende for vores mulig-
heder for at tiltrække virksomheder, 
arbejdskraft og turister. Samtidig er det 
vigtigt at byerne – især de store byer 
– bevarer deres tæthed, deres bykvalitet 
og deres identitet. 

Et andet pejlemærke er, at plan-
lægningen skal baseres på respekt for 
natur og miljø. Vi skal fortsat værne om 
kysterne og det åbne land, og kommu-
nerne skal se ud over kommunegræn-
serne for at sikre de store landskabstræk 
og sammenhængende naturområder. Og 
de skal sørge for, at jordbrugserhvervene 
tager hensyn til natur og miljø og til 
deres naboer.

Kommunerne får en hovedrolle 
Den omstillingsproces, Danmark er i 
gang med, og som skal ruste os til at 
blive ét af de mest konkurrencedygtige 

Foto: Jakob Dall

Landsplanredegørelse 2006 kan læses på  www.skovognatur.dk  

Man kan deltage i debatten om den danske natur på www.naturdebatten.dk 

Foto: Søren Holm, Chili
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lande i verden, stiller ikke kun krav til 
kvaliteten af forskning og uddannelse, 
innovation og iværksætteri, men også til 
vores fysiske omgivelser. 

Med kommunalreformen bliver 
ansvaret for den fysiske planlægning i 
endnu højere grad lagt over til kommu-
nerne fra nytår i år. Kommunerne får 
dermed en meget vigtig rolle i forhold til 
fremtidens danske landskab. Og de får 
desuden en dobbeltrolle: De skal både 
være ansvarlige for vækst og udvikling 
– og dermed benyttelsen af kommunens 
arealer, og ansvarlige for natur- og land-
skabsressourcer – og dermed beskyttel-
sen af kommunens arealer. 

Jeg ser kommunerne som en vigtig 
samarbejdspart, også når vi skal vende 
nogle af de uheldige udviklingstenden-
ser, der netop i disse år sætter landska-
bet under pres.

Landskabet og en ny millionby 
I Landsplanredegørelsen beskrives, 
hvordan væksten i Østjylland er ved at 
binde byer og byområder sammen til ét 
sammenhængende arbejdsmarked. Den 
stigende mobilitet betyder, at mange 
rejser længere og længere for at komme 
på arbejde. 

I Østjylland betyder det, at der langs 
den nord-syd-gående motorvej foregår 
så stor udveksling i form af pendling, at 
der reelt er ved at være tale om ét funk-
tionelt sammenhængende byområde fra 
Randers i nord til Kolding i syd. 

I dette bybånd bor der cirka 1 mil-

lion mennesker. Det er stort set samme 
antal, som boede i Hovedstadsområ-
det, dengang man i 1947 udarbejdede 
Fingerplanen som en fremsynet og 
overordnet plan. Den har - uanset 
nutidens kritikpunkter – sikret landets 
hovedstad en bymæssig vækst, hvor der 
fortsat er store værdifulde naturområ-
der og grønne landskabskiler.

Hvis vi ikke i tide tager en debat om 
disse udviklingstendenser og sikrer en 
balance mellem bymæssige aktiviteter 
og hensynet til naturen, miljøet og 
landskabet, vil det funktionelt sam-
menhængende bybånd med tiden også 
risikere at blive et fysisk sammenhæn-
gende bybånd, hvor de åbne landska-
ber mellem byerne efterhånden ville 
skrumpe ind og bebyggelserne smelte 
sammen. 

Derfor opfordrer jeg til, at vi skal 
prøve at se på den struktur, der nu 
præger udviklingen i det østjyske 
område på en ny måde. 

