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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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Skoventreprenørforening
Ny bestyrelse

Bestyrelsen for Dansk Skoventrepre-
nør Forening ser således ud efter 
generalforsamlingen i januar: 

Fra venstre: Niels Peter Jensen, 
suppleant (Lintrup), Henrik Boelsga-
ard, bestyrelsesmedlem (Boelsgaard 
Service) Claus M. Mathiassen, be-
styrelsesmedlem (CM Skovservice), 
Mikkel Thykjær, bestyrelsesmedlem 
(MT Skovservice), Nickolai Schlech-
ter, formand (Stub og Gren), Peder 
Frederiksen, næstformand (Svaninge 
Skovservice).

SkogsElmia 2019
Afholdes i juni 2019

SkogsElmia afholdes i år d. 6.-8. juni 
2019 på det sædvanlige sted, 30 km 
syd for Jönköping. Det er den ”lille” 
Elmia hvor der kun vises ret få af 
de store skovmaskiner. Derfor er 
der bedre plads til at vise de mange 
mindre maskiner og skovudstyr. 

Se mere info på  
www.elmia.se/skogselmia 

Og hvis man ikke har fået nok, 
så er der Skogsnolia i Umeå i Nord-
sverige d. 13.-15. juni 2019. Her ser 
man ofte en del større maskiner, 
men messen er samlet set mindre 
end SkogsElmia.

LEDER

Asger Olsen A/S
Ejendomsmæglerfirma · Mde. 

Skove · Godser · Større Landbrug

Søvangen 20
DK-5884 Gudme
POST@ASGEROLSEN.COM

Tlf.:   +45 62254088
Fax:   +45 62252088

Mobil:   +45 20200088

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

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

skove, godser og større landbrug.
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Er Natura 2000-beskyttelsen  
gode spildte 
kræfter?

Med skovloven fra 2004 indførte den danske stat nye 
restriktioner for private skovejere, som har skov i 
Natura 2000-områder. Med baggrund i EU’s ønske 
om at beskytte 10 særlige skovnaturtyper i Danmark 
blev de danske skovejerne frataget handlefrihed på 
de udpegede løvtræarealer. 

Beskyttelsen var tæt på at ende som en erstatnings-
fri regulering. Men vi fik overbevist regeringen om, at 
natur beskyttes bedst gennem frivillighed og mod en 
betaling til ejerne for det tab som indskrænkningerne i 
driften medfører.

Det er Danmark og dermed staten som er forpligtet af 
Natura 2000-bestemmelserne. Myndighederne har kortlagt 
skovnaturtyperne, og de har udarbejdet Natura 2000-pla-
ner der beskriver den behandling af arealerne, som myn-
dighederne vurderer er nødvendige for at leve op til EU’s 
beskyttelseskrav. Disse planer skal revideres i 2020.

Planerne opfyldes nu dels gennem frivillige aftaler 
om særlige driftsmetoder som understøtter naturtypen i 
en tidsbegrænset periode, dels gennem en varig beskyt-
telse i form af udlæg af urørt skov og træer reserveret 
til død og naturlig henfald. 

For alle driftsmetoderne gælder at det tager tid før 
effekten kan måles på de parametre som er afgørende 
for at naturtyperne kan opnå en såkaldt gunstig beva-
ringsstatus. Her er især mængden af dødt ved afgørende.

Faglige kriterier for skovtilstand 
Myndighederne overvåger udviklingen i naturtyperne 
gennem det nationale overvågningsprogram for vand 
og natur (NOVANA). Dette program er grundlaget for 
afrapportering hvert sjette år til EU, som det er fastlagt 
i Habitatdirektivets artikel 17.

Danmarks første rapportering i 2007 affødte politisk 
polemik, da den fungerende miljøminister beskrev til-
standen for de 10 skovnaturtyper som gunstig. Opposi-
tionen kritiserede ministeren for at sminke tallene. 

Ved næste rapportering i 2013 blev skovnaturty-
pernes status beskrevet som ugunstig. Det skete efter 
lange forudgående diskussioner mellem myndigheder og 
forskningen om målemetoden.

I 2019 skal Danmark igen rapportere til EU. Denne gang 
er vi blevet lovet klare kriterier for vurderingen og at vi vil 
blive inddraget i processen med at fastlægge dem. Endnu 
har myndighederne ikke truffet en beslutning.

Skovenes tilstand igen til diskussion
I februar måned fremlagde forskerne data fra overvåg-
ningen. De udtrykte ved den lejlighed i medierne, at 
naturtilstanden i skovene er dårlig, og at skovene er 
blevet for mørke. Andre benyttede offentliggørelsen til 
at kræve standsning af skovdrift.

