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Kontakt din lokale forhandler for 
yderligere info eller for aftale om      
DEMO/prøvekørsel i op til 48 timer.

Isuzu D-Max findes i 3 kabine vari-
anter, 3 udstyrs niveauer, og med 
enten manuel eller automatgear.

Biler på lager til omgående levering.

Mulighed for ekstra sikkerhed i op til 
7 år/ 160.000 km.

Særlig attraktiv erhvervsfinansiering.
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skud på 47 kr/ha efter renter og før 
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Arkitektfirmaet Sangberg fortæller 
hvorfor de bygger huse i træ. De har 
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de europæiske skovejere, herunder 
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I Norge er der bygget to næsten ens 
huse i træ og beton. Træhuset er 
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PERSONALIA

Dansk Skovforening
Ny formand i Nordjylland
Nordlige Jyllands Skovkreds har 
valgt Anders Ahrenfeldt, Hostrup 
Hovedgård, som ny formand. 

Skovdyrkerforeningen 
Nord-Østjylland
Ny skovrider
Peder Gregersen, 49 år, er ansat 
som skovrider i Skovdyrkerforenin-
gen Nord-Østjylland fra 1. februar.

Peder Gregersen er uddannet 
skov- og landskabsingeniør. Han 
har været ansat som driftschef, 
regionschef og afdelingschef i Hede-
Danmark og skovfoged/direktør 
i Tolne skov. Senest har Peder 
været Vej & Parkchef i Brønderslev 
Kommune. 

Peder Gregersen er ifølge for-
manden, Mads Lundøer Madsen, 
godt rustet til at påtage sig opgaven 
som skovrider. Foreningen har været 
gennem en turbulent periode på 
det seneste og skal konsolideres 
yderligere. 

Peder Gregersen afløser nuværende 
skovrider Jakob McCarthy Tune 
(tidligere Jakob Svendsen-Tune), 
som stopper ved udgangen af fe-
bruar for at flytte til Sverige. 

Forstplant ApS
Ejerskifte
Steen Hougaard Jensen har pr. 
31.12.2018 overtaget det fulde 
ejerskab af Forstplant ApS, som tid-
ligere har været delt 50/50 med Bent 
Hansen.

Forstplant blev etableret af Bent 
Hansen i 1992. Virksomheden driver 
handel og eksport af kvalitetsplanter 
(Forstplant.dk) samt projektering og 
gennemførsel af private og offentlige 
natur- og skovrejsningsprojekter 
(Naturplant.dk). 

Steen Hougaard Jensen har været 
med i Forstplant siden 1997 og har 
de senere år været direktør. Virk-
somhedens daglige drift fortsætter 
uændret, og Bent Hansen fortsætter 
som bestyrelsesmedlem.

15. Juni Fondens 
naturpris 
Til Peter Tillisch
15. Juni Fonden har givet Naturprisen 
på 200.000 kr. til godsejer Peter 
Oxholm Tillisch, Rosenfeldt Gods, 
for hans indsats for forbedring af 
naturen på Knudshoved Odde.

Knudshoved Odde er et Natura 
2000-område. Området har været 
kendt for en rig bestand af padder, 
og især den rødlistede klokkefrø har 
tidligere været udbredt. 

Markante tilbagegange i pad-
debestandene igennem 1980’erne 
førte til et langvarigt samarbejde 
mellem lodsejeren, Peter Tillisch, og 
det daværende Storstrøms Amt (nu 
Vordingborg Kommune) samt den 
lokale afdeling af Danmarks Natur-
fredningsforening. I 1993 blev der 
indgået en samarbejdsaftale som 
omfatter 450 ha fra Knudsskov i øst 
til spidsen af Knudshoved Odde 
mod vest.

Projektområdet udgør 550 ha. Si-
den 1990 er der oprenset og anlagt 
52 vandhuller og småsøer, og der 
er indført skovgræsning på 75 ha 
og anlagt 3 ha skovlysninger. 10 ha 
landbrugsjord er omlagt til vedva-
rende græs med kreaturgræsning. 

Flere projekter er under planlæg-
ning, herunder et LIFE-projekt, der 
vil medføre udtag af al landbrugs-
jord syd for vejen mellem Knuds-
skov og Draget, i alt 270 ha. 

Tiltagene har haft stor effekt. Der 
er nu en ynglende bestand af klokke-
frøer på 6-700, og de har spredt sig 
fra de yderste dele af Knudshoved 
Odde til hele området

Novo Nordisk Fonden
Leder af life-science
Professor Claus Felby er ansat som 
leder af life-science afdelingen i 
Novo Nordisk Fonden. Han skal her 
være ansvarlig for uddeling af over 
1 mia. kr om året til forskning in-
den for bl.a. industriel bioteknologi, 
plante- og fødevarebioteknologi og 
miljøbioteknologi.

Claus Felby er 54 år, forstkandi-
dat fra 1994 og har været ansat i 
Novo Nordisk og Novozymes. Siden 
2004 har han været professor i 
biomasse og bioenergi ved IGN på 
Københavns Universitet. Han har 
især arbejdet med bioenergi og 
bæredygtighed, men også produk-
tion af biomasse, planteforædling, 
skovbrug og energiteknologier. 

Claus Felby har flere gange skrevet 
i Skoven, senest i 11/18, og han 
deltog på Skovbrugskonferencen i 
2017, se Skoven 11/17.

Novo Nordisk Fonden meddelte 
i 2018 at den vil firedoble sine år-
lige uddelinger frem mod 2023 til 5 
mia. kr om året. Se mere på  
www.novonordiskfonden.dk

LEDER
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Træ skaber 51.000 jobs 
og bidrager med 32 
milliarder kr. i BNP

En netop afsluttet analyse dokumenterer at træsektoren i 
Danmark bidrager væsentligt til samfundsøkonomien. 

Træsektoren består af de virksomheder i dansk øko-
nomi der arbejder med træ. Sektoren indeholder hele vær-
dikæden for træ, lige fra det vokser i skoven til det finder 
sin endelige anvendelse. 

Dansk træ følger generelt ét af to spor igennem økono-
mien: Enten forarbejdes det og bruges i fx bygninger og 
møbler i Danmark eller i udlandet, eller det finder anven-
delse i den danske energisektor.

Det skaber en dynamisk sektor, som både frembringer 
produkter til den almindelige dansker og som er konkur-
rencedygtig på det globale marked, hvor danske træpro-
dukter anvendes af globale virksomheder og forbrugere.

Træsektoren er desuden kendetegnet ved dens evne til 
at skabe arbejdspladser uden for de større byer i Danmark.

Træets samlede værdikæde viser tydeligt hvordan træ 
fældet i de danske skove skaber værdier til samfundet – 
primært gennem træindustrien og energiforsyningen. I 
samspil med importeret træ skabes der 32 milliarder kr. i 
direkte BNP og over 51.000 jobs i Danmark. 

Fra det danske skovareal på knap 625.000 ha genereres 
der årligt via skovbruget værdier i omegnen af:
• 4,5 milliarder kr. i samlet BNP.
•  760 millioner kr. i skatteindbetalinger svarende til knap 

200 kr. pr skovet m3 træ. 

•  400 millioner kr. i eksportindtægter fra direkte salg af 
dansk gavntræ.

•  275 millioner kr. i eksportindtægter fra salg af juletræer 
og pyntegrønt ud af en samlet dansk eksport på lidt under 
1 milliarder kr.

Det er nogle af de mange nøgletal for træsektoren og 
skovbruget, der vises i den nye analyse, som Dansk Skov-
forening – sammen med andre aktører i træværdikæden 
– har taget initiativ til. Formålet er at belyse hvad vi som 
samfund tjener på værdiskabelsen i træsektoren. 

Det er en analyse vi længe har savnet. Nu har træ-
sektoren et udgangspunkt for et fælles budskab og en 
konstruktiv dialog med ministre og andre politiske beslut-
ningstagere om sektorens udvikling. 

Analysen leverer fakta til politikere og myndigheder om 
træsektorens betydning for dansk økonomi og for økonomi 
og beskæftigelse i landdistrikter.

Analysen viser at skovene, trods den historiske af-
skovning frem til 1805, i dag igen udgør en betydende del 
af vores samfundsøkonomi. 

Det moderne professionelle skovbrug er kun begyn-
delsen på træets rejse igennem en værdikæde med for-
arbejdning, forbrug og eksport. En proces som skaber 
vigtig beskæftigelse og værdiskabelse mange steder lokalt 
i Danmark og mange eksportindtægter til landet.

Niels Reventlow / Jan Søndergaard

På side 57 er vist nogle af resultaterne fra analysen. Red.

Dansk skovbrug bidrager til bruttonationalproduktet med 4,5 milliarder kr., og når træindustrien medregnes er bidraget på 32 
milliarder kr.



 

Europas marked for råtræ 
er stærkt påvirket af han-
delskrigen mellem USA og 
Kina – på godt og ondt.

Eksport af dårlige kvalite-
ter af bøg er gået i stå. 

Til gengæld kan vi eks-
portere nåletrætømmer af 
ringere kvaliteter. 

Der er ikke set større tør-
keskader. Endnu da.

Det er gået godt i de sidste 3-4 år 
med eksporten af bøg. Kineserne 
har købt stigende mængder, og pri-
serne er blevet bedre. Men nu har 
de pludselig trukket i håndbremsen, 
og eksporten er gået i stå. 

Det har rystet markedet ikke blot 
i Danmark, men i hele Europa. Hvad 
sker der? Skoven har spurgt direktør 
Rasmus Bak fra DSHwood om et svar:

Handelskrigen rammer
- Det er først og fremmest den be-
gyndende handelskrig mellem USA 

og Kina der viser sig nu. USA har for 
få måneder siden indført en import-
told på 10% på mange varer. Der 
var varslet endnu en told på 15% 
ved årsskiftet, men den er foreløbig 
udsat til slutningen af februar mens 
der forhandles.

- Den første told på 10% har ikke 
fået handelen til at gå helt i stå, men 
det kan en told på yderligere 15% 
gøre. Situationen har bragt usikker-
hed i hele den kinesiske økonomi. 
Den kinesiske forbruger holder igen 
med forbruget, ikke blot af træpro-
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Handelskrigen USA-Kina
rammer råtræmarkedet

Der bliver længere mellem containere med bøgetræ til Kina i denne vinter og forår. (Arkivfoto).



 
dukter, men af alle varer. Nu ser han 
tiden lidt an.

- Det har medført at lagrene af 
møbler vokser i butikkerne og i 
møbelfabrikkerne. Så vokser lagrene 
af råtræ, og til sidst ender sorteper i 
de europæiske skove.

- Det kinesiske marked er det 
vigtigste for det bøgetræ vi ekspor-
terer. Europæisk bøg bliver først 
og fremmest forarbejdet og solgt 
internt i Kina. Der er ikke ret meget 
som bliver eksporteret som færdige 
møbler.

- Udviklingen i Kina er afgørende 
for verdensøkonomien. Kina vurde-
res stadig at stå for ca. 1/3 af den 
globale økonomiske vækst, men 
væksten er helt klart aftagende.

- Afsætningen af bøgekævler er 
dog ikke gået i stå. Vi kan stadig 
sælge bøg til Kina, men kun de gode 
kvaliteter – A- og B-kævler. 

- Vi kan sælge bedre skrælle-
kævler som giver flot finertræ, og 
her må der gerne være afgrænset 
sund rødkerne i midten. Vi kan også 
sælge hvidt savværkstræ med be-
grænset sund kerne til møbelbrug. 
Men det knastede og snoede træ 
med megen eller usund rødkerne 
kan slet ikke sælges, selv om vi 
sætter prisen ned.

- Det rammer handlende i hele 
Europa, og de prøver at omdirigere 
det dårlige træ. Indien vil gerne 
have C-kævler, men de kan slet ikke 
aftage de mængder som pludselig 
kommer på markedet. Men selv for 
A- og B-kævlerne forventer vi at 
markedet lukker tidligere i år.

Svært at sælge dårligt træ
- Hvad skal skovejeren så gøre med 
det dårlige træ? Der kommer jo altid 
en vis andel af C-træ ved en skovning.

- Når markedet er godt bør man 
skove bevoksninger med både A, B 
og C-træ. I en situation som i dag 
hvor markedet er anstrengt skal man 
vælge de bevoksninger som giver en 
høj andel af de bedre kvaliteter. 

- Der vil altid komme en vis andel 
af C-kævler uanset hvor pænt træ 
der ellers står i bevoksningen. Man 
kan prøve at sælge C-træet til dan-
ske savværker, og Junckers i Køge 
vil sikkert også gerne have noget træ. 

- Kan det ikke lykkes så må man 
prøve at sælge til brænde – eller 
i yderste fald hugge det til flis. I 
forhold til priser kan dette virke 
ugunstigt, men i sidste ende er det 
markedet og ikke prisen, som be-
stemmer afsætningsmulighederne.

Andre træarter
- Hvordan går det med de andre løv-
træarter?

- Vi sælger meget egetræ til Kina. 
Det forarbejdes til gulve hvoraf 90% 
eksporteres til især USA. 

- Tolden betyder selvfølgelig at 
USA køber færre gulve, men det er 
lykkedes at omdirigere gulvplan-
kerne til Kina og Europa. Så mar-
kedet for råtræ af eg er faktisk ikke 
blevet ramt af handelskrigen.

- Endelig er der ask. Her er der 
stadig stor efterspørgsel efter tidlige 
mængder. Al ask bør under optimale 
forhold synes senest medio marts. 
Der vil sandsynligvis stadig være af-
sætning herefter, men prisen forven-
tes at falde. Ask er jo i modsætning 
til bøg relativ lagerfast.

Stor eksport af nål
- Det var løvtræet, men er eksporten 
af nåletrætømmer også blevet ramt 
af handelskrigen?

- Ja, men det har faktisk været 
positivt set med europæiske øjne. 
Kina har indtil for nylig importeret 
store mængder nåletræ af ringere 
kvaliteter fra USA. Det bruges til 
forskallingsbrædder når der støbes 
beton i byggeriet, og brædderne 
kasseres efter brug.

- Den amerikanske eksport har i 
princippet blot skullet opfylde et så-
kaldt Hongkong-certifikat. Som svar 
på amerikanernes importtold accep-
teres dette sundhedscertifikat nu 
ikke længere, og det besværliggør 
eksport fra USA. Det åbner til gen-
gæld for import fra Europa til Kina.

- Det er et meget heldigt tids-
punkt, for Tyskland har i øjeblikket 
store mængder dårligt træ. Der var 
en storm, Frederikke, i hele Central-
europa i oktober 2017, og den blev 
fulgt op af to mindre storme i star-
ten af 2018. 

- Stormene har svækket mange 
bevoksninger som derpå blev ramt 
af tørken i sommeren 2018. Disse to 
forhold i forening har medført store 
angreb af barkbiller, og der sker en 
betydelig merhugst for tiden.

- Derfor bliver der eksporteret 
ekstremt store mængder træ fra 
Tyskland, samtidig med at priserne 
er steget som følge af handelskri-
gen. Kvalitetskravene er lave - der 
må gerne være udgået træ imellem.

- Den gode afsætning har gjort at 
vi også er i stand til at eksportere 
dansk nåletræ. Eksportpriserne til 
Kina har tidligere været for lave set 
med danske øjne, men der er nu 

tale om fornuftige priser som svarer 
til hvad vi er vant til i Danmark.

- Vi sælger en del tømmer af god 
kvalitet som bruges i de dele af 
møbler hvor der ikke stilles så store 
krav. Men en stor del af den danske 
eksport anvendes lige nu til forskal-
lingsbrædder, og det danske træ er 
egentlig for godt til det formål. 

- Situationen kan ændre sig hvis 
der igen bliver et tørt forår/som-
mer i Tyskland. Bevoksningerne er 
stadig svækkede, og kvaliteten af 
det tyske træ falder. Så får det gode 
sunde danske træ måske en bedre 
afsætning. 

- Når amerikanerne ikke kan eks-
portere nåletræ til Kina bliver der vel 
et overskud som de måske vil søge at 
afsætte i Europa?

- Der kommer ikke ret meget ame-
rikansk nåletræ til Europa. Der er så 
stor byggeaktivitet i USA, at det kan 
bruges internt. Og set med Trumps 
øjne er det egentlig meget godt at 
eksporten af råtræ er gået i stå, for 
så kan træet forædles i USA.

Tørkeskader
- Som afslutning – hvordan har tør-
ken i sommeren 2018 ramt de danske 
skove?

- Vi kan ikke se større problemer. 
Bøgen har haft tidligt løvfald nogle 
steder, og nogle træer er blevet 
tynde i toppen. I de kommende år 
vil vi måske se slimflod og fregner 
i veddet, men vi har endnu ikke set 
større skader.

- Granerne har heller ikke været 
synderligt ramt. Der er ikke ret 
mange svækkede og udgåede træer, 
og vi hører ikke om store barkbille-
angreb.

- Det er værre i Sverige hvor der 
er meldt om tvangshugst på 2 mio. 
m3 i denne sæson. Der er risiko for 
hugst af mellem 2 og 12 mio. m3 i 
næste sæson, afhængigt af hvordan 
sommeren bliver. Derfor vil jeg 
opfordre alle til at holde øje med 
om om der kommer billeangreb til 
foråret.

sf
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Af Lasse Zöga Diederichsen  
og Tanja Blindbæk Olsen,  

Dansk Skovforening

Regnskabstal for de private 
skove i 2017.

Øerne er igen den lands-
del som har det bedste re-
sultat med et samlet over-
skud på 1.290 kr./ha.

Den traditionelle skovdrift 
giver fortsat et positivt re-
sultat på landsplan, men 
med variationer mellem 
landsdelene. I alle landsdele 
giver juletræer og pynte-
grønt et negativt dæknings-
bidrag II.

 Renteniveauet er i 2017 
faldet til 2,2 og er fortsat 
på et historisk lavt niveau. 

Efter renter og før afløn-
ning af ejer gav de private 
danske skove i 2017 i gen-
nemsnit et overskud på 47 
kr./ha.

Økonomien kort
Økonomien i de private skove kan 
fremstilles kort i en modelberegning 
som er vist i figur 1. Den er baseret 
på følgende forudsætninger:
•  Resultater fra Private Skoves 

Økonomi 2017.
•  Modelejendommen er belånt med 

50% af den offentlige vurdering 
og med et renteniveau svarende 
til gennemsnitsrenten for jord-
brug i 2017 (Danmarks Statistik) 

•  Aflønning af skovejerens eget ar-
bejde er ikke medtaget i figuren.

