
UDGIVET AF DANSK SKOVFORENINGUDGIVET AF DANSK SKOVFORENING

1/19
JANUAR 



D F



3SKOVEN 1 2019

Træ kan erstatte beton 6
Der er ved at blive mangel på grus 
til beton. Forekomsterne kan stræk-
kes ved at anvende træ i byggeriet i 
stedet for beton. Træ som byggema-
teriale har mange positive miljøegen-
skaber. (Foto af Moxy Hotel hvor 4 
etager bygges af træplader).

Hugsten 2017 10
Hugsten i 2017 blev på 3,9 mio. m3. 
Det er 10% mere end året før og det 
næsthøjeste nogensinde. Andelen af 
energitræ steg en smule.
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Ålborg Universitet har udviklet me-
toder til at lave flybrændstof ud fra 
træaffald og andet plantemateriale. 
Formålet er at mindske CO2-udled-
ning. Lige før jul var der forsøg med 
biobrændstof i svenske indenrigsfly 
(foto: Swedavia).
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skov? 16
Når en kommerciel skov udlægges 
til urørt vil der gå mange år før den 
ligner en urørt skov som Suserup 
(foto). Man kan fremskynde proces-
sen bl.a. ved at lave lysninger.

Markedet for træ og 
træprodukter 20
Oversigt over markederne for rå-
træ og forarbejdede træprodukter 
i Europa, Nordamerika og Rusland. 
Der har været fremgang fem år i 
træk, i 2019 ventes svag fremgang.
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Forsøg med at bruge heste til ud-
slæbning i en lille skov. Heste havde 
en fordel på smalle, stejle lokaliteter.
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Demonstration af holdbarhed af 
hegnsbrædder af forskellige træar-
ter efter 15 år. Bedst er ubehandlet 
douglas og lærk, gran er udmærket, 
skovfyr er uegnet. Brædderne skal 
monteres korrekt for at holde længe.
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PERSONALIA

Dansk Skovforening
Erhvervspolitisk afdeling
Ditte Galsgård er ansat i Erhvervs-
politisk Afdeling, hvor hun skal 
arbejde med politisk interessevare-
tagelse, rådgivning og nyhedsfor-
midling.

Ditte Galsgård er uddannet forst-
kandidat i 2005. Hun kommer fra en 
stilling i Miljøstyrelsen, hvor hun 
har arbejdet med skovlov og tilskud 
til privat skov. 

Hun har tidligere været ansat i 
andre styrelser, en kommune og en 
landboforening, hvor hun har ar-
bejdet med bl.a. politiske projekter, 
vækst, landbrug og omstilling til 
vedvarende energi. 

Skovtilskudsordninger
Nu i Landbrugsstyrelsen
Skovtilskudsordninger med finansie-
ring fra Landdistriktsprogrammet 
er flyttet fra Miljøstyrelsen til Land-

brugsstyrelsen pr. 1. januar 2019. 
Det drejer sig om ordningerne 

for privat skovrejsning, skov med 
biodiversitetsformål og offentlig sk-
ovrejsning.

LEDER

Se mere på www.brdrhojrup.dk
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Fremtiden
skal bygges i træ

Klimaændringerne er alvorlige, og hele verden står over 
for en stor udfordring, hvis det skal lykkes at modvirke 
forandringerne. Den største udfordring her og nu er at 
begrænse udledningen af skadelige klimagasser og at 
fjerne CO2 fra atmosfæren.

Allerede i 2030 skal forbruget af fossile ressourcer 
være reduceret betragteligt. Det danske mål er at vi i 
2050 ikke længere er nettoudledere af skadelige klimaga-
sser og at vi er uafhængig af fossile ressourcer. 

Samtidig stiger befolkningstallet i verden. Forskere 
forudser at befolkningen i 2050 vil være over 9 milliarder 
mennesker samtidig med at mange helt grundlæggende 
råstoffer - som fx grus - er ved at være brugt op. Det 
påvirker byggeriet markant, og der skal findes nye løs-
ninger.

Træ vil være løsningen
Træ er derimod en fornybar ressource. Ved at dyrke 
skovene bæredygtigt opnår vi et råstof, som leverer 
flere løsninger samtidigt. 

Træerne optager atmosfærens CO2 mens de vokser, 
og et ton træmateriale anvendt i en bygning oplagrer 
0,9 ton CO2. Samtidig substituerer træmaterialer alterna-
tive, fossile ressourcer. Beregninger viser at der opnås 
en substitutionseffekt på 1,1 ton CO2 pr. ton træ.

Samlet giver det en CO2-reduktion på 2 ton CO2 for 
hver gang byggesektoren erstatter fossile materialer 
med et ton træ.

Barrierer og myter
Derfor bør vi bygge meget mere i træ. I vores nabolande 
er den udvikling allerede i fuld gang, både i bolig- og 
erhvervsbyggeriet.  

Der er dog stadig mange myter om at bygge i træ 
der virker som barrierer for udbredelsen af træbyggeri. 
Myterne handler om at forhold om brand, fugt, lyd og 
økonomi taler for at anvende stål, mursten og beton. 

Det er imidlertid alene danske fordomme, som fast-
holdes af forældede byggevejledninger. De barrierer er 
fjernet i flere af vore nabolande, og der eksisterer nu 
gode projekter som viser muligheder og dokumenterer 
de store klimagevinster ved at bygge mere i træ.

Temaaften for bygge- og boligordførerne
Samtidig er lovgivningen for brandsikkerhed i byggeriet 
forældet. Der er brug for nye brandregler som ligestiller 
træ med andre materialer.

Vi har taget initiativ til – sammen med Dansk Træfor-
ening, Træinformation og Træ- og Møbelindustrien – at 
samle partiernes bygge- og boligordførere til en temaaften 
om træbyggeri sidst i januar. 

Her vil vi opdatere politikerne på det nyeste inden 
for brug af træ i byggeriet og drøfte ideer og løsninger. 
Vi har et fælles behov for at lave en plan for en bære-
dygtig omstilling af byggebranchen nu.

Niels Reventlow / Jan Søndergaard

Hvis der anvendes 1 ton træ i en bygning opnår man en CO2 -reduktion på 2 tons CO2 . Derfor bør træ anvendes i stedet 
for beton. (Foto fra Lisbjerg Bakker ved Århus).

Se også artikler side 6 om hvordan træ kan erstatte beton og om træs miljøegenskaber. Side 9 omtales byggeriet i Lisbjerg 
Bakker som netop er præmieret.



 

Der er mange tekniske og 
miljømæssige grunde til at 
bruge mere træ i byggeriet 
frem for beton. 

Et nyt argument er dukket 
op: Det bliver sværere at 
skaffe grus som er den vig-
tigste bestanddel af beton.

Ressourcerne af grus kan 
strækkes ved at anvende 
mere træ.

Der er mange gode grunde til at 
anvende træ i byggeri i stedet for fx 
beton og stål – se boksen. Nu er der 
kommet endnu et argument for at 
bruge træ: Mangel på grus.

I november udgav Danske Re-
gioner en rapport – udarbejdet af 
ingeniørfirmaet NIRAS – som blev 
præsenteret med denne overskrift: 
”Stigende forbrug af råstoffer truer 
med at tømme grusgravene”. 

Forbruget af grus forventes at 
stige med 50% frem mod 2040. Fra 
29 mio. m3 om året i 2016 til knap 45 
mio. m3 i 2040. 

I Region Hovedstaden vil man 
løbe tør allerede i 2027, og i Region 
Sjælland vil det ske i 2032. Vest for 
Storebælt ser det bedre ud: Region 
Syddanmark er tømt i 2037, Region 
Midtjylland i 2050 og Region Nord-
jylland i 2056. 

Disse beregninger forudsætter 
naturligvis at der ikke flyttes grus 
mellem regionerne. Hvis der fragtes 
grus over Storebælt for at dække 
behovet på Sjælland vil man løbe 
tør for grus i Jylland tidligere end 
angivet.

Knapheden vil føles allerede i de 
kommende år i form af stigende om-
kostninger. Grus fylder og vejer me-

get, og det er dyrt at transportere 
over længere afstande.

Råstoffer tegner sig 15% af de 
samlede udgifter ved bygge- og an-
lægsopgaver, og transporten af grus 
koster i dag i gennemsnit mere end 
omkostningen til udvinding.

Træ i stedet for beton
Mens der bliver knaphed på grus, 
så vil vi ikke løbe tør for træ. Det 
er en fornybar ressource som hele 
tiden skabes i skoven i modsætning 
til grus, cement og stål som er be-
grænsede ressourcer.

En af de nærliggende løsninger vil 
være at erstatte beton med andre 
materialer. Igennem et par år har vi 
bragt adskillige artikler om hvordan 

træ kan anvendes til alt ved et byg-
geri som er over jorden – inder- og 
ydervægge, bjælker, spær, søjler og 
etagedæk.

Ved øget brug af træ kan der spa-
res 60-70% beton i en bygning, siger 
Jacob Pedersen fra MOE Rådgivende 
Ingeniører som har lavet flere træ-
byggerier. 

Dette underbygges af en undersø-
gelse fra Statens Byggeforskningsin-
stitut af klimabelastning fra etage-
byggeri. Den viser at et typisk træ-
byggeri anvender 64% mindre beton 
end et tilsvarende betonbyggeri.

Kan der skaffes mere grus
Selvom træ kan erstatte beton 
mange steder i byggeriet skal der 
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Træ kan ofte  
erstatte beton

- mangel på grus åbner for mere træ i byggeriet

Forbrug af sten, grus, ler og kalk i 2016 og merforbrug i 2040, opdelt på regioner. 
Sand, grus og sten udgør 83% af den samlede mængde råstoffer.



 

stadig bruges beton mange steder. 
Fundamenter og andre dele med 

jordkontakt skal laves i beton. Byg-
ningsdele med store belastninger 
skal ofte laves i beton. Der bruges 
grus og betonfliser på mange uden-
dørs arealer. Og anlæg af veje, broer 
og tunneler kræver store mængder 
grus og beton.

Der er altså fortsat behov for 
beton, men det er ikke så ligetil at 
skaffe mere grus. Der er flere mulige 
løsninger:

1. Der kan måske udvindes mere 
grus fra grusgrave på landjorden. 
I dag hentes 80% af Danmarks for-

brug her. Der mangler en systema-
tisk kortlægning af ressourcerne, og 
der er behov for en landsdækkende 
plan for forsyningen med råstoffer.

Men grusgravning er et voldsomt 
indgreb i landskabet, og det vækker 
ofte modstand i lokalsamfundet. De 
bedste og lettest tilgængelige grus-
grave er allerede udnyttet, og der 
bliver stigende problemer med at 
finde nye grusgrave af god kvalitet.

2. Der kan måske udvindes mere 
grus fra havet. I dag hentes 11% af 
forbruget her. 

Men sandsugning har ligesom 
grusgravning på landjorden nega-

tive konsekvenser for havmiljøet. 
Regeringen besluttede således for 
kort tid siden at stoppe sandsug-
ning i Øresund.

3. Der kan måske importeres 
mere grus fra nabolande. Man kan 
også fremstille grus i Sverige og 
Norge ved at knuse sten og klipper. 
I dag dækker import 4% af forbruget. 

Men det er dyrt at hente grus 
i store mængder i udlandet, fordi 
transporten koster meget. I andre 
lande vækker grusgravning og sten-
brud modstand af samme årsager 
som hos os. I forvejen importerer vi 
en del skærver og særlige kvaliteter 
af grus, og det er ikke sikkert vi kan 
importere store mængder grus. 

Erhvervsdirektør Torben Labo-
rius fra Dansk Byggeri afviser øget 
import som løsning på grusmanglen. 
Svenskerne er ikke særlig interes-
serede i at øge udvindingen, så han 
henviser til at vi selv må udvinde 
råstoffer fra land og hav.

4. Der kan genbruges beton fra 
nedrivning af ældre ejendomme. I 
dag hentes 5% af forbruget her. Gen-
brugsbeton kan bruges som tilslag i 
ny beton til byggeri eller veje uden 
at forringe egenskaberne.

Allerede i dag genbruges 87% 
af alt bygge- og anlægsaffald, men 
det meste er ikke i en kvalitet hvor 
det kan erstatte nye produkter fra 
grusgave. Genbrug leverer 1 mio. m3 
råvarer om året, men da der forbru-
ges 30 mio. m3 råvarer om året, vil 
øget genbrug ikke batte noget.

Konklusion
-  Der vil blive mangel på grus og 

dermed beton om mindre end ti år 
øst for Storebælt og om 15-30 år i 
resten af landet. Derfor er der be-
hov for erstatninger for beton for 
at strække ressourcerne.

-  Beton er nødvendigt til en del 
formål. Men træ kan ofte erstatte 
beton i en- og fleretages huse i de 
bygningsdele som er over jorden. 

-  Træ er den eneste råvare i byg-
geriet som ikke er en begrænset 
ressource. Der kan til stadighed 
hentes mere træ i skove som dri-
ves bæredygtigt, dvs. at der høstes 
ikke mere end tilvæksten. 

-  Anvendelse af træ i byggeriet har 
mange andre miljømæssige og tek-
niske fordele.

sf
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Vi kan spare på ressourcerne af grus og beton ved at anvende træ i størst 
muligt omfang i byggeri. Moxy Hotellet i København er opført med beton i 
fundamenter, søjler, trappetårne samt etagedæk i stueetagen, mens der er 
anvendt træ til resten. (Ydervæggene er her beklædt med sort plastic for at 
undgå skader under byggeriet).
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Kilde:

Råstoffer – en regional opgave. Rapport 28 
sider. Se også nyhed 21.11.18.  
www.regioner.dk

Råstofferne skal komme fra Danmark. 
www.dagensbyggeri.dk 21.11.18

Fem bud: Kan vi løse manglen på grus? 
www.dr.dk 21.11.18

Råstofmangel: Spar på sand og grus ved  
at bygge mere med træ.  
www.dagensbyggeri.dk 3.12.18

Varslet grusmangel skaber debat. Grønt 
Miljø 10/2018.

Fotos: Byggepladsleder Paulius Milcius, 
Søren Fodgaard
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Miljøegenskaber ved træ 
til byggeri
Miljømæssige fordele
Træ skabes hvert år i skoven og 
er dermed en fornybar råvare i 
modsætning til beton, stål, glas mv. 
Produktion af træ til byggeri har 
et positivt CO2 regnskab i modsæt-
ning til beton og stål som kræver 
store mængder energi under udvin-
ding og forarbejdning.

Træer optager CO2 fra atmosfæ-
ren under væksten og lagrer det i 
biomassen. Når der anvendes træ i 
byggeri oplagres denne CO2 i hele 
bygningens levetid. Anvendelse af 
træ er derfor med til at begrænse 
klimaændringer.

Når bygningen en dag rives ned 
kan træet genbruges til nye pro-
dukter, enten i hel tilstand eller ved 
neddeling til spåner eller fibre. 

Til sidst kan træ bortskaffes 
ved forbrænding. Herved kan man 
udnytte den solenergi som engang 
blev brugt til produktion af træet i 
skovene. 

Klimabelastningen fra træbyg-
gerier er omtrent det halve af 

tilsvarende betonbyggerier. Dette 
er dokumenteret af Statens Bygge-
forskningsinstitut samt talrige an-
dre videnskabelige undersøgelser.

Tekniske fordele
Træ vejer mindre end beton og 
stål. Træhuse er lettere end be-
tonhuse og kræver derfor mindre 
fundamenter. Der spares transport 
af bygge-materialer til byggeplad-
sen fordi der kan være mere på 
lastbilen.

Træ er velegnet til byggeelemen-
ter der kan fremstilles industrielt 
og rejses på kort tid på byggeplad-
sen. Træelementer kan laves med 
en højere grad af færdiggørelse. 
Det er med til at forkorte byggepe-
rioden, og det sparer byggerenter.

Træelementer er lette at hånd-
tere på byggepladsen, og man 
kan skære og bore i træ med ret 
enkelt værktøj. Beboerne kan let-
tere montere møbler og reoler i 
trævægge.

Træ isolerer ret godt både mod 
kulde og varme. Indeklimaet bliver 
bedre, fordi træ kan optage og af-
give fugt. Det er ikke nødvendigt 

at anvende dampspærre, fordi træ 
kan opfylde krav til lufttæthed.

Træ kan brænde, men store træ-
konstruktioner brænder langsomt 
og kontrolleret. Stål vil derimod 
blive blødt allerede ved tempera-
turer omkring 500 grader. Der er 
ikke tekniske krav om at en byg-
ning ikke kan brænde, men at der 
er tilstrækkelig tid til at evakuere 
beboerne.

Tekniske ulemper
Træ nedbrydes af svampe når det 
er i kontakt med vand. Det skal 
derfor beskyttes konstruktions-
mæssigt, dvs. regnvand skal kunne 
løbe hurtigt af, det skal beskyttes 
ved dækning med andre materialer. 
Eller det skal beskyttes ved im-
prægnering.

Træ i etagedæk overfører trin-
lyde fra overboere. Det kan bl.a. 
undgås ved et dæk med en kombi-
nation af træ og beton.

Træ kan brænde, og det kan imø-
degås ved at montere sprinklere.

Træ er ret let, så i høje huse kan 
der være behov for at tilføre vægt 
for at gøre huset vindstabilt.

15

Indvinding af sand, 
grus og sten fordelt på 
kommuner, 2017,
1.000 m3
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Geologiske processer har gennem millio-
ner af år koncentreret råstofferne i forskel-
lige geologiske miljøer. Under istiderne 
har ismasser og smeltevand transporteret 
sand, grus og sten med sig fra især Norge 
og Sverige. 
Det er særligt den sidste istid, der har haft 
betydning for udformningen af det danske 
landskab. Det landskab, vi kender i dag, 
er udformet ved ismassernes gentagne 
fremstød, hvor ikke kun gletsjernes eget 
materiale har skabt morænelandskabet, 
men tidligere aflejringer af kalk, ler og 
moler blev blotlagt, skubbet op og foldet 
af isen, så det mange steder ligger som 
synlige aflejringer – aflejringer der i dag 
anvendes til råstofindvinding.    

Forskellig tilgængelighed
Råstofforekomsterne varierer ikke alene 
imellem de enkelte lande, men også inden 
for landets grænser er der forskelle i, 
hvilke råstoffer det er muligt at indvinde, 
kvaliteten af dem og hvor tilgængelige de 
er for indvinding.
Forudsætningerne for indvinding er 
geologisk betinget. At der fx indvindes 
betydelige mængder sand, grus og sten i 
Roskilde Kommune skyldes, at der under 
istiden blev dannet det, der i dag kendes 
som Hedelandsformationen i området syd 
for Roskilde. Her har smeltevandsaflejrin-
ger skabt 20-30 meter tykke lag af sten-, 
grus- og sandaflejringer, som man i dag 
indvinder store mængder råstoffer fra.

Kvaliteten af råstofferne i de enkelte 
egne af landet er også betinget af de 
geologiske dannelsesmiljøer. Nogle steder 
er sammensætningen af fx sand, grus 
og sten varieret, mens der i andre egne 
er en mere ensartet sammensætning af 
forekomsterne. I de egne af landet, hvor 
sammensætningen er meget ensartet, 
er det vanskeligt lokalt at producere fx 
stabilgrus og finde råstoffer, der opfylder 
kravene i betonindustrien til fremstilling af 
betonelementer af høj kvalitet.
De geologiske forudsætninger for ind-
vinding af sand, grus og sten afspejler 
sig også i opgørelserne af, hvor store 
mængder der årligt indvindes, og her ses 
en tydelig variation hen over landkortet. >
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moler blev blotlagt, skubbet op og foldet 
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Forskellig tilgængelighed
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geologisk betinget. At der fx indvindes 
betydelige mængder sand, grus og sten i 
Roskilde Kommune skyldes, at der under 
istiden blev dannet det, der i dag kendes 
som Hedelandsformationen i området syd 
for Roskilde. Her har smeltevandsaflejrin-
ger skabt 20-30 meter tykke lag af sten-, 
grus- og sandaflejringer, som man i dag 
indvinder store mængder råstoffer fra.