Jeg vil gerne drøfte, om der fortsat 
skal lægges lag på lag af erhvervs- og 
boligområder langs motorvejen? Eller 
skal vi gøre en indsats for at stoppe 
yderligere arealudlæg langs motorve-
jen? Skal bilen fortsat være det mest 
realistiske transportmiddel i området? 
Eller skal vi gøre en langsigtet indsats 
for at skabe et befolkningsunderlag dér, 
hvor der kan skabes en god kollektiv 
transport? Hvordan sikrer vi, at byer 
og bebyggelser ikke ganske langsomt 
vokser sammen? Hvordan kan vi tackle 
et ønske om at opretholde sammen-
hængende landskabsområder på trods 
af omfattende byvækst? Hvordan sikrer 
vi, at landskaberne fortsat bliver en 
helt integreret del af byboeres liv? Og 
hvordan sikrer vi, at byudviklingen ikke 
bliver styrende for, hvor meget land-
skab og natur vi får tilbage? 

Sådanne spørgsmål er ikke kun aktu-
elle i det østjyske område, men også i 
andre områder af landet, hvor arbejds-
markeder smelter sammen, og hvor 
motorveje øger mobiliteten. 

Projekter skal sikre  
kvalitet i byen og på landet 
Miljøministeriet vil som opfølgning 
på Landsplanredegørelsen blandt 
andet igangsætte et dialogprojekt, der 
sammen med relevante kommuner, 
regioner og andre skal finde planprin-
cipper for udbygningen af bybåndet 
mellem Randers og Kolding og sikre 
landskaberne mellem byerne. 

Også uden for Østjylland er der 

Hvordan kan vi tackle et ønske om at opretholde  
sammenhængende landskabsområder på trods af omfattende byvækst?

De fem pejlemærker, som skal gælde for den 
fysiske planlægning i Danmark 

o Der skal være forskel på land og by. 

o Udviklingen skal komme hele Danmark til gode. 

o Planlægningen skal basere sig på respekt for byernes identitet, naturen, 

miljøet og landskabet. 

o Fysisk planlægning og investeringer i infrastruktur skal spille tæt 

sammen. 

o Den fysiske planlægning skal være helhedsorienteret. 

Foto: Søren Holm, Chili
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væsentlige problemstillinger for den 
fremtidige fysiske udvikling, så derfor 
sættes også andre samarbejdsprojekter 
i gang. Tilsammen kan sådanne projek-
ter vise nye veje til at gøre os konkur-
rencedygtige i international sammen-
hæng, fordi Danmark blandt andet skal 
klare sig på attraktive omgivelser og 
kvalitet. Kvalitet i byen. Og på landet.

Vilkår for fremtidens landskab 
Ønsket om nye arbejdspladser har fået 
en del kommuner til at give tilladelse 
til nybyggeri i byernes udkant og langs 
motorvejene uden at stille særlige krav 
til for eksempel bygningernes placering 
og indpasning i forhold til de landska-
belige omgivelser. 

Også placering af større tekniske 
anlæg uden for byerne og landbrugets 
nye og meget store driftsbygninger er 
med til at påvirke landskaberne. Lager-
haller eller andre erhvervsmæssige byg-
ninger, der placeres uden for byerne, 
har ofte et stort bygningsvolumen og 
må derfor ofres stor opmærksomhed 
ved såvel udformning som placering i 
landskabet. 

Ønsket om at bo »grønt« og gerne i 
smukke landskabsområder, for eksem-
pel ådale, kystområder, sølandskaber og 
kuperede landskaber med udsigt eller 
tæt på naturen lægger derfor et yderli-
gere pres på disse værdier.

Hvis vi fortsat vil have de kvaliteter, 
som vores landskaber giver os både 
som mennesker og som konkurrence-
fordel i den globale konkurrence, må 
vi vise vilje til at passe på dem. Vi må 
være mere påpasselige med den måde, 

vi planlægger og bygger på, blandt 
andet i byernes udkant. 

Byens udvikling ud i landskabet 
skal have stor opmærksomhed, og 
landskabet skal planlægges ind mod 
byerne og dermed sætte rammerne for 
byvæksten. Er der først »taget hul« på et 
landskab til byudvikling uden for byen, 
lader det sig ikke gøre om. Nedbrydnin-
gen af skellene mellem land og by er en 
uigenkaldelig proces. 