Figuren viser at skovene i 2017 fik 
et overskud på 47 kr./ha efter renter 
og før aflønning af ejer. Det er et 
lille fald i forhold til 2016, men det 
er sjette år i træk at skovene får et 
positivt resultat også efter med-
regning af renteudgifter.

Grundlag for opgørelsen
Dansk Skovforening udgiver hvert år 
regnskabsstatistikken Private Sko-
ves Økonomi.

Statistikken for 2017 er nummer 
72 i rækken. Private Skoves Øko-
nomi er baseret på regnskabstal 
indberettet af private skove og 
dokumentationen er et uvurderligt 
redskab i vores politiske arbejde.

Der er indberettet regnskabstal 
fra i alt 37.271 ha fordelt på 78 

skove. Arealets geografiske forde-
ling er:
•  52% fra Øerne (øst for Lillebælt) 
•  36% fra Jylland, eksklusive hede 

(øst for israndslinien)
•  12% fra Hedeplantagerne (vest for 

israndslinien)
Oversigten viser resultatet for den 
gældfrie ejendom. Det betyder at re-
sultaterne i oversigten er før renter 
og afdrag på lån samt før aflønning 
af ejeren.

Hovedresultater
Hovedresultaterne for hele landet 
under ét er:

- Den traditionelle skovdrift 
(træproduktion, juletræer og pyn-
tegrønt) gav på landsbasis i 2017 et 
overskud på 139 kr./ha. Det er et 
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De private skoves 
økonomi 2017
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Kilde: Dansk Skovforening  - Private Skoves Økonomi

Økonomien i de private skove 2017
- Inklusive renteudgifter ved belåning på 50%, eksklusive aflønning af ejer

Jordskat

Renter

Generalomkostninger

Tilskud

Andre indtægter

Træproduktionen

Juletræ/Pyntegrønt

Resultat 2017

1059 kr/ha

2.855 kr/ha

521 kr/ha

166 kr/ha

1124 kr/ha

1.457 kr/ha

610 kr/ha
167 kr/ha

Indtægter Udgifter Overskud

56 kr/ha

1.087 kr/ha

Figur 1. Modelberegning af det økonomiske resultat for en skovejendom i 2017. 
Der er medregnet renteudgifter ved 50% belåning, men der indgår ikke afløn-
ning af ejers arbejdsindsats.



 

fald på 143 kr./ha i forhold til 2016. 
Det er sjette år i træk resultatet for 
den traditionelle skovdrift falder. 
- Skovningsaktiviteten faldt i 2017, 
og hugsten udgjorde gennemsnitligt 
7,6 m3/ha på landsplan mod 7,8 m3/
ha i 2016. Den gennemsnitlige hugst 
ligger fortsat under tilvæksten, der i 
2017 var på 9,2 m3/ha.

- Indtægterne fra salg af råtræ 
steg med 138 kr./ha i forhold til 
2016 og ligger i 2017 på 2.788 kr/ha. 
Udgifter til skovning og transport 
steg med 208 kr./ha i 2017 i forhold 
til 2016. Udgifter til nykultur faldt 
derimod med 18 kr./ha. 

Dermed blev dækningsbidrag II 
for træproduktionen på 1.398 kr./ha 
i 2017 mod 1.434 kr./ha i 2016.

- Dækningsbidrag II fra pynte-
grønt og juletræer faldt igen i 2017 
og endte på -89 kr./ha mod 3 kr./ 
ha i 2016. Det er første gang i regn-
skabsstatistikkens historie der ikke 
er et positivt dækningsbidrag II for 
pyntegrønt og juletræer. 

Sidste år var der negativt dæk-
ningsbidrag II i Jylland ekskl. hede, 
men det gælder i år for alle tre 
landsdele: -114 kr./ha (Øerne), -71 
kr./ha (Jylland ekskl. hede) og -9 kr./
ha (hedeplantagerne).

- Andre indtægter, herunder også 
jagtleje, steg derimod i 2017. I gen-
nemsnit udgjorde andre indtægter 
1059 kr./ha i 2017, hvilket er det 
bedste resultater set over en pe-
riode på 10 år.

- Medregnes andre indtægter i re-
sultatet for 2017, bliver overskuddet 
før afskrivninger og tilskud på 1.134 
kr./ha. Det er et fald på 75 kr./ha i 
forhold til 2016. Indtægter fra andet 
end den traditionelle skovdrift bi-
drager således fortsat betydeligt til 
skovenes økonomi og er for nogle 
skovejere helt afgørende.

De seneste 8 års hovedresultater 
for hele landet ses i tabel 1.

I det følgende gennemgås resulta-
terne for de tre landsdele. 

Øerne
Lavere overskud for skovdrift
Det samlede overskud fra den tradi-
tionelle skovdrift blev i 2017 på 281 
kr./ha på Øerne. Det er et fald på 55 
kr./ha i forhold til året før og det dår-
ligste resultat siden krisen i 2009. 
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Figur 2. Resultatet af skovdriften for 
Øerne (øverst), Jylland ekskl. hede 
(midten) og hedeplantager (nederst).
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Ændringer - 2017 i 
forhold til 2016 Øerne Jylland ekskl. hede Hedeplantager Hele Landet

2016 2017
Ændring 

16-17 2016 2017
Ændring 

16-17 2016 2017
Ændring 

16-17 2016 2017
Ændring

16-17

Hugst (m³/ha) 7,8 7,9 0,1 8,4 7,6 -0,8 7 6,7 -0,3 7,8 7,6 -0,2

Afsætning 3.014 3.124 110 2.749 2.558 -191 1.957 1.992 35 2.650 2.788 138

Skovning og transport -1.082 -1.171 -89 -820 -856 -36 -395 -924 -529 -820 -1.028 -208

Sankning/selvskovning 85 86 1 44 60 16 1 0 -1 50 67 17

DB I, træproduktion 2.018 2.039 21 1.973 1.762 -211 1.563 1.068 -495 1.880 1.827 -53

Nykultur, træproduktion -307 -337 -30 -292 -223 69 -347 -325 22 -313 -295 18

Kultur- og bev.pleje -133 -133 0 -145 -137 8 -120 -124 -4 -133 -134 -1

DB II, træproduktion 1.578 1.569 9 1.536 1.402 -134 1.096 619 -477 1.434 1.398 -36

Pyntegrønt, afsætning 575 475 -100 769 753 -16 220 0 -220 535 521 -14

Høst og transport -247 -237 10 -251 -263 -12 -63 0 63 -199 -219 -20

DB I, pyntegrønt 328 238 -90 518 490 -28 157 0 -157 336 302 -34

Nykultur -74 -80 -6 -133 -133 0 -14 -22 -8 -75 -93 -18

 Kultur- og bev.pleje -242 -272 -30 -437 -428 9 -90 -7 83 -258 -298 -40

DB II, pyntegrønt 12 -114 -126 -52 -71 -19 53 -29 -82 3 -89 -92

DB II (Træ og pyntg.) 1.590 1.455 -135 1.484 1.331 -153 1.149 590 -559 1.437 1.309 -128

Vej og vand -282 -266 16 -172 -166 6 -132 -113 19 -210 -212 -2

Administration -544 -518 26 -635 -622 13 -263 -109 154 -494 -509 -15

Sociale omkostninger -104 -112 -8 -110 -85 25 0 0 0 -78 -89 -11

Ejendomsskat -178 -180 -2 -145 -164 -19 -101 -111 -10 -147 -166 -19

Øvr. generalomkostninger -146 -98 48 -342 -335 7 -232 -181 51 -226 -194 32

Generalomkostninger i alt -1.254 -1.174 80 -1.404 -1.372 32 -728 -514 214 -1.155 -1.170 -15

Resultat traditionel skovdrift 336 281 -55 80 -41 -121 421 76 -345 282 139 -143

Bivirksomhed 985 1.028 43 1.072 1.132 60 843 973 130 972 1.059 87

Resultat ekskl. afskrivning 1.321 1.309 -12 1.152 1.091 -61 1.264 1.049 -215 1.254 1.198 -56

Afskrivning -84 -88 -4 -217 -204 13 0 0 0 -100 -120 -20

Resultat ekskl. tilskud 1.237 1.221 -16 935 887 -48 1.264 1.049 -215 1.154 1.078 -76

Tilskud til Skovdriften 44 69 25 71 41 -30 57 45 -12 55 56 1

Overskud i alt (kr/ha) 1.281 1.290 9 1.006 928 -78 1.321 1.094 -227 1.209 1.134 -75

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DB I træproduktion  1.327  1.619 1.484 1.605 1.844 1.782 1.880 1.827

DB II træproduktion 1.036 1.239 1.150 1.249 1.455 1.328 1.434 1.398

DB I pyntegrønt 688 779 791 620 503 353 336 302

DB II pyntegrønt 437 466 471 306 157 24 3 -89

Dækningsbidrag II i alt 1.473 1.704 1.622 1.555 1.611 1352 1.437 1.309

Generalomkostninger -1.069 -1.048 -1.072 -1.015 -1.093 -1.081 -1.155 -1.170

Overskud traditionel skovdrift 404 656 550 539 520 271 282 139

Andre indtægter 941 859 914 965 922 983 972 1.059

Afskrivninger -85 -96 -92 -101 -96 -72 -100 -120

Tilskud til skovdrift 99 71 60 42 36 49 55 56

Overskud i alt 1.360 1.490 1.433 1.440 1.381 1231 1.209 1.134

Tabel 1. Hovedtal for hele landet de seneste otte år i kr/ha (løbende priser). Detaljer vedrørende ovenstående fremgår 
af Tabel 2.

Tabel 2: Hovedresultatet fra de tre landsdele, samt hele landet i kr./ha. For hver region ses resultatet for 2016 og 2017, 
samt ændringerne i kr./ha



 

Det lavere overskud skyldes sær-
ligt det dårlige resultat fra pynte-
grønt og juletræer samt højere skov-
nings- og transportomkostninger 
ved træproduktion. 

Hugsten for Øerne er på nogen-
lunde samme niveau som for året 
før (7,9 m3/ha for 2017 mod 7,8 m3/
ha for 2016) og er på samme niveau 
som landsgennemsnittet.

Indtægterne fra bivirksomhed er 
for Øerne steget en smule i forhold 
til 2016 og ligger i 2017 på 1.028 kr./
ha. Samtidig er generalomkostnin-
gerne faldet, og det giver et samlet 
overskud før renter, afdrag og afløn-
ning af ejeren på 1.290 kr./ha, hvil-
ket er 9 kr./ha højere end i 2016.

Jylland øst for israndslinien
Igen underskud for skovdrift
Resultatet af den traditionelle skov-
drift for ejendomme i Jylland øst for 
israndslinien faldt i 2017 med 121 

kr./ha i forhold til 2016. Det betyder 
at der i 2017 bliver et underskud 
på den traditionelle drift på 41 kr./
ha. Jylland øst for israndslinien er 
dermed den landsdel som har det 
dårligste resultat af den traditionelle 
skovdrift.

Årsagen til faldet er både lavere 
indtægter fra salg af træ, øgede 
skovnings- og transportomkostnin-
ger, samt lavere indtægter fra pynte-
grønt- og juletræproduktion.

Hugsten i Jylland øst for isrands-
linien faldt i 2016 med 0,8 m3/ha. 
Hugsten er 7,6 m3/ha, samme niveau 
som på landsplan.

Skovene i Jylland øst for isrands-
linien fik en mindre stigning på 60 
kr./ha på andre indtægter, der endte 
på 1.132 kr./ha. Sammen med lavere 
generalomkostninger giver det et 
samlet overskud før renter, afdrag 
og aflønning af ejeren på 928 kr./ha, 
hvilket er lidt lavere end 2016.
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Boks 1. Hvordan ser jeg 
hele oversigten?
Private Skoves Økonomi består af 
to pdf’er med regnskabstal:

En Samlet statistik som indehol-
der alle hovedtal for regnskaber 
samt korte analyser af tallene. 
Desuden er der en analyse af træ-
priserne for de vigtigste effekter. 

Pdf’en sendes gratis til alle 
som indberetter regnskabstal. 
Den findes desuden på medlems-
afdelingen af Dansk Skovforenings 
hjemmeside.

Resultater for de enkelte skove 
hvor alle de indberettede tal er 
vist i anonymiseret form. Dette 
giver de enkelte skovejere mulig-
hed for at sammenligne egne tal 
med andre tilsvarende skovejen-
domme. Pdf’en sendes gratis til 
alle der bidrager med regnskabs-
tal og kan ikke købes af andre.

Den traditionelle skovdrift (træproduktion, juletræer og pyntegrønt) gav på landsbasis i 2017 et overskud på 139 kr./
ha. Det er 147 kr./ha lavere end 2016. Medregnes andre indtægter end skovdrift, bliver overskuddet før afskrivninger og 
tilskud på 1.198 kr./ha. Det er et fald på 56 kr./ha i forhold til 2016. Disse tal omfatter ikke renter og aflønning af ejer.



 
Hedeplantagerne
Fortsat positiv resultat af skovdrift
Hedeplantagerne oplevede et fald 
i overskuddet på den traditionelle 
skovdrift på 345 kr./ha i forhold til 
2016. Det blev til et noget mindre 
overskud end året før, 76 kr./ha, 
mod 421 kr./ha i 2016. 

Det er særligt de højere skov-
nings- og transportomkostninger 
samt den manglende afsætning af 
pyntegrønt, der giver det lavere 
resultat. Det skal dog bemærkes at 
der er et stort fald i antallet af del-
tagende hedeplantager, og tallene 
for denne landsdel skal anvendes 
med forsigtighed.

Hugsten for hedeplantagerne er 
i 2017 faldet til 6,7 m3/ha, og det er 
næsten 1 m3/ha mindre end lands-
gennemsnittet. Det er den laveste 
hugst sammenlignet med de andre 
landsdele.

Hedeplantagerne havde derimod 
en markant stigning i indtægterne 
fra andre indtægtskilder på 130 kr./
ha. Andre indtægter endte på 973 
kr./ha, det højeste for denne lands-
del set over de seneste 10 år. 

Hedeplantagerne ender med et 
samlet overskud før renter, afdrag 
og aflønning af ejeren på 1.094 kr./
ha. Det er 227 kr./ha mindre end 
i 2016, men resultatet er alligevel 
bedre end for resten af Jylland.
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Boks 2. Vi har brug 
for flere indberetninger
Igen i 2017 faldt antallet af indbe-
rettede hektar og antallet af ejen-
domme der indberetter. 

Hvis den faldende tendens 
fortsætter mister statistikken sin 
udsagnskraft. For året 2017 er 
antallet af indberetninger alarme-
rende lavt særligt for Hedeplan-
tagerne. Vi håber derfor at flere 
vil være med til at indberette tal i 
fremtiden.

Vi ønsker at nå en dækning på 
over 50.000 ha, hvilket vil kræve 
over 12.000 hektar mere end i år.

Regnskabsstatistikken er et 
uvurderligt redskab for Dansk 
Skovforenings politiske arbejde. 
Den har stor betydning når em-
ner der berører skovbrugets 
økonomiske virkelighed bliver 
debatteret.

Vi modtager meget gerne ideer 
til hvordan vi kan øge mængden 
af indberettede hektar.

ØKONOMI

Der blev for første gang negativt DB II for juletræer og pyntegrønt.

Tlf.	  86954003	  
eller	  Carsten	  Nielsen	  
Tlf.	  30486510	  
carsten@herskind-‐savvaerk.dk	  

Har du noget der skal hurtigt ud – så kan Skoven-Nyt 
udsendes med kort varsel - ring 3378 5215 eller mail til 

Liselotte Nissen lln@skovforeningen.dk



 

Eksempler på figurer som 
viser skovbrugets betydning 
i samfundet.

Analysen som omtales i lederen har 
titlen ’Træsektorens Bidrag til Sam-
fundsøkonomien’. Den er udarbejdet 
af konsulenthuset Højbjerre Brauer 
Schultz for de fem organisationer: 
Dansk Skovforening, Branchefor-
eningen Danske Byggecentre, Træ 
og Møbelindustrien (Dansk Indu-
stri), Dansk Træforening, Dansk 
Energi og Ørsted A/S. Analysen kan 
findes på Dansk Skovforenings hjem-
meside.

Der er desuden udarbejdet en 
særskilt analyse for skovbruget som 
også findes på hjemmesiden. På denne 
side vises nogle af figurerne fra denne 
analyse. Figurerne er foreløbige og 
kan afvige en smule fra de endelige 
som fremgår af hjemmesiden.
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Analyse af skovbrugets bidrag 
til samfundsøkonomien

Uddannelsesbaggrund for beskæftigede i skovbruget 2016. 
KVU, MVU og LVU står for hhv. kort, mellemlang og lang 
videregående uddannelse.

Skovbrugets bidrag til bruttonationalproduktet 2017.

Geografisk fordeling af arbejdspladser 2016. Skalaen går 
fra 0 til 290 arbejdspladser pr. kommune.

Antal beskæftigede i skovbruget 2017.

Antal beskæftigede, Skovbrug, 2017
Uddannelsesbaggrund, 2016

Arbejdspladserne i skovbruget
BESKÆFTIGELSE

DST’s Input Output tabeller og egne beregninger.
Skovbrugets beskæftigelse i forbindelse med dyrkning af juletræer er tilføjet den direkte beskæftigelse

DST og egne beregninger

Geografisk fordeling af arbejdspladser, 2016

DST og egne beregninger

Andel af arbejdspladser fordelt på kommuner, 2016

DST og egne beregninger
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Bidrag til samfundsøkonomi
DIREKTE, INDIREKTE OG INDUCEREDE EFFEKTER

DST’s Input Output tabeller og egne beregninger DST’s Input Output tabeller og egne beregninger

Skattebetalinger

DST’s Input Output tabeller og egne beregninger

Skovareal

Nord-Larsen, T., Johannsen, V. K., Arndal, M. F., Riis-Nielsen, T., Thomsen, I. M., Suadicani, K., & Jørgensen,
B. B. (2017). Skove og plantager 2016: Forest statistics 2016. Frederiksberg.
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4,5 mia. kr.
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I skovbruget findes virksomhederne der dyrker det træ der er hele 
træsektorens råmateriale - al træ vil have sin oprindelse i enten indenlandske 
eller udenlandske skovbrug. Skovbrug er begyndelse på træets rejse igennem 
træsektoren.
Hugsten i de danske skove har de senere år udgjort 3½ til 4 mio. m3 træ årligt, 
heraf ca. 3/4 nåletræ og 1/4 løvtræ. Tilvæksten skønnes at udgøre knap 7 mio
m3 træ årligt.
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Fremtiden er let 
– 7 gode grunde til at bygge i træ

Et miljø- og klimavenligt projekt med 68 boliger på øen Helgoland i Nordsøen. Bygningerne består af træelementer med 
træ i facaden og er præfabrikerede på fastlandet. Det sikrer en høj standard i finish og kvalitet, samtidig med, at spil-
det reduceres. CO2-udslippet er lavt både i opførelsen og hele bygningens levetid. Det er i tråd med Helgolands mål om 
at blive en ø med nul-udslip.