Kvaliteten af råstofferne i de enkelte 
egne af landet er også betinget af de 
geologiske dannelsesmiljøer. Nogle steder 
er sammensætningen af fx sand, grus 
og sten varieret, mens der i andre egne 
er en mere ensartet sammensætning af 
forekomsterne. I de egne af landet, hvor 
sammensætningen er meget ensartet, 
er det vanskeligt lokalt at producere fx 
stabilgrus og finde råstoffer, der opfylder 
kravene i betonindustrien til fremstilling af 
betonelementer af høj kvalitet.
De geologiske forudsætninger for ind-
vinding af sand, grus og sten afspejler 
sig også i opgørelserne af, hvor store 
mængder der årligt indvindes, og her ses 
en tydelig variation hen over landkortet. >

De fleste ressourcer af råstoffer til 
byggeri findes i Jylland.



 ANVENDELSE AF TRÆ

En bebyggelse med 6 træ-
huse på op til 4 etager er 
udnævnt til Årets Byggeri 
2018 i kategorien Bolig. 

Arkitekterne har udviklet 
et byggesystem som kan 
anvendes til huse på op til 
8 etager.

Boligbebyggelsen Lisbjerg Bakke 
ved Århus er det første større byg-
geri i træ herhjemme. Den har nu 
fået prisen ”Årets Byggeri 2018” i 
kategorien Bolig. 

Lisbjerg Bakke omfatter 6 byg-
ninger på 3-4 etager. Der er 4100 
m2 fordelt på 35 familieboliger og 5 
ungdomsboliger. 

Facaden består af ubehandlede 
32 mm granplanker med vandnæser 
mellem hver etage, så plankerne er 
nemme at skifte. Det ventes at de 
kan holde 30 år – på udsatte steder 
måske kun 20 år. Væggene er også 
i ubehandlet træ, mens etagedæk-
kene er af træ med en betonplade. 

De umalede træbeklædninger 
er diffusionsåbne og sikrer et godt 
indeklima. Der er anvendt så lidt 
overfladebehandling som muligt, og 
det forenkler vedligeholdelse.

Boligerne udspringer af konkur-
rencen ”Fremtidens bæredygtige 
almene bolig” som blev udskrevet af 
Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter. Ejeren er boligselskabet AL-
2Bolig, arkitekterne er Vandkunsten, 
og Moe er ingeniører på projektet. 
Se mere i Skoven 3/18.

Motivation
Lisbjerg Bakke er valgt af en komite 
på 6 medlemmer som skriver:

”Lisbjerg Bakke er et alment byg-
geri der skal fremhæves som et 
vigtigt eksempel til efterfølgelse. 
Det moderne træhusbyggeri er i sin 
tidlige fase i Danmark, men rummer 
mange potentialer for bæredygtige 
og eftertragtede miljøer.

Lisbjerg Bakke leder her vejen 
med udviklingen af et skalérbart 
byggesystem i et omkostningsef-
fektivt boligbyggeri – som kan 
inspirere andre til at bygge nyt og 
spændende med træ.”

Arkitekt Kim Dalgaard fra Tegne-
stuen Vandkunsten sagde ved pris-

uddelingen at det er ret kompliceret 
at lave etagebyggeri i træ. Der er 
skrappe krav til brand og lyd. Der 
er ret lille viden inden for branchen 
om at arbejde med træ, og der er 
fordomme om at træ brænder og 
rådner. Men arkitekten mener at alle 
disse risici kan håndteres.

Det byggesystem som Vand-
kunsten har udviklet kan meget af 
det samme som beton med store 
spænd. Systemet kan anvendes til 
huse på 8 etager, og hvis det videre-
udvikles kan man gå endnu højere op.

Prisen for Årets Byggeri
Årets Byggeri er den bredeste og mest 
alsidige pris i byggebranchen. Det er 
en national, hæderspris som hvert år 
tildeles årets bedste og vigtigste byg-
gerier ud fra deres samfundsmæssige 
og byggefaglige betydning. 

Nominerede byggerier bedømmes 
af en dommerkomite med bran-
chens vigtigste branchedirektører 
og aktører. Årets Byggeri omfatter 
tre kategorier: Bolig, Erhverv og 
Åben og uddeles af Dansk Byggeri. 

Kategorien Åben gik i år til Cam-
pus Bornholm som samler ung-
doms- og efteruddannelser på øen, 
mens der ikke blev uddelt en pris i 
kategorien Erhverv. Der var nomine-
ret 50 byggerier til de tre priser.

Også kommunen
Lisbjerg Bakke er også præmieret af 
Århus Kommune som har tildelt det 

Arkitekturprisen. Kommunen har 
uddelt 4 byggepriser i år.

Kilder

www.bygtek.dk 10.12.18
www.tv2ostjylland.dk 10.12.18
Politiken Byrum 2.10.18 og 11.10.18
www.wood-supply.dk 11.12.18
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Træhuse er Årets Byggeri

Træbyggeriet i Lisbjerg Bakke er præmieret af både Dansk Byggeri og Århus 
Kommune.

Der er flere eksempler på konstruktiv 
træbeskyttelse for at lede regnvand 
væk fra facaderne. Der er et stort 
tagudhæng, og der er vandnæser mel-
lem hver etage, så vandet ikke løber 
ned ad hele facaden.



 

Hugsten steg med knap 
10% i forhold til året før og 
blev på i alt 3,9 mio. m3. 

Der blev skovet mere i 
både nål og løv.

Andelen af energitræ i 
forhold til gavntræ steg en 
smule, særligt for løvtræ.

Samlet hugst 2017
Hugsten i de danske skove i 2017 er af 
Danmarks Statistik blevet opgjort til 
3.902.000 m3 træ. Det er en stigning på 
knap 10% procent i forhold til året før. 

Figur 1 viser udviklingen i den 
danske hugst siden 1990 fordelt på 
nåletræ og løvtræ. Hugsten af både 
nål og løv steg i 2017 i forhold til 2016. 

Hugstmængden nåede næsten op 
på niveau med år 2015, hvor den 
lå på 3.915.000 m3. 2015 beholder 
dermed fortsat – omend knebent – 
titlen som det år, der har haft den 
største hugst gennem de seneste 33 
år, hvor der er ført statistik.

Institut for Geovidenskab og 
Naturforvaltning ved Københavns 
Universitet beregnede tilvæksten 
i skovene til 6,8 millioner m3 i år 
2016. Den samlede hugst på 3,9 m3 
ligger således på mindre end 5/8 af 
tilvæksten i skovene.

Hugstens fordeling
Løvtræ - nåletræ 
I tabel 1 ses hugsten fordelt på nål 
og løv. I forhold til 2016 er hugsten 
i 2017 steget med ca. 6% for nål og 
med ca. 20% for løv. 

Løvtræandelen af den samlede 
hugst oplevede i 2017 en lille stigning 
på 2% og udgør således nu knap 
29%.

Gavntræ - energitræ
I figur 2 ses fordelingen af hugsten 
på kategorierne ”Gavntræ”, ”Energi-
træ” og ”Brænde”. I forhold til 2016 
har der været en stigning på 20% i 
hugsten af brænde, en stigning på 
10% i hugsten af energitræ og en 

stigning på 7% i hugsten af gavntræ. 
Andelen af den samlede hugst 

der anvendes til energi, er dermed 
steget en smule fra 58 %til 59%. 
Dette dækker over et lille løft på 1% 
i både andelen af flis og andelen af 
brænde af den samlede totale hugst, 
og et tilsvarende fald på knap 1% i 
andelen af energitræ som rundtræ. 
Således udgør energitræ som flis nu 
knap 44% af den samlede hugst mod 
42% sidste år.
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Hugsten 2017 

Tabel 1: Hugsten 2017 (for alle ejendomme i m3 fastmasse), opdelt på de vigtigste effekter.

Hugsten 2017

  Bøg Eg Andet løv Løv i alt Hugst 2017 Nål i alt  

Finér- og savværkskævler 98.800 26.600 31.600 157.000 316.000 159.000 Uafkortet tømmer

          800.100 800.100 Korttømmer

Industrikævler 38.700 10.300 10.500 59.500 381.700 322.200 Industritræ

Andet gavntræ 12.200 2.500 13.500 28.200 98.800 70.600 Andet gavntræ

Brænde 136.000 19.800 119.100 274.900 357.100 82.200 Brænde

Energitræ som skovflis 547.000 547.000 1.701.900 1.154.900 Energitræ som skovflis

Energitræ som rundtræ 46.400 46.400 246.200 199.800 Energitræ som rundtræ

I alt 8.000 16.700 313.600 1.113.000 3.901.800 2.788.800 I alt
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Figur 1. Den samlede hugst 1990-2017, opdelt i løv og nål. Toppene i 1999 og 
2005 skyldes stormfald.
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Hugsten af træ til energiformål 

har generelt været stigende siden 
slutningen af 1990”erne. Energitræ 
har samlet set bidraget til en øget 
hugst siden starten af årtusindet.

De resterende 41% af hugsten 
som er gavntræ er fordelt med knap 
35% hugst af nål og 6% hugst af løv. 

Næsten alle sortimenterne af 
gavntræ (= alt andet end træ til 
energi og brænde) har oplevet en 
stigning i hugsten, dog med et par 
undtagelser. I løvtræ er undtagelsen 
”industrikævler” hvor hugsten er 
faldet med knap 12% og i nåletræ er 
undtagelsen ”Korttømmer”, hvor hug-
sten også er faldet svagt med 1%. 

Nåletræ
Hugsten af nåletræ har i 2017 været 
på 2,8 millioner m3, en fremgang på 
6% i forhold til 2016. Fordelingen 
mellem de forskellige sortimenter i 
nåletræ er vist i figur 3.

Kort- og langtømmer 
Mængden af uafkortet tømmer var 
i 2017 på 159.000 m3, det højeste ni-
veau i 7 år. Mængden af korttømmer 
var på 800.100 m3 og holdt dermed 
det høje niveau fra de seneste 4-5 år. 

I 2017 var den procentvise forde-
ling mellem korttømmer og uafkor-
tet tømmer på 83 % - 17 %. Tilbage i 
2010 var fordelingen 75 % - 25 %.

Hugsten af uafkortet tømmer steg 
ca. 35% i forhold til 2016, mens hug-
sten af korttømmeret faldt med 1% 
(ca. 10.000 m3).

Hugsten af kategorien ”Andet 
gavntræ” i nål oplevede en betydelig 
relativ stigning på 143% og udgjorde 
i 2017 70.600 m3. ”Andet gavntræ” 
udgør dog stadig kun knap 3% af 
den samlede hugst af nåletræ.

Industritræ 
Efter at der i 2016 havde været et 
fald på 30% (135.200 m3) i hugsten 
af industritræ (til cellulose, spån-
plader mv.), har der i 2017 været en 
svag stigning på 3% (8.600 m3). 

Industritræ udgør nu knap 9% af 
den samlede nåletræshugst. Tidli-
gere har industritræet dog udgjort 
op imod 25% af den samlede nåle-
træshugst.

Energitræ
Hugsten af energitræ i nål (ekskl. 
brænde) steg i 2017 i forhold til 
2016 (fra 1.307.500 m3 til 1.354.700 
m3). Der har dog været et væsent-
ligt fald i kategorien ”Energitræ 
som rundtræ” på 10%. 

Løvtræ
Hugsten af løvtræ blev i 2017 på 
samlet 1.112.800 m3, en stigning 
på 20% i forhold til året før. Der 
skete en større stigning for ”Eg” 
og ”Andet løv” på henholdsvis om-
kring 41% og 45%, mens hugsten for 
”Bøg” faldt med 8%.

Andelen af løvtræhugsten som 
gik til gavntræ var i 2017 på knap 22 

% og dermed på næsten samme ni-
veau som i 2016 (24%). I figur 4 ses 
hugstfordelingen mellem energitræ 
og gavntræ på underkategorier. 

Den samlede hugst af finer- og 
savværkskævler af løv blev i 2017 på 
156.800 m3 – en stigning på ca. 11% i 
forhold til 2016. 

Denne stigning dækker over store 
forskelle mellem underkategorierne. 
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Figur 2. Den samlede hugst 1990-2017, fordelt på brænde, energitræ og gavntræ.

Figur 3. Hugst af nåletræ 1990-2017, fordelt på seks sortimenter (industritræ i 
nål = cellulose, spånplade, emballagetræ).
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Der er således sket en stor stigning 
for ”Eg” og ”Andet løv” på hen-
holdsvis omkring 56% og 48%, mens 
hugsten for ”Bøg” har oplevet et lille 
fald på 4%.

Bøg
Hugsten af bøg faldt i 2017 og lå 
på 285.700 m3 sammenlignet med 
311.000 m3 i 2016. Til sammenligning 
blev der i 1990’erne skovet mellem 
414.100 m3 til 496.300 m3 hvert år.

Mængden af finer- og savværk-
skævler, industrikævler og brænde 
af bøg faldt med henholdsvis 4, 9 og 
14% i forhold til 2016. 

Modsat steg kategorien ”Andet 
gavntræ” med 63%, men denne ka-
tegori udgør dog fortsat kun en lille 
del af den samlede hugst (12.200 m3). 

Brændehugsten i bøg blev på 
136.000 m3, hvilket er lidt under gen-
nemsnittet over de sidste 10 år (149.340 
m3). Den samlede brændehugst har 
generelt ligget stabil over en længere 
periode, som det ses i figur 2, og 
dette gælder også for bøgebrænde. 

Eg
Hugsten af eg blev i 2017 på 59.100 
m3, hvilket er det højeste niveau i 10 
år. Der er stigninger i hugsten af alle 
sortimenter fra 2016 til 2017.

Andet løvtræ
Hugsten af andet løv var i 2017 på 
et forholdsvist højt niveau (174.700 
m3). Hugsten af både gavntræ og 
brænde steg med henholdsvis 26 og 
56% i forhold til 2016.

Som det ses af figur 4 plejede 
hugsten at svinge mellem ca. 95.000 
m3 og 125.000 m3 i perioden før sane-
ringshugsterne efter asketoptørre 
(ca. 2011-2013). 
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Figur 4. Hugst af løvtræ 1990-2017, fordelt på energitræ, andet løv, eg og bøg 
(energitræ i løv = brænde, rundtræ og flis).

Der blev i 2017 hugget 3,9 mio. m3 i de danske skove, den næststørste mængde nogensinde. Der er dog basis for en bety-
delig forhøjelse af hugsten uden at forringe skovene, for Københavns Universitet har beregnet tilvæksten til 6,8 mio. m3.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1990
1991

1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

Tu
sin

de
 m

3

Kilde: 
Danmarks Statistik

Hugsten i Danmark 

Løv Nål Samlet hugst

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1990
1991

1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

Tu
sin

de
 m

3

Anvendelse af træressourcen

Gavntræ Energitræ ekskl. brænde Brænde

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1990
1991

1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

Tu
sin

de
 m

3

Fordeling af hugst i løvtræ

Andet løv Eg Bøg Energitræ inkl. brænde

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

1990
1991

1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

Tu
sin

de
 m

3

Sortimentsfordeling i nåletræ

Brænde Energi Andet gavntræ

Kilde: 
Danmarks Statistik

Kilde: 
Danmarks Statistik

Kilde: Danmarks Statistik



 

Om få år vil man måske 
anvende flybrændstof frem-
stillet af træ. 

På Aalborg Universitet er 
der udviklet en metode til 
at lave olie ud fra biomasse. 
Olien kan raffineres til for-
skellige typer brændstof til 
fly og lastbiler.

Flere steder i Sverige 
arbejdes med at udvikle 
flybrændstof fra grot og 
sortlud. Og biobrændsler 
afprøves på kommercielle 
fly og jagerfly.

I den senere tid er der blevet sti-
gende interesse for at mindske CO2 
udslip og derved begrænse klima-
ændringer. Fly står for omkring 5% 
af det globale CO2 udslip, og ande-
len er stigende. Derfor er der mange 
som foreslår at rejse mindre med fly.

En anden mulighed er eldrevne 
fly hvor strømmen kommer fra mil-
jøvenlige kilder. Men det kan kun 
blive på korte distancer, for batte-
rier fylder og vejer for meget.

En tredje mulighed er at lave 
flybrændstof af biomasse. Flyet vil 
naturligvis stadig udlede CO2, men 
det opsuges igen af de træer og 
andre planter som vokser der hvor 
biomassen er høstet.

Ny teknik fra Ålborg
Forskere fra Aalborg Universitet har 
nu udviklet en metode til at lave 
træaffald om til brændsel til fly, 
skibe og lastbiler. Professor Lasse 
Rosendahl og ph.d. Claus Uhrenholt 
Jensen fra AAU mener der er store 
muligheder i den nye teknologi. 

De mener at teknologien er både 
effektiv, bæredygtig og alsidig. 

Den kan benyttes til at producere 
brændstoffer ud fra så forskellige 
ting som træ, spildevandsslam, hus-
holdningsaffald, gylle og halm. 

- Det, som vi har gjort, har ikke 
været gjort før, og det kan få meget 
stor betydning for transportsekto-
ren. Vi taler ikke om at dække et 
par promiller af transportsektorens 
behov for brændstof - vi taler om 
titalsprocenter, forklarer Lasse Ro-
sendahl.

Claus Uhrenholdt Jensen har gen-
nemført et erhvervsforskerprojekt 
som led i et større samarbejde mel-
lem Institut for Energiteknik på Aal-
borg Universitet og Steeper Energy. 
Han har udviklet en teknologi, som 
gør det muligt at omdanne organi-
ske materialer til brændstof til tung 
transport.

Processen
Første skridt i processen er at lave 
en bio-råolie ved hjælp af Hydro 
Thermal Liquefaction (HTL). Man 

laver først en ”grød” af biomasse 
med et vandindhold op til 50%. Der 
tilsættes en katalysator (det er et 
stof som fremmer en kemisk proces 
uden selv at blive forbrugt), og grø-
den sættes under et tryk på 300 bar 
og en temperatur på 400 grader. 

Under disse forhold bliver vand 
et kemisk aggressivt stof som sam-
men med katalysatoren fjerner ilt 
fra biomassen. Resultatet bliver en 
råolie med væsentligt højere energi-
intensitet.

Råolien har et højt indhold af 
salte, og man kan ikke umiddelbart 
raffinere olien med konventionelle 
metoder. Derfor har Claus Uhren-
holt Jensen udviklet en metode hvor 
man sænker surhedsgraden ved at 
tilsætte CO2 til vandfasen, og så 
udfældes saltene. Herefter kan olien 
raffineres til benzin, flybrændstof, 
diesel eller skibsbrændstof.

Forskerne har med støtte fra 
Det Obelske Familiefond bygget et 
miniraffinaderi i Aalborg Univer-
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Fra træaffald til
flybrændstof

Claus Uhrenholt er blevet ph.d. på et projekt om at fremstille olie ud fra biomasse.



 

sitets laboratorier. Her kan olien 
raffineres til syntetisk diesel-, 
fly- og marint- brændstof, som er 
fuldt kompatibelt med eksisterende 
motorer. 

70% energieffektivitet
Der er mange andre projekter for-
skellige steder i verden hvor man 
nedbryder cellulose til sukkerstoffer 
og forgærer det til ethanol, metha-
nol og biodiesel. Disse produkter 
skal imidlertid blandes op med tra-
ditionelle brændstoffer, og der må 
kun bruges en begrænset andel af 
ethanol mv. 

Det gælder ikke det brændstof 
der fremstilles med den nye me-
tode. Det kan anvendes uden be-
grænsninger.

Forskerne kan med den ny me-
tode omdanne et ton tørt træ til 400 
liter brændstof. Det giver en energi-
effektivitet på over 70 procent – der 
er altså et energitab på 30% i forbin-
delse med processen. 

Det er et vigtigt resultat, for man 
skal højt op i energieffektivitet hvis 
anvendelse af brændstoffet skal 
kaldes CO2-neutralt. Produktion af 

brænde eller flis fra skovene har 
typisk en energieffektivitet omkring 
95%, altså et ubetydeligt energitab. 
Til gengæld er det begrænset til 
hvilke formål man kan udnytte flisen.