Landskab og natursyn
Landskabet afspejler vores historie, 
og vi sætter selv vores tydelige præg 
på det. Landskabet er klart et kultur-
produkt, men det handler jo også om 
natur. Naturen har gennem genera-
tioner formået at indrette sig på de til 
enhver tid gældende vilkår, så vores 
natur er et produkt af vores kultur. Det 
hænger uhjælpeligt sammen. På godt 
og ondt. 

De store forandringer i det danske 
landskab har skabt klare ønsker hos 
befolkningen om at ændre udviklingen: 
Give mere plads til naturen, til vilde 

dyr og planter, skabe sammenhæn-
gende landskabsområder og sammen-
hængende natur, hvor mennesker og 
dyr kan færdes mere frit. Også ønsker 
om at udbygge de rekreative udfoldel-
sesmuligheder omkring byerne og rejse 
ny skov er tydelige. Og det er ønsker, 
jeg som miljøminister ikke blot vil lytte 
til. Jeg vil også gøre mit til at opfylde 
dem. Landsplanredegørelsens fem pej-
lemærker skal som nævnt være med 
til at sikre kvaliteten i planlægningen. 
Her i dette efterår fremsætter jeg des-
uden lovforslag om nationalparker og  
miljøregulering af husdyrbrug. Også en 
ændring af planlovens bestemmelser 
om detailhandel er på vej.  Og så skal 
700 millioner kroner af den meget 
omtalte ekstra miljø-milliard bruges 
til naturen – bare for at nævne et par 
tiltag, der vil få indflydelse på vores 
landskab.

Danmark er stadig et smukt land. 
Det skulle det gerne blive ved med at 
være. Men det er ikke sikkert, at vi alle 
er enige om, hvad der definerer den 
gode naturoplevelse. Derfor har jeg sat 
gang i en debat, hvor man kan give sin 
mening til kende. For nogle mennesker 
er den unikke naturoplevelse stilheden 
en forårsdag i en lysegrøn bøgeskov. For 
andre er det gåturen på stranden ved 
det brusende vesterhav. Og for andre 
igen kan den særlige naturoplevelse 
være en picnic med familien i den nær-
meste park i byen. Naturen er en del af 
vores identitet som danskere. Lad os få 
gang i debatten!

Årets øvrige 
kronikører
I Vækst 2 og 3 2006 gav 

henholdsvis professor 

Jørgen Primdahl, KVL, og 

Landbrugsrådets præsi-

dent Peter Gæmelke deres 

bud på landskabets frem-

tidige udvikling. Jørgen Primdahl Peter Gæmelke

Foto: KVL Foto: Dansk Landbrug

Skal vi gøre en langsigtet indsats for at skabe et  
befolkningsunderlag dér, hvor der kan skabes en god kollektiv transport?

Foto: Jens Hasse, Chili
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Nyt princip for udpegning 
af grundvandsforekomster
Grundvandsforekomster i Danmark skal nu udpeges efter en 

ny model, som Miljøstyrelsen har udarbejdet. 

Hidtil har amterne stået for udpegningen af grundvands-

forekomster i Danmark. Denne udpegning vil i begyndelsen 

af 2007 blive erstattet af en ny udpegning foretaget af Miljø-

styrelsen, skriver Miljøstyrelsens nyhedsbrev Miljønyt.dk.

Ifølge EU’s vandrammedirektiv skal Danmark senest den 

22. december have opstillet et program for, hvordan det 

danske grundvand skal overvåges. 

Miljøstyrelsens nye model for udpegning af grundvands-

forekomster skal derfor danne grundlag for overvågningen af 

de danske vandressourcer.

Samtidig skal den nye model sikre en mere ensartet udpeg-

ning af de områder, hvor der er forekomster af grundvand.

Amternes hidtidige udpegning af grundvandsforekomster 

er foregået på et meget uensartet grundlag. For eksempel har 

Hovedstadens Udviklingsråd opdelt hovedstadens grundvand 

i 12 forekomster, mens Århus Amt har arbejdet med 1471 

grundvandsforekomster.

Arealmæssig opdeling
Udgangspunktet for udpegningen er en arealmæssig opde-

ling af landet efter landskabstyper som hedeslette, bakkeø og 

morænelandskab. 