Typisk etagebyggeri i træ
De materialer som indgår i en 
bygning står for 40% af den sam-
lede CO2-udledning i bygningens 
levetid. Ved at ændre materialeval-
get i byggeprocessen er der derfor 
store muligheder for at nedbringe 
CO2-udslip.

For at vise principperne har 
Sangberg udformet et projekt med 
en typisk boligejendom på 10.000 
m2 som opføres i stort tal i byerne. 
I bygningen er beton i den bærende 
konstruktion erstattet med kryds-
laminerede (CLT) træelementer. 

Det medfører at CO2-udledningen 
til fremstilling af byggematerialerne 
reduceres med 66%. Med andre ord 
kan man for den mængde kulstof 
der udledes ved 1 bygning med 
betonelementer opføre 3 bygninger 
med CLT-elementer.



 

Af arkitekt Jonas Sangberg, 
Sangberg Arkitekter

Fordele ved at bygge i træ 
set med arkitektens øjne.

Træbyggeri medfører la-
vere energiforbrug, gavner 
klimaet og letter genbrug 
af materialer. Og der er en 
række praktiske fordele 
under byggeprocessen.

 

Byggeriet står for ca. 40% af sam-
fundets energiforbrug, 35% af mate-
rialeforbruget og 30% af affaldspro-
duktionen. 

Derfor er det oplagt at fokusere 
på byggeriet i bestræbelserne for 
at mindske energiforbruget, sikre 
klimaet og indfri ambitionerne om 
et CO2-neutralt samfund. Både hvad 
angår materialeanvendelsen, men 
også i forhold til mulighederne for 
reel genanvendelse og cirkulær 
økonomi.

Træ er et af de mest bæredygtige 
byggematerialer. Bygninger i træ 
kan let transformeres, de er vedlige-
holdsvenlige, nemme at adskille og 
genanvendelige. 

Samtidig står byggebranchen 
over for en revolution på grund 
af stigende muligheder for CNC-
skæring, robotteknologi og digital 
3D-produktion. Alt dette udvider 
mulighederne for træ som det fore-
trukne byggemateriale til fremtidens 
masseproducerede boliger.
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Et kulturhus i Hvidovre ved København med facade og spær af træ.

Sangberg Architects
Sangberg er et arkitektfirma i 
København som arbejder med at 
udvikle klimavenlige bygninger, 
byer og landskaber. Sangberg 
har projekter over hele landet og 
flere steder i udlandet.

Medarbejderstaben består af 
arkitekter, landskabsarkitekter, 
ingeniører, bygningskonstruktører 
og PR-professionelle. Sangberg er 
etableret og ejet af Jonas Sangberg. 
Læs mere på www.sangberg.com

Seniorboliger
Sangberg har i samarbejde med 
Tetris A/S udviklet et seniorboligfæl-
lesskab kaldet VoksenPlus. Konceptet 
bliver i de kommende år udviklet i 
forskellige bynære områder i Dan-
mark. Planen er, at der skal opføres 
omkring 2.000 boliger inden for de 
næste 3-4 år.

VoksenPlus-boligerne er bolig-
blokke på 1-3 etager organiseret om-
kring en stor fælles atriumhave som 
giver en illusion om at bo i et som-
merhus. Den bærende konstruktion 
er CLT træelementer bygges i træ og 
med stor vægt på genanvendelige 
byggematerialer. 

Målet er at sætte det mindst mulige 
CO2-aftryk og at opnå minimum guld 
i DGNB-certificering. Læs mere på 
www.voksenplus.dk



 
7 fordele ved træbyggeri
Der er mange fordele ved at bygge i 
træ. Her er 7 af dem:
1) Hurtige byggetider. Det er ikke 

som med beton nødvendigt at 
lade byggeelementerne tørre for 
man går videre til næste etage. 
Det er heller ikke nødvendigt at 
lade hele råhuset tørre før indret-
ningen går i gang. Det tager en til 
to uger at montere et råhus på 6 
etager, hvorimod det tager ca. 12 
uger at opføre et råhus i beton. 
Det sparer både tid og penge.

2) Større præcision og uafhængighed 
af vejrmæssige forhold. Fabriks-
fremstilling af træ-elementer sikrer, 
at tolerancer er i millimeter i 
stedet for centimeter. Det letter 
arbejdet med komponenter i stål, 
for eksempel beslag til elevato-
rer. Derudover er det muligt at 
optimere produktionen, da den 
bliver uafhængig af vejrmæssige 
forhold.

3) Simple konstruktionsteknikker. 
Principielt bliver træ-elementer 
hovedsageligt samlet med skruer 
og vinkeljern. Det sikrer en hurtig 
og enkel produktionsproces, og 
elementerne er lette at adskille 
når bygningen skal nedrives. Byg-
gepladsen bliver renere og mere 
effektiv fordi der ikke er behov 
for støjende og støvende borear-
bejde i beton. 

4) Bæredygtig ressource og cirkulær 
økonomi. Træ er en bæredygtig 
og vedvarende ressource, der 
nemt kan afmonteres og genan-
vendes. Derudover afgiver træ-
byggerier blot 1/3 CO2-udslip ved 
produktionen i forhold til beton-
byggeri. 

5) Bedre indeklima. Træ kan optage 
og afgive fugt og giver derfor et 
godt indeklima. Det øger beboer-
nes og brugernes velbefindende.

6) Øget fleksibilitet. Træbyggerier 
kan nemt udvides, reduceres og 
transformeres til andre brugs-
situationer. Det kan gøres med let 
maskineri.

7) Mindre CO2-udslip takket være 
mindre transport. Træbyggeri 
medfører en reduktion i transport-
behovet af byggematerialer og de 
dermed forbundne kulstofemis-
sioner. En lastbil kan levere op 
til 10 CLT-elementer i én last i 
modsætning til at typisk kun der 
2 betonelementer i én last.

Fremtiden er let — og træbyggeri er 
en del af løsningen!

60 SKOVEN 2 2019

ANVENDELSE AF TRÆ

En nedlagt skole i Horbelev er ombygget til et kulturhus.



 

Træ kan forarbejdes til pro-
dukter med samme egen-
skaber som plasticprodukter.

Dermed kan træ erstatte 
olieprodukter. 

Samtidig er træproduk-
terne biologisk nedbryde-
lige så naturen ikke skades 
af henkastet plastic.

Sugerør, låg til papkrus, emballage 
til sandwich, stødabsorbende ma-
teriale til indpakning, håndtag til 
køkkenredskaber, lampeskærme, 
vejrbestandige terrassebrædder …..

Vi bruger plastic overalt og til 
mange forskellige formål. Men i 
de senere måneder er der blevet 
stigende interesse for at begrænse 
forbruget af plastic baseret på olie-
produkter. 

Plastic udleder CO2 når det af-
brændes efter brug, og der er ikke 

61SKOVEN 2  2019

ANVENDELSE AF TRÆ

Træ kan blive til plastic

Fig. 1. Et sugerør lavet af biokompositter 
kan nedbrydes hvis det ender i havet.

Fig. 2. Skærebrætter og køkkenredskaber hvor 98% er baseret på biologisk 
materiale. 

Der er gået politik i plastic
Plastic er pludselig blevet et varmt politisk emne. Den 19. december blev 
der vedtaget et plasticdirektiv i EU som bl.a. sigter på at begrænse en-
gangsprodukter i plastic, fx tallerkener, bestik, sugerør og vatpinde. 

Der er også krav om at plasticlåg skal sidde fast på flasker og kartoner, 
og at producenter skal tage ansvar for indsamling af affald. Direktivet 
kan reducere mængden af plasticaffald på strande og i havet med 70%.

Den 5. december havde regeringen fremlagt en handlingsplan med 27 
initiativer. Og 30. januar blev der etableret et ”samarbejde om at ned-
bringe plasticforurening og fremme en cirkulær plasticøkonomi” med 
deltagelse af alle Folketingets partier. 

Her indgik yderligere 11 punkter. Der skal bl.a. laves et nationalt 
plasticcenter som skal indsamle viden og lave anbefalinger om design 
af emballager. 

Det understreges at enigheden mellem parterne ikke har karakter af 
forlig og ikke er en stemmeaftale. Læs mere på www.mfvm.dk 1.2.19

Hvad med træprodukter
Det ligger indirekte i alle disse planer at plastic skal begrænses af to 
grunde: Det stammer fra fossile råvarer i form af olie og er derfor ikke 
bæredygtigt, og det nedbrydes ikke eller meget langsomt i naturen.

Der er ikke taget højde for at plastic kan fremstilles af planteprodukter 
såsom træ. Det vil indebære at det er bæredygtigt, at vi ikke løber tør 
for råvarer, og at det kan nedbrydes i naturen hvis det mod forventning 
skulle ende der. Det råder vi bod på med denne artikel.

Red.



 

ubegrænsede mængder af olie til 
rådighed i jorden. Og hvis plastic 
ikke afbrændes kan det ende i na-
turen og verdenshavene hvor det 
bliver til mikroplastic der kan skade 
dyrelivet.

Der udvikles stadigt flere træpro-
dukter som kan erstatte plasticpro-
dukter baseret på olie som råvare. 
Træ kan løse begge problemer, fordi 
det er en ressource som til stadig-
hed skabes i skoven. Hvis træ af-
brændes vil CO2 fra forbrændingen 
blive optaget i træerne igen – og 
hvis det skulle blive efterladt i na-
turen vil det blive nedbrudt.

Den finske skovforening har for-
nylig givet en oversigt over de pro-

dukter der er blevet lanceret i løbet 
af 2018 fra de tre største træindu-
strier i Finland. 

Sugerør og håndtag
Stora Enso har sammen med et ny-
startet firma Sulapac udviklet et suge-
rør. Det er lavet af en biocomposit 
bestående af træfibre og naturlige 
bindemidler. Det kan genvindes 
ved industriel kompostering, og det 
nedbrydes på få måneder hvis det 
ender i havet. Se figur 1.

Ifølge direktøren for Sulapac pro-
duceres og forbruges sugerør i antal 
omkring 1 milliard hver uge globalt. 
Sugerøret skulle komme på marke-
det i 1. halvår 2019.

En anden biocomposit er brugt 
til at udvikle håndtag til køkkenred-
skaber og skærebrætter. 98% af rå-
varen er træaffald såsom savsmuld. 
Se figur 2.

Emballage og kop med låg
Metsä Board indgår i Metsä Group 
der ejes af skovejerne. De produce-
rer pap og karton til emballage og 
har udviklet nye produkter som kan 
erstatte plastic. 

Metsä Board organiserede en 
international konkurrence for em-
ballagedesign, og vinderen blev et 
produkt der kan bruges ved forsen-
delse af mindre genstande.

Varen lægges i en papæske, og 
så plejer man at fylde ud med bob-
leplastic for at optage stød og tryk. 
I stedet har han udviklet et stykke 
bølgepap med en hel serie af slidser 
i tre retninger så der formes et net-
værk af trekanter. Pappet er elastisk 
og kan slutte tæt om varen og fast-
holde den, men uden at den bliver 
trykket. Se figur 3.

Dommerkomiteen fandt at det var 
et nyt, mere bæredygtigt og mere 

æstetisk alternativ til bobleplastic. 
Det er et attraktivt produkt, alsidigt, 
skalérbart og velegnet til mange 
formål. Slidserne laver et smukt 
mønster, så produktet også er egnet 
til luksusprodukter.

Metsä Board har også selv udvik-
let et produkt som vandt i en inter-
national designkonkurrence. Lidloc 
kop lavet af karton behøver ikke 
et separat plasticlåg. Låget er en 
del af koppen som foldes og låses 
fast i siden af koppen. Designet er 
patenteret og afprøves for tiden af 
forbrugere. Se figur 4.

Metsä Board har udviklet en 
anden emballage af karton til take-
away mad. For at beskytte maden 
er der normalt en indvendig coating 
baseret på fossile råvarer, men det 
er har baseret på træ, så hele em-
ballagen kan genbruges eller ned-
brydes biologisk. Se figur 5.

3D print og brædder
UPM har udviklet en biokomposit 
til 3D-print som kombinerer egen-
skaber ved cellulosefibre og plastic. 
Produkterne er ugiftige og lugtfri. 
De kan forarbejdes på samme måde 
som træ og kan således slibes og 
males.

UPM Formi 3D print materiale er 
af høj kvalitet og bruges typisk i 
design af arkitekter og produktion 
af designgenstande. Det kan købes 
i online butikker og anvendes til 
mange formål, herunder højtalere 
og bilproduktion. Eller en lampe-
skærm som i figur 6.

UPM har også lavet produkter til 
udendørs anvendelse i byggesekto-
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Fig. 4. Papkrus med indbygget låg af 
pap og ikke som normalt plastic.

Fig. 3. En papæske til forsendelse med et særligt designet lag af bølgepap som 
omslutter og fastholder en vare.

Fig. 5. Emballage til takeaway mad 
med en indvendig coating der ikke er 
lavet af fossilt materiale.



 

ren. I 2018 kom Profi Piazza som er 
farveægte. Det er fremstillet af 75% 
genbrugsmateriale, nemlig genbrugt 
plast og papir og afskåret materiale 
fra produktion af selvklæbende 
mærkater. 

Brædderne kan bruges til at lave 
en udendørs terrasse. Det rummer 
et særligt installationssystem som 
sparer materiale, tid og energi fordi 
det hele kan samles uden brug af 
bor og skruer. Se figur 7.

sf

Kilde

www.forest.fi 30.1.19
www.betterwithless.org/winners/
www.opensourcewood.com 

Fotos: 

Stora Enso, UPM, Metsä Group,  
www.betterwithless.org/winners/
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Fig. 6. En biokomposit til 3D print kombinerer egenskaber 
hos cellulosefibre og plastic.

Fig. 7. Brædder til fx terrasser af biokompositter som in-
deholder 75% genbrugte materialer.

Fiberemballage erstatter plastemballage
Teknologisk Institut har i en årrække arbejdet med udvikling af miljøvenlige emballager. 

I 2016 bekendtgjorde Carlsberg at de sammen med Teknologisk Institut og EcoXpac er ved at udvikle en øl-
flaske på basis af træfibre. Flasken er lavet af 97% papir og lidt strandsand. Den kan genbruges, genvindes eller 
brændes, og hvis den havner i skovbunden nedbrydes den på kort tid.

Teknologisk Institut arbejder også mere generelt med at udvikle emballager baseret på plantefibre og med 
samme egenskaber som plastic. 

Plastic er grundlæggende et fremragende produkt som kan beskytte madvarer og forlænge holdbarheden. Og 
madspild er et meget større miljøproblem end emballagen. 

De nye fiberemballager skal være lige så gode som plastemballager. De skal kunne genbruges, genvindes og 
fyldes på de pakkemaskiner, som allerede anvendes i fødevareindustrien.

Plastic fungerer godt til at beskytte fødevarer fordi emballagen kan gøres kontrolleret tæt og dermed beskytte 
fødevarerne effektivt. Det er især vigtigt at etablere den rigtige tæthed overfor ilt og vanddamp.

Papir og pap giver ingen barriere for disse gasser. Hvis fødevarerne skal beskyttes over for ilt og vanddamp 
kan man bruge en coating med plastic eller voks, men så er genvinding umulig. 

Teknologisk Institut har nu udviklet metoder, der gør fiberemballage både gas- og væsketæt. Først laves en 
coating med 1-2% biomateriale, eksempelvis stivelse, og det giver en vis tæthed over for ilt. Beskyttelse over for 
vanddamp opnås med en plasmacoating med et mineral, fx oxider af silicium eller aluminium, eller DLC som er 
en form for kulstof. 

Denne behandling gør at emballagen efter brug kan genbruges, genvindes, forbrændes, komposteres osv. 
Coating materialerne indgår naturligt i processerne.

Teknologisk Institut fortsætter udviklingsarbejdet og arbejder nu på at udvikle coatet papir på ruller, der både 
er tætte og som kan svejses til poser. 

Det nyeste projekt er udvikling af en såkaldt MiniPapirFabrik. Den bruges til at lave pilotprodukter af form-
støbte emballager baseret på cellulosefibre, såsom bakker, bægre, skåle, tallerkener osv. 

Maskinen kan fremstille 30 enheder i timen, og det er fuldt tilstrækkeligt til udviklingsformål. Men maskinen 
er opbygget så den nemt kan opskaleres til en fuldskala kommerciel produktion.

Kilde: Artikel af Søren Østergaard, TI, i Packmarkedet november 2018

Carlsbergs ølflaske lavet af træfibre.



 

Af politisk konsulent Christian 
Jürgensen, Dansk Skovforening

Vi har været tæt på ny lov-
givning i EU som ville have 
begrænset afsætningen af 
energitræ. 

Heldigvis blev resultatet 
regler som stemmer med 
dansk praksis.

Det er opnået gennem 
en langvarig indsats fra de 
europæiske skovejere, her-
under Dansk Skovforening.

Det er vigtigt fortsat at 
støtte dette politiske arbejde.

Har du planer om at udnytte den 
sidste del af vinteren til bevoks-
ningspleje og udtynding? Så skal 
du være opmærksom på at ny 
EU-lovgivning bestemmer, hvilke 
produkter du må afsætte til energi-
produktion.

Der er indført nye bæredygtig-
hedskrav, som siger, at det ikke læn-
gere er lovligt at bruge stammer og 
grene af træ større end 10 centime-
ter i diameter til energiproduktion. 
Disse træeffekter skal først udnyttes 
til et højere og ædlere formål.

Tynder du fx i en bøgebevoks-
ning ældre end 27 år på god jord, 
vil du ikke længere lovligt kunne 
aflægge særligt meget af træet til 
energiformål. 

Tabel 1 viser den omtrentlige 
alder i bevoksninger, hvor du ikke 
længere kan afsætte en stor del af 
træet til energiformål. Kan du ikke 
sælge træet til en industri vil alter-
nativet formentlig være at lade det 
ligge i bevoksningen. 