Forskerne i Ålbrog mener at der 
er mulighed for at lave brændstof 
med en negativ CO2-påvirkning, så 
man ligefrem fjerner CO2 fra atmo-
sfæren ved at udnytte brændstoffet. 
Det vil i sagens natur gøre proces-
sen endnu mere interessant.

Til fly og lastbiler
Produkterne fra den nye teknologi 
er ikke tænkt anvendt til personbi-
ler. Om få år er det formentlig rea-
listisk at drive biler med strøm fra 
batterier. 

Mulighederne er helt anderledes 
for tung trafik som kræver meget 
energi, og batterierne fylder og ve-
jer meget. Hverken skibe eller fly vil 
blive eldrevne inden for den nærme-
ste fremtid, og udsigterne er også 
lange for lastbiler. Derfor vil der 
være et stigende behov for flydende 
brændstoffer til dele af verdens 
gods- og persontransport. 

Claus Uhrenholt Jensen er i dag 

ansat hos Steeper Energy. Han hå-
ber på, at forskningen kan blive til 
et dansk industrieventyr, hvor hele 
verden vil købe danskproducerede 
raffinaderier til opsætning i andre 
lande.

Der arbejdes dog også med HTL 
metoden andre steder. I Sverige blev 
der i efteråret startet et projekt med 
deltagelse af ti offentlige og private 
virksomheder om at udvikle HTL 
metoden til fem forskellige råvarer – 
halm, savspåner, bark, grot og flis.

Grot og sortlud i Sverige
På Luleå Tekniska Universitet i 
Nordsverige har man i flere år ar-
bejdet med at udvikle brændstoffer 
af biomasse. I første omgang har 
man arbejdet med grot (=grene og 
toppe) samt sortlud (et biprodukt 
fra cellulosefabrikker der indeholder 
lignin som udgør omkring 1/3 af 
træmassen). 

Processen er en pyrolyse hvor 
råvarerne opvarmes så de udvikler 
forskellige brændbare gasser (den 
samme proces som blev brugt til 
biler under besættelsen). Energi-
effektiviteten i processen er ret 
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Södra vil undersøge mulighederne for at lave flybrændstof af biomasse i Småland.
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lav, 40%. Det er muligt at mængden 
af brændstof kan fordobles ved at 
tilføre brint som er frembragt ved 
elektrolyse af vand.

Lige før jul fik man støtte fra 
Energimyndigheten til et forstudie 
der måske vil føre til produktion og 
afprøvning af brændstoffer. Der er 
12 deltagere i projektet, bl.a. flysel-
skaberne SAS og KLM, og brænd-
stoffet skal anvendes i kommercielle 
jetfly.

Forstudiet ventes at tage 2-3 år. 
En kommerciel produktion er måske 
realistisk om 5-10 år. 

Det oplyses at mængden af grot 
og sortlud i svensk skovbrug og 
træindustri er tilstrækkelig til at for-
syne al svensk flytrafik. Men det er 
ikke uden problemer.

For der udnyttes udnyttes alle-
rede i dag en del grot til varme- og 
elproduktion. Sortluden bliver i dag 
udnyttet på cellulosefabrikkerne og 
kan helt eller delvist dække værker-
nes energiforbrug. Hvis grot og sort-
lud bliver til brændstof er der altså 
brug for at finde nye energikilder – 
træet kan jo kun udnyttes én gang.

Også i Sydsverige er der projek-
ter i gang. Skovejerforeningen Södra 
vil sammen med en række aktører, 
herunder KLM, undersøge mulig-
hederne for at producere biologisk 
flybrændsel i Småland. Man skal se 
på teknik, råvarer og geografi, øko-
nomi, efterspørgsel og distribution 
samt forretningsmodel. 

Fritureolie mv.
Der arbejdes i det hele taget med 
et vælg af forskellige biobrændsler. 
Swedavia som styrer ti af de største 
lufthavne i Sverige gennemførte lige 
før jul et forsøg hvor indenrigsfly på 
fem lufthavne fik brændstof frem-
stillet af fritureolie. Brændstoffet i 
forsøget er produceret af et ameri-
kansk firma, World Energy, som har 
tyve års erfaring på området.

Swedavia har som mål at 5% af 
alt brændstof som tankes på sven-
ske lufthavne skal være fossilfrit i 
2025. Den svenske flybranche har 
som mål at svensk indenrigsfly 
skal være fossilfrit i 2030, og at alle 
svenske fly skal være det i 2045. Til 
den tid er det sandsynligt at man vil 
prioritere lokalt fremstillet brænd-
stof fra træ.

Det svenske forsvar er også med 
på den grønne bølge. For nogle år 
siden afprøvede luftvåbnet bio-
brændstof på jagerfly, efter det oply-
ste med tilfredsstillende resultat. 

Det sker dog næppe ud fra et 
ønske om ligefrem at drive et grønt 
luftforsvar. Målet er snarere at vide 
om militærflyene kan anvende lo-
kalt brændstof hvis det i en kritisk 
situation ikke er muligt at få fossilt 
brændstof fra udlandet.

sf

Kilder: 

www.aau.dk , www.via.ritzua.dk 1.6.2018 
Forskning i Bioenergi juni 2018
www.skog-supply.se 18.10.18, 18.12.18
www.landskogsbruk.se 12.3.18, 20.12.18
www.sodra.se 1.11.18
Pressemeddelelser www.swedavia.se,  

www.skynrg.com 19.12.18
www.worldenergy.net 
Foto: Henrik Egholm, Steeper Energy.  

Södra. Victoria Ström, Swedavia
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 Vi leverer millioner af planter direkte til vore kunder hver sæson  
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      www. SKOVPLANTER.dk   

• Planter til skov, læhegn og juletræer 

• Grenknusning, stub- og rodfræsning 

• Boring af plantehuller, rillepløjning m.m. 

• Maskinplantning i skov og på mark 

• Natur- og landskabsprojekter 

   





 

 
 

Lige før jul har man som et forsøg brugt flybrændstof fremstillet af fritureolie 
på 5 svenske lufthavne.



 

Af Morten Christensen1), Anders 
Busse Nielsen2), Mogens Krog3)

Når en kommercielt drevet 
skov udlægges til urørt 
skov vil den i starten ikke 

ligne en urørt skov. Især for 
unge bevoksninger går der 
mange år før den ønskede 
variation er opnået.

Det kan give mening at 
fremskynde processen ved 
at skabe øget variation 

igennem fældning. 
Samtidig skaffes finansie-

ring til andre tiltag såsom 
afgræsning, mere vand i 
skoven og skabelse af træer 
med mikrohabitater.
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Kan man fælde sig 
til en urørt skov?

Figur 4. Genopretning af naturlig hydrologi er et vigtigt værktøj i forberedelsen til urørt skov. Her et foto fra Bikuben-
fondens vildskovsprojekt i Svanninge Bjerge.



 
Årtusinders udnyttelse af skovene 
og flere hundrede år med ordnet 
skovdrift har ført store dele af Dan-
marks skove langt væk fra en natur-
lig skov. 

Biodiversitetskrisen og vores æn-
drede syn på naturen har medført 
en intens debat om skovene blandt 
forskere, naturforvaltere og NGO’er. 
Senest er der fremkommet et poli-
tisk ønske om mere skov, hvor der 
er plads til langt mere biodiversitet 
og naturlig dynamik.

Danmark er fra naturens side et 
skovland, og det er veldokumenteret 
at skovene er et hovedindsatsområde 
for sikringen af bedre vilkår for 
biodiversiteten.

Regeringen har det sidste års tid 
taget initiativ til et omfattende ud-
læg af mere urørt skov og biodiver-
sitetsskov i statsskovene. 

I de private skove har især de 
store fonde været i gang med lig-
nende initiativer i flere år. Som 
vigtige eksempler på fondenes ind-
sats kan nævnes Bikubenfondens 
vildskovsprojekt i Svanninge Bjerge, 
Den Danske Naturfonds opkøb af 
Kollund skov og ikke mindst Aage V. 
Jensens omfattende græsningsskovs-
projekt i Lille Vildmose.

Overgang fra produktions-
skov til  
urørt skov
I forbindelse med statens udlæg af 
flere arealer til urørt skov og anden 
biodiversitetsskov er der i Natur-
pakken fra 2016 aftalt en overgangs-
periode på 10 år for løvskove, hvor 
der stadigvæk kan fældes træer. 
Herefter, i 2026, overgår de udpe-
gede arealer til urørt skov. Fældning 
i overgangsperioden og den indtægt 
der kan opnås herfra er en del af fi-
nansieringen af aftalen om urørt skov.

Men giver fældning i fremtidens 
urørte skov overhovedet mening 
også for hjemmehørende træarter? 
Uden træer er der jo ingen skov, og 
de fleste træarter på vores bred-
degrader vokser så langsomt at det 
kan tage flere hundrede år at gen-
skabe store og gamle træer.

Udgangspunktet  
– Den dyrkede skov
For at forstå sagen er det meget 
vigtigt at se på udgangspunktet. 
Det første udlæg af urørt skov i for-
bindelse med Naturskovsstrategien 
i 1992 var i stort omfang målrettet 
gamle bevoksninger. Det var ofte 
bevoksninger der allerede havde en 

strukturmæssig variation og flere 
steder områder, som de facto havde 
ligget urørt.  

I den nye udpegning af statsskove 
har der været fokus på at opnå 
store sammenhængende arealer. 
Dette er baseret på anbefalinger 
fra bl.a. forskere fra København og 
Aarhus Universitet, der længe har 
påpeget, at manglen på plads er et 
af de væsentligste problemer for 

biodiversiteten i Danmark (Petersen 
m.fl. 2017). 

De store sammenhængende om-
råder betyder, at udgangspunktet de 
fleste steder er en dyrket skov, hvor 
man som en del af den forstlige drift 
har ensrettet både træartssammen-
sætningen, alderssammensætningen 
og strukturen (Figur 1). 

Områderne er optimeret til pro-
duktion og ligger derfor langt fra na-
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Figur 1. Dyrket skov rummer typisk store flader med ensaldrende træer af 
samme art.

Figur 2. En urørt skov i Danmark, som her Suserup Skov ved Sorø, er kende-
tegnet ved en finkornet mosaik af udviklingsfaser, og der er flere træarter i 
flere aldre inden for et lille område. 



 
turlige varierede skovøkosystemer. 
På mange måde sammenligneligt 
med en dyrket kornmark. 

Mange af de udpegede skove 
består ligeledes af relativt unge 
bevoksninger hvor antallet af gamle 
træer er lavt. Det er fristende bare 
at slippe tøjlerne og se hvordan na-
turen vender tilbage. 

Sådanne eksperimenter findes 
i lille skala f.eks. i Hestehave Skov 
ved Kalø, hvor man i 1970’erne ud-
lagde en 0-parcel i en dengang 70 
årig bøg. Resultatet har i mange år 
været en tæt og mørk skov der sta-
dig i høj grad er præget af ensfor-
mighed. Den mørke fase giver risiko 
for yderligere tab af biodiversitet. 

Målet - Den urørte skov
Strukturerne i den urørte skov er 
relativt velbeskrevne. Studier i bl.a. 
Suserup Skov på Sjælland og Dra-
ved Skov i Jylland har vist at skove 
der i Danmark overlades til sig selv 
udvikler en mosaik af forskellige 
udviklingsfaser (se f.eks. Emborg & 
Hahn 2015). 

Ligeledes ved vi fra studierne af 
urørt skov i både Danmark og andre 
steder i Europa at skove naturligt vil 
rumme mange arter af træer (Figur 2). 

Specielt gamle træer i den urørte 
skov rummer mange af de såkaldte 
mikrohabitater (Krog & Christensen 
2017) såsom naturlige hulheder og 
løstsiddende bark. Tveger og andre 
mikrohabitater er også langt hyp-
pigere i en naturlig urørt skov og er 
en af årsagerne til de bedre forhold 
for biodiversiteten.

En teoretisk skov helt uden men-
neskelig påvirkning vil have en be-
stand af en række store græssende 
dyr. Bison, urokse, elge mm. vil i 
en sådan skov sandsynligvis være i 
stand til periodevist at opretholde 
lysåbne områder i skoven. 

Den urørte skov beskrevet oven-
for ligger langt fra den ensartede 
produktionsskov. Men på sigt vil 
man kunne genskabe en del af de 
elementer der karakteriserer den 
urørte skov. 

Mosaikstrukturen og det øgede 
antal træarter forventes at udvikles 
af sig selv, hvis vi venter længe nok. 
Græsning med store dyr kan efter-
lignes ved bl.a. at anvende vores 
husdyr i skovene.

Mange steder vil udviklingen 
imod en naturlig fungerende urørt 
skov dog tage meget lang tid. Hvis 
udgangspunktet er en homogen ens-
aldrende bevoksning af samme træ-
art vil udviklingen frem til en relativ 

naturlig struktur realistisk set tage 
adskillige hundrede år.

Værktøjskassen
Indsatsen for mere urørt skov sigter 
primært imod at forbedre forhol-
dene for biodiversiteten. En passiv 
omstilling fra intensiv dyrket skov 
til urørt skov vil ofte være langsom, 
og til tider vil de faser som skoven 
vil gennemgå være direkte uhen-
sigtsmæssige for biodiversiteten. 

Typisk vil en dyrket skov der 
efterlades i den første periode bare 
blive tættere og mere mørk. Afhæn-
gig af naturlige forstyrrelser, som 
vind, svampe- og insektangreb mv. 
vil skoven herefter langsomt udvik-
les imod en øget heterogenitet. For 
mange yngre og midaldrende be-
voksninger vil den første mørke fase 

typisk vare 30-50 år. 
For at hjælpe naturen lidt på vej 

kan det give ganske god mening at 
manipulere en lille smule med sko-
ven inden den overlades til naturen.

Generelt er der i rigtig mange af 
de dyrkede skove mangel på leve-
steder for arter som kræver lys. I 
den dyrkede skov har man målrettet 
sørget for at tilplante huller så ud-
byttet kunne optimeres. 

Hugst af lysbassiner og lysbrønde 
er centralt når man ønsker at skabe 
mere variation i skoven (Møller & 
Heilmann-Clausen 2018). Åbningerne 
i skoven bør være såvel mindre 
lysbrønde der sigter imod at sikre 
træer i flere aldre som lidt større 
såkaldte lysbassiner (Figur 3). 

Lysbassiner er skovlysninger på 
op til 0,5 ha, som i en kortere eller 
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Figur 3. Udviklingen mod en mere naturlig skov kan hjælpes på vej ved at 
lave målrettede indgreb i områderne før skoven lægges urørt. Her ses eksem-
pler på den sandsynlige udvikling af en ca. 80-årig bøgebevoksning, hvis man 
ikke gør noget (A) og hvis man bevidst fælder for at skabe lys og variation (B).
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længere periode kun har begrænset 
trævækst og hvor træ- og buskarter 
der ikke trives i den sluttede skov 
kan finde levesteder.

Genopretning af den naturlige hy-
drologi er også et centralt element i 
forberedelsen af en skov med natur-
lig dynamik. Århundreders dræning 
har reduceret arealet med ellesump, 
birkemoser og andre våde skovty-
per voldsomt. 

Mere vand i skoven vil kunne 
genskabe mange af disse skovty-
per. Samtidig vil mere vand skabe 
gradienter fra det helt våde til det 
tørre, som bl.a. skaber lysåbne om-
råder og døde eller døende stående 
træer. Herved skabes levesteder for 
mange arter.

I forberedelserne til urørt skov 
er det ligeledes væsentligt at have 
et målrettet fokus på bevaring og 
skabelse af mikrohabitater. Alle ind-
greb der foretages skal i størst mu-
ligt omfang sikre bevarelsen af de 
mikrohabitater der allerede findes 
(Figur 4). 

Skabelsen af nye mikrohabitater 
kan også ske gennem målrettet 
skade på træerne - den såkaldte ve-
teranisering. (Se eksempler i Skoven 
10/18, side 380).

Som nævnt i det indledende ka-
pitel er store græssende dyr også 
karakteristisk for mange urørte 
skovsystemer. Græsning i skov med 
brug af bison, vandbøfler, heste 
og køer vil også kunne bidrage til 
værdifulde levesteder for skoven 
biodiversitet.

Indtægter og udgifter
Indgreb i overgangfasen imellem 
dyrket skov og urørt skov kan groft 
opdeles i tiltag som koster penge, 
og aktiviteter hvor indtægter fra 
f.eks. salg af tømmer eller flis kan 
betale for aktiviteterne. 

Ændringer i hydrologi, etablering 
af græsning og målrettet veteranise-
ring er oftest forbundet med direkte 
udgifter og ingen eller meget få ind-
tægter. Fældning af træer i forbin-
delse med etablering af lysbrønde 
kan derimod skabe en indtægt til 
skovejeren. Det sidste selvfølgelig 
under forudsætning af at tømmeret 
mv. bliver solgt.

Selv hvis man slækkede på kravet 
til indtjening fra salg af tømmer fra 
de kommende urørte skove, vil det 
ikke give mening helt at undlade en 
form for lysningshugst i de bevoks-
ninger der skal lægges urørte i 2026. 

Men en mindre indtjening kan i 
yderste konsekvens betyde færre 

ressourcer til de særlige tiltag 
man fornuftigt vil kunne lave for 
at fremme biodiversiteten på area-
lerne. Dvs. græsning, veteranisering 
og genoprettelse af naturlig hydrologi.

Konklusion
Udgangspunktet for en stor del af 
de områder som nu er udvalgt til 
at være urørt skov fra 2026 er tra-
ditionelt dyrket skov. På en del af 
disse arealer er målrettet hugst af 

lysbrønde og lysbassiner et rele-
vant værktøj imod en mere varieret 
urørt skov. 

Budskabet skal dog ikke misfor-
stås som en blanco check til skov-
rydning eller en målrettet tømning 
af skoven for værdifulde gamle 
træer. En fornuftig udnyttelse af 
overgangsperioden i statsskovene 
frem til 2026 kræver rådgivning og 
formidling af de folk der i praksis 
skal stå for driften i perioden.
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Figur 5. Mikrohabitater, som her en 
barkafskrabning på en bøg som følge 
af en væltet eg, er vigtige for skovens 
biodiversitet og bør bevares i størst 
muligt omfang.
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Markederne for råtræ og 
næsten alle typer af træ-
produkter er vokset de 
seneste fem år i Europa, 
Nordamerika og Rusland. 

Fremgangen ventes at 
fortsætte i 2019, men på et 
lavere niveau end i 2018. 

Produktionen af skåret 
nål er steget, mens skåret 
løv er faldet.

Forbruget af trykpapir 
falder, men det opvejes af 
fremgang i emballage og 
sanitetsprodukter.

Denne artikel er et sammendrag 
af en rapport fra FN’s Økonomiske 
Kommsion for Europa og Timber 
Committee under FAO. Rapporten be-
skriver træmarkedet i ECE regionen 
som er opdelt i tre underregioner 
– Europa, Nordamerika og CIS (som 
er landene i det tidligere Sovjetunio-
nen).

Denne del af verden rummer stort 
set de samme træarter som findes i 
de danske skove, og de færdige pro-
dukter findes på det danske marked. 
Derfor har udviklingen i ECE regio-
nen stor betydning for det danske 
træmarked.

Hele rapporten kan ses på www.
unece.org > Our Work > Forests 
>Data and Assessment

Markederne for træprodukter i ECE 
regionen var generelt positive i 2017. 
Forbruget af rundtræ var fladt med 
-0,1% (men er steget 6% siden 2013). 
Forbruget af skåret træ steg med 
1,7% i 2017, og træplader med 5,2%. 
Der var et lille fald i pap og papir på 
-0,9%. Se tabellen.

Råtræ
Det samlede forbrug af råtræ, dvs. 
både træ til industrien og til energi, 
var 1.350 millioner m3 i 2017. Det er 
stort set uændret (+0,1%) i forhold 
til 2016. 

Forbruget af industritræ har haft 
en stigende tendens de seneste fem 
år og blev i 2017 1.100 mio. m3, en 
stigning på 5,6% siden 2013. Forbru-
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Markedet for træ
og træprodukter

Forbruget af rundtræ er i Europa steget med næsten 8% hvert år siden 2013. I 2018 var der fremgang delvist på grund 
af barkbilleangreb i Centraleuropa, mens der i 2019 ventes stort set uændret forbrug.