I vandrammedirektivet lægges der stor vægt på sammen-

hængen mellem grundvand og overfladevand. Miljøstyrel-

sens nye model afspejler derfor behovet for at kunne udføre 

vandovervågningen i overensstemmelse med EU-direktivet, 

oplyser Miljøstyrelsen.

Læs mere på www.hedeselskabet.dk/vaekst

 

Silvatec gør skovbruget effektivt
Vi beskæftigerer os med produktion, salg og service af maskiner til 
skovbruget – og er Danmarks eneste producent af skovningsmaskiner. 

Blandt produkterne er avancerede skovningsmaskiner, 
skovningsaggregater og selvkørende flishuggere.

Vi har også brugte skovmaskiner og aggregater til salg.

Se mere på www.silvatec.com

Silvatec A/S 
Fabriksvej 6 
9640 Farsø 

Tlf. 98 63 24 11 
Fax 98 63 25 22 
silvatec@silvatec.com
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Vildtet i det danske skov- og landbrugs-
land udgør en værdi, både økologisk, 
økonomisk og rekreativt. 

I flere skove er den jagtlige værdi 
højere end selve skovdriften. Derfor vil 
der ofte være en bedre økonomi i at 
pleje vildtet frem for at drive et inten-
sivt jordbrug på bekostning af vildtet. 
I den sammenhæng bør jagt betragtes 
som en driftsgren på lige fod med land-
brug og skovbrug, og efterhånden som 
jordbruget intensiveres, bliver behovet 
for pleje af vildtet større og større.  

Plejen af det jagtbare vildt sker ved 
at skabe mere naturindhold i marken 
og i skoven og derved tilgodese naturen 

bredt set. Insekter, padder og småfugle 
får altså bedre levemuligheder. Forskel-
lige træer, buske, græsser og urter får 
steder at gro. Alt sammen i kraft af, at 
jægerne plejer det jagtbare vildt, som 
for eksempel hare, agerhøne, fasan og 
råvildt.

Bedre jagt og øget naturindhold
Plejen af det jagtbare vildt kan konkret 
fremmes ved at udarbejde en natur-
plan.

En naturplan beskriver typisk ejen-
dommens natur- og kulturværdier og 
indeholder en plan for deres bevaring 
og udvikling.

Hertil kommer et idékatalog med 
områder, hvor naturelementerne kan 
udbygges. Naturplanen kan tilpasses 
den enkelte lodsejeres interesser. Det 
kan være vildtplejeforanstaltninger, der 
giver en bedre jagt og samtidig bidrager 
til et øget naturindhold, eksempelvis 
markvildtstriber, vildtagre, søer og 
vandhuller, vildtplantninger, levende 
hegn og skovenge.

Planen indeholder således en række 
konkrete ideer, som man kan vælge at 
føre ud i livet, når muligheden opstår. 
Der er ingen forpligtelser i naturpla-
nen.

Der gives tilskud til udarbejdelse af 
naturplaner.

Krav om biotopplaner ved udsæt-
ning af vildt
En naturplan kan formentlig bruges 
som grundlag for at opfylde et nyt 
krav om biotopplaner i forbindelse 
med udsætning af vildt. Det nye krav 
kommer fra Folketinget, efter at parti-
erne den 20. september indgik et forlig 
om udsætning af vildt. Forliget bakkes 
op af et næsten enigt Vildtforvaltnings-
råd - dog med undtagelse af Dyrenes 
beskyttelse.

Af Niels Søndergaard, HedeDanmark a/s

Fotos: HedeDanmark

Bedre jagt og mere naturindhold er to 

størrelser, der fint kan følges ad. Få inspi-

ration til, hvordan din ejendom kan få 

mere natur og mere jagtbart vildt!

Drømmer du  
om mere vildt  
i mark og skov?