Fakta er at beskyttelsen er gennemført ved lov, skov-
ejerne følger planerne i det daglige arbejde, og udviklin-
gen følger myndighedernes langsigtede planer.

Siden 2005 er der indgået aftaler om 374 ha urørt 
privat skov i Natura 2000-områderne. Pris godt 43 mil-
lioner kroner eller 115.000 kr. pr. ha. Derudover har sta-
ten betalt en lang række skovejere for i en periode på 5 
eller 20 år at gennemføre en særlig drift eller efterlade 
træer til en naturlig død.

Hvis samtlige 16.000 ha udpegede skovnaturtyper 
skal lægges urørt, skal der findes yderligere ca. 2 milliar-
der kroner.

Vi venter på myndighedernes svar
Det er uheldigt at en indbyrdes uenighed om målemetode 
mellem politikere og forskere skaber uklarhed om resul-
taterne af de private skoves arbejde med at øge natur-
indholdet i Natura 2000-skovene. Vi savner at myndighe-
derne står ved deres egne planer og klart kommunikerer 
om beskyttelsen er vigtig for skovenes naturindhold. 

Niels Reventlow / Jan Søndergaard

Det er uheldigt at politikere og forskere er uenige om hvordan 
man måler de private skoves arbejde med at øge naturindhol-
det i Natura 2000 skovene.



 

Besøg på en mindre hede-
plantage ved Randbøl.

Plantagen blev i maj ramt 
af brand der var opstået på 
Randbøl Hede. 

Kommunen har besluttet 
at et af de brændte arealer 
fortsat skal være §3 område 
med hede, og at der skal 
udpeges et nyt §3 område 
med stående, brændte 
træer. Ejerne har anket af-
gørelsen.

Plantagen rummer rødgran 
som skrælles af kronvildt. 

Plantagen står på mager 
jord, og der er flere tørve-
grave og små lyngheder.

Godt tyve km vest for Vejle ligger 
skovejendommen Hedebo. Det er 
lige vest for Randbøl Hede og nord 
for Slauggård Plantage.

Når man kører ind på Hedebo 
passerer man store stakke med tøm-
mer og energitræ. Energitræet er 
sortsværtet. Hvad er der dog sket?

Brand fra heden
- Der udbrød brand ude på Randbøl 
Hede d. 25. maj, fortæller Kirsten 
Møller. Det lokale brandvæsen kom 
hurtigt, men det blev snart klart at 
det var ikke nok, og så blev Bered-
skabsstyrelsen sat ind.

- Til at begynde med var vindret-
ningen væk fra os, men pludselig 
vendte den. En af vores døtre bor et 
par km herfra. Hun kontaktede be-

redskabskommandoens central, som 
befandt sig i den modsatte ende af 
heden. 

- Hun gjorde dem opmærksom 
på at ilden nu var helt ude i den 
anden ende af heden, tæt på vores 
skov. Jeg skyndte mig ind i huset og 
tog billeder af det hele hvis det nu 
skulle gå galt. Man kan jo aldrig hu-
ske præcist hvad man har. 

- Ilden blev stoppet omkring 100 
m fra vores hus. Dagen efter havde 
de branden under kontrol, så vi slap 
med skrækken.

- Efterslukningen tog lang tid. Der 
blev ved med at være lommer med 
gløder som pludselig blussede op. 
De skulle graves fri så man kunne 
slukke, og det var ret hårdt arbejde. 
Der gik næsten to uger før alt var 
slukket.
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- Jeg vil gerne udnytte jorden, 
og der skal se ordentligt ud

Der er aflagt lidt tømmer og emballagetræ, men det meste ender som (sodsværtet) energitræ.



 

- Branden ramte i alt godt 12 ha 
hos os, fortæller Bøgh Klitgaard 
Møller. Vi har forsikret skoven gen-
nem Dansk Plantageforsikring, og 
de har ud fra dronefotos gjort op at 
der brændte 12,6 ha på vores ejen-
dom. Heraf var 10% ubevokset og 
10% grønne øer. 

- Der blev ødelagt netto 10,1 ha 
skovbevokset areal. Heraf var 4,5 ha 
over 12 meters højde, 2,8 ha var 4-6 
meter, og 2,8 ha var 2-4 meter.

- Oprydningen indtil nu omfat-
ter de beskadigede træer, der kan 
anvendes til tømmer, ca. 160 m3 
og emballagetræ, ca. 365 m3. De 
udbrændte og meget beskadigede 
træer kan kun anvendes til flis, og 
her forventer vi et udbytte på ca. 
3000 rm. Vi har fået erstatning for 
tabt træværdi fordi en stor del af 

hugsten må sælges til lavere priser 
end forventet.