 

get af energitræ nåede 222 mio. m3.
Hugsten af rundtræ til energi-

formål blev 224 mio. m3 eller 17% 
af den samlede hugst, en fremgang 
på 18 mio. m3 siden 2013. Europa 
stod for næsten 54% af det samlede 
forbrug af energitræ i ECE regio-
nen i 2017. Opgørelsen af rundtræ 
til energi er usikker fordi landene 
anvender forskellige metoder til ind-
samling af data.

ECE regionen er en nettoekspor-
tør af rundtræ til industri, både 
nål og løv, og der blev eksporteret 
ialt 29,5 mio. m3 i 2017. De største 
strømme gik fra Rusland til Kina 
og Finland, og fra USA til Canada 
og Kina.

Priser på savværkstræ steg i 
mange lande i 2017 på grund af 
stærk efterspørgsel på nåletrætøm-
mer i vigtige markeder verden over, 
herunder USA, Europa og Kina. Det 
medførte højere priser for skåret 

træ og stigende international handel 
med råtræ. De største stigninger var 
i Østeuropa, Norden og det vestlige 
Nordamerika.

Priserne på cellulosetræ af nål 
steg i 2017 og starten af 2018 for 
første gang siden 2011. Dermed 
sluttede en syv år lang faldende 
tendens.

Prognose: Hugsten af industritræ 
stiger i ECE regionen med 1,2% 
i 2018 og 0,2% i 2019. Opdelt på 
underregioner: Europa +3,8% hhv. 
+0,1% (fremgangen i 2018 skyldes 
delvist barkbilleangreb i Central-
europa). CIS +1,7% hhv. +1,6%. Nord-
amerika -1,1% hhv. -0,4%. 

Skåret nåletræ
For andet år i træk var der vækst i 
forbrug og produktion af skåret nål i 
de tre underregioner. Det var resul-
tatet af gunstige globale økonomiske 
vilkår og forbedrede markedsforhold.

Forbruget af skåret nål voksede 
med 1,5% i Europa i 2017, mest i UK 
(+9.7%), Holland (+7.8%) og Frankrig 
(+6.4%). Tyskland er Europas største 
marked for skåret nål med 20% af 
forbruget, efterfulgt af UK med 11%. 

Produktionen af skåret nål steg 
med 1,2% i 2017 til 109,7 mio. m3, 
mest i Tyskland (+0,9 mio. m3), Fin-
land (+0,3 mio. m3) og Polen (+0,2 
mio. m3).

Europas eksport af skåret nål 
steg med 3,4% til 51,5 mio. m3 i 2017 
mod en vækst på 4,1% i 2016. Kina 
blev Europas største oversøiske 
eksportmarked i 2017 og overhalede 
Egypten og Japan. Det kompense-
rede for svag efterspørgsel i Mellem-
østen og Nordafrika.

Produktionen af skåret nål i Rus-
land steg med 10,3% i 2017 til 37,8 
mio. m3. Rusland eksporterede 28,0 
mio. m3 (+10%) skåret nål i 2017, 
en ny rekord. Kina var fortsat den 
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Millioner 2013 2014 2015 2016 2017
+-

volume
2016-2017

+-
%

2016-2017

+-
%

2013-2017

Rundtræ

Europa m³ 379,5 395,0 401,1 408,6 408,8 0,2 0.1 7.7

CIS m³ 175,1 181,8 185,5 194,3 196,8 2,5 1.3 12.4

Nordamerika m³ 486,8 490,2 494,2 498,5 494,4 -4,1 -0.8 1.6

ECE region m³ 1.041,4 1.067,0 1.080,8 1.101,4 1.100,0 -1,4 -0.1 5.6

Skåret træ

Europa m³ 96,9 101,4 104,5 108,0 108,9 0,9 0.9 12.4

CIS m³ 20,6 19,2 17,2 16,7 17,8 1,1 6.6 -12.7

Nordamerika m³ 101,1 106,3 112,6 117,6 119,6 2,1 1.7 18.3

ECE region m³ 218,3 226,9 234,3 242,2 246,3 4,1 1.7 12.8

Træplader

Europa m³ 66,5 69,0 70,3 73,2 75,3 2,0 2.8 13.2

CIS m³ 17,9 17,5 17,5 17,5 19,3 1,8 10.2 7.9

Nordamerika m³ 47,5 49,5 51,6 52,4 56,0 3,6 6.9 17.9

ECE region m³ 131,9 136,0 139,4 143,2 150,6 7,5 5.2 14.2

Papir og pap

Europa tons 89,5 89,8 88,9 89,4 88,2 -1,2 -1.3 -1.4

CIS tons 9,4 9,4 9,1 9,6 9,5 -0,1 -0.6 1.2

Nordamerika tons 75,0 76,1 75,7 75,6 75,2 -0,4 -0.6 0.3

ECE region tons 173,8 175,3 173,7 174,6 172,9 -1,6 -0.9 -0.5

Kilde: UNECE/FAO, 2018

Tabel 1. Forbrug af rundtræ, skåret træ, træplader samt papir og pap i ECE regionen 2013-2017.



 

største forbruger af russisk træ i 
2017 og øgede indkøbet med 20% i 
forhold til 2016 til 16,1 mio. m3. 

Produktionen i hele CIS udgjorde 
43,8 mio. m3. Forbruget i CIS steg 
med 6,2 %, det største i ECE regio-
nen.

Det økonomiske opsving i Nord-
amerika fortsatte i 2017 for 8. år 
i træk. Nybyggeriet i USA steg til 
mere end 1,2 mio. enheder (+3,0%), 
og forbruget af skåret nål i Nord-
amerika steg til 99,2 mio. m3 (+2,9%). 

Produktionen i Canada var uæn-
dret i 2017 på 48,2 mio. m3, mens 
USA øgede produktionen med 3,5% 
til 57,6 mio. m3. Den samlede pro-
duktion i Nordamerika blev 105,8 
mio. m3 (+1,9%).

Der skete flere chok på udbuds-
siden, bl.a. lavere produktion i Ca-
nada samt importtold på skåret nål 
fra Canada til USA. Det medførte 
rekordhøje priser i USA, især i før-
ste halvdel af 2018. Prisstigningerne 
spredte sig videre til de fleste større 
markeder og fortsatte en positiv cy-
clus der startede sidst i 2015. 

Der har været et skarpt fald i pri-
serne i Nordamerika siden juni 2018. 
Det ventes at være kortvarigt, da 

der er tegn på at efterspørgslen og 
priserne vil stige igen.

Canadas eksport til USA faldt 
med 1,4 mio. m3 (-5,8%) i 2017 til 
22,7 mio. m3 i kraft af stærk hjemlig 
efterspørgsel og uændret produk-
tion – og trods stigende priser. 
Oversøisk eksport faldt med 5,0% til 
6,7 mio. m3.

Prognose: Produktionen af skåret 
nål stiger i ECE regionen med 2,1% 
i 2018 og 1,3% i 2019. Opdelt på 
underregioner er tallene: Europa 
+3,1% hhv.1,3%. CIS +2,6% hhv. 0. 
Nordamerika +0,9% hhv. +2,0%. 
Muligheden for at reagere på det 
stærke marked hæmmes af begræn-
set savværkskapacitet i det sydlige 
USA og lavere udbud af råtræ fra 
Canada.

Skåret løvtræ
Efter fem års vækst faldt forbruget 
af skåret løv med 3,2% i ECE regio-
nen i 2017 til 34,4 mio. m3. Opdelt 
på underregioner var ændringen i 
Europa -3,8%, CIS +11,1%, Nordame-
rika -3,6%.

Produktionen af skåret løv var 
næsten uændret (+0,6%) i ECE regio-
nen i 2017 på 41,7 mio. m3. Produk-

tionen var stabil i Europa og Nord-
amerika og stigende i CIS.

Importen af skåret løv til ECE 
landene faldt med 3,2% i 2017 til 6,4 
mio. m3. Eksporten af skåret løv ud-
gjorde 13,7 mio. m3. Det er en frem-
gang på 9,6% i forhold til 2016 og på 
40% i forhold til 2013.

Eg er stadig efterspurgt, og eks-
porten af rundtræ af eg til Kina gik 
frem. Det stærke kinesiske marked 
medførte stigende priser på euro-
pæisk eg i 2017 og første halvdel af 
2018.

Prognose: Produktionen af skåret 
løv stiger i ECE regionen med 3,9% 
i 2018 og 0,6% i 2019. Opdelt på un-
derregioner: Europa +7,0% hhv. 0,5% 
(der ventes stor stigning i Tyrkiet). 
CIS +1,0% hhv. +4,1%. Nordamerika 
+2,5% hhv. +0,1%.

Træplader
Produktion og forbrug af træplader 
steg i alle tre underregioner i 2017. 

I Europa steg produktionen med 
1,6% for alle typer af træplader, 
bortset fra krydsfiner.

Produktionen af træplader steg 
med 12,3% i CIS, og eksporten steg 
endnu mere (15,1%). Der var stor 
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Der ventes stigende forbrug af træ til energi i mange lande. (Foto fra Harboøre Varmeværk).
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fremgang i produktionen af fiber-
plader (+19,4%) og OSB (+17,7%).

Forbruget af træplader steg med 
6,9% i Nordamerika i 2017 som følge 
af stigende nettoimport. Produktio-
nen af træplader i Nordamerika steg 
med 3,0% i 2017 til 48,6 mio. m3.

Forbruget af OSB plader og kryds-
finer steg med 5,5% i Nordamerika. 
Forbruget af spånplader og MDF i 
Nordamerika steg med 0,9%.

Såvel import som eksport af træ-
plader steg i alle tre underregioner 
i 2017. Europa og CIS har handels-
overskud, mens Nordamerika har et 
betydeligt handelsunderskud.

Prognose: Produktionen af træ-
plader stiger i ECE regionen med 
2,2% i 2018 og 1,0% i 2019. Opdelt på 
underregioner: Europa +0,9% hhv. 
+0,8%. CIS 2,0% hhv. 2,5%. Nord-
amerika +3,0% hhv. +3,3%.

Papir, pap og cellulose
Den globale industri inden for cel-
lulose, papir og pap forventede en 
vending i 2017. Baggrunden er en 
meget mere snæver balance mellem 
udbud og efterspørgsel for cellulose 
og en fortsat stærk efterspørgsel 
efter emballage og tissue-produkter 
(dvs. toiletpapir, servietter, hus-
holdningsruller, bleer, bind).

Kina var vækstmotoren i den 
globale efterspørgsel efter markeds-
cellulose i 2017 til videreforædling. 
Strammere regler for import af gen-
brugspapir medførte stigende efter-
spørgsel efter andre typer fibre, og 
priserne steg.

Stigende anvendelse af elektro-
nisk kommunikation spillede fortsat 
en vigtig rolle i udviklingen i cel-
lulose- og papirmarkedet. Kapaci-
teten inden for grafisk papir faldt 
som følge af lavere efterspørgsel. 
Der ventes fortsat rationalisering i 
produktionen i 2018, dog i et lavere 
tempo.

Cellulosepriserne steg i 2017, især 
som følge af uplanlagte produktions-
stop, og de højere priser er fortsat 
ind i 2018. Langt den vigtigste fak-
tor i 2017 og første halvår af 2018 
var øget kapacitet inden for bleget 
nåletræ kraftpapir i Sydamerika 
og Asien. I den anden retning trak 
mange uplanlagte afbrydelser på 
grund af mekaniske fejl, langsom 
indkøring af nye anlæg og strejker i 
Brasilien og Chile.

Priserne på grafisk papir og tis-
sueprodukter steg gennem 2017. Den 
globale kapacitet inden for markeds-
cellulose voksede med 4,5 mio. tons 

(+6,9%) i 2017, stigningen skete især 
i Sydamerika og Asien. 

Produktionen og forbruget af 
grafisk papir faldt fortsat på næsten 
alle markeder i 2017, fordi slutbru-
gerne reducerede annoncebudget-
ter for trykte medier og skiftede til 
elektronisk kommunikation. Den 
igangværende stigning i råvarepriser, 
herunder cellulose, kan yderligere 
forstærke faldet i efterspørgsel på 
grafisk papir.

Prognose: Produktionen af cel-
lulose stiger i ECE regionen med 
0,7% i både 2018 og 2019. Opdelt på 
underregioner: Europa +2,3% hhv. 
1,6%. CIS: +0,2% hhv. +1.7%. Nord-
amerika -0,2% hhv. 0.

Produktionen af papir og pap 
stiger med 0,3% i 2018 og med 0,5% 
i 2019. Opdelt på underregioner: 
Europa +0,8% i både 2018 og 2019. 
CIS +0,3% hhv. 1,0%. Nordamerika 
-0,4% hhv. 0.

Energitræ
Forbruget af energitræ i ECE regio-
nen ændrede sig kun lidt i 2017. 

Alligevel skete der betydelige 
stigninger i priserne på træpiller 
i 2017 og starten af 2018 af flere 
årsager. Produktionskapaciteten 
voksede langsommere end ventet, 
efterspørgslen steg især i Storbritan-
nien, Danmark og Holland, og fossile 
brændsler blev dyrere. Desuden kan 
nævnes produktionsforhold i Rus-
land, skovbrande i Portugal og ret 
lav vækst i produktionskapacitet. 

Det ventes at efterspørgslen vil 
stige som følge af højere priser på 
fossile brændsler. Der er også fort-
sat interesse for at udskifte ældre 
kraftværker og fjernvarmeværker, 
opgradere eksisterende varmeanlæg 
og skifte fra kul til biomasse i kraft-
værker.

Nogle analytikere venter at ef-
terspørgslen på træpiller til elpro-
duktion vil nå 45 mio. tons i 2025 
og træpiller til fjernvarme vil nå 24 
mio. tons. I 2017 var forbruget på 15 
mio. tons hhv. 14 mio. tons.

Primærproduktionen af ”fast 
biobrændsel exkl. trækul” i EU28 
steg til omkring 3.941 PJ i 2016, 
2,5% mere end 2015. Forbruget af 
træpiller var 23,4 mio. tons i Europa 
i 2017, 4,6% mere end 2016. Produk-
tionen af træpiller steg med 5,4% 
til 16.4 mio. tons, og importen med 
4,4% til 14.6 mio. tons.

Produktionen af træpiller i CIS 
steg med 21,5% i 2017. Forbruget af 
træpiller i CIS faldt med 5,8% i 2017, 
idet hele stigningen i produktion 
blev eksporteret (eksporten steg 
med 31,9% til 1,8 mio. tons).

Nordamerika producerede 9,6 
mio. tons træpiller i 2017, 3,4% mere 
end 2016. 

Forbruget af energitræ i USA var 
på 2.262 PJ i 2017, kun 0,6% højere 
end i 2016. Forbruget af energitræ 
ventes at forblive uændret i 2019.

Prisen på træpiller steg i Europa i 
2017 og starten af 2018. Priserne på 
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Der er stigende interesse for produk-
tion af CLT plader, både i Europa 
og Nordamerika. Trods meget hype 
omkring CLT i høje træhuse vil de 
fleste plader blive anvendt i lave og 
mellemhøje bygninger. (Foto af byg-
ning i Västerås i Sverige, tegnet af 
C.F. Møller)



 
træpiller til indusrien i Antwerpen, 
Amsterdam og Rotterdam var 50% 
højere i januar 2018 end året før. 
Priserne på træpiller fra Rusland 
faldt svagt i 2017 på grund af sti-
gende produktionskapacitet. Der var 
små ændringer i priserne på brænde 
og piller i Nordamerika i 2017.

Prognose: Produktionen af træ-
piller i ECE regionen vil stige med 
3,5% i 2018 og 5,5% i 2019. Opdelt på 
underregioner: Europa +1,8% hhv. 
+4,3%. CIS: 13,4% hhv. 3,9%. Nord-
amerika +4,1% hhv. 7,9%.

Forædlede træprodukter
Møbelproduktionen havde en værdi 
på 440 mia. $ globalt i 2017. Det er 
20 mia. $ mere end 2016. Værdien af 
den globale handel med møbler var 
145 mia. $. De største importører 
var USA, Tyskland, Frankrig, Storbri-
tannien og Japan.

Tendensen blandt møbelprodu-
center til at flytte produktion til 
lavprisområder tager af på grund af 
stigende automatisering, stigende 
omkostninger i lavprisområder og 
forbrugernes ønske om kortere leve-
ringstider. 

Kina er stadig langt den største 
producent og eksportør af møbler 
globalt, og USA er den største im-
portør. Det hjemlige kinesiske mar-
ked stiger med 10% om året.

Møbelproducenter i højprislande 
som Tyskland og Italien er begyndt 
at eksportere eksklusive møbler 
med høj kvalitet af materialer, fi-
nishing og design. 

Udsigterne for møbelmarkederne 
er gode efter et positivt 2017. Ordre-
indgangen steg i de første fem må-
neder af 2018, i USA således 5% hø-
jere i februar 2018 end året før. Der 
er stigende tendens til online salg af 
møbler samt skift fra løvtræmøbler 
med lang levetid til billige saml-selv 
møbler som kan kasseres efter et 
stykke tid.

Markedet for bygningsartikler 
er vokset støt i USA, og importen 
blev fordoblet fra 2011 til 2,2 mia. $ 
i 2017. Den stigende efterspørgsel er 
resultatet af et stærkt boligbyggeri, 
økonomisk vækst, god forbrugertil-
lid og god beskæftigelse. Bygnings-
artikler går også frem i Europa.

De gode markeder for bolig-
byggeri i ECE regionen medfører 

stigende import af forarbejdede 
træprodukter, selvom mængderne 
stadig er et stykke under toppen fra 
2006.

Produktionen i Nordamerika af 
limtræ, I-bjælker og lamineret finer-
træ (LVL) er steget betydeligt fra 
2010 til 2017, især som følge af sti-
gende nybyggeri. 

Tyskland, Østrig og Schweiz stod 
for 70% af den globale produktion 
af krydslamineret træ (CLT) i 2017. 
Produktionen i Europa ventes at 
stige til omkring 1,78 mio. m3 i 2020. 
Trods hypen omkring CLT til kon-
struktion af høje træhuse, anvendes 
hovedparten i den nærmeste frem-
tid formentlig i lave og mellemhøje 
bygninger.

CLT er i stigende grad populært i 
Nordamerika som et ekko af udvik-
lingen i Europa. I starten af 2017 var 
der to CLT producenter i Canada og 
tre i USA, men adskillige CLT anlæg 
er under indkøring, under anlæg el-
ler under planlægning. Det skønnes 
at det potentielle marked for CLT 
alene i USA kan være mellem 2 og 
10 mio. m3 – mere end det samlede 
globale marked i dag.
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Miljø og klima i top
Vigtigt politisk emne
Miljø- og klimapolitik er blevet et 
vigtigt emne for vælgerne. En me-
ningsundersøgelse fra december 
viser at 36% mener at miljø- og 
klimapolitik er et af de tre vigtigste 
emner.

Sundhedspolitik får også 36%, 
mens udlændingepolitik ligger lige 
efter med 33%. Herefter følger so-
cialpolitik med 27%, mens der er 
19% på kriminalitet og retspolitik, 
uddannelsespolitik og økonomisk 
politik.

For kun et år siden lå miljø og 
klima på en 5. plads med 21%. I lø-
bet af året er det altså rykket op, og 
der kan peges på flere årsager. 

Den varme sommer har vist et 
eksempel på et andet klima (selvom 
et enkelt år ikke er et sikkert tegn). 
Der har været mange politiske ud-
spil om miljø og klima, bl.a. vind-
møller, elbiler, urørt skov, drikke-
vand og plasticposer. 

Når politikerne tager emner op 
har det tendens til at engagere væl-
gerne – men politikerne plejer også 
at tage bestik af hvad der optager 
vælgerne.

Jyllandsposten bemærker således 
at under åbningsdebatten i Folke-
tinget i oktober blev der sagt grøn 
mere end dobbelt så mange gange 
som udlændinge. Bare halvvejs i 
debatten var det blevet til mere end 
150 gange grøn.