Sådan udnyttes det danske areal

Det danske landskab er intensivt udnyttet primært i form af jordbrug. Det 

dyrkede areal udgør cirka 75 procent af landets areal. Landbruget anvender 

cirka 62 procent og skovene cirka13 procent. Den ”uberørte natur” på heder, 

enge og overdrev udgør omkring 10%. Derudover dækker bebyggede arealer 

og veje cirka 15%. Veje, bebyggede arealer og intensivt jordbrug udgør ofte 

en barriere for vildtet. Den stadigt mere intensive udnyttelse af jorden giver 

en stigende fokusering på vildtets forvaltning i det åbne land. Behovet for 

beskyttelse og pleje af en række vildtarter er støt stigende.
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Den nye aftale betyder, at det er et 
krav, at der inden 1. april 2010 skal 
udarbejdes og implementeres biotop-
planer, hvis man ønsker at udsætte 
mere end én fasan eller agerhøne pr. 
hektar pr. ejendom i det åbne land 
- eller over 100 stk. samlet på en ejen-
dom. Det gælder både landbrugsområ-
der og naturområder.

Får man udarbejdet og implemen-
teret en biotopplan, vil man kunne 
udsætte op til syv fasaner eller ager-
høns pr. hektar. 

Er der tale om skovområder, vil man 
uden biotopplan kunne udsætte op til 
syv fugle pr. hektar. 

Udover udarbejdelse og implemen-
tering af biotopplanen skal vedkom-

mende, der udsætter fugle, have en 
formel uddannelse. 

Herudover lægger forliget op til at 
afskaffe afstandsbegrænsningen ved 
fældefangst af ræv for ejendomme, der 
har udarbejdet en biotopplan. Dansk 
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og 
Enhedslisten har dog forbehold for 
dette.

Markvildtstriber 
Markvildtstriber giver bedre vilkår for agerhøns, fasaner, viber, lærker og harer, 

men også råvildt.

En markvildtstribe dækker over en række terrænplejeforanstaltninger - for 

eksempel en vildtager, en insektvold eller bar jord - der enkeltvist eller i kom-

bination bidrager til at skabe bedre livsbetingelser for markvildtet. Hovedfor-

målet med at etablere markvildtstriber er at bryde større dyrkningsflader og 

skabe variation, så der opstår områder med redesteder, barjord, føde i form af 

insektforekomster og frø fra enårigt ukrudt samt dækning. Enkeltbetalingsord-

ningen, som styrer støtten til planteavl i landbruget, giver særdeles attraktive 

muligheder for at pleje såvel natur som vildt igennem etablering af markvildt-

striber og samtidig bevare støtte til arealet. 

Vildtagre
Vildtagre medvirker til at skabe den nødvendige 

føde og dækning til markens vildt. Når man vælger 

afgrøderne til vildtageren, skal man sikre sig, at 

de opfylder netop de behov, der eksisterer på det 

pågældende terræn. Afhængig af artssammen-

sætningen kan blandinger af forskellige typer af 

afgrøder være velegnede, fordi man kan kombi-

nere frøproducerende afgrøder med de mere dæk-

ningsgivende.

Vildtplantninger
Vildtplantninger og levende hegn for vildtet skal først og 

fremmest skabe dækningsmuligheder i det åbne land. 

Derudover vil planterne med deres frugter og bær give 

føde til en lang række vildtarter. Det er desuden gennem 

en beplantningsplan, at naturbrugeren sikrer udyrkede 

arealer i det åbne land – lysåbne naturtyper - hvor vildtet 

vil kunne finde føde. Alt sammen medvirkende til at skabe 

attraktive levesteder for vildtet og dermed en bedre jagt. 

Der findes flere muligheder for at få tilskud til etablering 

af vildtplantninger og levende hegn. 
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Endelig er arealkravet for udsætning 
af ællinger ændret, så der fra 2007 skal 
være mindst 150 m² - mod tidligere 
50 m2 - ubevokset vandflade i søer pr. 
ælling, der udsættes. 

Hensigten i aftalen er, at biotop-
planerne skal tage afsæt i ejendom-
mens brakforpligtelser eller tilsvarende 

arealer. Biotopplanerne skal sikre en 
bæredygtig udsætning af vildt og sam-
tidig medvirke til, at naturindholdet i 
biotoperne i det åbne land tilgodeses 
bredt set. 