Lovforslag om 
skovforvaltning
I december 2016 fremsatte EU-kom-
missionen det første EU-lovforslag 
nogensinde, der indeholdt krav til 
skovforvaltningen i EU’s skove. 

Forslaget var en del af en revision 
af direktivet for vedvarende energi. 
Der var blandt andet ønske om at 
indføre bæredygtighedskrav til faste 
biobrændsler, herunder til træ til 
energiformål. 

Her var det tæt på at der blev 
indført krav om at visse produkter 
fra skoven ikke måtte afsættes til 
energiformål, men først skulle an-
vendes til mere ædle formål.

Så galt gik det dog ikke. Kravene 
i det endelige direktiv svarer til den 
risikobaserede tilgang til bæredygtig-
hed, som i forvejen kendetegner de 

danske energiproducenters branche-
aftale for bæredygtig biomasse 1). 

For en dansk skovejer får direkti-
vet derfor næppe nye konsekvenser. 
Vi har allerede vænnet os til at der 
stilles særlige krav når træet skal 
afsættes til energiformål. 

Der er dog fortsat mulighed for at 
der nationalt kan sættes yderligere 
kriterier for bæredygtighed for træ 
der anvendes til energi.

Tyndingshugsterne var truet
I SKOVEN 8-17 beskrev vi i lederen 
den mulige trussel der lå i EU’s re-
vision af direktivet for vedvarende 
energi og arbejdet med at udvikle 
nye kriterier for bæredygtighed.

Truslen kom fra Europa-Parla-
mentets miljøudvalg, der skulle 
udforme Europa-Parlamentets hold-
ning til forslaget. Det skete som led 
i trepartsforhandlinger mellem EU-
Kommissionen, Europa-Parlamentet 
og Ministerrådet. 

Udvalget fremsatte et udkast til 
ændring af kriterierne for bæredyg-
tighed i EU-kommissionens forslag. 
Udvalget foreslog at:
•  Den risikobaserede tilgang slettes 

og erstattes med de krav, der i 
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Sætter EU nye krav 
til afsætning af træ til 

energiproduktion?

Reglerne beskrevet ovenfor har 
givetvis fået dig til at få kaffen galt 
i halsen. Men bare rolig. Du kan 
fortsat afsætte træ fra din bevoks-
ningspleje til flis. Reglerne var dog 
meget tæt på at blive virkelighed.

Tabel 1. Tabellen viser den omtrentlig gennemsnitlig alder i bevoksningerne 
hvor der ikke længere kan tyndes til energitræ, da stammerne her vil have 
opnået en middeldiameter over maksimumgrænsen på 10 centimeter. (Se også 
boksen med kursiv !).

Art/Bonitet I II III IV V

Bøg 27 27 36 45 60

Eg 27 33 39 45

Rødgran 22 24 30 36 44

Sitka 25 30 35 45

Douglas 16 18 22 24

Ædelgran 20 25 25



 

dag findes til landbrugsbiomasse 
til flydende biobrændsler 

•  Der indføres krav om at rundt 
træ ikke må anvendes til energi-
formål. I stedet skal det først an-
vendes til mere ædle formål som 
fx plader eller savskåret træ. I EU 
terminologi kaldet kaskadebrug.

•  Kravene skulle gælde for alle 
energianlæg med en kapacitet på 
mere end 1 MW – i praksis alle 
fjernvarmeværker. (I Kommissio-
nens forslag gjaldt kravene anlæg 
med en kapacitet over 20 MW)

Forslaget var stærkt påvirket af indspil 
fra en række af Europas og Nord-
amerikas største miljøorganisationer. 
Det var tæt på at blive presset igen-
nem til vedtagelse i parlamentet. 

Misforståelser om skovdrift
Forslaget var tæt på at blive virkelig-
hed fordi stærke kræfter argumente-
rede ud fra en antagelse om, at det 
især er efterspørgslen efter energi-
træ, der driver hugsten i de europæi-
ske skove. Det er en misforståelse 
om skovdrift og markedsforhold som 
desværre stadig er udbredt.

Det åbne marked for træproduk-
ter sikrer at tømmer af høj kvalitet 
forarbejdes til højværdiprodukter, 
mens det kun er rest- og biprodukter 
som anvendes til energiproduktion. 

Samtidig er muligheden for at 
afsætte flis og brænde med til at 

fremme plejen af de unge og mellem-
aldrende bevoksninger. Dermed sikres 
produktionen af højværdiprodukter 
og fremtidens bygningstømmer.

Hugsten i EU’s skove finder sted i 
overensstemmelse med principperne 
for bæredygtig skovforvaltning, som 
er fastsat gennem ’Forest Europe’ og 
gennemført i EU’s medlemslande. 

Det vigtige politiske arbejde
At forslaget ikke kom igennem Europa-
Parlamentet, er i høj grad et resultat 
af den langvarige politiske påvirk-
ning fra De Europæiske Skovejerfor-
eningers sammenslutning – CEPF. 

Det er et arbejde som Dansk 
Skovforening bidrager til, både med 
kontingentkroner – som danske 
skovejere betaler til Dansk Skovfor-
ening – og gennem faglig sparring 
og formidling af danske erfaringer. 

Det lykkedes således skovejerinte-
resser at blokere for forslaget ved at 
levere fakta og viden til Europa-Parla-
mentets mange medlemmer og udvalg. 
Fakta der skabte en bredere indsigt 
hos parlamentarikerne og førte til et 
langt mere afbalanceret direktiv. 

En vigtig sejr for skovbruget 
Resultatet af forhandlingerne og det 
endelige forslags vedtagelse er en 
vigtig sejr for skovbruget og mulig-
hederne for fri afsætning af træ fra 
skovene.

Der var risiko for et rigidt system, 
som ville have fjernet skovejernes 
motivation til at investere i skov-
driften og medført en helt urimelig 
administrativ byrde. 

I stedet er vi endt med kriterier 
for bæredygtighed med en risiko-
baseret tilgang og en ny frivillig EU-
vejledning 2) om god forvaltnings-
praksis af træbiomasse. Vejlednin-
gen begrænser ikke skovejernes mu-
ligheder for at afsætte træprodukter. 

- men der er fortsat brug 
for din støtte
Tanker om topstyring af skovens 
produkter florerer dog desværre 
fortsat i EU-systemet fx med nye øn-
sker om at visse produkter fra sko-
ven ikke skal kunne afsættes direkte 
til biobrændstoffer til transport. 

Udfordringen med at sikre et frit 
træmarked inden for EU kræver 
derfor et fortsat og vedvarende 
europæisk skovpolitisk arbejde af 
CEPF. Derfor er din støtte til Dansk 
Skovforening vigtig. 

1) https://www.danskenergi.dk/sites/
danskenergi.dk/files/media/doku-
menter/2017-09/Brancheaftale_Bio-
masse-20160623.pdf

2) https://publications.europa.eu/en/pub-
lication-detail/-/publication/9b823034-
ebad-11e8-b690-01aa75ed71a1 
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Ny EU-lovgivning medfører at store dele af denne bunke energitræ ikke længere kan afsættes til energi. Hvis en træin-
dustri ikke ønsker at købe træet vil det sikkert blive efterladt i bevoksningen. (Se dog også boksen med kursiv !).



 

Årsberetning fra Dansk Skoven-
treprenør Forening.

I 2018 har der manglet kvalifice-
ret arbejdskraft i stort set hele lan-
det. DSF vil arbejde for øget tilgang 
og mere efteruddannelse af ansatte.

DSF giver ideer til Skovskolen om 
uddannelsens indhold.

Der har været stor aktivitet i 
branchen og en lille forbedring i 
driftsresultatet.

Dansk Skoventreprenør Forening 
(DSF) holdt generalforsamling i Vejle 
den 17. januar. Vi gengiver her ud-
drag af årsberetningen fra foreningen. 

DSF er en del af Danske Maskin-
stationer og Entreprenører (DM&E). 
sekretariatet varetages af DM&E Skov 
ved Claus Danefeldt Clemmensen. Red.

Uddannelse af maskinførere
Naturstyrelsen samt skoventrepre-
nører fra hele landet mødte den 19. 
april op til Skovskolens workshop 
omkring fremtidens skovbrugsma-

skinførere.
Formålet med workshoppen var 

at komme med idéer til de kompe-
tencer en skov- og naturtekniker 
skal besidde, når han eller hun har 
gennemført sin uddannelse med 
specialet skovbrugsmaskinfører. 

Idéerne skal danne baggrund for 
en kompetenceprofil for en skov-
brugsmaskinfører, herunder forde-
lingen mellem hvad praktikvirksom-
heden skal stå for og målene for un-
dervisningen på Skovskolen. Mange 
ideer kom på bordet, og de vil blive 
brugt i arbejdet med udvikling af 
uddannelsen.

Alle entreprenører var enige om 
at det var vigtigt at der var mu-
lighed for at sende ansatte ind til 
Skovskolen og deltage i dele af ud-
dannelsen. Hvis man eksempelvis 
har en maskinfører, der er uddannet 
landmand, smed eller tømrer har 
han ikke brug for alle elementerne i 
uddannelsen.

Den nye uddannelsesstruktur vil 

stille flere krav til de danske skoven-
treprenører, og det hele er vendt 180 
grader. Det er nu skoventreprenø-
rerne, der skal finde de unge menne-
sker, som ”passer ind i deres butik” 
og sende dem på skolebænken.

Temadag om nøglebiotoper
I oktober 2018 blev der for første 
gang nogensinde afholdt tema-/
uddannelsesdag om lokalisering af 
nøglebiotoper og bevaringsværdig 
natur med omkring 50 deltagere.

Udfordringen i forbindelse med 
dokumentation af bæredygtig bio-
masse er at der ikke er en eksakt 
facitliste. Derfor er der behov for at 
finde en fælles forståelse for hvor-
dan der arbejdes i skoven og hvad 
der skal beskyttes.

Temadagen henvendte sig hoved-
sageligt til skoventreprenører – og 
især til alle flisproducenter, der 
opererer indenfor rammerne af SBP 
og alternativ dokumentation. Men 
også repræsentanter fra de danske 
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Søges:

Dansk Skoventreprenør Forening har arbejdet for at sikre kvalificeret arbejdskraft til branchen og fremtidssikre uddan-
nelsen til skovbrugsmaskinfører. Under Skov & Teknik på Langesø i maj blev der for første gang afholdt udkørselsmester-
skab for elever med 8 deltagere.

Kvalificeret arbejdskraft



 

varmeværker og brancheforeningen 
Dansk Energi deltog.

Der blev behandlet mange emner 
i løbet af dagen. Deltagerne pejlede 
sig ind på hvordan vi kan arbejde i 
skoven og samtidig tage hensyn til 
biodiversitet, nøglebiotoper, lovgiv-
ning, skovejerønsker, fortidsminder, 
fredninger mm. Derudover skulle te-
madagen også vise varmeværkerne 
hvilket arbejde der laves i skoven 
inden der fældes træer til flis.

Temadagen er en del af DM&Es ar-
bejde med certificering og bæredyg-
tighed, der også indbefatter kortpor-
talen og programmet om Godkendt 
Biomasseleverandør. (Se omtale af 
temadag i Skoven 12/18, red.).

Godkendt Biomasseproducent
Udviklingen af DM&Es eget godken-
delsessystem til bæredygtig flispro-
duktion ”Godkendt Biomassepro-
ducent” fortsætter, og der er nu 10 
virksomheder i ordningen.

Systemet har været drevet i sam-
arbejde med auditeringsvirksom-
heden NEPCon de sidste to år. Nu 
er der imidlertid nok medlemmer i 
ordningen til at DM&E selv kan løfte 
arbejdet med auditering og godken-
delse af virksomhederne. NEPCon 
er med på sidelinjen og kontrollerer 
at produktionen hos medlemmerne 
stemmer med kravene i ordningen.

Der er flere fordele ved at DM&E 
selv kan stå for godkendelse og 
audit af de godkendte biomassele-
verandører. Prisen for det enkelte 
medlem er blevet reduceret i for-
hold til det gamle system. Mindre 

ændringer i systemet kan hurtigt 
indføres, og det sikres at systemet 
bliver ved med at være praktisk an-
vendeligt.

Der er to medlemmer som er 
blevet SBP certificeret i 2018. Nu er 
der fem medlemmer af DM&E med 
denne certificering.

Danske skoventreprenører kan og 
vil gerne levere bæredygtigt, lokalt 
produceret dansk biomasse. Men 
hvis certificeringen og godkendelses-
ordningen skal fortsætte, og hvis 
foreningen skal udvikle tilhørende 
uddannelse, IT-systemer og kort-
materialer, så er der behov for at de 
danske kraftvarmeværker i større stil 
efterspørger bæredygtig biomasse.

DM&E Kortportal er 
opdateret
Kortportalen har fungeret i snart 
to år og er en stor succes. Flere og 
flere medlemmer bruger den i det 
daglige arbejde, og ca. 750 forskel-
lige brugere har været inde og ar-
bejde på siden.

I 2018 er portalen blevet opdate-
ret på flere punkter. Tegneværktø-
jerne er blevet mere brugervenlige, 
og der er færre farver at vælge 
imellem. Det er også blevet muligt 
at importere shape-filer fra de GPS 
enheder der kan producere dem. 

Når man importerer shape-filer 
kan man lave kort over grave- og 
drænprojekter og levere kortdoku-
mentation til sine kunder. Derud-
over er der kommet flere kortlag til. 
Man kan nu se et jordforurenings-
kort og et kort med højdekurver.

Danmarks Nationale 
Skovprogram
I 2018 kom det nye Nationale Skov-
program for Danmark i høring. 
Skovprogrammet er et redskab til at 
fremme et bæredygtigt skovbrug. 

DM&E deltog i høringen og lagde 
vægt på, at der skal arbejdes hen 
mod ensartede regler for bæredyg-
tighed, at den danske befolkning i 
almindelighed får bedre kendskab 
til produktionsskovens cyklus, samt 
at der deles viden om plantning 
og pleje af skove i en verden med 
forskellige klimaforandringer. De 
ovennævnte punkter kom med i det 
endelige skovprogram.

Men der mangler stadig noget. 
Det Nationale Skovprogram har in-
gen ambitioner om, hvordan vi skal 
tiltrække arbejdskraft til skovbruget, 
eller hvordan vi fremtidssikrer de 
skovbrugsfaglige uddannelser. Det er 
nødvendigt, at politikerne har forstå-
else for, at der skal kvalificerede folk 
til, hvis vi også i fremtiden vil have et 
professionelt skovbrug i Danmark. 

Et andet element der mangler, 
er den teknologiske udvikling. De 
maskiner der arbejder i skoven, er 
højteknologiske og kan være med til 
udvikle det bæredygtige skovbrug. 
Det kan eksempelvis være med 
bedre, digitale beskyttelseskort. 

Derudover forventes det, at træ 
i fremtiden skal bruges til mange 
flere formål end i dag, såsom 
brændstof, tekstiler, kemikalier, 
højhuse m.m. Her vil der være et 
stort behov for, at de helt rigtige 
kvaliteter leveres på det helt rigtige 
tidspunkt. Hurtig og direkte kom-
munikation imellem leverandør og 
producent er afgørende. 

DM&E Skov vil forsætte med at 
sætte disse punkter på den politiske 
dagsorden.

Fremtidens opgaver
Det er min forventning, at der lige-
som i 2018 også i 2019 vil være stor 
efterspørgsel på entreprenører, der 
kan arbejde i skoven, og at rekrut-
tering vil være en af de store udfor-
dringer. Derfor vil samarbejdet med 
Skovskolen have højt fokus i 2019. 
Der skal uddannes nye, men det 
skal også gøres nemmere at opklas-
sificere det nuværende personale.

Med den store mængde opgaver 
der venter i 2019 kan det være en 
god ide at kigge på lønsomheden i 
de opgaver man beskæftiger sig med.

 Når man har mange opgaver 
at vælge imellem er det vigtigt at 
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Der er nu 10 virksomheder som har fået certifikat for ”Godkendt Biomasse-
producent”.



 

vælge dem der kan betale sig, eller 
rette niveauet for omkostninger og 
indtægter på de enkelte opgaver.

Der vil også være fokus på den di-
gitale udvikling og hvordan man kan 
indarbejde det i en travl hverdag, hvor 
man er i felten hele dagen. IT skal 
være med til at gøre det nemmere, 
ikke unødigt komplicere hverdagen.

Det politiske arbejde vil i 2019 
fortsat lægge vægt på at der skal 
være ordentlige rammevilkår for 
dem, der arbejder i og med naturen.

Det politiske arbejde i 
DM&E Skov
DM&E er medlem af den europæiske 
brancheforening CEETTAR, og her 
har skoventreprenørerne en stærk 
gruppe. 

Sekretariatet i Bruxelles har 
arbejdet hårdt for at udvide samar-
bejdet med den europæiske stats-

skovforening og den europæiske 
skovejerforening. Det gode samar-
bejde med andre foreninger inden 
for skovbruget er en stor fordel og 
giver os mere gennemslagskraft, når 
vi vil ud med vores budskaber.

I 2018 har de vigtigste debat-
punkter været revision af EU’s Skov-
program og Cascading of Woody 
Biomass – eller på dansk: effektivt 
forbrug af træbaseret biomasse.

Medlemmerne af EU parlamentet 
blev hurtigt klar over at det er en 
meget kompleks opgave. Især når 
man taler om træ direkte fra skoven, 
hvor man udvælger hvad træet skal 
bruges til, og hvor kun det dårligste 
bliver til energi ved afbrænding. Der-
for slap vi som skoventreprenører i 
første omgang for regulering i den 
måde vi sorterer træet.

EU’s skovprogram danner ram-
men for udviklingen af skov og 

skovbruget i Europa. I forbindelse 
med revisionen har CEETTAR lagt 
vægt på de menneskelige ressourcer 
i skovbruget. Private skoventrepre-
nører står for langt størstedelen af 
det praktiske arbejde i skovene i 
hele Europa.

Derfor mener vi, at det er meget 
vigtigt at gøre skovbrugserhvervet 
til et mere attraktivt erhverv med 
ordentlige arbejdsforhold. Der skal 
sættes fokus på at skaffe kvalificeret 
arbejdskraft, som kan løfte branchen 
ind i fremtiden, hvor der er forvent-
ninger om et øget forbrug af træ. 