At miljø og klima er rykket højt 
op er umiddelbart en lille fordel for 
venstrefløjen ved det kommende 
folketingsvalg. En tidligere menings-
måling har vist at 50% af vælgerne 
mener at en socialdemokratisk re-
gering er bedst til miljø og klima, 
mens kun 25% peger på en borgerlig 
regering (og 25% ved ikke).

Forskel mellem partier
Opdeler man svarene på partier 
er det nok ikke overraskende at 
venstrefløjens vælgere lægger mere 
vægt på miljø og klima. Listen her-
under viser hvor stor betydning 
partiernes vælgere tillægger miljø og 
klima samt to andre vigtige emner:

Venstrefløjen
Socialdemokratiet: Miljø og klima 
får en 3. plads, 37%. Andre vigtige 
emner: sundhedspolitik 47% og so-
cialpolitik 39%.

Radikale: Miljø og klima 1. plads, 
62%. Andre emner: sundhedspolitik 
36%, uddannelsespolitik 35%.

SF: Miljø og klima 1. plads, 64%. 
Andre emner: socialpolitik 47% og 
sundhedspolitik 41%.

Enhedslisten: Miljø og klima 2. 
plads, 59%. Andre emner: social-
politik 60%, sundhedspolitik 42%.

Alternativet: Miljø og klima 1. 
plads, 78%. Andre emner: social-
politik 33%, sundhedspolitik 26%.

Borgerlige
Venstre: Miljø og klima 6. plads, 
24%. Andre emner: sundhedspolitik 
32%, økonomisk politik 30%.

Dansk Folkeparti: Miljø og klima 
4. plads, 18%. Andre emner: udlæn-
dingepolitik 72%, sundhedspolitik 
38%.

Liberal Alliance: Miljø og klima 5. 
plads, 22%. Andre emner: skattepoli-
tik 56%, økonomisk politik 50%.

Konservative: Miljø og klima 2. 
plads, 36%. Andre emner: skattepoli-
tik 39%, økonomisk politik 33%.

Nye Borgerlige: Miljø og klima 7. 
plads, 12%. Andre emner: udlændin-
gepolitik 86%, kriminalitet og rets-
politik 45%.

sf

Kilder

www.altinget.dk 17.12.18, Jyllandsposten 
17.12.18.

Målingen er foretaget af Norstat Dan-
mark A/S for Altinget og Jyllandspo-
sten blandt et repræsentativt udsnit af 
befolkningen på 1220 personer i pe-
rioden 6.-11. december 2018. Svarper-
sonerne kunne udpege 3 vigtige em-
ner på en liste med 17 mulige. Den 
statistiske usikkerhed på svarene for 
alle partier under ét er 2,8%.
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Storjagt ved Hovborg
Kronvildt reduceres
Der blev afholdt en storjagt på kron-
vildt i Hovborg-Vorbasse området 
søndag d. 16. december. Man vil 
nedbringe bestanden fra de omkring 
1000 stk i dag til mellem 500 og 700.

Flere plantager, bl.a. Fromsseier, 
er gået sammen om en fælles jagt, 
og det betyder at jægerne kan ned-
lægge flere dyr. Men det er også 
en fordel for krondyrene, fordi de 

får længere perioder med fred når 
jagten afholdes i et stort område på 
én gang.

Der er et bredt ønske om at 
nedbringe bestanden. I skovene 
laver de omfattende skrælning, og 
der er også store markskader hos 
nogle landmænd. Det understreges 
at langt de fleste sætter pris på at 
der er dyr i området, det er bare et 
spørgsmål om antallet.

Kilde: JydskeVestkysten 14.12.18

Den kommende valgkamp vil måske byde på debat om bl.a. flisfyring, skov-
rejsning, urørt skov, biodiversitet samt kulstoflagring i skovtræer og i træpro-
dukter.



 

Af Louise Berg *)

Forsøg med brug af heste 
til udslæbning i en lille, 
kuperet skov med mange 
stier.

Heste kostede omtrent det 
samme som en maskine. 

Hestene havde en fordel 
på smalle, stejle lokaliteter.

 
Der blev bogstavelig talt brugt 
hestekræfter, da Lyngby-Taarbæk 
Kommune fik udført naturpleje i den 

bynære skov Troldehøj i sommeren 
2018. Målet var at afprøve brugen 
af arbejdsheste til udslæbning af 
træstammer som et alternativ til 
udkørsel med maskiner.

Forsøgets rammer
Opgaven bestod i fældning og 
udkørsel af både småopvækst og 
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Arbejdsheste i 
kommunal skovdrift

Den jyske hest Mia Maja på arbejde med udslæbning af træstrammer.



 

større træer af primært ahorn, for 
at skabe bedre livsbetingelser for 
skovens oprindelige bestandstræer. 

For at kunne foretage en uviden-
skabelig, men dog omtrentlig sam-
menligning, blev den 4 ha store skov 
opdelt i to lige store dele. I den ene 
del blev der foretaget udkørsel med 
mindre maskiner (minilæsser), mens 
udslæbningen i den anden del skete 
med arbejdsheste. 

Ønsket om at afprøve brugen 
af arbejdsheste opstod, fordi kom-
munen stod med en stedvis svært 
tilgængelig skov bestående af ku-
peret terræn med mange smalle 
trampestier.

Hestens fordele som 
skovarbejder
En fordel ved at bruge heste til 
udslæbning i skoven er, at hesten 
færdes nemt på de smalle og stejle 
skovstier uden at ødelægge de bli-
vende træer eller forårsage traktose 
af skovbunden. Anvendelse af heste 
er således en skånsom arbejds-
metode på skovens mest udsatte 
steder. 

Derfor blev hestene også valgt 
til at foretage udslæbningen af fæl-
dede træstammer omkring skovens 
fortidsminde. Endelig havde den 
lille bynære skov stor bevågenhed 
blandt de lokale borgere, så en stille 
udførelse af opgaven var en fordel.

Den Jyske Hest – en truet 
dansk husdyrrace
Heste som arbejdskraft i skoven har 
eksisteret i århundreder, men i dag 
bruges metoden sjældent. At benytte 
levende trækkraft er hverken en 
ufarlig eller let tilgængelig metode. 

Typisk tager det 5-6 år at ud-
danne en stabil arbejdshest, for-
tæller Jack Nielsen, der stod for 
udslæbningen med hestene. Han er 
en af de få i landet, der stadig ud-
danner og bruger sine jyske heste til 
skovarbejde. 

Den Jyske Hest var tidligere en 
meget brugt arbejdshest. Frem til 
traktorens indtog omkring 1950 var 
der flere hundrede tusinde eksem-
plarer i Danmark. I dag er der kun 
omkring 1000 tilbage.

Driftsøkonomi og levende 
naturformidling
Forsøget viste, at fældning og ud-
slæbning af træstammer kostede 
omtrent det samme i hver af de to 
skovdele. Begge metoderne blev 
anvendt i tørt vejr. 

Hestene havde en fordel på de 
smalle, stejle lokaliteter, hvor det 
normalt kan være svært at komme 
frem. Modsat er maskiner ofte mere 
effektive på de større og mere plane 
flader.

Et andet aspekt i projektet var 
brugen af hesten som levende na-

turformidler. I forsøget på Troldehøj 
viste det sig, at hestene havde en 
stor oplevelsesmæssig værdi for 
skovens publikum. Adskillige skov-
gæster gned øjnene en ekstra gang, 
da de fik øje på arbejdende træk-
heste i deres lokale skov, og mange 
gav udtryk for, at de havde fået en 
positiv oplevelse. 

Der var ingen tvivl om, at hestene 
fungerede godt som et levende for-
midlingsværktøj, der var med til at 
italesætte og skabe interesse og for-
ståelse for kommunal skovdrift og 
skovens natur- og kulturhistorie.

Sammenlagt viste forsøget, at 
arbejdshesten kan have sin beret-
tigelse i skovbruget, når der er brug 
for skånsom udkørsel på svært til-
gængelige steder. Især hvis der sam-
tidig er et ønske om at kombinere 
arbejdet med en formidlingsindsats.

Kilder

Interview: Jack Nielsen, Foreningen for Ar-
bejdsheste, juli 2018.

Bo Fritzbøger (1994): Kulturskoven, Dansk 
skovbrug fra oldtid til nutid, Gyldendal.

*) Louise Berg er landskabsarkitekt i 
Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for 
Arealer og Ejendomme.
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DRIFTSTEKNIK

På vej til næste læs smages der lidt 
på den grønne skov.

Arbejdshesten Thor venter tålmodigt, mens fældet ahornopvækst fastgøres in-
den udslæbning.



 

Af forstkandidat  
Claus Buhl Sørensen

Simpel demonstration af 
hegn af forskellige træsorter.

Ubehandlet dansk 
douglas og lærk er bedst, 
gran er udmærket, og alle 
arter fungerer fint efter 15 
år. Skovfyr er uegnet med-
mindre det er trykimpræg-
neret.

Det er afgørende at bræt-
tet monteres med marvsiden 
udad. Det ved mange hånd-
værkere ikke.

Hegnets brædder bør være 
i god afstand fra jorden.

Dansk gran og lærk er 
væsentlig billigere end 
trykimprægneret skovfyr. 
Der må være mulighed for 
bedre afsætning af dansk 
nåletræ.

Her i sommers var det 15 år siden, 
der var Have- og Landskabsmesse i 
Slagelse. Ved den lejlighed præsen-
terede jeg forskellige ting. 

Jeg pegede på robinie som en ny 
træsort til brug i have og landskab. 
Og jeg slog også et slag for at vore 
egne nåletræer er et godt alternativ 
til trykimprægneret træ.

I det store perspektiv er det vel 
gået OK med introduktionen af ro-
binie. Jeg blev ikke selv rig på det, 
men ser robinie anvendt mange og 
fornuftige steder – hegn, legepladser 
o.lign. Alt sammen anvendelser hvor 
robinien fortrænger trykimprægne-
ret og / eller tropisk og/eller andre 
materialer.

(Robinie, Robinia pseudoacacia, 
stammer fra det østlige USA og 
plantes mest i haver og parker. Den 
hører til ærteblomstfamilien og har 
derfor bakterieknolde på rødderne. 

Den kendes på lange klaser med 
hvide blomster, sammensatte blade 
med 6-7 småblade, og stærkt furet 
bark. Pæle mv. af robinie er som 
regel importeret, bl.a. fra Sydøst-
europa. Red.). 
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Efter 15 år
- hvordan klarer hegnet sig

Fig. 1. Demohegn efter 15 år med skovfyr, lærk, douglas, gran.



 
Forbrug af nåletræ
Forbruget af (importeret) trykim-
prægneret træ er stadigt stort, og 
det i en situation hvor danske skove 
er alvorligt bagud med hugst. Den 
samlede tilvækst er opgjort til 6,8 
mio kbm, mod en hugst på kun 3,6 
mio kbm. 

Ser vi alene på nåletræ var den 
gennemsnitlige hugst i perioden 
2006 til 2016 på 2.255 mio. kbm. 
En hugst der, spredt jævnt på de i 
alt 295.000 ha med nåletræ, giver 
en gennemsnitlig hugst på kun 7,6 
kbm/bevokset ha. (Det er ikke sært, 
at politikere ser et handlerum for 
uproduktiv naturskov).

Der er gjort flere forsøg på at 
promovere dansk dyrket nåletræ. 
Ovenstående tal viser, at markedsfø-
ring ikke helt har slået til. 

Forsøg med flere arter
I Slagelse viste jeg nogle eksempler 
på hvordan man med fornuft kunne 
konstruere et hegn. Fællesnævnerne 
var jordfaste stolper af robinie. 
Selve hegnsfladen var forskellige 
konfigurationer af (høvlet) gran 
(symptomatisk nok ikke dansk gran, 
der ikke var tilgængeligt i handlen, 
men importeret gran).

Et andet element var fremvis-
ning af brædder af de mest gængse 
nåletræarter herhjemme: Rødgran 
(som repræsenterede Picea-arterne), 
douglasgran, lærk (repræsenterende 
Larix) og endelig til skræk og advar-
sel skovfyr (der sædvanligvist og 
klogeligt forhandles i trykimpræg-
neret stand). Man kan notere sig, at 
ædelgraner (Abies) ikke er repræ-
senteret

Alle træarterne blev vist både 
som kantede som ukantede bræd-
der. De kantede brædder var den 
sædvanlige savværkskvalitet. Alle 
brædder er sidebrædder, d.v.s. 
stokken har leveret både et centrum-
udbytte og brædder. Stokken var 
udnyttet, så der var splinttræ på 
alle kanter af brædderne. 

Alle disse brædder blev savet på 
Grønagergård savværk fra dansk 
dyrket træ. Brædderne blev afhentet 
nysavet, altså friske, og monteret 
uden forudgående tørring.

Jeg har haft stor fornøjelse af 
vise disse ”demo plankeværker” 
frem. Folk har især været interesse-
ret i hvordan man kunne se forskel 
på træarterne. Det var dengang 
brædderne var nye, og reelt kun 
viste om de var pæne eller ej. (Som 
så ofte før, når vi har markedsført 
dansk nåletræ).

Montering af  
plankeværkene
Bortset fra de lejligheder, hvor jeg 
har haft de to plankeværker med til 
fremvisning, har de begge stået frit 
eksponeret mod syd. Plankeværkene 
er monteret på 2 stolper af robinie. 

Det enkelte bræt er skruet på 
med 2 skruer på hver af de 2 revler 
af douglas. Brædderne blev monte-
ret uden formildende omstændig-
heder – simpel rå og våd savvare, 
ingen beskyttelse af endeflader og 
ingen overfladebehandling. Se fig. 1.

Alle brædder er – som praksis 
også er det – planskårne ex marv. 
D.v.s. siderne på brættet kan beskri-
ves som en tangent skåret ud fra 
stammens cirkel. Alle brædder sid-
der med topenden opad. Hver træ-
art er repræsenteret ved 2 brædder: 
Et bræt der er retvendt (d.v.s. med 
marvsiden eksponeret) og et der er 
”vrangvendt” (d.v.s. med splintsiden 
eksponeret).

(Hegnet med Kalmarbrædder, er 
lavet på samme måde, men her er 
det konsekvent marvsiden, der ven-
der frem).

Iagttagelser (eller resultater, 
om man vil)
Nu – 15 år efter de blev lavet – er 
der lidt udsagnskraft at hente. For-
søget er vel det professor Henriksen 
kaldte et ”Tastversuch”. Altså uden 
stor statistisk udsagnskraft, men 
dog så enkelt og gennemskueligt, at 
konklusionerne må appellere til en-
hver med sund fornuft.

Retside og vrangside
Det gør en forskel, om et bræt er 
retvendt eller ej. Det gælder uan-
set træsort. Er et bræt vendt med 
splintsiden eksponeret, får det væ-
sentligt flere ridser og revner, end 
det bræt, der er retvendt (altså har 
kernesiden eksponeret).

Revner og ridser er ikke kun flere 
på splintsiden, de er også bredere 
og dybere. Forholdet vil have betyd-
ning ved en evt. overfladebehand-
ling. Er det splintsiden, der er eks-
poneret, må man forudse flere og 
hyppigere overfladebehandlinger for 
at holde samme udseende som på 
de retvendte brædder, hvor marv-
siden er eksponeret. Se fig. 2.

Er et bræt vendt med vrangsiden 
/ splintsiden frem, vil det have en 
kortere levetid end et bræt der eks-
ponerer retsiden. Revner og ridser 
vil optage vand (regn, dug) i væske-
form. Vandet optages i træet (vand 
bliver en del af vedmolekylet – der-
for kvældning). 

For vandet er eneste vej væk fra 
brættet som damp. I den tid, der går 
med fordampning er der så rigeligt 
med vand til stede, at rådsvampe 
kan leve og spise lidt mere af træet.

Forholdet gælder også (måske 
endnu mere) for malede brædder. 
En malingsfilm vil hæmme udtørring, 
så svampene vil have vand til rådig-
hed i længere tid.

Det er værd at bemærke sig, 
at – bortset fra skovfyr – fremstår 
brædderne stadig hele og skarpkan-
tede, uanset om der er splinttræ på 
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Fig. 2. Vrangsiden (splintsiden) vender ud på bræt til venstre, retsiden (marv-
siden) vender ud på bræt til venstre.



 
alle kanter. Det gælder de firskårne 
brædder, og det gælder også splint-
veddet på de ukantede kalmarbræd-
der.

God afstand til jord
Det har altid været god latin at 
holde sine brædder fri af jord. Såle-
des også gjort her. Men. Man skal 
være opmærksom på at jord synes 
at ”vokse op” omkring stolper og 
under hegn. Som det tydeligt ses, 
også her, se fig. 3.

Til trods for at begge plankevær-
ker blev monteret fri af jord, er alle 
brædder – uanset art – præget af 
fugten fra jorden.

Hvis man ønsker at plankeværket 
skal holdes tæt mod jord, er en 
løsning at montere et, eller bedre 
2 brædder som et vandret ”skørt” 
under de lodrette brædder. De vand-
rette brædder betragtes så som en 
sliddel, der skiftes en til to gange i 
hegnets levetid.

På fig. 4 ses et eksempel på et 
sådant skørt. Øverst en vandnæse 
(douglas, retsiden op), herunder et 
vandret liggende bræt (gran). 

Bemærk: Kun det øverste af 2 
brædder i skørtet er synligt, det 
nederste er overvokset af jord og 
græs. (Dimension 20 x 120 mm).

Rå savflade eller høvlet
Et andet eksempel på plankeværk, 
nærved, er vist med forskellige kon-
struktive tiltag. Et af disse tiltag er, 
at det er fremstillet af høvlet gran. 
Et høvlet bræt forventes alt andet 
lige at have længere levetid end et 
råt savet bræt. Det kan dog hverken 
af- eller bekræftes i dette forsøg.

Der er ganske stor forskel på hvor 
hyppigt et bræt besøges af hvepse, 
alt efter om brædderne er høvlet 
eller ej. Uden at der hverken er målt 
eller talt hvepse, er det evident, at 
et høvlet bræt besøges af hvepse 
langt hyppigere og i længere tid, 
end et bræt med savflade. 

(Hvepse ”græsser” cellulose til at 
bygge deres hvepsebo af. De generes 
åbenbart af den ”uld” der er på 
savflader).

Farve eller affarvning om 
man vil
Som nævnt er ingen af brædderne 
overfladebehandlet på nogen måde. 

Da brædderne var nye, kunne 
der fortælles lange historier om 
den pæne og altid lyse gran med 
de mange små knaster, kernen og 
de smukke knaster i douglas, samt 
kerne og knaster med ”sørgerand” 

hos lærk. Endelig var der skovfyrren 
med skuffende lidt kerne, og de meget 
markerede knastgrupper arrangeret 
alene efter træets grenkranse.

De meget ihærdige kunne også 
lugte forskel på træsorterne. - Det 
kan man ikke mere.

Nu, efter 15 års eksponering for 
sol og regn, må man erkende, at det 
er blevet svært at se forskel på træ-
sorterne. Alle synes de at have fået 
samme smukke grå farve, som med 
tiden kommer til os alle. Farven / 
afblegningen er ganske jævn (uanset 
træsort), og man skal stadigt tæt-
tere på for at identificere de enkelte 
træsorter.

For- og bagside
Som bekendt er der både for- og 
bagside på et hegn. Forsiden (som jo 
altid er den, der er lavet til at være 
synlig og pæn) er beskrevet ovenfor. 
Lidt anderledes er det med bagsiden.

Bagsiden af hegnene vender mod 
nord, og de står ca. 6 m fra et le-
vende hegn (hegnet med firskårne 
brædder). Bagsiden har derfor som 
hovedregel været i læ, og den har 
f.eks. ikke taget imod slagregn o.lign. 

Alt andet lige er mikroklimaet på 
bagsiden koldere og med en højere 
luftfugtighed. Det ses også på bræd-
derne.

Igen er brædderne af skovfyr 
angrebet af råd, hvad der også var 
forventeligt. Særligt bemærkes det, 
at lige over den vandrette revle er 
råddet udtalt.

Noget lignende, omend mindre 
udtalt, ses også på gran.

Hverken douglas eller lærk viser 
tegn på råd ved revlen. På hegnet 
med de firskårne brædder er revlen 
(douglas) da også i fin stand.