Det forventes, at naturplaner kan 
gøre det ud for en biotopplan, når de er 
udarbejdet med vægt på en bæredygtig 

forvaltning af vildtet og med afsæt i 
ejendommens brakforpligtigelser.

Forfatteroplysning:
Niels Søndergaard er specialkonsulent inden 
for Jagt, Vildt og Natur i HedeDanmark a/s.

Skovenge
Skovenge bidrager til at vildtet får bedre livsbetingelser – især hjortevildtbe-

stande kvitterer hurtigt, når der etableres skovenge. Skovengen skaber varia-

tion, og variation er nøgleordet, når man vil skabe en vildtvenlig skov. Set ud fra 

et vildthensyn er det ideelt, hvis 1/3 af skovens areal ligger hen som lysninger, 

små marker og andre åbne områder, hvor der både er sol, læ, og føde. Netop 

overgangszonerne mellem forskellige bevoksningstyper og mellem bevoksede 

og ubevoksede arealer er særligt yndede af vildtet. Jo længere disse randzoner 

er, jo bedre synes vildtet om skoven – der opnås stor såkaldt »randeffekt«, hvor 

tilgængeligheden af føde og muligheden for dækning er særlig god.

Søer og vandhuller
Etablering af søer og vandhuller 

bidrager særdeles positivt til en 

bedre jagt. En række vildtarter er 

direkte økologisk afhængige af 

vand.

For at skabe gode livsbetingel-

ser for ænder og gæs samt en 

række andre vandfugle, skal søen 

designes efter bestemte former, 

ligesom placeringen er afgørende 

for, at søen fungerer hensigts-

mæssigt i forhold til de vildtarter, 

man ønsker at tilgodese.

Overordnet set er en evig 

»ung« sø med stor produktion af 

hvirvelløse dyr at foretrække. En 

sådan sø er en perfekt biotop for 

vandfugle, især ænder og gæs, 

fordi der er en stor fødemængde. 

Søer vil som led i en succession 

(naturlig udvikling i floraen) gen-

nemgå flere stadier. Med vand og 

vind tilføres plantenæringsstoffer, 

og planterne selv danner organisk 

materiale, som til sidst fylder søen 

igen. Jo mere næring der tilføres, 

jo hurtigere sker tilgroningen. 

Den udvikling resulterer i en bety-

delig nedsat produktion af føde til 

ænder og gæs og dermed en for-

ringelse af livsbetingelserne. Ved 

korrekt udformning og placering 

vil man dels kunne bremse denne 

udvikling og dermed bevare en 

forholdsvis stor fødeproduktion, 

dels bidrage positivt til søens 

sundhedstilstand – begge medvir-

kende årsager til en god jagt. 

Der findes flere muligheder for 

at få tilskud til etablering af søer 

og vandhuller. Skov- og Natursty-

relsen, og Direktoratet for Føde-

vareErhverv giver blandt andet-

tilskud til etablering af mindre 

vådområder. 
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Som miljøminister Connie Hedegaard bebudede i Vækst 2-

2006, bevilger regeringen nu penge til etablering af lokale 

grønne partnerskaber.

Ifølge en pressemeddelelse fra Miljøministeriet kan de 

grønne partnerskaber munde ud i nye stier og vandreru-

ter, naturpleje og formidling af naturoplevelser over alt i 

landet. Det fremgår af en aftale om lokale grønne partner-

skaber, som Miljøministeriet har indgået med Friluftsrådet, 

Kommunernes Landsforening og Danmarks Naturfrednings-

forening. 

Aftalen lægger op til, at lokale borgergrupper, virksomhe-

der, institutioner og foreninger kan indgå partnerskaber om 

frilufts- og naturprojekter. 

Miljøministeriet stiller en årlig pulje på 10 - 15 millioner 

kroner til rådighed til finansiering af aktiviteterne over de 

næste tre år. Desuden kan der gennem Friluftsrådet søges 

Tips- og Lottomidler, og kommunerne vil kunne engagere 

sig lokalt, ligesom lokale foreninger kan deltage med frivillig 

indsats.