Sidst men ikke mindst skal be-
folkningen vide mere om hvad der 
sker i produktionsskoven, og de skal 
vide at et aktivt skovbrug også kan 
rumme naturbeskyttelse, motioni-
ster, svampejægere m.m.
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Skovudvalget
Udvalget holder 1-2 møder om året og udpeger retningen for DM&E Skov. 
Herudover er medlemmerne daglig sparringspartner for DM&E skov i 
forbindelse med faglige og politiske problemstillinger.

Udvalget har stor interesse i at sikre erhvervets fremtid og gøre det 
attraktivt at arbejde indenfor skovbrugserhvervet. Derfor lægges der 
vægt på, at DM&E sammen med Skovskolen skal være mere synlige på fx 
uddannelsesmesser. 
Skoventreprenør - træpleje og naturpleje: Nickolai Schlechter 
Skoventreprenør - råflis/flis: Viggo Mortensen 
Skoventreprenør - kulturarbejde, anlæg og pleje: Peder Frederiksen 
Skoventreprenør – træpleje: Jacob Vibe 
Skoventreprenør – juletræer: Bent Langeland 
Skov/vandløbsentreprenør - vandløb og juletræer: Martin Lauersen

Brancheundersøgelse DM&E 
Skov 2018
Der deltog 200 virksomheder i 
brancheundersøgelsen (193 i 2017). 
Udviklingen fra 2017 er fortsat ind 
i 2018, og der er stigning i både 
arbejdsmængden og antallet af an-
satte. Disse tal passer godt med den 
øgede efterspørgsel efter tømmer, 
kævler og flis. Se fig. 1.

Selv om der er travlt og enkelte 
virksomheder vokser, er det ikke 
gået ud over driftsresultatet. Ca. 1/3 
har et bedre resultat end i 2017, og 
stort set ingen har oplevet et fald. 

Svarene om udvikling i priser 
har været næsten uændrede i 
mange år. Enkelte har sat priserne 
op ca. 16-17 %, men størstedelen 
har bibeholdt deres priser eller har 
oplevet et fald. 

I 2018 er der 5-6% flere, der har 
hævet deres priser, og der er ingen 
der har sænket deres priser. Det 
tyder på at markedet er klar til pris-
stigninger, og at de stigninger, der 
har været i 2018 ikke er gået udover 
mængden af arbejde.

En kedelig tendens, der ser ud til 
at fortsætte i den forkerte retning, 
er tab på debitorer. Se fig. 2. 

I 2016 var der 11 % der oplevede 
tab på debitorer, de sidste to år er 
det steget. Først til 25% i 2017 og nu 
27% i 2018. Derfor må der opfordres 
til at man holder styr på de afta-
ler man har med sine kunder eller 
minimerer sin risiko på de enkelte 
projekter.

Der er stor variation i størrelsen 
af virksomhederne. ¼ omsætter 
omkring eller under 1 mio., mens ¼ 
omsætter over 8 mio. Se fig. 3.

I oktober 2018 blev der afholdt temadag om lokalisering af nøglebiotoper og 
bevaringsværdig natur. Der var 50 deltagere som besøgte to skove ved Kolding 
og snakkede om hvordan vi kan tage hensyn til biodiversitet, nøglebiotoper, 
skovejerens ønsker, fortidsminder mm. 
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Stort overskud 
Danish Hardwood regnskab
Danish Hardwood har aflagt regn-
skab for 1.10.2017 - 30.9.2018. 

Det blev et overskud efter skat på 
4,2 mio.kr mod 1,3 mio. kr i 2016-17 
og 2,6 mio. kr i 2015-16. Der blev ud-
betalt et ekstraordinært udbytte på 
2,0 mio. kr, og de resterende 2,2 mio. 
kr er overført. Årets resultat anses af 
ledelsen som tilfredsstillende.

Danish Hardwood hører hjemme 
i Ugerløse ved Holbæk. Savværket 
er grundlagt i 1917 og køber euro-
pæisk løvtræ, især bøg, eg og ask, 
men også kirsebær, ær og birk samt 
sjældnere løvtræer. Træet opskæres, 
tørres og høvles og sælges til mange 
lande. 

Desuden handles rundtræ af løv-
træ. Savværket er FSC certificeret.

Kilder: www.cvr.dk, 
www.danishhardwood.com

Mio. kr 17/18 16/17

Bruttofortjeneste 12,8 9,7

Resultat før skat 5,3 2,0

Resultat efter skat 4,2 1,3

Aktiver 32,6 31,9

Egenkapital 28,3 26,1

Antal ansatte 15 15

Fig. 3. Fordeling af omsætning blandt medlemmer af Dansk Skoventreprenør 
Forening. Søjlerne angiver antal virksomheder med en omsætning op til det 
angivne tal, og stregen angiver det akkumulerede antal.

Fig. 1. Udvikling for skovarbejde fra 2017 til 2018. Tallene angiver hvor stor 
andel af deltagerne i undersøgelsen, som har oplevet stigning (grøn), uændret 
(gul) eller fald (rød) i de nævnte faktorer.

Fig. 2. Udvikling i tab på debitorer fra 2017 til 2018. Tallene angiver hvor 
stor andel af deltagerne i undersøgelsen der ikke har tab (grøn), tab omkring 
50.000 (gul) og tab over 100.000 (rød).



 

Professor i skovdyrkning, 
Jørgen Bo Larsen, er gået 
på pension.

Professor Bo Larsen er født i januar 
1949. Han er opvokset på en skov-
ejendom i Midtjylland og blev forst-
kandidat fra Den Kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole i 1973. 

Han rejste herefter til universitet 
i Göttingen i Tyskland. Her tog han 
i 1977 forskeruddannelsen ph.d. (i 
Tyskland dr. forest.) på en afhand-
ling om frostresistens i douglasgran. 
I 1981 fik han titlen dr. habil. i skov-
dyrkning i Göttingen på en afhand-
ling om vækst og tørkefølsomhed 
hos douglasgran og grandis.

1979-1983 var han leder af prove-
niensafdelingen i Statens Forstlige 
Forsøgsvæsen og Herkomstkontrol-
len med Skovfrø og –planter. Det 
var med hans egne ord ”den værste 
periode i mit professionelle liv”, og 
i 1983 tog han tilbage til Göttingen 
og var fra 1983 til 1991 professor i 
skovøkologi. 

I 1991 overtog Bo Larsen pro-
fessoratet i skovdyrkning ved 
Københavns Universitet efter H.A. 
Henriksen. En væsentlig del af 
jobbet har været undervisning i 
skovdyrkning med forelæsninger 
og ekskursioner samt vejledning af 
studerende i større opgaver og vej-
ledning af ph.d. studerende. 

I forbindelse med udviklingen 
af skovbrugsstudiet, som i de se-
neste 15 år er blevet undervist på 
engelsk og med et stort indslag af 
udenlandske studerende, er hans 
undervisning tilsvarende blevet 
internationaliseret. Desuden har 
uddannelsen til landskabsarkitekt 
anvendt hans kompetencer indenfor 
skov- og naturforvaltning. 

Bo Larsen gik på pension i sep-
tember 2018. Det er dog ikke mere 
pension end at han i nogle år frem 
fortsat vil deltage i undervisningen 

som Professor Emeritus, ligesom 
han står til rådighed for instituttet 
mht. vejledning og rådgivning. 

Han vil desuden tilbringe 3 må-
neder om året på universitetet i 
Nanjing i Kina som Metasequoia 
Professor, hvor han skal bidrage til 
udvikling og internationalisering af 
universitetet.

Fagområder
En anden væsentlig del af jobbet 
som professor er forskning, udvik-
ling og formidling. Det er igennem 
årene udmøntet i over 300 artikler 
inden for en række emner:

- Naturnær skovdrift bl.a. med 
udarbejdelse af en handlingsplan for 
statsskovene. 
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Professor Jørgen Bo Larsen på pension

Æresseminar
Professor i skovdyrkning ved Københavns Universitet, Jørgen Bo Lar-
sen, er for kort tid siden gået på pension. I den anledning blev der ar-
rangeret et æresseminar med temaet ”Skovdyrkning før, nu og i fremti-
den” den 11. januar. Landbohøjskolens festauditorium var fyldt til sidste 
plads – og lidt til. 

En række indbudte talere gav deres syn på skovdyrkning med hoved-
vægt på de seneste 45 år hvor Bo Larsen har bidraget i forskning og un-
dervisning. I det følgende omtaler vi en række af indlæggene.

Red.

Æresseminaret blev afholdt i Landbohøjskolens festauditorium.



 
- Skovøkologi, bl.a. gennem under-

søgelser i den urørte skov Suserup 
Skov ved Sorø.

- Økofysiologi og genøkologi, 
herunder træers reaktion på klima 
og klimaændringer.

- Forskning i træarter og deres 
racedannelse, herunder arts- og 
proveniensanbefalinger. 

- Planer for forvaltning og udvik-
ling af naturressourcer, bl.a. i Svan-
ninge Bjerge, der ejes af Bikuben-
fonden, og Forsvarets trænings- og 
naturarealer.

Bo Larsen har skrevet en del 
artikler i Skoven, senest i 12/18 om 
skovdrift og beskyttelse af biodiver-
sitet i skov. 

Bo Larsen har sammen med 
andre forskere skrevet 3 bøger hen-
vendt til praktikere: 

- Naturnær skovdrift på 400 sider, 
udgivet i DST i 2005.

- Træarts- og proveniensvalg i et 
bæredygtigt skovbrug på 250 sider, 
udgivet i DST i 1997. 

- Danmarks nye Skove – Håndbog 
i skovrejsning og Skovudvikling på 
321 sider, udgivet af Landskabs-
værkstedet i 2015.

De to førstnævnte bøger kan købes 
i Dansk Skovforening.

Tillidshverv
Bo Larsen har været aktiv i en 
række organisationer der beskæftiger 
sig med skovbrug.

Han er medlem af bestyrelsen for 
Dralle A/S, som har udviklet meto-
der til digital opmåling af træ. Han 
er medlem af bestyrelsen af Lou-
nkærfonden, som ejer Lounkær ved 
Mariager Fjord – en meget lavtlig-
gende skov hvor el, ask og sitka er 
centrale træarter. 

Bo Larsen har været i besty-
relsen for Levinsen Treeseed som 
handler med frø af skovtræer og 
buske. Han har i en lang årrække 
været medlem af bestyrelsen for 
International Woodland Company 
som administrerer danske pensions-
kassers investeringer i skov, hoved-
sagelig uden for Europa. 

Bo Larsen har været formand 
for European Forest Institute med 
hovedsæde i Helsinki. Han var her 
med til at løse en alvorlig økonomisk 
og ledelsesmæssig krise. Desuden 
har han været med til at oprette 
en tænketank for skov og skovbrug 
knyttet til EU-kommissionen og –
parlamentet i Bruxelles. 

Han har været i bestyrelsen for 
CIFOR med hovedsæde i Indonesien 

– en organisation som arbejder med 
udvikling af tropisk skovbrug – samt 
for World Agroforestry Center med 
hovedsæde i Nairobi/Kenya.

Aktuelt er han medlem af Det 
Kongelige Svenske Skov- og Land-
brugsakademi, Accademia Italiana 

di Scienze Forestali, Den tyske for-
bundsregerings rådgivende udvalg 
for skovpolitik og Sustainable Bio-
mass Partners.

sf
Foto: K. Raulund-Rasmussen, S. Fodgaard
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Bo Larsen har været med til at lægge planer for udvikling af Svanninge Bjerge. 
Han ses her som dirigent ved Dansk Skovforenings ekskursion til Svanninge 
Bjerge i 2015.

Bo Larsen under en skovekskursion.



 
Undervisning i 
skovdyrkning
Uddannelsen til forstkandidat på 
Københavns Universitet er normeret 
til 5 år. De første tre år udgøres af 
bachelorstudiet, og de to sidste år 
er kandidatstudiet i Skovbrugsvi-
denskab. 

Der er en række bacheloruddan-
nelser som giver adgang til kandi-
datstudiet. Mange optages med en 
bachelor som skov- og landskabsin-
geniør eller i naturressourcer, begge 
fra Københavns Universitet. Som 
bachelor i naturressourcer har man 
kurser i bl.a. økonomi, økologi, for-
valtning samt jord, vand og planter.

På kandidatdelen findes to kurser 
med fokus på skovdyrkning: 

- ”Ecology and Management of 
Forest and other seminatural ter-
restrial ecosystems”. Dette kursus 
er obligatorisk. Det er det første 
kursus, og der deltager 30-40 stu-
derende. Kurset varer 9 uger på 
fuld tid og er meget intensivt. Det 
undervises af Bo Larsen og Karsten 
Raulund-Rasmussen. Bo Larsen vil 
fortsat deltage de næste par år. 

- ”Silviculture” er et tilvalgskursus 
som tages af 7-15 studerende og 
undervises af Thomas Nord-Larsen.

Undervisningen i skovdyrkning 
har tidligere lagt vægt på træpro-
duktion, og siden er emner som 
biodiversitet og klimaregulering 
kommet til. Men efterhånden ind-
drages mange forskellige mål, og de 
vil løbende ændre sig.

Målsætningen er: ”En dybtgående 
forståelse af skove og andre semina-
turlige økosystemer samt specifikke 
redskaber til anvendelse i forvalt-
ning af sådanne systemer i relation 
til specifikke mål”.

Uddannelsen
Kandidatuddannelsen foregår på 
engelsk, og omkring halvdelen af 
de studerende er fra udlandet. Der 
er en del variation fra år til år i de 
studerendes baggrund. Som eksem-
pel kan nævnes at i 2018 blev der 
optaget 23 fra Danmark, 4 fra USA, 
2 fra Storbritannien og en fra Polen, 
Kina, Sverige, Letland, Frankrig, 
Indonesien og Ungarn. 

Omkring halvdelen af de stu-
derende har en skovbrugsmæssig 
baggrund - 1/3 har en bachelorgrad 
i Naturressourcer, og der er 5-10 
skov- og landskabsingeniører fra 
Skovskolen. De øvrige har læst 
fag som biologi, geografi, miljø og 
socialvidenskab.

En del af uddannelsen består af 
den traditionelle forelæsning. Der er 
en række opgaver i grupper – som 
skal være blandede i forhold til 
baggrund og nationalitet. En af op-
gaverne er en plan for Jægersborg 
Hegn nord for København. 

Endelig indgår der 3-4 endags 
ekskursioner på Sjælland, en 3-dags 

ekskursion til Jylland og en 1-uges 
ekskursion til udlandet – i de senere 
år har man besøgt England, Tyskland, 
Schweiz og Holland. 

sf
Baseret på foredrag af Karsten 
Raulund-Rasmussen.
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De studerende er hvert år på en udlandstur, her Lensahn i Nordtyskland.

Forskelle i biodiversitet
Forskellige skovtyper
Christian Ammer fra universitetet i 
Göttingen i Nordtyskland holdt et 
længere foredrag om biodiversitet. 
Det var baseret på en undersøgelse 
som ikke er afsluttet, og derfor kan 
detaljerne kan ikke oplyses lige nu.

Undersøgelsen belyser forskelle 
i biodiversitet mellem to typer af 
dyrkningssystemer:

- Ensaldrende systemer hvor alle 
træer har nogenlunde samme alder i 
hele bevoksningens liv. I sin reneste 
form er det renafdrift. Der er flere 
varianter, såsom skærmstilling med 
underplantning, selvforyngelse, og 
nordrandsforyngelse. 

- Uensaldrende systemer hvor 
alle aldre findes inden for et lille 
areal. I sin reneste form er det 
plukhugst. Det kan også være 
gruppevis foryngelse hvor bevoks-
ningen rummer mindre grupper af 
nogenlunde samme alder.

Forskerne har undersøgt biodi-
versiteten for en række grupper af 
planter og dyr. Det viste sig at for 
over 1/3 af disse grupper var biodi-
versiteten større i de ensaldrende 

systemer end i de uensaldrende 
systemer. Der var også en række 
truede arter som var mere udbredt 
i de ensaldrende systemer end i de 
uensaldrende.

Forklaringen er formentlig at den 
ensaldrende skov tilbyder meget 
forskellige vilkår. Nogle steder kom-
mer der lys og varme, andre steder 
er der mørkt og køligt. Der er be-
voksninger med ung skov et sted, 
og gammel skov et andet sted. Det 
tiltrækker nogle grupper af planter 
og dyr som trives under meget vari-
erende forhold.

I den uensaldrende bevoksning 
er forholdene meget stabile. Der er 
mørkt og køligt overalt, og det er at-
traktivt for planter og dyr der kræ-
ver de samme forhold hele tiden.

Foreløbigt kunne man konkludere:
- Som drivkraft for biodiversitet 

på regionalt plan er det vigtigere 
med miljømæssig variation mellem 
bevoksninger end inden for bevoks-
ninger.

- Der er behov for et udvalg af 
skovdyrkningssystemer for at hånd-
tere et bredt udvalg af ønsker.

sf



 

Baseret på foredrag af kontorchef 
Mads Jensen, Naturstyrelsen

Naturnær drift er indført 
for bedre end tidligere at 
kunne opfylde samfundets 
ønsker til statsskovene. 

I første halvdel af 1900-tallet blev 
statsskovene drevet efter en ret tra-
ditionel model, fortalte kontorchef 
Mads Jensen fra Naturstyrelsen på 
seminaret for Bo Larsen. På nogle 
punkter måske mere intensivt end 
de private skove og med stor vægt 
på vedproduktion og kvalitetstræ. 

I 1950’erne begyndte friluftsliv at 
få større betydning. I 1980’erne lan-
cerede man begrebet flersidig drift 
for at kunne opfylde flere mål på 
samme areal. I 1990’erne blev der 
udarbejdet flere politikker i retning 
af mere naturvenlig drift. 

Det mundede ud i ønsket om at 
indføre naturnær skovdrift på statens 

arealer. Bo Larsen blev ansat på 
deltid i styrelsen i en periode for – i 
samarbejde med de ansatte i stats-
skovene – at udarbejde praktiske 
anvisninger. 

Der blev udarbejdet en handlings-
plan for naturnær drift, der blev 
udviklet et større antal skovudvik-
lingstyper egnet for danske forhold, 
og der blev lavet et idekatalog med 
metoder til at konvertere til den nye 
driftsform. 

- Under arbejdet med udvikling 
af naturnær drift tromlede Bo Lar-
sen ikke frem, sagde Mads Jensen. 
Han lod andre komme til, så den 
nye driftsform kunne forankres i 
styrelsen.