Anderledes for hegnet med Kal-
marbrædder. Her er der i tidens løb 
vokset buske op. Buske, der nu har 
grene, som læner sig op ad hegnets 
bagside. 

Selvom hegnets forside ser godt 
ud (ex. skovfyr), er brædderne på 
bagsiden angrebet af råd ved rev-
len. Selve revlen er også angrebet 
af råd, og til trods for den pæne for-
side forventes det, at denne sektion 
indenfor få år skal udskiftes fordi 
revlen svigter.

Som tidligere nævnt er revlerne 
af savskåret douglas. Revlen – der 
jo er vandret – er en almindelig 
savskåret lægte med rektangulært 
tværsnit. 

Et andet hegn (samme alder og 
eksponering) har rhombeformede 
revler (stadig douglas), så vand 
kan løbe fra beklædningen. - Her 
ses der ingen problemer, hverken 
på revlerne eller de lodrette (gran)
brædder.
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Fig. 4. Eksempel på et skørt placeret 
under lodrette brædder – skørtet kan 
udskiftes når det rådner.

Fig. 3. Jorden har tendens til at 
”vokse op” omkring det nederste af 
hegnet, og det forringer levetiden.
(Her douglas).
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Holdbarhed
Og hvor godt holder de forskellige 
træsorter efter 15 år? Den meget 
korte konklusion er, at det viser for-
søget endnu ikke.

Træarterne gran, douglas og lærk 
synes alle at være i god form. Der 
er tillid til, at skruerne stadig holder 
dem fast, og at de teknisk kan fun-
gere en rum tid endnu.

Betragtet fra den eksponerede 
forside, kan der ikke ses nogen 
forskelle i den naturlige varighed 
af de tre forskellige træsorter gran, 
douglas og lærk. Se fig. 5.

Brædderne af skovfyr har det 
skidt. Ret beset er det flere år siden 
de stadig kunne opfylde en teknisk 
mission. Brædderne er ved at falde 
af, og træ rådner omkring skruerne. 
Hvor de øvrige træsorter er jævnt 
grå, er skovfyrren broget i sort (ker-
netræ) og gråt, hvor der stadig er 
splinttræ tilbage.

Sammenfatning
De forskellige træarters kvalitet – til 
beklædning af hegn – er vurderet. 
Konklusionerne vil gælde ikke kun 
for hegn i det åbne land, men i alle 
anvendelser hvor træet er ekspone-
ret mod vejret, men fri af jord. Altså 
også for anvendelse til beklædning 
af, f.eks. en carport, klimaskærm, 
stern- og udhængsbrædder på bebo-
elseshuse o.m.a.

Det bør mane til eftertanke, at – 
uanset træsort – vil den forventede 
levetid være stærkt påvirket af, om 
håndværkeren nu vender brættets 
ret- eller vrangsiden frem. Efter min 
erfaring, er det de færreste tømrere, 
der kender forskel på ret og vrang. 
Desuden laves en række produkter, 
f.eks. klinkbrædder, konsekvent, så 
hver andet bræt vil vende forkert. Vi 
har altså en byggeindustri, der ikke 
forvalter vort materiale optimalt.

Det er værd at bemærke sig, at 
evt. indhold af splinttræ, ikke har 
nogen betydning (målt på 15 års 
funktionstid og stadig ex. skovfyr).

Afstand til jord / grund, må ikke 
undervurderes. Det anbefales som 
minimum at holde 25 cm ś afstand 
til jord. (Og det er et minimum).

Levetiden for et bræt anvendt til 
hegn eller klimaskærm er ikke af-
hængig af forudgående tørring.

Det har åbenbart ingen betydning 
for varigheden, om et bræt er høvlet 
eller ej. I visse situationer f.eks. bør-
nehaver og skoler, bør man måske 
undgå høvlet træ p.g.a. hvepse

Uanset træsorten, så udjævner 
farven sig, så det er svært at iden-

tificere træsorten. (Man kan undre 
sig over, at det er mere legalt at 
have grå teaktræsmøbler i haven, 
end at have et gråt plankeværk).

Mange hegn står i skel, og de 
konstrueres med henblik på kun 

den ene side. Hegnene står så i en 
anvendelse, hvor man kun beher-
sker den ene side af hegnet. Det er 
værd at bemærke sig, at revler og 
bagsiden kan være lige så udsatte 
som de jordfaste stolper.
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Fig. 5. De fire afprøvede træsorter, øverst gran og douglas, nederst lærk og 
trykimprægneret skovfyr.



 
De forskellige træsorters  
varighed:
For de fleste træsorter er der (efter 
15 år) ikke nogen endelig konklu-
sion.

Douglas og lærk synes begge at 
klare sig godt, og på samme niveau.

Gran viser lidt svaghedstegn, 
men alene hvor konstruktionen la-
ver en fugtfælde. Dette ses tydeligt 
lige der hvor brættet er monteret 
mod den vandrette revle. Anvendt i 
en konstruktion, hvor den ikke på-
virkes af vand fra ”bagsiden”, f.eks. 
på et hus, er der indtil videre ingen 
forskel mellem de tre.

Ubehandlet skovfyr er klart de-
klasseret til anvendelse udendørs. 
(Næppe overraskende).

Og hvad så?
Nu er der så igen en skovmand, 
der har skrevet til andre skovfolk 
om, hvor gode vi og vores træer er. 
Ganske som sædvanligt har vi så 
rigeligt skovressourcer til at levere 
et teknisk og miljømæssigt godt 
alternativ til det (importerede) tryk-
imprægnerede træ.

En væsentlig erfaring fra forsøget 
er, at den kvalitet (=evne til at bære 
en malingsfilm og varighed), som 
slutbrugeren vil opleve, er stærkt 
afhængig af hvordan det enkelt bræt 
er vendt.

Jeg har kigget lidt på markedspri-
ser for det bræt, der i hovedsagen 
er beskrevet ovenfor. 25 X 150 mm. 

Relative detailpriser på brædder. 
Gran = 100.
Gran 100
Skovfyr 100
Lærk 128
Skovfyr, trykimpr. 140
Douglas 141

Der er tale om dansk dyrket træ, 
bortset fra skovfyrren, hvadenten 
den er imprægneret eller ej. Det 
bemærkes, at den trykimprægne-
rede skovfyr koster på niveau med 
douglas. Den imprægnerede skovfyr 
er belastet af flere procesomkost-
ninger end douglas, (tørring før 
imprægnering, imprægnering – pro-
ces og middel – og tørring efter 
imprægnering).

Det kan ikke være prisen, der er 
problemet.

Ovenstående ”Tastversuch” viser, 
at alternativerne til trykimprægne-
ret træ ikke kun er kernetræarterne 
lærk og douglas, men at vore graner 
(Picea sp.) kan og bør kunne er-
statte trykimprægneret træ. 

Vi importerer årligt mellem 
200.000 kbm og 250.000 kbm tryk-
imprægneret nåletræ. Alle disse 
kbm er hugget i en skov udenfor 
Danmark. Omregnet til råtræ, drejer 
det sig om 400 – 500.000 kbm råtræ. 

Mængden må være interessant 
for skovbruget, der tydeligvist 
har svært ved at afsætte træ nok. 
Mængden bør også være en interes-
sant mérproduktion for savværkerne.

Skulle vi så se at komme i gang.
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En detail note
- trækæden har fejlet
Djævlen bor jo i detaljen.
En gang talte man om trækæden - d.v.s. den samlede række af aktører lige 
fra skov, skovning og transport, oparbejdning og intern transport på 
savværket, videre over håndtering og lagring ved distributør, og endelig 
behandlingen af træet ved den håndværker, der monterer det pågæl-
dende træprodukt.

I enden af trækæden er så eventuelt en overfladebehandling, slutbru-
gerens forvaltning af træproduktet, og herunder ikke mindst, hvordan det 
udtjente træprodukt bortskaffes.

På fig. 6 ses et eksempel på, at trækæden har fejlet et eller andet sted. 
Billedet viser toppen af lærkebrædderne. Bemærk det vrangvendte lær-
kebræt til højre i billedet. (Det er formodentlig irrelevant, både at det er 
lærk og at brættet er vendt med vrangen ud). 

En gang efter plankeværket blev eksponeret, sås der er en tendens til 
fugtophobning (ses som mørkfarvning), lige netop i toppen af brættet, og 
lige netop i brættets splint. Det bemærkes også, at det kun var splinten 
på den ene kant af brættet. 

Det er derfor ikke træsorten eller brættet som sådan, der noget galt med.
(Det bemærkes så også, at kernen ikke synes at være angrebet).
Den mest sandsynlige forklaring er, at træet (stokken, brættet), i et 

eller andet procestrin fra skov til (og med) montering plus den senere 
håndtering i forbindelse med fremvisninger, har fået en mekanisk skade.

Uanset hvor, fejlen er sket, vil en slutbruger stå med et problem.

Bræt og brædder
I artiklen skrives bræt med t og 
brædder med d – er det virkelig 
korrekt?  Retskrivningsordbogen 
skriver herom:

Bræt som et fladt stykke tømmer: 
Et bræt, brættet, flere bræd-
der. Det gælder også i sammen-
sætninger som bræddeskur og 
bræddestabel.

Bræt som en forarbejdet gen-
stand: Et bræt, brættet, flere 
brætter. Det gælder også i sam-
mensætninger som skærebræt, 
skærebrættet, flere skærebrætter.

Man ser nogle gange ordet 
brædt som ender på dt. Denne 
stavning indgår ikke i Retskriv-
ningsordbogen. (Og hvis man 
skriver i Word med autokorrektur 
er programmet så venligt at rette 
brædt til bræt).

Fig. 6. Brættet til højre har fået en 
mekanisk skade i toppen og er der-
med langt mere udsat for råd.
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Mosbegroet! 
Mossers formering
En tur i skoven på en tåget februar-
dag kan være en lidt trist fornøjelse. 
Men for en vaskeægte naturhistori-
ker er naturen aldrig kedelig. Næ-
sten aldrig. Der er jo stadig masser 
at kigge på - mos for eksempel! 

Og det er jo nogle lette, små stør-
relser at have med at gøre. De er 
grønne, og de kan lave fotosyntese, 
dvs. at de kan vokse på kærlighed, 
kildevand, lidt kuldioxid og solens lys. 

De har ikke egentlige rødder og 
kan derfor altid plukkes op fra un-
derlaget uden større besvær. Mang-
len på rødder er forklaringen på, at 
mosser især findes på steder med 
en vis fugtighed. Vandet skal nemlig 
optages direkte igennem bladene. 

Ellers er mosserne især karak-
teriseret ved at have et umådelig 
ulogisk sexliv. 

Mosser har to forskellige tilstands-
former, akkurat ligesom vi har. Hvis 
vi vel at mærke er villige til at accep-
tere, at vore sæd- og ægceller er en 
slags bittesmå mennesker. 

Æg- og sædceller har vi jo rigtig 
mange af, og de lever et hjernelamt, 
encellet liv, indtil de smelter sammen. 
Mosserne gør det lidt anderledes. 

Mossernes æg- og sædceller 
begynder som små, vindspredte 
sporer, der åbenbart har det væl-
dig fint hver for sig. De glemmer 
således alt om at smelte sammen 
og vokser hver især op til de store 
grønne mosplanter, vi møder i natu-
ren. Dem kalder man gametofytter 
(kønscelle-planter). 

Først på dette sene tidspunkt fin-
der gametofytterne ud af, at de ikke 
bare kan køre deres eget løb. Han-
nen afskiber derfor nogle sædceller 
med svingtråde. Hunnerne lægger 
æg, som sædcellerne kan svømme 
hen til, når vejret er vådt og fugtigt. 

Endelig får vi dannet et sam-
mensmeltet individ, produktet af en 
hun og en han. Det kalder man en 
sporofyt, og den ligner overhovedet 
ikke en mos, men snarere en slags 
svamp. 

Den vokser som parasit oven 
på moderplanten. Efter et stykke 
tid begynder den at danne sporer, 
som spredes med vinden, og spo-
rerne begynder forfra og danner de 
grønne gametofytter.

Ude i vinterskoven kan man hel-
digvis nøjes med at betragte og fo-
tografere de mange forskellige arter 
uden at spekulere på deres kønsliv. 

På træstammerne vokser fx en 
tæppelignende mos med lange, 
smalle skud. Den kaldes cypres-mos 
og er yderst almindelig. 

Nede i bunden af nåleskoven fin-
der man store bløde puder af arten 
almindelig fedtmos. Den er meget 
velegnet til juledekorationer. I Midt-
jylland høster man den til eksport! 

Og sådan kan man blive ved. Der 
er mosser overalt, og selv om mange 
af dem er svære at kende fra hinan-
den, er de egentlig meget dekorative.

Tekst & fotos: Morten D. D. Hansen, 
mortendd@molslab.dk 
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Lærk og lærke 
Navnelighed er tilfældig
Et af skovens træer hedder lærk. Og 
en af de almindelige fugle hedder 
lærke – fx sanglærke. At træet og 
fuglen hedder næsten det samme er 
en ren tilfældighed, som også findes 
på andre sprog.

Lærk kommer fra tysk Lärche. Det 
kan føres tilbage til latin Larix som 
igen har det fra græsk láriks.

Det samme ord kendes på andre 
sprog: engelsk larch, svensk lärk, 
norsk lerk, islandsk lerki, nederlandsk 
lork, spansk alerce eller larice, portu-
gisisk larico, italiensk larice, rumænsk 
laricele, esperanto lariko. 

Fransk bruger et helt andet ord, 
mélèze.

Lærke kommer fra fællesger-
mansk (dvs. den sprogstamme som 
blev talt i Nordeuropa fra år 2000 
fvt. til 200 evt.) hvor det hed laiwa-
zikon. Det er afledt af en lydefterlig-
nende stamme laiwaz. 

Det samme ord kendes på andre 
sprog: engelsk lark, tysk Lerche, 
svensk lärka, norsk lerke, islandsk 
lævirki, færøsk lerkur, finsk leivo, 
nederlandsk leeuwerik, portugisisk 
laverca. 

Flere romanske sprog bruger 
ord afledt fra latin alauda, således 
fransk alouette, italiensk allodola og 
spansk alondra. 

Kilder: Nudansk ordbog, Wikipedia

Cypres-mos Almindelig fedtmos  



 

Af Jette Bredahl Jacobsen,  
Københavns Universitet

På globalt plan ser vi et sti-
gende forbrug af biomasse. 

Skovene kan levere dette 
produkt – men der er en 
risiko for at det sker på be-
kostning af kulstoflageret i 
skoven.

I danske skove er det mit 
bud at problemet er lille – 
og at det vil være muligt at 
dokumentere dets størrelse. 

Som medlem af Klimarådet har jeg 
været med til at argumentere for, 
at man ikke nødvendigvis kan an-
tage, at biomasse fra skove altid er 
en CO2-neutral energikilde, som vi 
bør bruge i stigende omfang i kraft-
varmesektoren til at erstatte fossil 
energi. 

Der er mange argumenter både 
for og imod, og nogle er mere gen-
nemdokumenterede end andre. Her 
vil jeg gerne benytte lejligheden til 
at uddybe de argumenter, som har 
med skovdrift at gøre, ud fra en 
økonomisk synsvinkel.

Lagring og anvendelse af 
træ
Skov og trævækst rummer i rela-
tion til klima mange positive sider. 
Træ optager som bekendt CO2 fra 
atmosfæren, som frigives igen, når 
træet brændes af eller rådner. Men 
det udgør et vigtigt lager fordi det 
er bundet i en periode – hvis man 
ellers hele tiden sørger for, at der er 
træ tilbage i skoven. 

Derfor er der et kulstof-trade-off 
mellem på den ene side at lagre 
mest muligt kulstof i træer (og træ-
produkter), og på den anden side at 
lade træ erstatte fossil energi. Det 
kan ske enten ved afbrænding eller 
typisk endnu bedre som erstatning 
for mere energiintensive produkter 
som cement og stål. 

Vi er nødt til at forholde os til 
dette trade-off. Brug af træ til at 
brænde af eller i produkter er derfor 
ikke entydigt godt eller skidt – det 
kommer an på dyrkningssystemet 
og anvendelsen – og ændringer i 
anvendelsen.

Derfor kan man ikke kategorisk 
sige at brugen af træ til bioenergi 

altid er fornuftig i en klimasam-
menhæng – selvom det erstatter 
fossil brændsel. I det mest ekstreme 
tilfælde hvor skov ryddes og ikke 
gentilplantes, ja så sker der altså 
en permanent udledning af CO2 til 
atmosfæren (og endda mere per 
energienhed end ved afbrænding af 
fossile brændsler). 

Heldigvis er det dog sjældent til-
fældet, men dette ekstreme tilfælde 
understøtter pointen om, at det er 
nødvendigt at være nuanceret i for-
hold til at vurdere det CO2-aftryk, 
som øget brug af biomasse poten-
tielt kan medføre. Der er derfor 
god grund til at se nærmere på bio-
masse fra almindeligt drevne skove. 
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Hvorfor brug af træ 
til bioenergi 

ikke altid er en god idé

Klimarådet mener at hvis man kan dokumentere, at hugst af et givent parti 
biomasse til energiformål ikke reducerer den stående vedmasse andre steder, 
så kan det betragtes som CO2-neutralt. Hvis det ikke er muligt bør træ regule-
ringsmæssigt behandles som var det fossil energi. 



 
Kulstofbinding stiger
Lad os antage at skovejere og 
skovforvaltere driver skovene med 
det mål at maksimere deres privat-
økonomiske værdi. Hvis prisen på 
et produkt stiger, ja så producerer 
man mere af det. Det har ført til en 
øget udnyttelse af tyndingstræ og 
hyppigere brug af ammetræer mv., 
fordi der er afsætning af dette træ 
til bioenergi. Og det giver rigtig god 
mening for klimaet og skovejeren. 

Men der er også en anden effekt. 
I skovbruget frembringes på samme 
tid mange produkter, som afsættes 
til forskellige formål og til forskellige 
priser. Det vil sige, at produktionen 
af det ene påvirker hvad der er 
optimalt for det andet. 

Øgede indtægter fra tyndinger 
og øgede priser på restprodukter 
fra hovedskovninger vil, alt andet 
lige, lede til kortere omdrifter (jf. 
en hvilken som helst lærebog i 
skovøkonomi på kandidatniveau, fx 
Amacher et al, 2009). 

En kortere omdrift betyder et fald 
i den vedmasse, der er lagret i gen-
nemsnit over en omdrift. Derfor har 
omstillingen til en øget anvendelse 
af træbaseret bioenergi en effekt 
på, hvad der er lagret i skoven som 
helhed – alt andet lige. 

Hvorfor ser vi så ikke en faldende 
mængde bundet kulstof pr hektar i 
danske skove de senere år? Det kan 
der være flere forklaringer på. Den 
ene er muligvis det, som fx frem-
hæves i lederen i Skoven 8/12 – at 
tættere unge kulturer giver øget 
produktion. 

En anden mulig forklaring er, 
at aldersklassestrukturen i dansk 
skovbrug ikke er jævnt fordelt – vi 
har ikke en ”normalskov”, hvor der 
er lige store arealer med hver sin 
aldersklasse. 

En tredje forklaring kan være, at 
skovbruget skovede store mængder 
bøg under de høje eksportpriser i 
90-erne. Derfor ser vi nu en korrek-
tion, hvor priserne på stor bøg er 
lavere. 

Pointen er, at skovenes drift 
løbende tilpasses det omgivende 
samfund og de forventninger vi 
har til den. Derfor må vi se på den 
principielle effekt af hver udvikling 
for sig, fordi dens effekt ude i vir-
keligheden optræder samtidig med 
mange andre effekter. 

Øget produktion
Hvis vi gerne vil have, at skovbruget 
er med til at løse samfundsudfor-

dringen omkring klimaforandrin-
gerne og udnytte det potentiale, 
som skov og træ rummer, ja så må 
vi også sikre, at både positive og ne-
gative sider medregnes retvisende.

Hvis vi ser på efterspørgsels-
siden, er vi nødt til at se på den 
samlede varmesektor i Danmark 
– centrale såvel som decentrale 
værker. Gør man det, ser man, at vi 
importerer 43 % biomasse (Klima-
rådet, 2018). 