I forlængelse af aftalen om lokale grønne partnerskaber 

udsender Skov- og Naturstyrelsen en Handlingsplan for Offent-

lig - Private Partnerskaber, hvor der også lægges op til samar-

bejde med foreninger. Handlingsplanen sigter desuden mod 

et samarbejde med erhvervslivet. Det kunne f.eks. være samar-

bejde om skovrejsning med private virksomheder med henblik 

på beskyttelse af værdifuldt grundvand.

Millioner til grønne partnerskaber
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Adresseændring til Vækst

Send dit medlemsnummer og din nye adresse 

til os på e-mailadressen:

vaekst@hedeselskabet.dk

Eller klik ind på www.hedeselskabet.dk/vaekst

Eller udfyld kuponen og send den til:

Vækst, Hedeselskabets tidsskrift

Klostermarken 12

Postboks 91

8800 Viborg

Medlemsnr

Evt. firmanavn

Evt. afdelingsnavn

Navn

Adresse

Postnr.   By

Dit medlemsnummer kan du se på bagsiden af det senest udsendte blad. Nummeret står i linien oven over den printede adresse.

Få tilskud til  
lokale miljøinitiativer!
En naturskole på Fyn, der giver områdets børn og unge bedre 

muligheder for at lære om den lokale natur. En gruppe bebo-

ere i Sønderjylland, der går sammen om at genskabe en sø. 

Og miljøundervisning og naturoplevelser for københavnske 

familier med en anden etnisk baggrund end dansk. 

Det er blot tre eksempler på projekter, der for nylig har 

fået tilskud fra puljen til lokale miljøinitiativer, skriver nyheds-

brevet Skov og Natur fra Skov- og Naturstyrelsen.

Både organisationer, institutioner, foreninger, borgergrup-

per, lokale ildsjæle og initiativgrupper kan få tilskud til lokale 

projekter, der har til formål at beskytte og øge kendskabet til 

natur og miljø gennem konkrete aktiviteter. 

- Det er bare at få nogle idéer og sende en ansøgning af 

sted, så skal vi nok se på sagen, fortæller forstfuldmægtig Lars 

Bendix Poulsen fra Skov- og Naturstyrelsen.

Frem til og med 2008 tildeler styrelsen på vegne af Miljø-

ministeriet knap fire mio. kroner om året til lokale miljøini-

tiativer. Hidtil har 36 projekter fået tilskud for tilsammen 2,8 

millioner kroner. Der er ansøgningsfrist tre gange om året.

Læs mere om ordningen på www.sns.dk

Indgang
butik

Skovbrug

Værktøj og udstyr til:

Planteskoler
Anlægsgartneri
Juletræsdyrkning

Gå på nettet og find  
lokale naturoplevelser!

 

Miljøministeriet har offentliggjort en hjemmeside, hvor alle 

danskere kan fortælle om deres bedste oplevelser i naturen. 

Hjemmesiden hedder www.minbedstenaturoplevelse.dk og 

kan bruges til at få inspiration til ture i skoven, på stranden 

eller ved den nærmeste sø.

På hjemmesiden kan brugerne zoome ind på et dan-

markskort og udpege det sted i landet, man gerne vil læse 

indberetninger fra. Orange prikker viser de lokaliteter, som er 

blevet beskrevet af brugerne, og fra prikkerne er der direkte 

adgang til beskrivelser med tekst, billeder og kort. 

Hjemmesiden indeholder også en funktion med fritekst-

søgning. 

Hjemmesiden er etableret i samarbejde med Danmarks 

Naturfredningsforening. Skov- og Naturstyrelsen står for den 

daglige drift.

Foto: Jesper Plambech, Biofoto

�4 / Vækst 4•2006K
o

rt N
yt



Trondhjems Plads 3
2100 København Ø
Telefon 70 22 96 01
Telefax 35 43 96 06

København telefon 70 22 96 01

Århus telefon 70 22 96 02

Kolding telefon 76 33 34 84

Viborg telefon 87 28 10 02
CBRE-HedeDanmark ejes i fællesskab af: 
CB Richard Ellis Cederholm A/S og HedeDanmark a/s.

www.cbre-hededanmark.dk

CBRE-HedeDanmark formidler salg af skovejendomme, lystejendomme, 
større landbrug og godser og yder rådgivning i forbindelse hermed.