- Da naturnær drift blev indført 
blev der samtidig gennemført en 
fyringsrunde i styrelsen. I den for-
bindelse blev fyringerne begrundet 
med indførelsen af naturnær skov-
drift. Det var en uheldig og ensidig 
kobling. Naturnær drift blev indført 
for bedre end tidligere at kunne op-
fylde den lange række ønsker sam-
fundet har til statsskovene.

Formidling af ny driftsform

Naturnær skovdrift blev i første om-
gang udviklet til statsskovene. Me-
ningen var at man også ville række 
ud til de private skove i det omfang 
de havde interesse i at omlægge til 
naurnær skovdrift.

Mads Jensen erkendte at det på 
nogle områder har været svært at 
formidle den nye driftsform. Selv i 
dag, mange år efter, må man huske 
at sige at naturnær skovdrift er en 
driftsform hvor der fældes træer 
til salg. 

- Vi forsøger ikke at lave ”green-
washing” som skal give et pænt 
ansigt udadtil. Det skal være en 
driftsform som bedre end tidligere 
tilgodeser de flersidige ønsker. 

- Det skal også understreges at 
naturnær skovdrift er en driftsform 
som skal anskues på skovniveau og 
ikke på bevoksningsniveau. I den na-
turnære skovdrift indgår der mange 
forskellige skovudviklingstyper, lige 
fra skoveng over produktionsskov 
og til urørt skov. 

- Og måske vigtigst af alt er det en 
omlægning som tager lang tid. Resul-
taterne ses ikke med det samme.

Mere viden
- Vi har lært meget i de forløbne 
år – men der er fortsat meget vi 
skal blive klogere på. Vi har enga-
gerede medarbejdere som bruger 
redskaberne, og vi anvender målret-
tet skovudviklingstyperne i vores 
driftsplanlægning. 

- Vi kan se at foryngelserne kom-
mer godt mange steder, og vandet 
er kommet tilbage i skoven. Men 
det kan blive en forvaltningsmæssig 
udfordring at sikre at den ønskede 
skovstruktur kan indfinde sig lige så 
hurtigt som forholdene ændrer sig. 
Vi håber derfor på fortsat forskning 
på området for at understøtte de 
rigtige valg.

- Konklusionen er at Naturstyrel-
sen har flyttet sig over de seneste 
18 år med Bo Larsens hjælp. Vi har 
fået et fleksibelt system som kan 
tilpasses samfundets fremtidige be-
hov. Vi har fået robuste og fleksible 
skove som kan sikre flere mulighe-
der for de næste generationer. 

- Vi vil fremover lægge mere 
vægt på klimaeffekter. I det omfang 
samfundet fortsat efterlyser en 
flersidig forvaltning af statsskovene 
forudser jeg at der fortsat vil blive 
arbejdet med naturnær skovdrift i 
statsskovene.

sf

73SKOVEN 2  2019

SKOVDYRKNING – SEMINAR

Naturnær drift i
statsskovbruget

Der ligger en stor opgave i at formidle viden om naturnær skovdrift – bl.a. at det 
tager lang tid at lægge om til en ny driftsform. (Foto fra ekskursion i Gribskov).



 

Baseret på foredrag af 
 skovrider Niels Bjerg,  

Rebro Skovadministration

Der er ret vide rammer for 
skovdyrkning i Danmark i 
forhold til andre lande. Vi 
har en høj grad af metode-
frihed.

Skovene har brug for 
stabile politiske rammer og 
skal undgå modeluner. Det 
giver mulighed for lang-
sigtet drift.

Der er brug for personale 
med en solid forstlig ud-
dannelse inden for skov-
dyrkning.

Skovdyrkning i privatejede danske 
skove har kunnet og kan praktiseres 
indenfor vide rammer, som er an-
givet i Skovloven (og andre love). 
Hertil kommer at der er mulighed 
for at tilvælge flere typer af certifi-
ceringer.  

De rammer som skovdyrkningen 
skal overholde defineres af det lov-
grundlag som er vedtaget i de sene-
ste årtier: 
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Skovdyrkning 
i private skove

- Naturnær drift er ikke slået igennem i privatskovbruget i samme omfang som i statsskovene. Men vi er heller ikke så 
fodslæbende som man kunne tro. (Foto af bøgeforyngelse fra Midtsjælland).



 
-  Der er frit valg af træarter og pro-

venienser. 
-  Der er frit valg af foryngelsesform, 

og det kan være renafdrift eller di-
verse former for selvforyngelse.

-  Der er frit valg af tyndingssystem, 
både hvad angår metode og tids-
punkt.

-  Der er mulighed for at anvende 
jordbearbejdning i forbindelse med 
foryngelse.

-  Der er mulighed for begrænset an-
vendelse af pesticider og gødning.

Lovgivningen rummer også visse 
begrænsninger: 
-  Der må højst være stævning og 

skovgræsning på 10 % af arealet. 
Og juletræer må højst være på 10 
% af arealet. 

-  Der er begrænsninger på driften i 
beskyttede naturtyper og Natura 
2000-arealer. Aktiviteter kræver 
generelt tilladelse efter Skovloven 
(§ 17).

Miljø- og Fødevareministeren overvå-
ger skovenes tilstand og skovbrugets 
udvikling, og overholdelse af skov-
loven kontrolleres af Skovtilsynet.

Konklusionen er at vi i dansk 
skovbrug har metodefrihed, ofte 
mere end i vore nabolande. Det er 
en kendsgerning som værdsættes i 
høj grad af praktikerne.

Grundlag
Det faglige grundlag for skovdyrk-
ningen er først og fremmest mere 
end 200 års forskning og dyrkning-
serfaring. Denne viden er blevet 
grundigt formidlet til engagerede 
skovdyrkere gennem blandt andet 
undervisning, tidsskrifter og eks-
kursioner. 

Skovdyrkningsdisciplinen har 
været et naturligt samlende emne 
for skovdyrkere og -ejere. Der har 
været en god faglig inspiration fra 
forskerne, og her er Bo Larsen et 
godt eksempel.

Baggrunden for at dyrke skovene 
har først og fremmest været at 
samfundet har brug for træ. Det er 
et materiale som kan anvendes til 
mange formål fordi det er konkur-
rencedygtigt, og det er klimavenligt.

Mål for private skove
Hvis vi vender os specielt til de pri-
vatejede skove er der nogle typiske 
elementer som indgår i ejerens mål-
sætning og valg af driftsform:

Ejerne ønsker størst muligt af-
kast. En realistisk ramme er et 
dækningsbidrag på 2-4.000 kr/ha/

år. Dette udbytte er et uundværligt 
bidrag til økonomien på de fleste 
skovejendomme og kombinerede 
skov- og landbrugsejendomme.

Ejerne tager hensyn til arealer 
som er beskyttede ifølge lovgiv-
ningen. Der er også mange tilfælde 
hvor ejeren har lavet administrative 
fredninger, ofte af arealer som ikke 
giver positivt dækningsbidrag. Det 
drejer sig typisk om 15-20 % af sko-
venes areal eller 65-90.000 ha ud af 
det privatejede skovareal på 435.000 
ha der er helt fredet eller drives 
meget ekstensivt. 

Som et kuriosum kan tilføjes at de 
beskyttede arealer i dag svarer til 
ca. halvdelen af Danmarks samlede 
skovareal før indfredningen i 1805.

De fleste har endvidere et formål 
om til stadighed at have et vedmas-
seforråd omkring eller over 200-250 
m3/ha. Til sammenligning viser Skov-
statistikken 2016 at der var en stå-
ende vedmasse på i snit 213 m3/ha. 

En stor vedmasse giver mulighed 
for at opnå et godt afkast og for at 
reagere på aktuelle markedsforhold. 
Der er samtidig mulighed for op-
sparing og sikring af ejendommen. 
Det kræver blandt meget andet at 
skoven har en hensigtsmæssig træ-
arts- og aldersfordeling, og at grøfter 
og veje er vedligeholdte.

Trusler
Der er dog også trusler mod en 
vedproduktion baseret på kontinui-
tet og et veldokumenteret fagligt 
grundlag.

- Der kan ske ændringer i lov-
grundlag nationalt og internationalt. 
Derfor er det vigtigt at privatskov-
bruget har politikernes bevågenhed 
og sikres stabilitet i lovgivning 
mange år frem.

- Skift i ejerforhold eller admini-
stration kan medføre ændret fokus/
målsætning.

- Der er ikke penge til at ansætte 
ret meget forstligt uddannet perso-
nale. Samtidig er skovdyrkningen 
efterhånden blevet nedtonet i ud-
dannelsen.

- Nogle fristes af ”nemme” og hur-
tige entreprenørløsninger, der risike-
rer at ramme ved siden af de lang-
sigtede produktionsmål. Det kan få 
skovdyrkningen til at køre af sporet 
hvis der ikke er øje for at fremme 
de bedste træer i bevoksningen.

- Gennem en lang årrække er der 
skåret ned i forskning og formidling 
om dyrkning af vedproducerende 
skov. Samtidig er der som nævnt 

mangelfuld undervisning i samme 
disciplin. 

- Der anvendes stadigt større og 
tungere maskiner. Det giver risiko 
for strukturskader i bevoksningerne 
og skader på grøfter og veje.

- Skovene udsættes løbende for 
forskellige kalamiteter med risiko 
for store tab. Det kan være storme, 
tørke, sygdomme, insekter mv. Det 
betyder at vi afviser en del tiltag 
som giver biologiske fordele – for 
eksempel skærmstilling af nål med 
underplantning med løvtræ. Det 
medfører risiko for stormfald, som vi 
så eksempler på efter orkanen i 1999.

- Endelig er der klimaforandringer 
hvor vores viden er begrænset.

Ønsker til fremtiden
- Vi har brug for robuste politiske 
rammer. Skovbrugserhvervet må 
have en positiv dialog med politi-
kere og samfund.

- Vi har brug for personale med 
en solid forstlig uddannelse, og de 
skal også undervises i vedproduk-
tion.

- Det er vigtigt at undgå hyppige, 
fristende praksisændringer eller 
”modeluner” med korte intervaller. 
Skovdyrkning er ikke egnet til om-
stillinger med korte varsler.

- Naturnær drift er ikke slået igen-
nem i privatskovbruget i samme om-
fang som i statsskovene. Men måske 
er vi ikke helt så fodslæbende som 
man kunne tro.

- Til gengæld skal branchen 
praktisere ansvarlig skovdyrkning 
i forhold til samfund og miljø for at 
kunne bevare de gode, frie rammer.
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Der er lang leveringstid på 
maskiner. Måske prioriterer 
fabrikanterne nye markeder 
med vækst.

Små maskiner vinder frem.

Den svenske skovindustri kører i 
høje omdrejninger, og hugsten lig-
ger på et højt niveau. Alligevel faldt 
salget af udkørselsmaskiner med 
lastvægt over 8 tons fra 331 maski-
ner i 2017 til 274 maskiner i 2018, 
det laveste siden 2000.

Det er ikke fordi der er pessi-
misme i branchen. Årsagen er den 
helt banale at producenterne har 
svært ved at levere. Der er leve-
ringstider på 6-8 måneder, for nogle 
modeller endnu længere.

Den nordiske model for skovma-
skiner med skovning og udkørsel 
af afkortede effekter vinder frem i 
hele verden. I fjor blev Rusland det 
største marked for CTL maskiner 
(=cut to length) og overhalede Sve-
rige. Det samlede verdensmarked 
for CTL maskiner er på kort tid øget 
fra 3.000 maskiner om året til 4.000. 

De fleste maskiner produceres i 
Finland og Sverige. Fabrikkerne an-
vender de samme komponenter som 
også anvendes i maskiner til bygge- 
og anlægssektoren. Der har været 
gang i byggeriet i mange lande, og 
det har medført begrænsninger på 
visse komponenter især til transmis-
sion og hydraulik.

Det svenske marked for maskiner 
er et modent marked. Næsten hele 
hugsten er i dag mekaniseret, så 
der er ikke mulighed for yderligere 
vækst. Afsætningen af maskiner vil 
snarere falde svagt med tiden fordi 
maskinerne yder stadigt mere målt i 
m3 pr time. 

Derfor er det muligt at producen-
terne prioriterer de nye markeder 

med vækstmuligheder frem for de 
nordiske markeder. Kunderne i 
Norden skal nok holde ved….

Markedsandele
John Deere er langt det største 
mærke i Sverige (38% af markedet), 
en fremgang på 2% fra 2017. 

Næststørst er Komatsu (25%), 
og herefter følger Ponsse (15%) og 
Rottne (12%). De små er EcoLog, 
Gremo, Sampo og Tigercat som må 
slås om markedsandele på 1-4% hver. 
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Salg af skovmaskiner 
falder i Sverige

John Deere er førende på det svenske marked. Den mest solgte maskine i 
2018 var John Deere 1510 G med 33 styk.

Producent Styk +-

John Deere 105 -15

Komatsu 67 -28

Ponsse 41 -9

Rottne 33 -6

EcoLog 12 -6

Gremo 9 +3

Sampo 5 +5

Tigercat 2 -1

Logset 0 -

I alt 274 -57

Landsdel Tons +-

Götaland 13,2 -0,1

Svealand 14,4 -0,6

Norrland 16,4 0

Hele Sverige 14,5 -0,3

Tabel 1. Større skovmaskiner indre-
gistreret i Sverige 2018 og ændring i 
antal fra 2017 til 2018

Tabel 2. Gennemsnitlig lastvægt på 
udkørselsmaskiner i Sverige 2018 og 
ændring fra 2017 til 2018.



 

Lidt mindre maskiner
I mange år har den gennemsnitlige 
lastvægt i ton vokset, og maski-
nerne er blevet større. Det er vendt, 
så de maskiner der blev solgt i 2018 
i den sydlige halvdel af Sverige var 
lidt mindre. I disse dele af landet er 
der mange private skovejere med 
mindre ejendomme. 

I Norrland (den nordlige halvdel 
af landet) kan maskinerne i snit 
laste 3 tons mere. Det er her vi 
finder de store skovselskaber med 

store ejendomme. Der er også lange 
transportafstande, og her er store 
skovmaskiner en fordel.

Salget af maskiner med lastvægt 
over 8 tons faldt som nævnt  i 2018. 
Til gengæld er salget af bestands-
gående udkørselsmaskiner øget fra 
34 til 40 i 2018.

Disse maskiner laster omkring 
5 tons. Størst er Malwa 560 F/C 
med 58% af markedet. Vimek 610 
har 25%, mens Terri 34 C tager 
18%. Mere end halvdelen sælges i 

Götaland (Sydsverige til og med 
de store søer). Her er skovbruget 
domineret af private skovejere, 
hvoraf en del udfører skovarbejdet 
selv.

sf

Kilder: 

Pressemeddelelse fra Skogsforum 9.1.18, 
www.skogsforum.se  
www.landskogsbruk.se 9.1.19

Data fra Transportstyrelsen
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Finske Sampo-Rosenlew solgte de første 5 maskiner i Sve-
rige i 2018. Sampo blev også introduceret på det danske 
marked under Skov & Teknik 2018.

De mindre, bestandsgående maskiner med lastvægt om-
kring 5 tons gik frem. Størst er Malwa 560F/560C. 

Mellemflagspætten på 
vej
Set i Sønderjylland
Mellemflagspætten er måske på vej 
til at blive ynglefugl herhjemme. I 
starten af januar er den blevet set i 
Gråstenskovene flere gange – og må-
ske er der tale om to fugle. 

Den optræder på vestsiden af 
Slotsøen hvor den holder til i elle-
skov med gamle træer. Besøgende 
opfordres til at holde sig til stierne 
for ikke at skræmme den.

Der har været mellemflagspætte 
hvert år i perioden 2011-2016 for-
skellige steder i Sønderjylland og 
det sydlige Jylland, men ikke i 2017 
og 2018. 

Fuglen har i de senere år bredt 
sig mod nord i Tyskland og findes 
i de fleste egnede løvskove lige 
sydøst for den dansk-tyske grænse. 
Derfor er det nærliggende at den vil 
passere grænsen mere permanent.

Mellemflagspætte forekom spredt 
i 1800-tallet, men gik efterhånden 
tilbage. Det sidste kendte ynglested 
var Jægersborg Dyrehave nord for 
København hvor der i 1920’erne var 

25 ynglepar, men i 1959 ynglede den 
sidste gang. I de følgende årtier er 
den set enkelte gange herhjemme, 
men uden at yngle.

Mellemflagspætten (Dendrocoptes 
medius) ligner den store flagspætte, 
men er noget mindre og har et be-
tydeligt mindre næb. Den er større 
end den lille flagspætte der mangler 
den røde undergump som de to 
større flagspætter her. 

Mellemflagspætten er svær at 
få øje på, fordi den mest søger sin 
føde i trækronerne. Den trommer 
sjældent, og skriget er svagere. Den 
ses og høres bedst i det tidlige forår 
før løvspring og før den går i gang 
med at yngle. 

Den lever især i gammel løvskov 
med stort indslag af eg og med 
udgåede træer. Den lever især af 
insekter, som den fanger i barken 
på træernes grene. De voksne fugle 
tager især små biller og myrer, 
mens ungerne ofte får larver og lus. 
Om vinteren kan den supplere med 
nødder.

Kilde: www.dof.dk 15.1.19. 
Foto: Francesco Veronesi, Wikipedia



 

Sammenligning af etage-
ejendomme i træ og beton 
i Norge. 

Træhuset er dyrere end 
betonhuset. Ingeniørerne 
stiller flere krav til lyd-
dæmpning og brandsik-
kerhed i træhuset – for at 
være på den sikre side.

Der er behov for mere 
viden om hvordan træhuse 
skal laves.

En stor fabrik i Norge for 
CLT plader er snart færdig.

Veidekke er en af Nordens største 
entreprenørselskaber. De var tidligt 
ude med at bygge huse i træ, især 
kollegier.

Nu vil de få flere erfaringer med træ 
til etageboliger. I Trondheim har de 
opført to boligblokke ved siden af hin-
anden, det ene med træ som bærende 
materiale, det andet med beton.

Formålet er at sammenligne træ 
og beton. Veidekke vil gerne bidrage 
til at træ bliver et lige så almindeligt 
byggemateriale som beton og håber 
at fordelene ved træ kan opveje 
meromkostningerne. De har også et 
ønske om at bidrage til at overholde 
2 graders målet for den globale tem-
peraturstigning.

Kravene strammes
Projektet med de to huse viser at 
massivtræ er dyrere end beton. 
Men Veidekke peger også på at de 
tekniske krav til træhuset er stren-
gere. Ingeniørerne ønsker således 
et betonlag på 9 cm oven på et træ-
element (det sker for at dæmpe trin-
lyde) – men kan det gøres mindre? 