Vi kan måske øge produktionen 
i Danmark, men hvis det er dyrere 
end importeret træbiomasse, ja så 
vil virksomhederne vælge at impor-
tere. Vi er derfor også nødt til at 
se på produktion af træbiomasse 
udenfor Danmarks grænser.

Øget anvendelse af træ til bio-
energi ser vi også andre steder. Det 
nuværende globale biomasseforbrug 
er på 63 EJ (exajoule – 1018 joule, 
red.). Vurderinger skønner, at højst 
100 EJ biomasse kan produceres 
og anvendes bæredygtigt (citeret 
i Klimarådet, 2018). Det er derfor 
sandsynligt, at biomassens bære-
dygtighed kommer under pres i den 
kommende tid, hvis flere lande også 
efterspørger den. 

Ikke altid CO2 neutralt
Hvordan reagerer skovejere og 
forvaltere rundt omkring i verden 
så på en øget efterspørgsel? Øget 
efterspørgsel giver incitament til 
øget skovplantning. Men det tager 
lang tid. 

Vil man tilfredsstille stigende ef-
terspørgsel her og nu, ja så må man 
hugge ind i det lager, der allerede er 
i skoven. Og skov er jo heldigvis en 
meget fleksibel langtidsholdbar res-
source. Det kan og bør vi udnytte til 
at tilfredsstille de behov, vi har. 

Men her opstår et dilemma: det 
har også en værdi for samfundet, 
at kulstof er lagret i skoven. Og det 
afspejles ikke i beslutningen om at 
maksimere profit af skovdriften. 

I Klimarådet konkluderer vi på 
den baggrund at for at betragte træ 
til bioenergi som CO2-neutralt, ja 
så er man nødt til at kunne doku-
mentere det. 

Vi siger altså ikke, at det ikke kan 
betragtes som CO2-neutralt. Blot at 
det ikke per automatik er det. Og 
det bør man forholde sig til, når 
man regulerer det.

Regulering af CO2 
udledning
Grunden til, at vi regulerer CO2, er 
at det indebærer omkostninger for 
os, som markedet ikke af sig selv 
tager hensyn til via de priser, der 
findes. Ønsker vi fra samfundets 
side at skovejere og forvaltere tager 
CO2-udledningen i betragtning i 
deres drift, ja så skal der være 
incitamenter til det i form af regu-
lering (typisk bruges skat, afgifter, 
tilskud). 

I teorien kunne man løse det gan-
ske nemt: I halvfemserne beviste en 
finsk skovøkonom (Tahvonen, 1995), 
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Bindingen af kulstof i danske skove er stigende og har været det i mange 
år. Der kan være flere forklaringer – plantetallet i kulturerne er stigende, vi 
har ikke en normalskov, eller at vi holder igen med hugst af bøg på grund af 
lave priser.
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at hvis man giver et tilskud til skov, 
når der opbygges vedmasse, og så 
beskatter det, når det fældes, så får 
man en ”first best solution”. Det er 
altså en optimal regulering, som gi-
ver incitamenter til øget produktion 
af ammetræer og lign., men færre 
incitamenter til tidlig hugst. 

Problemet er bare, at det kræver 
ganske meget og kontinuerlig må-
ling og kontrol på det enkelte areal 
af vedmasseændringer. Og det er 
dyrt. Derfor er der, mig bekendt, 
ikke lande, der har indført det (New 
Zealand er nok det land, hvor man 
kommer tættest på). 

Klimarådets forslag
Klimarådets forslag er derfor langt 
simplere: Hvis man kan dokumen-
tere, at det er sandsynligt, at hugst 
af et givent parti biomasse til ener-
giformål ikke reducerer den stående 
vedmasse andre steder, så kan det 
betragtes som CO2-neutralt. Og el-
lers bør det reguleringsmæssigt be-
handles som var det fossil energi. 

Mit bedste bud ville være, at en 
sådan dokumentation relativt nemt 
kunne laves for dansk skovbrug. Det 
vil derfor næppe have nogen stor 
betydning for dansk skovbrug, hvis 
der anvendes en risikobaseret til-
gang som foreslået af Klimarådet. 

En sådan tilgang ville gøre, at 
man her i landet i langt de fleste til-
fælde med ro i sindet kan fremlægge 
dokumentation for, at der ikke er 
et problem med den biomasse vi 
producerer. I visse situationer kan 
der dog være en øget hugst af træ 
til energi, der udgør et problem for 
klimaet. Denne type biomasse vil så 
skulle reguleres derefter. 

I forhold til erhvervsinteresser, ja 
så vil jeg mene, det er et stærkere 
argument, end at træ til bioenergi 
per definition er godt. 

Kilder
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Store angreb af 
barkbiller
Sydsverige hårdt ramt
Der ventes store angreb af barkbil-
ler i skovene i Sydsverige i 2019. En 
opgørelse fra slutningen af novem-
ber 2018 viste at mindst 2,5 mio. m3 
skov er ramt, og det er langt det 
største der er målt på stående skov.

Hvis det bliver en kold og våd 
sommer i 2019 vil yderligere 2,5 
mio. m3 skov blive ramt. Men bliver 
sommeren varm og tør lige som i 
2018, så kan skaderne nå op på 12,5 
mio. m3 – det vil svare til en værdi 
af 6 mia. SEK.

Baggrunden for angrebet er den 
varme og tørre sommer 2018 som 
har svækket træerne så billerne har 
lettere ved at angribe. Varmen har 
også gjort at billerne har været i 
stand til at skabe to generationer, 
så bestanden har kunnet vokse eks-
plosivt. 

Der er nu dannet en krisegruppe 
med repræsentanter fra skovbruget, 
länsstyrelserne og Skogsstyrelsen. 
Målet er at samordne viden, bekæm-
pelse og informationer så skaderne 
kan begrænses mest muligt.

Skovejerne opfordres til at holde 
øje med deres skov og bemærke 
tegn på angreb. Hvis der er træer 
med skader bør træerne fældes og 
stammerne bringes ud af skoven in-
den billerne sværmer til foråret.

Situation i Danmark
Vi har i Danmark haft en lige så 
varm og tør sommer som i Sverige, 
men der er ikke rapporter om ska-
der hos os – endnu. Vi havde en 
meget lille bestand af barkbiller 
sidste forår, hvorimod svenskerne 
har haft en ret stor bestand som 
udgangspunkt.

Men det kan hurtigt blive alvor-
ligt også i de danske skove. Derfor 
bør alle holde udkig efter angreb.

Efterår og vinter får træerne 
rustrøde nåle, og barken falder af i 
flager – måske har spætten været til 
stede og hjulpet med at rive barken 
løs. På indersiden af barken kan 
man se gangene. Der er en langsgå-
ende modergang, og en række kor-
tere gange på tværs hvor larverne 
har gnavet.

Hvis kronen og nålene er grå og 
barken er helt væk stammer angre-
bet nok fra tidligere år. Så bør man 
undersøge træer i nærheden om de 
er angrebet.

De træer som er mest udsatte 
står i syd- og vestvendte rande, især 
hvis der har været hugst, stormfald 
eller lignende. Disse træer er blevet 
svækket og er dermed et mål for an-
greb. Herfra kan billerne sprede sig 
længere ind i bevoksningen og gå 
løs på ellers sunde træer.

Hvis man har en drone kan den 
bruges til at undersøge større om-
råder. Selv om en bevoksning ser 

sund ud ude fra vejen kan der være 
huller og svage partier længere inde.

Man bør hugge alle træer hvor 
barken stadig sidder rimelig fast 
så man fjerner de biller der sidder 
under barken. Hvis kronen er helt 
grå og al barken er faldet af er de 
voksne biller for længst væk, og 
man opnår ikke noget ved at fjerne 
disse træer.

Skogsstyrelsen har på hjemmesi-
den en god vejledning med billeder 
som viser symptomer på angreb.

Kilde: www.skogsstyrelsen.se 
18.12.18. Herfra er der adgang til en 

vejledning (barkbille hedder gran-
barkborre på svensk).
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For enden af larvegangen findes ovale puppekamre. Her 
ligger de biller som kommer ud om få måneder.

AKKERUP 
PLANTESKOLE
5683 HAARBY 
TLF. 6473 1058
FAX 6473 3158
mail@akkerup.dk
WWW.AKKERUP.DK

Skov-, læ og hækplanter
Rekvirer katalog eller De er  vel kom men til at aflægge 
Planteskolen et besøg. Tilbud afgives gerne.

Brun stamme med mørkebrunt gnavemel er tegn på et 
nyere angreb. 

Årets angreb til venstre med røde nåle – forrige års an-
greb helt til højre.

På indersiden af barken ses den langsgående modergang 
og de tværgående larvegange.



 
Flere med fjernvarme
Rekord i tilmeldinger

I 2018 fik fjernvarmeværkerne 23.169 
nye kunder ifølge en opgørelse fra 
Danmarks Statistik. Det er rekord i 
forhold til de seneste ti år hvor der 
i gennemsnit er tilkoblet 17.787 nye 
kunder om året. Med udgangen af 
2018 er der nu fjernvarme i 65 % af 
Danmarks husstande.

Dansk Fjernvarme mener at den 
store tilslutning hænger sammen 
med, at fjernvarmen i gennemsnit er 
blevet 14 % billigere i løbet af de se-
neste tre år. Et standardhus på 130 
m2 med et forbrug på 18,1 MWh be-
taler nu i gennemsnit 12.272 kroner 
om året for varme og varmt vand.

I takt med at priserne på fjern-
varme er faldet, er den grønne an-
del steget. I løbet af de seneste 10 
år er andelen af vedvarende energi 
inkl. grønt affald til forbrænding 
steget fra 47 % til 69 %. 

Dansk Fjernvarme efterlyser mu-
ligheder for at udnytte mere af in-
dustriens overskudsvarme. Men det 
vil kræve at regeringen dropper sit 
forslag om en ny høj afgift på over-
skudsvarme. 

Ingen bindinger
Det er ikke sikkert rekorden på 
nye kunder bliver slået fremover. 
For lige før jul vedtog regeringen, 
Dansk Folkeparti og Radikale Ven-
stre at ophæve muligheden for at 
pålægge nye forbrugerbindinger i 
fjernvarmesektoren. Loven gælder 
fra årsskiftet.

Det sker som opfølgning på ener-
giaftalen hvor alle Folketingets par-
tier besluttede at fjernvarmeværker 
og forbrugere skal have frit valg til 
at træffe beslutninger om fremtidige 
investeringer.

Hidtil har forbrugerne kunnet 
bindes gennem tilslutnings- og for-
blivelsespligten. Den betyder at for-
brugerne tvinges til at tilslutte sig 
fjernvarmenettet og forhindrer at 
forbrugerne skifter varmeform. 

Den ny lov betyder at kommu-
nerne ikke længere kan bruge til-
slutnings- og forblivelsespligter, når 
fjernvarmenettet bliver udbygget. 
Det gælder også i områder, der al-
lerede har fjernvarme. 

- Over halvdelen af alle matrikler 
i danske fjernvarmeområder er ud-
lagt uden forbrugerbindinger, siger 
energi-, forsynings- og klimaminister 
Lars Chr. Lilleholt. Her har forbru-
gerne aktivt tilvalgt fjernvarmen, 
fordi den er det bedste alternativ. 

Den gennemsnitlige pris for op-
varmning af et standardhus på 130 
m2 med fjernvarme er for en eksiste-
rende kunde omkring 12.000 kr. Det 
er betydelige variationer mellem 
de enkelte værker, med 5.500 kr og 
24.000 kr som yderpunkterne. 

Loven påvirker ikke allerede på-
lagte bindinger, og det begrænser 
virkningen på kort sigt. Forligspar-
tierne har aftalt at en nærmere ana-
lyse skal vise om allerede pålagte 
bindinger skal ophæves.

Dansk Fjernvarme mener at lo-
ven vil betyder at der næppe bliver 
udlagt nye fjernvarmeområder 
fremover. For nogle måneder siden 
blev der besluttet nye regler for 

større investeringer i fjernvarme-
anlæg. De betyder at der fremover 
overvejende bliver investeret i store 
varmepumper frem for i biomasse 
ved udvidelser af eksisterende vær-
ker eller etablering af nye værker 
(Skoven 11/18).

Finansminister Kristian Jensen 
oplyste under debatten at lovfor-
slaget ikke får konsekvenser for 
selskabernes mulighed for at optage 
lån gennem KommuneKredit. Der 
havde været frygt for at fjernvarme-
selskaberne fremover ville være 
henvist til dyrere banklån.

Kilde: www.efkm.dk 20.12.18, 
www.danskfjernvarme.dk 

20.12.18, 27.12.18
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Tilslutningen til fjernvarme er øget i 2018, men fremover vil flisfyret fjern-
varme være under pres. (Foto fra Lemvig Fjernvarme).

Mere skov omkring 
Århus
Skal op på 17% af arealet
Århus kommune var engang meget 
skovfattig med kun omkring 5% af 
arealet. Siden 1990 er skovarealet 
vokset til 11% ved skovrejsning i 
samarbejde med Naturstyrelsen. 

Nu har Naturstyrelsen, Århus 
Kommune og Århus Vand indgået en 
aftale om skovrejsning på 550 ha, 
så skovene vil dække 17% af kom-
munens areal i 2030. 

Århus vil få det største sammen-
hængende naturområde i byens 
historie. Det rækker fra Kasted 
Mose og Geding Skov i nord til Bra-
brandsøen og Årslev Engsø i syd. 

Hele dette område bliver en mosaik 
af skove, søer, moser og andre åbne 
naturtyper.

Geding og True Skov på i alt 620 
ha udvides til ca. 1000 ha. Ved Sol-
bjerg Skov er der planlagt opkøb på 
op til ca. 300 ha, hvoraf ca. 130 ha 
er erhvervet. 

Formålet med de nye skove er 
dels at sikre mere bynær skov til 
gavn for friluftslivet, dels at sikre 
forsyningen af rent drikkevand uden 
pesticider. Århus Vand indvinder 
hvert år 4 mio. m3 vand i de områder 
der nu tilplantes. 

Alle arealopkøb er baseret på 
frivillige aftaler med lodsejere inden 
for projektområdet. 

Kilde: www.mfvm.dk 3.12.18



 
Mere støtte til føreren
Behov for maskinudvikling
Hvad er vigtigst for at få en god 
præstation på en skovningsmaskine 
– føreren eller maskinen?

I sommeren 2018 gennemførte 
Skogforsk i Sverige en undersøgelse af 
fem store skovningsmaskiner – John 
Deere 1470G, Rottne H21, Komatsu 
951, Logset 12H og Ponsse Bear.

For alle maskiner viste det sig at 
en meget erfaren fører kunne opnå 
næsten dobbelt så høj præstation 
som en gennemsnitlig fører forventes 
at præstere. Det betyder at maski-
nernes produktion rent teknisk lig-
ger betydeligt over hvad en normal 
fører kan klare.

Forskerne konkluderer derfor 
at maskinernes ydeevne er fuldt 
tilstrækkelig, og man kan ikke for-
vente pludselig at finde en masse 
førere med stor erfaring. Derfor er 
der behov for at udvikle hjælpe-
funktioner så flere maskinførere 
kan udnytte de muligheder som de 
avancerede maskiner tilbyder.

Der er behov for at forenkle ma-
skinførerens arbejde. Han skal ud-
føre op til 3.500 bevægelser i timen 
for at betjene maskinen. Det er en 
hård belastning som kan mindskes 
ved hjælp af fx delautomation. 

Det er især kranarbejdet som er 
krævende, og Skogforsk er kommet 

langt med delautomation af kran-
arbejde. Et eksempel på en delauto-
mation kan være kranspidsstyring 
hvor føreren bestemmer hvor kran-
spidsen skal hen, og så finder auto-
matikken selv ud hvilke ventiler der 
skal aktiveres og hvor meget.

Man kan også udvikle funktioner 
som letter vedligehold, indstillinger, 

planlægning, metodevalg og sam-
arbejde mellem skovnings- og ud-
kørselsmaskiner. Skogforsk har set 
på planlægningsværktøj til at ind-
lægge smarte stikspor, opfølgning 
på tynding og løbende opfølgning 
på aptering og opmåling.
Kilde: www.landskogsbruk.se 25.12.18
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Mulighederne for en høj produktion i fx en Ponsse Bear kan ikke udnyttes af 
en gennemsnitlig maskinfører.

Juletræer giver varme
4800 kan få varme et år
Efter jul er juletræerne tilsynela-
dende værdiløse og lige til at smide 
ud. Men selv om træerne er små, så 
rummer de en hel del energi.

Dansk Fjernvarme har regnet ud 
at et gennemsnitligt juletræ på 160 
cm og 6,5 kg indeholder omkring 
100 MJ energi. Ifølge Danske Jule-
træer står der et juletræ i 1,5 mil-
lioner danske hjem. Hvis de alle blev 
brændt af som træflis i en biomasse-
kedel og sendt ud i fjernvarmenettet, 
kunne de give 41.665 MWh varme. 

Et standardhus på 130 m2 har et 
varmeforbrug på 18,1 MWh om året. 
Alle danske juletræer kan altså i 
princippet opvarme 2.300 standard-
huse med 4.800 beboere. Det svarer 
til det halve af Skagen. På trods af 
juletræerne ellers mest består af 
nåle og tynde grene.

Netop nålene har stor betydning, 
hvis juletræet skal afbrændes, fordi 

der er mere harpiks i nålene end i 
selve træet. Brændværdien bliver 
derfor højere hvis man vander jule-
træet, så alle nålene følger med ind 
i flisfyret.

Det er dog langt fra alle juletræer 
der udnyttes til energi. I nogle kom-
muner kan man aflevere sit træ på 
genbrugsstationen, hvor det så vil 
gøre nytte på affaldsforbrændingen 
som fjernvarme. 

Andre steder kan man aflevere 
sit juletræ og få en pose flis til gen-
gæld. Og enkelte fjernvarmeværker 
har tidligere åbnet for, at folk kan 
aflevere juletræet til flisning. Der er 
124 fjernvarmeanlæg, som helt eller 
delvist bruger flis som brændsel.

Kilde: Dansk Fjernvarme 25.12.18

Overskud i Hvalsø 
Savværk
Lavere end året før
Hvalsø Savværk har aflagt regn-
skab for 1.7.2017-30.6.2018. Årets 
resultat efter skat blev 961.000 mod 
2.001.000 året før. Ledelsen anser 
årets resultat for tilfredsstillende.

Hvalsø Savværk er et af landets 
største løvtræsavværker. Direktør 
er Martin Nyrop-Larsen. Formanden 
for bestyrelsen er pr. 23.11.18  
Marianne Nyrop-Larsen.

Kilde: www.cvr.dk 

Mio. kr 2017/18 2016/17

Bruttofortjeneste 13,8 14,0
Resultat før skat 1,2 2,6
Årets resultat 1,0 2,0
Aktiver 36,5 31,0
Egenkapital 11,9 10,9
Antal beskæftigede 24 22
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Mere byskov i Horsens
Og plads til udvikling
Naturstyrelsen og Horsens Kom-
mune mageskifter to ejendomme 
med hinanden. 

Naturstyrelsen overtager 38 ha 
landbrugsjord som ligger op til kom-
munens skov Åbjergskoven og stats-
skoven Rugballegård Skov. Skovene 
ligger langs sydsiden af Bygholm Sø. 
Der er kun godt 1 km i fugleflugt fra 
centrum af Horsens ud til søen og 
skovene der ligger vest for byen.

Der bliver anlagt ny skov på land-
brugsjorden som skal beskytte en 
af de fire kildepladser hvor Horsens 
Vand henter drikkevand. Samtidig 
vil der blive flere tilbud til frilufts-
livet når den bynære skov nu bliver 
omtrent fordoblet i areal.

Horsens Kommune overtager til 
gengæld Rugballegård med 15 ha 
landbrugsjord. Gården ligger lidt 
længere mod vest og tæt på motor-
vejen og er også planlagt som et 
rekreativt område.