Tryghed og tillid er kerneværdier hos CBRE-HedeDanmark og med 
mange års erfaring og specialkompetencer inden for skov- og landbrugs-
drift, natur og vildtpleje, er vi i stand til at yde nuanceret og kvalificeret 
rådgivning til vores kunder.

Effektiv håndtering af 
typografangreb i rødgran
Efter stormfaldet i januar 2004 er der øget risiko for angreb 

af de såkaldte typografer - eller barkbiller - i de danske 

skove.

Derfor har Skov & Landskab, KVL, udarbejdet en ny opda-

teret vejledning i, hvordan man som skovejer kan bekæmpe 

skadedyrene. 

Barkbillerne angriber primært døde eller døende træer 

og kan ødelægge træ, der er egnet til for eksempel kon-

struktionstømmer.

Barkbillerne sværmer flere gange om året, og bekæmpel-

sen af billerne sker blandt andet ved at fjerne angrebet træ 

fra skoven på bestemte tidspunkter, efter de har sværmet, 

men før næste generation er kommet frem. 

På www.hedeselskabet.dk/vaekst kan du læse en udfør-

lig artikel, der beskriver barkbillernes levemåde, hvordan 

man konstaterer deres tilstedeværelse i en bevoksning, og 

hvordan man bekæmper dem bedst muligt i forskellige 

situationer.

Foto: Bert Wiklund
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Hedeselskabet
Klostermarken 12

Postboks 91
8800 Viborg

Tlf. 87 28 11 33
www.hedeselskabet.dk

hedeselskabet@hedeselskabet.dk

Op mod 90.000 ejen-
domme i det åbne land 
skal forbedre deres spil-
devandsforhold.

Med »Spildevand i det åbne land«, 

tillæg til Vækst 3-2002, tilbydes kom-

munerne at give deres borgere et let 

tilgængeligt overblik over renseløsnin-

ger, regler og økonomi.

Spildevand i 
det åbne land
Har borgerne fået den nødvendige 
information?

Hæftet er på 20 farvelagte sider med illustrationer.

Pris pr. stk: kr. 12,50 incl.moms ved køb af minimum 25 stk.

Kan downloades gratis fra 
http://www.hedeselskabet.dk/vaekst/butik/spildevandshaefte

Magasinpost
ID. nr. 15672

Afsender:

Hedeselskabet

Postboks 91

8800 Viborg
Returneres ved varig adresseændring
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Hedens farverige 
historie og natur

”Det begyndte på Kongenshus” 
er årets julegave til venner og 
forretningsforbindelser  !

Juletilbud
Bestil minimum 5 bøger til 
kun 199,- kr. pr. stk. 
Normalpris 249,- kr. pr. stk.

Hedens farverige historie og storslåede natur har gennem 
århundreder haft stor betydning for dansk samfund og kultur.

I bogen ”Det begyndte på Kongenshus” kan du møde hose-
kræmmeren, hedeopdyrkeren, kunstneren og meget andet 
godtfolk. På hver deres måde levede de i, kæmpede med og 
elskede de fascinerende vidder og den særprægede natur.

Bogen fortæller om Kongenshus’ brogede historie fra den-
gang kartoffeltyskerne koloniserede heden, over forsøg med 
avl af rener og til i dag, hvor stedet er et af Danmarks største 
sammenhængende hedearealer og danner rammen om en 
mindepark for hedens opdyrkere.

Bogen er rigt illustreret med historiske og nutidige fotos samt 
et bredt udvalg af det danske hedemaleris guldalder.

136 sider, illustreret i farver.
Prisen er incl. moms og excl. 
evt. forsendelse.
Tilbuddet gælder frem til 
31. december 2006.

Køb ved henvendelse til 
Hedeselskabet, Klostermarken 12, 
Postboks 91, 8800 Viborg, 
tlf. 87 28 11 33 eller på email 
hedeselskabet@hedeselskabet.dk

www.kongenshus.dk
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