Indvendige træflader inddækkes 
med tre lag gips – er to ikke nok? Og 
ydervægge får to gipsplader hvor be-
tonhuse kan nøjes med en. Lofterne i 
træhuset dækkes med to gipsplader, 
mens der kan spartles og males di-
rekte på et betonloft. Alle disse krav 
kræver mere arbejdstid, og det øger 
træhusets klimaaftryk. 

Et andet eksempel – de norske 
træhuse er forsynet med sprinklere 
som kan slukke en brand, men al-
ligevel skal træet være inddækket 
som om sprinklerne ikke virker. I 
Sverige kan man derimod projektere 
efter at sprinklerne fungerer.

De mange gipsplader skyldes 
ikke en bestemt byggestandard for 
træhuse. Myndighederne stiller kun 
tekniske krav til lydgennemgang og 
brandsikkerhed – de kræver ikke 
et bestemt antal gipsplader. Årsa-
gen er at ingeniørerne ikke tør tage 
chancer, og de strammer kravene 
for ”at være på den sikre side”. 

Det er derfor op til branchen 
at opstille standarder for hvordan 
entreprenørerne skal bruge de for-
skellige materialer for at overholde 
myndighedernes krav. Og altså uden 
at overopfylde kravene for at være 
på den sikre side.

Veidekke håber at nu hvor der 
er to næsten ens huse ved siden af 
hinanden kan man afklare hvad der 
er nødvendigt i træhuset. Dette ar-
bejde er for så vidt i gang allerede, 
men det er ikke afsluttet. Derfor må 

man projektere alting forfra hver 
gang man skal bygge over fire eta-
ger, og det koster.

Veidekke regner også med at 
erfaringerne fra dette byggeri giver 
mulighed for at forbedre arbejdsme-
toderne. 

Fordele
Samlet set bliver træhuset altså 
dyrere, men Veidekke peger på mil-
jømæssige fordele: Huset er lettere, 
så fundamentet er billigere, bygge-
pladsen er mere ren og med mindre 
støv, byggetiden er kortere. 

Kulstofaftrykket på byggemateria-
lerne er op mod 50% lavere ved træ 
i forhold til beton. I dette hus udgør 
gips 20% af materialerne på grund 
af brandkrav, og hvis man kan 
bruge mindre gips vil regnskabet 
blive bedre.

Til gengæld klarer man kravene 
til passivhusstandard uden ekstra 
tiltag. Desuden er det let at lave 
vandbåren gulvvarme fordi der i 
forvejen er støbt et lag beton på gulv-
elementerne. Det reducerer energi-
forbruget til opvarmning med 17%.

ANVENDELSE AF TRÆ
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Beton eller træ i byggeriet

Byggeleder Vidar Amundal viser at vægge af træ skal inddækkes med flere 
lag gips for at være sikker på at opfylde brand- og lydkrav – men man ved 
ikke om det egentlig er nødvendigt.



 

Norsk CLT fabrik
I mange lande er der stor interesse 
for at bruge krydslamineret træ 
(CLT-plader) til bygning af træhuse. 
Men stort set alle fabrikker ligger 
i Centraleuropa hvor teknikken er 
udviklet. 

For at spare transport vil det 
være en fordel med flere fabrikker. 
Om kort tid åbner en fabrik i Åmot 
i Norge, nord for Oslo. Bygherren er 
Splitkon som i mange år har produ-
ceret limtræ. 

Det er et projekt til 250 mio. 
NOK, og Splitkon kalder det for 
”verdens største massivtræfabrik”. 
Det er måske ikke helt korrekt, for 
StoraEnso er ved at opføre en fabrik 
i Sverige til 340 mio. kr. Produktio-
nen ventes at gå i gang i 1. kvartal, 

samtidig med den norske.
Splitkons fabrik kan lave plader 

på 16 m x 3,55 m x 0,3 m – et rum-
fang på i alt 17 m3. Der anvendes 
udelukkende planker af gran. I 
bærende elementer skal alt træ 
være styrkesorteret, men ikke-
bærende elementer må gerne have 
ringere kvaliteter i midten. 

CLT pladerne limes med en to-
komponent melamin-urea-formalde-
hyd lim. Den giver ikke afdampning 
og er heller ikke brændbar. Ulempen 
er at den er længere om at hærde, 
og derfor skal elementerne stå en 
halv time i pressen.

Målet er at producere 12.000 
m3 elementer i år. I Norge blev der 
solgt 40.000 m3 elementer i 2018, så 
det burde ikke være vanskeligt at af-
sætte pladerne fra den nye fabrik. 

Hele anlægget er leveret af et slo-
vensk selskab, Ledinek. Det består 
af et fingerskaringsanlæg som sam-
menføjer planker til lange længder, 
pressere som limer plankerne sam-
men til en plade, en fræser som ud-
skærer åbninger til vinduer og døre, 
og tilsidst en pudsemaskine.

Fabrikken er fuldautomatiseret, 
så der kun kræves 6 mand når den 
kører. Man regner med at komme op 
på to skift til sommer.

Der er planer om senere at til-
byde overfladebehandling. Det vil 
betyde at elementerne er helt fær-
dige når de forlader fabrikken, sam-
tidig med at de bedre kan tåle fugt 
under lagring og transport.

Som dansker kan man kun ønske 
den norske træsektor til lykke med 
at der nu findes en fabrik som kan 
afsætte norsk træ til byggesektoren. 

Mon ikke det samme kan lade sig 
gøre i Danmark hvis efterspørgslen 
bliver stor nok?

sf

Kilder:

Artikler i Norsk Skogbruk 1, 2019:
Line Venne: Sammenlikner massivtre og 

betong. På tide at få bort gipsen.
Johs. Bjørndal: Splitkon har produsert sine 

første elementer.
Fotos: Line Venn, Norsk Skogbruk. Splitkon.
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Hvad er CLT træ
Krydslamineret træ er plader opbygget af 3 eller flere lag af planker som 
ligger skiftevis vinkelret på hinanden. 

Pladerne får en høj stivhed og høj styrke, de kan optage belastninger i 
flere retninger, og de kan bruges som stabiliserende element i konstruk-
tioner. De kan anvendes til vægge, gulv og loft. 

På dansk hedder det krydslamineret træ eller CLT-træ. På engelsk cross-
laminated timber. På svensk og norsk krysslimt træ eller KL-træ. 

To ensartede boligblokke i Trond-
heim opført med træ, hhv. beton, så 
man kan sammenligne. 

Man kan ikke se at der er træ i 
vægge og lofter, for alt skal dækkes 
med gipsplader.

Altanen er et af de få steder hvor 
træet er synligt.



 
Sav med indsprøjtning
Stihl MS 500i med større kraft

Inden for personbiler er direkte 
indsprøjtning blevet meget udbredt. 
Det betyder at brændstoffet kan 
doseres mere nøjagtigt, og det giver 
en jævnere gang, mindre udslip og 
ofte bedre præstation.

Nu er turen kommet til motor-
save. Stihl MS 500i er den første 
motorsav med elektronisk styret 
direkte indsprøjtning i stedet for en 
karburator. 

Saven rummer flere sensorer. Ved 
starten måles lufttryk og temperatur, 
og under drift måles temperatur og 
tryk i motoren. Disse oplysninger 
bruges til at opnå en optimal do-
sering af brændstof og styring af 
tændingstidspunkt.

Den nye teknik betyder ifølge 
Stihl især bedre præstation og let-
tere koldstart, uden choker. Kæden 
går fra 0 til 100 km/time på 0,25 
sekunder. Motoren er på 79,2 cc, og 
effekten er 5,0 kW (6,8 hk). Det er 
klart mere end andre save i samme 
klasse med karburator. 

Vægten af saven med tom tank 
og uden sværd og kæde er 6,2 kg. 
Det giver et vægt-effektforhold på 
1,24 kg/kW – det bedste på marke-
det. Med letvægtssværd og kæde er 
vægten typisk 7,8 kg.

Saven er egnet til fældning, af-
kortning og afkvistning.

Er der ikke noget minus ved saven? 
Jo, prisen som i Tyskland er angivet 
til 1599 euro eller 11.900 kr. (1670 
euro med varme i håndtaget).

Prisen vil formentlig falde med 
et par tusinde kr. når produktionen 
kommer op i større skala. Dermed 
bliver den nok et par tusinde kr. dy-
rere end andre save i 70 cc klassen. 

Prisen gør at det er en sav for 
den professionelle skovarbejder. 
Den kommer på markedet i Tyskland 
i løbet af foråret, men det vides ikke 
hvornår den kommer til Danmark.

Kilde: www.stihl.de
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Stihl MS 500i.

Verdens første sav med direkte indsprøjtning har hurtig acceleration og lettere 
koldstart.
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 Vi leverer millioner af planter direkte til vore kunder hver sæson  
    - og vi har produceret planter i over 30 år … ..Gæt hvorfor 

 

      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 

   





 

 
 



 
Ny generation af 50 cc 
save
Nye modeller fra Husqvarna
Husqvarna har udviklet en helt ny 
generation af 50cc-save. 545 Mark 
II og 550 XP® Mark II er bygget fra 
bunden med nyudviklet teknik for 
at opfylde kravene fra professionelle 
skovarbejdere.

De nye save er udviklet til fæld-
ning, afkvistning og afkortning af 
små og mellemstore træer. Savene 
er forbedret med 13% sammenlignet 
med den tidligere generation af 50cc 
motorsave fra Husqvarna. Der er 
fire vigtige forbedringer:
1. Bedre luftstrøm cirkulerer luften 

rundt og optimerer kølingen.
2. Flere køleflader afleder cylinder-

varmen.
3. Isolerende varmeskjold holder 

varmen ude af karburatorrum-
met, så maskinen lettere kan 
starte under varme forhold.

4. Lyddæmper holder temperaturen 
nede.

Husqvarna har sammenlignet 
skæreevnen med den nærmeste 
konkurrent, Stihl MS 261 C-M der er 
af samme størrelse. Afprøvningen 
er omhyggeligt beskrevet på hjem-
mesiden, og Husqvarnas sav ”skar 
igennem kævlerne på kortere tid”; 
der er dog ikke oplyst konkrete tal 
for skæreevne. 

For ekstra udholdenhed har savene 
et nyt design af luftfilteret. Det nye 
design kombinerer højere kapaci-
tet og forbedret forsegling med en 
opgradering af Air Injection®. Det 
betyder også, at savene er udstyret 
med en ny version af AutoTune™ – 
Husqvarnas tændingsmodul-software 
og karburatorkalibrering. 

Alle modeller har en motor på 
50,1 cm3, Low Vib® og X-Torq®. 
Anbefalet sværdlængde er 33-50 cm. 

Der er fire forskellige modeller 
som afviger lidt med hensyn til 
ydelse og pris. Modellerne med 
mærket G har opvarmede håndtag.

545 Mark II/ 545G Mark II. Pris kr. 
5.499 – 6.099. Effekt: 2,7 kW og kæde-
hastighed op til 25,4 m/s.

550 XP® Mark II/ 550 XP® G Mark II. 
Pris kr. 6.699-7.199. Effekt: 3,0 kW og 
kædehastighed op til 26,1 m/s.

Kilde: www.husqvarna.com/dk
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De nye save har ifølge Husqvarna klassens bedste skæreevne. De er udviklet 
til skovning af små og mellemstore træer.

550 XP Mark II.



Nyt herregårdsprojekt 
Liv til landdistrikterne
Jagten på Fortiden er titlen på et nyt 
projekt hvor danskerne kan lære 
mere om deres lokale herregårds-
områder og herregårdenes kultur-
arv. Jagten på Fortiden udbredes fra 
syv herregårde: 
Voergaard Slot (Nordjylland)
Spøttrup Borg (Midtjylland)
Gammel Estrup (Østjylland)
Sønderskov Slot (Sydjylland)
Sønderborg Slot (Sønderjylland)
Skjoldemose Gods (Fyn)
Reventlow-museet Pederstrup  
(Lolland-Falster).

I hver region deltager desuden kom-
muner, skoler og institutioner samt 
en række lokale foreninger.

Grundstenen i Jagten på Fortiden 
er en række undervisningsfilm og 
andet undervisningsmateriale, 
henvendt til skoleelever lige fra 
grundskole til gymnasium. 

Derudover rummer projektet 
en række aktiviteter for børn og 
voksne, bl.a. historiske ruter i her-
regårdslandskaberne, nationale 
arrangementer såsom fødevarefæl-
lesskaber og en årlig Herregårdenes 
Dag. Alle oplysninger samles på en 
hjemmeside.

Baggrunden for projektet er at 
før i tiden var herregårdene de stør-
ste arbejdspladser på landet. Der 
var ansat mange folk til at dyrke 
landbruget og skovene, mens tjene-
stefolk sørgede for herskabet, der 
boede i de store hovedbygninger.

De store godser udgjorde helt op 
i 1900-tallet den økonomiske driv-
kraft i landdistrikterne. Det var ofte 
fra godserne, at nye tendenser og 
kulturelle strømninger bredte sig til 
resten af samfundet. 

Adelen rejste rundt i verden og 
hjembragte moderne ting og tanke-
gods til lokalområderne, ligesom de 
håndværkere, som havde arbejde på 
gårdene, bragte nyt med hjem, når 
de havde været på valsen.

Jagten på Fortiden er støttet af 
Nordea-fonden med 2.512.000 kr og 
Skibsreder Carsten Brebøls almen-
nyttige fond med 298.000 kr. Pro-
jektet løber i årene 2019-2021 og er 
stiftet og ledet af Gammel Estrup 
Danmarks Herregårdsmuseum.

Kilder

Pressemeddelelse fra Gammel Estrup 
25.1.19

Foto: Gammel Estrup
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Projektet Jagten på Fortiden skal i årene 2019-2021 give flere danskere et forhold til 
deres lokale herregård, herunder skovene.



Alfrida i Sverige og 
Finland
Stormfald i alt 1 mio. m3

Danmark fik besøg af stormen Al-
frida den 1. og 2. januar. Der blev 
erklæret stormflod mange steder 
i den sydlige del af landet. Store-
bæltsbroen blev lukket, og stormen 
var måske årsagen til togulykken. 
Men i de danske skove var der ikke 
stormfald af betydning.

Længere nordpå gik det mere 
hårdt til. Centrum for lavtrykket gik 
ind over det sydlige Norge og det 
centrale Sverige den 2. og 3. januar. 
Der er væltet mindst 500.000 m3, 
især omkring Stockholm og Uppsala 
samt på Gotland. Desuden er der 
spredt fald i det sydlige og mellem-
ste Sverige. 

En halv million m3 er ubetyde-
ligt i forhold til en normalhugst i 
Sverige som ligger omkring 92 mio. 
m3sk (dvs. totalmasse). Nogle skov-
ejere er dog hårdt ramt, både med 
fladefald og spredt fald fordelt over 
store områder. 

Det største stormfald i Sverige 
var Gudrun i 2005 med 75 mio. m3 
og Per i 2007 med 12 mio. m3. Begge 
i det sydlige Sverige.

Alfrida har lavet flest skader i 
bevoksninger som lige er tyndet og 
i bevoksningsrande. Det er ikke 
kun gran der er væltet, skovfyr er 
næsten lige så hårdt ramt. 

Stormen fortsatte videre hen over 
Finland. På Ålandsøerne mellem 
Stockholm og Turku er der væltet 
mellem 200.000 m3 og 400.000 m3 
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Er der udpeget Natura2000 fredskovsarealer 
på din ejendom, og er du usikker på hvad 
dine handlemuligheder er, så kan Dansk Skov-
forening hjælpe dig gratis med at:

•  Få overblik over områdeudpegningen.

•  Få klarlagt hvad udpegningen  
betyder for skovdriften.

•  Forstå Natura 2000-plan og Natura 
2000-handleplanen for udpegningen.

•  Gennemgå de betalingsordninger som 
staten tilbyder til fredskov i Natura 

2000-områderne

Gratis rådgivning til ejere af 
 Natura 2000-fredskovsarealer

Der væltede ½ mio. m3 omkring 
Stockholm (tv.) og på Gotland (th.).

– det svarer til 1-2 årshugster for 
øerne. På fastlandet er der væltet 
100.000 m3 i Österbotten. Alt i alt er 
der altså i Sverige og Finland væltet 
omkring 1 mio. m3.

Der er en stor bestand af barkbil-
ler i den sydlige og midterste del af 
Sverige efter den varme sommer. 
Liggende, døde træer er lige hvad bil-
lerne har brug for til at forøge bestan-
den kraftigt. Er der mange biller vil 
de også angribe stående, sunde træer.

Derfor opfordres skovejerne til at 
oparbejde stormfaldet snarest. Hvis 
der er væltet mere end 5 m3/ha skal 
træet bringes ud af skoven inden 
billerne sværmer i forsommeren.

Stormen er navngivet af de sven-
ske meteorologer fordi den blev til 

en storm over Sverige. Den har ikke 
fået et dansk navn fordi over Dan-
mark var der kun tale om et kraftigt 
blæsevejr. 

DMI vil bruge betegnelsen 
”storm” hvis mindst 10% af de kyst-
nære områder har målt middelvind 
af stormstyrke, dvs. 24,5 m/s. Der 
blev målt 25,2 m/s på Røsnæs ved 
Kalundborg og over 24,5 m/s tre 
steder – men det er altså ikke nok.

sf

Kilder

www.skogsstyrelsen.se 4.1.18
www.landskogsbruk.se 4.1.18, 7.1.18, 8.1.18
www.dmi.dk 3.1.18 
Foto: Hanna Gloed og Johan Andersson, 

Skogsstyrelsen
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Frysende småfugle
Hvorfor bliver de i Danmark?
En hel del af de småfuglearter som 
yngler i Danmark bliver her om 
vinteren. Man kan se dem sidde på 
snedækkede grene, og det ser ud 
som om de fryser. Hvorfor er de dog 
ikke bare trukket sydpå som mange 
andre fugle?

Den korte forklaring er at det kan 
betale sig. Det må være en fordel 
at blive i Danmark. Ellers ville evo-
lutionen have gjort at det kun var 
de fugle der trak sydover som ville 
være klar til at yngle næste forår.

Det er ganske vist en fordel at 
komme ned under lunere forhold. 
Men det er en lang rejse der kræver 
kræfter for en lille fugl. De er et 
godt måltid for rovfugle undervejs, 
og hvis de flyver om natten er der 
flagermus omkring Middelhavet som 
har specialiseret sig i fjerkræ.