Kommunen er meget tilfreds med 
mageskiftet og skovrejsningen. Hele 
området med den nye skov og Rug-

ballegård er udlagt som rekreativt 
areal i Kommuneplan 2017, og det 
skal være en del af kommunens 
’blå og grønne struktur’. I planen 
hedder det at ”i 2050 skal Horsens 
Kommune være kendt som en af de 

kommuner, der har de mest attrak-
tive naturområder og landskaber i 
Danmark.”

Kilde: www.mfvm.dk 11.12.18. 
Foto: Horsens Kommune

Bygholm Sø med Åbjergskoven. Den nye skov vil ligge længere til venstre.

Sådan kan tilvæksten 
øges 
Forslag til svensk skovbrug
For første gang har Skogsstyrelsen 
i samarbejde med erhvervet, forsk-
ningen og miljøbevægelserne lavet 
en række forslag til hvordan produk-
tionen i de svenske skove kan øges. 

Forslagene skal nu diskuteres på 
fire seminarer hvor både skovbru-
get, organisationer og myndigheder 
kan deltage. Den endelige rapport 
kommer så til marts-april.

- Alt taler for at efterspørgslen 
på råtræ vil stige, og at skoven vil 
spille en stor rolle i omstillingen til 
et fossilfrit samfund. Det siger Erik 
Normark som er ekspert i skovdyrk-
ning i Skogsstyrelsen og en af rap-
portens forfattere. 

- Vi vil nu beskrive hvad der skal 
gøres for at øge træproduktionen, 
samtidig med at vi vil bidrage til at 
opfylde andre mål i samfundet.

Blandt forslagene er
•  En hurtig tilpasning af mængden  
 af hjortevildt og elg for at mind- 
 ske vildtskaderne.
•  Tiltag for bedre at håndtere andre  
 skader, for eksempel ved bekæm- 
 pelse af rodfordærver og øget be 
 redskab mod nye skadevoldere.

•  Indsats for at andre aktiviteter  
 som tynding og udrensning udfø- 
 res i rette tid.
•  Forbedring af plantematerialet og  
 fortsat satsning på forædling.
•   Afprøvning af gødskning og nye træ-

arter under kontrollerede former.
•   Øget indsats for at styrke forskning 

og uddannelse i skovproduktion.
- I alle forslag har vi forsøgt at 
kombinere en øget træproduktion 
med andre mål i samfundet, fx de 
nationale miljømål. Vi regner med at 

vi med forslagene kan styrke flere 
mål samtidig. Vi vil nu have så bred 
debat som muligt så vi opnår en 
skovdrift med friske og produktive 
skove.

Den nye rapport er grundigt for-
beredt. Der blev nedsat fire arbejds-
grupper i 2016, og de aflagde rap-
porter i foråret. Forskerne har kun-
net kommentere forslagene, og det 
hele er skrevet sammen i én rapport 
som blev lagt frem 12. november.

Se mere på www.tallskydd.se

Skogsstyrelsen i Sverige lægger nu op til at øge træproduktionen i Sverige, 
samtidig med at miljøet forbedres.
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Helsekost fra 
birkestammer
Svamp sælges til høje priser
Af og til kan man på birkestammer 
se en mærkelig mørk knude. Den 
er dannet af birke-spejlporesvamp 
(Inonotus obliquus).

Svampen lever som parasit i 
stammen. Den får træet til at danne 
knolde som er brune indvendig og 
sorte udenpå. Svampen selv vokser 
under barken og er ikke synlig. 

Når den skal sprede sine sporer 
sprænger den barken og blotter 
5-10 mm tykke frugtlegemer som er 
lysebrune til sølvfarvede. Frugtlege-
merne angribes hurtigt af insekter, 
og man ser dem derfor sjældent.

Svampen kan leve et par tiår i 
stammen, og træet dør til sidst.

Kosttilskud til høje priser
Birke-spejlporesvamp indeholder vi-
taminer, mineraler og steroler. Men 
den har især interesse fordi den 
indeholder meget store mængder 
antioxidanter – efter sigende mere 
end nogen andre planter. Den inde-
holder således 10 gange så meget 
som blåbær der ellers er en af de 
mest attraktive fødevarer hvad an-
går antioxidanter.

Det menes at den har medicinsk 
virkning over for psoriasis og føl-
gevirkninger af diabetes, og at den 

styrker immunforsvaret. Siden 
1500-tallet har den også været an-
vendt mod kræft i mave og lunger, 
og det er bekræftet af moderne 
forskning. Svampen optager betulin 
under sin vækst, og det hæmmer 
væksten hos visse typer kræftceller. 

Svampen kaldes også chaga i 
handelen – navnet stammer fra rus-
sisk. Man kan købe små stykker i 
velassorterede helsekostbutikker 

til priser på omkring 1000 kr pr. kg. 
Svampen anvendes til te, kaffe og 
som basis i smoothies. 

Birke-spejlporesvamp kan koges 
direkte eller indtages som malet 
pulver. Tidsskriftet Land Skogsbruk 
kogte et stykke i en time og kom 
frem til at ”teen” havde fået en fin 
brun farve, den havde en svag smag 
af vanilje eller jord, men smagte 
absolut ikke dårligt. 

Svampen findes som nævnt inde 
i stammen, og træet vil blive skadet 
eller ødelagt ved ”plukning”. Derfor 
må man ikke høste svampen uden 
tilladelse fra skovejeren, uanset om 
det er offentlig eller privat skov. 
Hvis man har høstet svampen bør 
den enten koges snarest eller skæres 
i småbidder og tørres ved svag 
varme – ellers mugner den.

Svampen findes i nåleskovsbæltet 
i Europa og Amerika, og den vokser 
på birk, 1 træ for hver 5.000. Den er 
også set i Danmark - på hjemmesi-
den for Fugle og Natur er der meldt 
fund på 34 lokaliteter i perioden 
2007-2018, især i Nordsjælland.

Kilder:

www.landskogsbruk.se 1.1.19
www.fugleognatur.dk
Svensk Wikipedia (på svensk hedder den 
sprängticka)
Foto: Herbert Baker, Maine, USA

Knude dannet af birke-spejlpore-
svamp.

Langvarig brand i 
flislager
Slukning tager mere end 2 uger
Lørdag den 15. december blev der 
konstateret brand i et flislager på 
2.000 tons ved Marstal Fjernvarme 
på Ærø. Forbipasserende så flam-
mer på et par meters højde fra 
toppen af lageret. 

Brandvæsnet arbejdede hele lør-
dagen med slukningen uden held. 
Om søndagen blev det besluttet at 
køre den dampende flis ud til en 
mark. Flisen blev læsset af i bunker 
på ½-1 meters højde, men efter få 
timer viste det sig at de mindre 
bunker også blev selvantændt.

Man fortsatte med at grave ned i 
lageret, og først den 22. december 
kom man ned til bunden og kunne 
slukke kernen i branden. Den 24. 
var branden bekæmpet så meget at 
brandfolkene kunne holde jul. 

Der har været to mand på vagt 
døgnet rundt i to uger. Der er i alt 
10 frivillige tilknyttet stationen i 
Marstal, og de har gået brandvagt 
samtidig med at de har passet deres 
arbejde.

Den 27. december overtog Mar-
stal Fjernvarme ansvaret for sluk-
ningen, men der kan gå uger før 
det hele er slukket. Den 28. var der 
stadig aktivitet i nogle af de mange 
bunker på marken, og hvis det be-
gynder at blæse kraftigt kan ilden 
blusse op igen.

Som årsag til branden nævnes 
at der nok har været metalspåner 
i flisen. Flisen er leveret af Skov-
dyrkerforeningen Fyn og kommer 
formentlig fra Østeuropa – måske 
stammer metalspånerne fra skibet. 

En anden årsag kan være at flis-
bunken har været for stor – den 
var 15 meter høj. Driftslederen på 
varmeværket tvivler dog på den 

forklaring, for de har lagret flis på 
samme måde i de sidste 6 år, og på 
Herningværket stakker man op til 
30 meters højde.

Branden er formentlig startet et 
stykke tid før den 15. Flisbunken er 
selvantændt i bunden. Det udvikler 
varme som fremkalder damp og røg, 
men det tager tid at trænge gennem 
det tykke lag af flis. De øverste lag 
af flis isolerer kernen så den ikke 
bliver afkølet og kan fortsætte med 
at udvikle varme.

Hovedparten af flislageret har 
ikke været antændt og er uskadt. 
Den flis der er kørt ud på marken 
kan formentlig bruges selv om nogle 
dele er forkullet. Branden påvirker 
ikke leverancen af varme i vinter, og 
Marstal Fjernvarme er forsikret mod 
skader fra brand.
Kilde: www.fyens.dk 17.12.18, 28.12.18



 

Vejret i efteråret 2018
Temperatur
Vejret i de tre efterårsmåneder 
september, oktober og november 
fik en middeltemperatur på 10,1°C i 
gennemsnit for landet. Det er 1,3°C 
over normalen på 8,8°C for perioden 
1961-90, men blot 0,2°C over 10 års 
gennemsnittet på 9,9°C for perioden 
2006-15.

Efteråret 2018 blev det 11. varme-
ste efterår (sammen med efteråret 
2015) siden 1874 hvor målinger 
startede. Det varmeste efterår var i 
2006 med 12,2°C. 

Efterårets højeste temperatur på 
27,0°C blev målt nær Tønder den 18. 
september. Den  laveste temperatur 
på -7,1°C blev målt den 26. novem-
ber ved Karup i Midtjylland.

Den 25. september kom sæsonens 
første meteorologiske frost (målt i 2 
meters højde) ved Billund. I de tre 
foregående år er der ikke målt frost 
i september. I 2014 blev den første 
frost registreret 23. september.

Antal frostdøgn i efteråret 2018 
blev 5,5 døgn (normal 9,3 døgn, 1961-
90). De blev registreret i oktober (1,3 
døgn) og november (4,2 døgn). 

September og oktober blev begge 
varmere end 10 års gennemsnittet 
for 2006-15, november var lidt kol-
dere. Det fremgår også af midlet af 
de daglige maksimumtemperaturer 
på 13,0 gr. Det blev det 5. højeste 
der er målt (sammen med fem 
andre efterår). Rekorden er fra 2006 
med 15,0 gr.

Region Bornholm var varmest 
med 11,1°C. Regionen Nordjylland 
var koldest med 9,6°C. 

Nedbør
Der faldt 162 mm nedbør i gen-
nemsnit for landet i efteråret 2018. 
Det er 66 mm under normalen (228 
mm; 1961-90) og 72 mm under gen-
nemsnittet af 2006-15. Det blev det 
tørreste efterår siden efteråret 2005, 
hvor der faldt 157 mm. Det tørreste 
efterår er fra 1920, med blot 105 mm. 

Region Midt- og Vestjylland fik 

mest med 220 mm, mens region 
Vest- og Sydsjælland samt Lolland/
Falster kun fik 88 mm. Vinterens 
første sne faldt flere steder i Jylland 
den 28. oktober. 

Soltimer
Solen skinnede i gennemsnit ud 
over landet i 312 timer. Det er 43 
timer over normalen (269 timer; 
1961-90), og 7 timer over 10 års gen-
nemsnittet (305 timer; 2006-2015). 
Det solrigeste efterår var efteråret 
2005 med 407 soltimer.

Mest sol fik region Bornholm med 
391 timer, mens region Midt- og Vest-
jylland fik mindst med 266 soltimer.

Blæst
Den 21. september blev en blæsende 
dag med vind af stormstyrke ved 
kysterne i Nordvestjylland. Vindstø-
dene nåede op på stormstyrke langs 
hele den jyske vestkyst, og i den 
nordlige del orkan (vindstød op til 
34,6 m/s). 

Kilde: www.dmi.dk 3.12.18
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Temperatur efterår 2018. Nedbør efterår 2018.

Naturstyrelsen
Ny organisering
Fra nytår er Naturstyrelsen gået fra 
at have 18 lokale enheder til 16. 

Hovedstaden og Østsjælland er 
lagt sammen, og Kim Søderlund er 
skovrider for en ny enhed Hovedsta-
den. Vestjylland og Midtjylland er 
lagt sammen og Poul Ravnsbæk er 
skovrider i en ny enhed Vestjylland. 
Endelig har enheden Vestsjælland 
skiftet navn til Midtsjælland.

Samtidig omfordeles 28.452 ha 
af Naturstyrelsens arealer, så det 
fremover er en anden enhed, som 
forvalter arealet. Formålet er at 
enhederne i højere grad følger kom-
munegrænserne.

Der er 61 medarbejdere i de ned-
lagte enheder som er rykket fra en 
enhed til en anden. Samtidig har 30 
medarbejdere taget imod tilbud om 
frivillig fratrædelse.

Tilpasningen af Naturstyrelsen 
sker, fordi der i de kommende år 
mangler 20 mio. kroner årligt for at 
få økonomien til at hænge sammen.

Over de kommende år skal der 
desuden udliciteres opgaver, der 
svarer til cirka 70 årsværk. Med æn-
dringerne vil Naturstyrelsen i 2021 
have reduceret sin samlede medar-
bejderstab med cirka 100 ansatte.

Kilde: www.nst.dk 1.1.19
Naturstyrelsens lokale enheder fra 
den 1. januar 2019



Automatik til 
kombimaskiner
Mere effektiv skovning og 
udkørsel
I flere årtier har man snakket meget 
om kombimaskinen – drivare på 
svensk. En række producenter laver 
i dag maskiner som i løbet af kort 
tid kan bygges om fra skovning til 
udkørsel, men en ægte kombima-
skine skal kunne lave både skovning 
og udkørsel på én gang.

Den skovtekniske udvikling har 
gået fra specialiserede maskiner 
mod maskiner som udfører stadigt 
flere opgaver i skovningsarbejdet. 
Mange ser kombimaskinen som det 
næste logiske trin. 

Skogforsk har tidligere påvist at 
kombimaskinen fungerer lige så godt 
som det konventionelle tomaskin-
system. Men for at slå igennem i stor 
skala skal den blive billigere, og der-
for vil man nu forbedre økonomien.

Kombimaskinens arbejde er vel-
egnet til automatisering fordi det 
er mere systematisk end tomaskin-
systemet. Ved to maskiner lægges 
træet på jorden når det er skovet og 
apteret, og det betyder at jordens 
og skovens egenskaber besværlig-
gør automatisering. Selv arbejdet 
når udkørselsmaskinens kran skal 
hente træet fra jorden er svært at 
automatisere. 

Kombimaskinen laver derimod 
skovning og direkte læsning samtidig, 
og det er cyklisk og taknemmeligt 
for automatisering.

I første omgang vil man automa-
tisere flytning af fældede stammer, 
justere den tilt- og roterbare grab 
samt rotation af aggregatet under 
kranbevægelsen mod næste træ.

Føreren vil også vinde på en 
automatisering. Kombimaskinen er 
nemlig i dag mere kompleks at køre 
end en skovnings- eller en udkør-
selsmaskine, og det gør at der går 
længere tid med at lære at udnytte 
den optimalt.

Med automatisering kan den tid 
forkortes betydeligt, samtidig med 
at man kan mindske den mentale 
belastning for både nye og erfarne 
kombimaskinførere.

I første omgang vil Skogforsk 
skabe og afprøve en virtuel proto-
type på en kombimaskine med del-
automation. Herefter laves en skov-
ning i en virtuel skov i en maskin- 
simulator, og den sammenlignes med 
en manuelt styret kombimaskine.

Kilde: www.skogforsk.se 5.11.18, 
Foto: Skogforsk.
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November og  
december 2018
November fik en middel på 5,9 gr. Det 
er 1,2 gr. over normalen for 1961-90 
og 0,4 gr. under middel af 2006-15. 
Den varmeste november er 2006 
med 8,1 gr. Den laveste temperatur 
blev -7,1 gr. i Karup den 26. Der blev 
4,2 frostdøgn, normalt 7,3. Der er 
målt frost i alle regioner i uge 46-48.

Der faldt 34 mm. Det er 45 mm 
under normalen på 79 mm og 43 
mm under middel af 2006-15. Det 
er den 16. tørreste november der 
er målt siden 1874 hvor landsdæk-
kende målinger startede. Der var 
0 døgn med snedække (normal 1,3 
døgn). Solen skinnede 49 timer, og 
det er 5 timer under normalen. 

December fik en middel på 4,3 gr. 
Det er 2,7 gr. over normalen og 1,3 
gr. over middel af 2006-15. Det er lige 
uden for top-10 af de varmeste de-
cember måneder. Rekorden er på 7,0 
gr. fra 2006. Den laveste temperatur 
blev -5,4 gr. den 17. i Tylstrup i Nord-
jylland. Der er målt frost i alle uger.

Midlet af de daglige middeltem-
peraturer blev 2,5 gr., og det er det 
5. varmeste der er målt. Rekorden 
er igen fra 2006 med 5,1 gr. Der blev 
5,9 frostdøgn mod normalt 15. Der 
var 0,3 døgn med snedække, nor-
malt 5,1 døgn. 

Der faldt 72 mm. Det er 6 mm 
over normalen på 66 mm og 11 mm 
under middel af 2006-15 på 83 mm. 

Juleaftensdag var døgnmiddel 
mellem -1,5 og 5,3 gr., og der var lo-
kalt tale om hvid jul.

Kilde: www.dmi.dk
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Alle skoventreprenøropgaver udføres

Besøg os på
 www.jjskovservice.dk

JJ Skovservice
v/Jens Johansen

Vadet 2  . DK 4660 St. Heddinge

tlf. +45 56 50 32 02  . fax +45 56 50 32 03

mobil +45 20 45 82 02

Periode December Nov.

Målt Nor-
mal Målt

Temperatur, gr.

Middel 4,3 1,6 5,9

Absolut minimum -5,4 -14,7 -7,1
Absolut maximum 10,9 10,4 13,8
Antal frostdøgn 5,9 15 4,2
Nedbør, mm
Nordjylland 65 62 42
Midt- og Vestjylland 77 76 41
Østjylland 73 65 30
Syd- og Sønderjylland 88 80 39
Fyn 60 57 28
V-, S-Sjælland, Lol-Fal 66 54 23
Kbh., Nordsjælland 60 55 23
Bornholm 91 61 23
Landsgennemsnit 72 66 34
Vindstyrke, m/s 
Middel 4,8 6,5 4,3
Højeste vindstød 27,2 27,7

Antal graddage 393 469 332

Antal soltimer 30 43 49
 

Man vil afprøve ny teknik til kombimaskiner i en maskinsimulator.



 

Asger Olsen A/S
Ejendomsmæglerfirma · Mde. 

Skove · Godser · Større Landbrug

Søvangen 20
DK-5884 Gudme
POST@ASGEROLSEN.COM

Tlf.:   +45 62254088
Fax:   +45 62252088

Mobil:   +45 20200088

w w w . a s g e r o l s e n . c o m

Formidling, vurdering og rådgivning i 
forbindelse med handel og udvikling af 

skove, godser og større landbrug.

Danma rks st ørst e sk ove ntreprenørvirksomh ed
- Din sikkerhed for professionelt kvalitetsarbejde

Skovning: 
Maskinskovning 
Håndskovning 
Fældebunkelægning

Udkørsel:
Udkørsel af effekter
Fældeudkørsel

Andet entreprise:
Flishugning
Rodfræsning
Knusning
Kvas rydning
Plantning
Sprøjtning

Køb og salg af træ:
Langtømmer
Korttømmer
Emballagetræ
Kassetræ
Brænde 3 mtr. el. savet og
kløvet
Cellulosetræ
Flis
Salg af specialeffekter:
Flagstænger
Pæle og rafter
Kalmarbrædder
Lærk og Douglas
Bygningstømmer til byggeri
Opsavning efter ønskede mål

Planter sælges i alle størrelser og sorter til fordelagtige priser.  
Vi opkøber gerne træ fra rod. Høj pris gives!

 Vedskovvej 6, 8883 Gjern • www.vedskov.dk • mail@vedskov.dk
Peter Laursen 4058 3826 • Kontor: 2211 8072 / 4084 1764 • Fax 8687 5170

St. Hjølund Savværk ApS • Faurholtvej 3, 7362 Hampen
www.hjoellundsavvaerk.dk

st.hjoellund@vedskov.dk

Danmarks største skoventreprenørvirksomhed
- Din sikkerhed for professionelt kvalitetsarbejde