Stærke storme kan blæse fuglene 
ud af kurs, så de ikke kan nå tilbage 
på landjorden. Hvis de når til det 
rette vinterkvarter er der måske 
mere føde, men der kan også være 
hårdere konkurrence.

Bliver fuglene herhjemme er der 
flere fordele. Ud over at slippe for 
en lang og farlig rejse kan de blive 
hjemme hvor de kender gode skju-
lesteder og fødekilder. Nogle har 
endda som skovskaden gemt føde-
depoter rundt omkring.

Den næste fordel er at de er klar 
til at yngle lige så snart foråret 
kommer. De kan hurtigt finde en 

Sommerfugle på loftet
Overvintrer under tag
En af de smukkeste og største dan-
ske dagsommerfugle kan træffes på 
kolde danske vinterlofter. Det er sør-
gekåben med et vingefang på 7-8 cm. 

De fleste insekter dør om efter-
året, når frosten sætter ind, men 
nogle få overvintrer. Blandt dem 
sørgekåben. De har brug for et sted, 
hvor de ikke bliver fundet og spist 
af fugle, og hvor de sidder i læ for 
vind og vejr. 

Et uisoleret loft er på alle måder 
et rigtigt godt bud. Frost er ikke 
noget problem. De fleste overvin-
trende insekter kan overleve frost 
ved at danne en form for frostvæske 
i blodet. 

mage og bygge rede på de bedste 
ynglesteder, og de kan lettere nå at 
få to kuld. 

Hvis de trækker sydpå skal de 
gætte på hvordan vejret er mange 
tusinde kilometer væk. For at være 
sikre kommer trækfuglene ofte lidt 
senere end strengt nødvendigt.

Skulle vinteren blive streng er 
det heller ikke så galt. Der er efter-
hånden 5-10 år mellem de hårde 
vintre. Den seneste rigtig strenge 
vinter (2011-12) kostede 25% af 
standfuglene livet. Men kan også 

Denne blåmejse ser ud til at fryse om fødderne – hvorfor er den ikke bare fløjet 
sydpå?

vende det om og sige at hele 75% 
af småfuglene overlever en streng 
vinter. 

Når foråret kommer er der mange 
arter som kan få 5-15 unger, så be-
standen kommer hurtigt op. Enkelte 
arter som den lille fuglekonge kan 
blive hårdt ramt. Bestanden vil 
være lav sommeren efter, men år 2 
efter den strenge vinter er de som 
regel tilbage på sporet.

Kilde:www.videnskab.dk.  
Foto: Jan Skriver

Kulden er faktisk en fordel, da 
den nedsætter fordampningen og 
beskytter sommerfuglen mod at 

tørre ud. Men de kan ikke tåle vind 
i frosset tilstand, og derfor er loftet 
et godt sted.

Dagpåfugleøje er en anden som-
merfugl som overvintrer. Den finder 
også uopvarmede rum, huler, hule 
træer, brændestabler eller en lukket 
jættestue hvor der er tørt og stille. 

Hvis man overrasker en dag-
påfugleøje om vinteren udsteder 
den en hviskende, hvæsende lyd 
der skræmmer dyr som kunne æde 
den. Lyden fremkommer ved at de 
gnide vingerne mod hinanden. Den 
har stive hår på bagvingerne som 
anslår forvingernes membraner der 
forstærker lyden.
Tekst: Frank Jensen, Michael Stoltze. 

Foto: Morten D. D. Hansen/
Naturhistorisk Museum, Aarhus 

Sørgekåbe overvintrer på lofter, i hule 
træer og andre beskyttede steder.
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Bæredygtigt byggeri
Messe i Århus
Der afholdes en messe for bæredyg-
tigt byggeri i Århus den 3.-4. april. 
Titlen er Building Green, og det er 
samme koncept som den tilsva-
rende messe i København i efteråret 
(se Skoven 12/18).

Produkter
Der er udstilling fra en række fir-
maer med bæredygtige produkter, 
herunder træprodukter. Der kan 
nævnes Frøslev Træ som sælger 
træpaneler, Superwood som anven-
der en særlig miljøvenlig metode til 
imprægnering, og Velux som laver 
vinduer med trærammer. 

Et interessant produkt er Kebony 
som er træ imprægneret med en 
væske fremstillet af affald fra land-
bruget. Processen forøger træets 
hårdhed, stivhed og stabilitet. 
Træet er modstandsdygtigt mod 
svampe, og levetiden er længere 
end ubehandlet hvis det ikke er i 
jordkontakt. Kebony anvendes især 
udendørs. 

Der er en særlig udstilling ”City 
of Wood” som består af en række 
materialeprøver på træbaserede 
byggekomponenter og bygningsdele. 
Der vil være både traditionelle og 
innovative komponenter. Ambitio-
nen er at give en dybere indsigt i at 
anvende træ i byggeriet og få større 
føling med nye tendenser.

Trætårn
På messen er der også debatter og 
foredrag på tre forskellige scener. 

En række virksomheder er gået 
sammen om at bygge Danmarks 
højeste trætårn – Tower of Wood – i 
Århus. Det bliver på 10 etager og 32 
meter højt. Det skal både være et 
læringsprojekt for byggebranchen 
og studerende samt et nyt samlings-
sted for offentligheden.

Grøn beton
I træsektoren anser vi træ for meget 
mere bæredygtigt end beton, men 
betonsektoren vil også være med. 
Dansk Byggeri indbyder til en debat 
om mulighederne for at bygge bære-
dygtigt i beton. 

De skriver at ”ser man isoleret 
på miljøaftrykket ved produktionen 
kan beton have et større aftryk end 
nogle andre materialer”. De fortæller 
om de nyeste forskningsresultater 
fra projektet ”Grøn beton” – bl.a. at 
reducere CO2 udledningen fra ce-
mentproduktion – og erfaringer med 
bæredygtige betonbyggerier. 

En af metoderne til bedre bære-
dygtighed er at blande affaldspro-
dukter i beton for at spare på mate-
rialeforbruget – og omkostningerne. 
Nedknust beton fra nedrevne byg-
ninger bruges således i stor stil. 

I over 30 år har man anvendt 
flyveaske fra kulfyrede kraftværker. 
Asken kan erstatte noget af cemen-
ten og giver i øvrigt en bedre kvali-
tet beton til bl.a. brobyggerier. 

Kulfyring er på vej ud og dermed 
vil man efterhånden mangle flyve-
aske. Men nu er det lykkedes ved et 
større udviklingsarbejde at udnytte 
flyveaske fra træfyrede kraftvar-
meværker, og det blandes med den 
kulbaserede flyveaske der blev de-
poneret i 1970’erne som affald.

Der kan også nævnes Thermo-
zell som er blandt udstillerne. De 
blander genbrugte flamingokugler 
i betonen og får et produkt der er 
lettere og mere lydisolerende end 
traditionel beton.

Alt dette er glimrende tiltag, for 

der er fortsat brug for beton til 
mange formål. Men om man lige-
frem kan kalde det grøn beton, og 
om beton kan blive lige så bære-
dygtigt som træ – det er en anden 
sag. Det vil være interessant at høre 
argumenterne.

sf

Building Green blev etableret i 2011 
for at oplyse om udviklingen inden for 
bæredygtigt byggeri og afholdes hvert 
år i København og Århus. Messen i 
Århus afholdes onsdag d. 3. april 9-17 
og torsdag d. 4. april 9-16 i Central-
værkstedet i Århus. Der er gratis ad-
gang. Se programmet og læs mere på 
www.buildinggreen.eu/aarhus 

KORT NYT

   

IN
TE

RN

ATIONAL  SOCIETY 

O F  ARBORICULTUR
E 1924

SCIENCE
RESEARCH

PRESERVATION

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

BUILDING  
GREEN 
AARHUS 
2019

GRATIS ADGANG

3. & 4. APRIL 2019 • CENTRALVÆRKSTEDET

Hent din gratis billet 
buildinggreen.eu/aarhus#buildinggreen

Kebony træ



Vejret i 2018
Solrigt og næstvarmest

2018 vil vejrmæssigt blive husket 
for den usædvanlige sommer der 
medførte en rekord og flere næsten-
rekorder. Året som helhed blev det 
solrigeste siden målinger startede 
i 1920 og det næstvarmeste siden 
målinger startede i 1873. 

Temperatur
Året som helhed fik en middeltem-
peratur på 9,5 gr. Det er 1,8 gr. over 
normalen beregnet på 1961-90 og 0,6 
gr. over middel af 2006-2015.

Det er det næstvarmeste år der 
er målt (sammen med 2007) – og 
det er ikke usædvanligt. For 28 ud 
af de seneste 31 år har været var-
mere end normalen for 1961-90 på 
7,7 gr. Og 8 ud af de 11 varmeste år 
er optrådt siden 2000. Siden 1873 er 
temperaturen i Danmark steget med 
omkring 1,5 grad.

Gennemsnittet for de 10 varmeste 
år er:
1) 10,0 gr. (2014)
2) 9,5 gr. (2007, 2018)
4) 9,4 gr. (2006, 2008)
6) 9,3 gr. (1990)
7) 9,2 gr. (1989, 2000, 2002)

10) 9,1 gr. (1934, 2015)

Det var varmest i den sydøstlige del 
af landet – Bornholm, Vest- og Syd-
sjælland, Lolland-Falster med 9,9 gr. 
Koldest var Nordjylland med 9,0 gr.

Årets højeste temperatur blev 
33,6 gr. den 8. august ved Hammer 
Odde på Bornholm. Det er noget 
helt andet end den kolde 2017-som-
mer som ikke kom over 26,8 gr.

Varmen startede tidligt. Den før-
ste sommerdag (dvs. temperatur 
over 25 gr.) kom allerede d. 19.4 i 
Jylland. Det er den tidligste som-
merdag siden 1964. 

Antallet af sommerdøgn for hele 
året blev 30,4 døgn på landsplan. 
Det er langt over normalen for 1961-
90 (7,2 døgn) og det næsthøjeste 
siden målinger startede i 1938. Re-
korden er fra 1947 med 31,8 døgn. 

Årets laveste temperatur på 
-12,9 gr. blev målt den 2. marts ved 
Abed på Lolland. Det samlede antal 
frostdøgn blev 73,1 for landet som 
helhed. Det er under normalen for 
1961-90 på 84 døgn. Det laveste an-
tal forekom i 2014 med 30,9 i alt. 

Den første dag hvor der blev målt 
frost (i 2 meters højde) i efteråret 
var den 25. september ved Billund. 
Efterårets første sne faldt den 28. 
oktober flere steder i Jylland. Antal 
døgn med snedække i 2018 var 12,4 
(normal 33,0 døgn).

Det var varmt gennem hele året 
2018. Midlet af de daglige maksi-
mumstemperaturer blev 12,9 gr., det 
næsthøjeste, siden målinger star-
tede i 1953. Det er kun overgået af 
2014 med 13,2 gr.

Midlet af de daglige minimums-
temperaturer blev med 6,0 gr. det 
sjette højeste (sammen med året 
2008). Højest er 2014 med 6,8 gr.

Der blev slået syv varmerekorder 
i 2018. Maj blev rekordvarm siden 
målinger startede i 1874 – 15,0 gr. 
mod normal 10,8 gr. Den hidtil var-
meste maj var 13,8 gr. Middel af 
daglige maksimumtemperaturer var 
rekordhøj med 20,5 gr. – den hidti-
dige rekord var 17,7 gr.

Juli fik rekord på middel af dag-
lige maksimumtemperaturer. Som-
meren blev rekordvarm (sammen 
med sommer 1997) siden 1874. Der 
var rekord for middel af daglige 
maksimumtemperaturer, og den la-
veste temperatur blev den højeste 
der er målt. Rekordhøjt antal som-
merdøgn i sommeren. 

Nedbør
Der faldt 593 mm i gennemsnit for 
hele landet i 2018. Det er 119 mm 
under normalen for 1961-90 på 712 
mm, og det er 199 mm under middel 
af 2006-15 på 792 mm. 

2018 blev ikke blandt de 10 tørre-
ste, men det er det tørreste år siden 
1996 hvor der kom 505 mm. Rekor-
den er 1947 med blot 466 mm. Års-
nedbøren i Danmark er steget om-
kring 100 millimeter siden 1870’erne.

Der var store forskelle henover 
landet. Mest nedbør kom der i re-
gion Midt- og Vestjylland med 695 
mm, mens København og Nordsjæl-
land fik mindst med 464 mm.

Soltimer
Der blev registreret 1.905 solskins-
timer over Danmark i 2018. Det blev 
det solrigeste år siden de landsdæk-
kende soltimemålinger startede i 1920. 

De 1905 timer er 410 timer over 
normalen for 1961-90 og 183 timer 
over middel af 2006-15. Listen med 
top 10 over antal soltimer rummer 6 
år siden 2000.

Mest sol fik Bornholm med 2.139 
soltimer, mindst Midt- og Vestjylland 
med 1.809 soltimer.

Der blev slået 4 solskinsrekorder 
i 2018. Maj fik 363 soltimer mod en 
normal på 209 timer; den hidtidige 
rekord var 347 timer. 

Juli fik 339 soltimer mod en 
normal på 196 timer. Sommeren 
blev rekordsolrig siden 1920. Året 
blev rekordsolrigt.

Blæst
Der var tre blæsevejr, hvoraf to kom 
på den danske stormliste.

Den 11. februar 2018 var der mid-
delvind over 10 minutter på 25,7 
m/s ved Blåvandshuk (storm er over 
24,5 m/s), og de kraftigste vindstød 
var 33,9 m/s (orkan er over 32,6 m/s). 

86 SKOVEN 2 2019

VEJRET

Geografisk fordeling af temperatur og nedbør for hele 2018.



Den 10. august ramte et sommer-
blæsevejr landet. Der blev målt over 
stormstyrke i middelvind to steder. 
Den højeste middelvind på 26,4 m/s 
blev målt ved Limfjorden, ligesom 
der samme sted blev målt vindstød 
op over orkanstyrke (34,4 m/s). 
Blæsevejret fik navnet Johanne.

Den 21. september var der vind 
af stormstyrke ved kysterne i Nord-
vestjylland. Vindstødene nåede op 
på stormstyrke langs hele den jyske 
vestkyst og i den nordlige del orkan 
med vindstød op til 34,6 m/s. Blæse-
vejret fik navnet Knud.

Kilde: www.dmi.dk > Arkiver 3.1.19
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Periode Januar Dec.

Målt Nor-
mal Målt

Temperatur, gr.

Middel 1,9 0,0 4,3

Absolut minimum -10,6 -16,3 -5,4

Absolut maximum 9,5 8,3 10,9

Antal frostdøgn 19,1 19 5,9

Nedbør, mm

Nordjylland 44 54 65

Midt- og Vestjylland 51 64 77

Østjylland 50 57 73

Syd- og Sønderjylland 56 68 88

Fyn 42 51 60

V-, S-Sjælland, Lol-Fal 45 46 66

Kbh., Nordsjælland 51 46 60

Bornholm 62 50 91

Landsgennemsnit 49 57 72

Vindstyrke, m/s 

Middel 5,1 6,5 4,8

Højeste vindstød 32,6 27,2

Antal graddage 469 522 393

Antal soltimer 58 43 30

 

Lederen i Skoven 1
1 ton skal være 1 m3

Der har indsneget sig en lille fejl ind 
i lederen i Skoven 1 om træbyggeri.

Der stod i 1. spalte: ”Træerne 
optager atmosfærens CO2 mens de 
vokser, og 1 ton træmateriale an-
vendt i en bygning oplagrer 0,9 ton 
CO2. Samtidig substituerer træmate-
rialer alternative, fossile ressourcer. 
Beregninger viser at der opnås en 
substitutionseffekt på 1,1 ton CO2 
pr. ton træ.

Samlet giver det en CO2-reduk-
tion på 2 ton CO2 for hver gang byg-
gesektoren erstatter fossile materia-
ler med et ton træ.”

Der skulle have stået at: 1 m3 træ-
materiale oplagrer 0,9 ton CO2 og 
giver en substitutionseffekt 1,1 ton 
CO2. Samlet er det altså 1 m3 træ og 
ikke 1 ton træ, der giver en CO2-re-
duktion på 2 ton CO2 for hver gang 
det erstatter en tilsvarende 1 m3 af 
fx cement eller stål (og ikke fossile 
materialer som nævnt i januar lede-
ren) i byggeriet.

Regnestykkerne
1 m3 træ rummer ca. 500 kg tørstof i 
gennemsnit. 

Halvdelen af tørstoffets vægt er 
kulstof. Dvs 500 kg tørstof svarer til 
250 kg kulstof. 

CO2 molekylet vejer 3,67 gange 
mere end C (kulstof) atomet (iflg. 
atomvægtene som er 44 hhv. 12. 
Forholdet CO2/C er 44/12 = 3,667).

250 kg kulstof (500 kg tørstof, 1 
m3 træ) lagrer derfor hvad der 
svarer til 250 kg * 3,667 = 917 kg 
(0,9 ton) CO2.

1 kg kulstof i træholdige byg-
gematerialer substituerer ifølge 
fagkundskaben en udledning på ca. 
1,3-1,6 kg kulstof fra produktionen af 
andre byggematerialer.

250 kg kulstof (500 kg tørstof, 1 
m3 træ) i træprodukter substituerer 
derfor en udledning på 325 kg kul-
stof (1,3 kg*250 kg), svarende til 
1.192,75 kg (1,2 ton) CO2 (dvs. 325 
kg*3,67).

Januar 2019
Januar har givet en temperatur 
på 1,9 gr. i snit. Det er 1,9 gr. over 
normalen for 1961-90 og 0,5 gr. over 
snit af 2006-2015. Det er lidt under 
januar 2018 med 2,3 gr. 

Den laveste temperatur er målt 
d. 29.1 i Nordjylland. Der var 2,9 
isdøgn (dvs. maksimum er under 0 
gr.) – normalen er 8,6 døgn. Antal 
frostdøgn blev helt som normalen.

Der faldt 49 mm nedbør. Det er 8 
mm under normalen for 1961-90 og 
18 mm under snit af 2006-15. Det er 
mere end januar 2018 med 42 mm. 

Mest faldt på Bornholm og 
mindst på Fyn. Der var 5,4 døgn 
med snedække mod en normal for 
1961-90 på 12 døgn.

Januar var mindre blæsende end 
gennemsnittet og mest fra sydvest. 
Der kom lige akkurat vindstød af 
orkanstyrke en enkelt gang.

Kilde: www.dmi.dk
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