- Senere når vi har genplantet 
skoven får vi også godtgjort anlæg 
af nykultur. Jeg regner med primært 
at plante sitka fordi den måske kan 
klare vildttrykket lidt bedre. Vi har 
fået en meget fin behandling af for-
sikringsselskabet.

Køb af skov
Vi er på rundtur på Hedebo, og jeg vil 
høre hvad man som skovejer mener 
om skovdriften. Jeg er sammen med 
Bøgh Klitgaard Møller og Kirsten 
Møller som passer skoven til daglig, 
samt barnebarnet Ellen på 10 år.

- Hvor længe har I haft skoven?
- Vi havde i mange år en landbrugs-
ejendom ved Hals i Nordjylland, siger 

Bøgh Klitgaard Møller. Den blev 
solgt for en halv snes år siden, og vi 
besluttede at købe en ny ejendom til 
genanbringelse af ejendomsavancen.

- Jeg er også interesseret i jagt, 
så det måtte gerne være en skov- og 
naturejendom. Vi ledte temmelig 
længe over det meste af Jylland for 
at finde en egnet ejendom. 

- I 2008 købte vi Hedebo her i 
Randbøl. Det er et interessentskab 
hvor min kone og jeg ejer lidt over 
halvdelen og vores tre døtre resten.

- Hedebo var oprindeligt en 
landbrugsejendom på 77 ha, siger 
Kirsten Møller. Der var ca. 22 ha 
agerjord samt hede og sø. Dertil et 
selvstændigt hedeareal på godt 12 
ha. Fra midten af 60’erne og frem til 
midten af 80’erne blev ejendommen 
tilplantet med rødgran
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Omkring 3 ha rødgran på ca 43 år blev skadet af branden og er nu skovet. Bøg og lærk blev plantet for 11 år 
siden. Bøgen er ½-1½ m – og lærken 
er 6-7 m.

Det store brændte område var for en del år siden hede, men er nu domineret af selvsåede træer.



  
- En af årsagerne til at vi valgte 

denne ejendom er, at den er meget 
rolig, der kommer meget få skov-
gæster. En anden årsag er, at jagten 
er god. I de ti år vi har haft plantagen 
er der skudt 30 stk kronvildt, heraf 
7 hjorte, 6 stk dåvildt og 45 stk rå-
vildt, samt en hel del ænder.

Løv eller nål
- Da vi overtog ejendommen var der 
en del rødgran som nu er godt 40 
år og nogle arealer med yngre gran. 
Ejendommen er på 90 ha hvoraf 44 
ha er nåletræ som yder en pæn pro-
duktion. Der er 11 ha løvtræ af bøg, 
eg og andet løv som stort set ikke 
producerer noget. Resten er hede, 
sø og andet ubevokset. 

- Vi passer selv skoven med hjælp 
fra skoventreprenør Brdr. Højrup. 
De køber træet på rod, og vi får reg-
ning på skovning og transport, samt 
afregning på salg af træet.

Vi har nu forladt den store afdrift 
og passerer en lille bevoksning med 
lærk og bøg. Det er plantet af den 
forrige ejer i 2008. 

Bøgene er voldsomt bidt af kron-
vildtet, nogle er bidt i toppen til 
små kegleformede træer på ½ m, og 
andre er blevet til tynde pinde på 
1-1½ m. Lærkene derimod trives fint 
og er 6-8 meter høje. 

Det er tydeligt at løvtræer vokser 
meget langsommere end nåletræerne. 
Og at løvtræer skal beskyttes en 
årrække efter plantning.

Tilgroet område  
– nu §3 område?
Vi kommer nu til et stort afbrændt 
område i den sydlige del af planta-
gen. Mod syd ligger et større hede-
areal der hører til Slauggård Plan-
tage som ses i det fjerne.

Dette brændte område udgør 
8.000 m2 og er udpeget som §3 om-
råde (hede). Det var tilplantet med 
gran som væltede i 1999. Det blev 
ikke genplantet, men der er græs og 
lyng samt mange små og store selv-
såede trægrupper. Kun 900 m2 kan 
betegnes som ubevokset hede. 

- Billund Kommune besigtigede 
området i august 2009 og udpegede 
området som § 3 hede, siger Bøgh 
Klitgård Møller. Uden på nogen 
måde at tage kontakt til os eller give 
information om udpegningen. 

- Det blev besigtiget igen i august 
2018 på vores anmodning. Vi mener 
nemlig at området er vokset ud af 
beskyttelsen. Det har ikke længere 
karakter af hede, for der er træer 
overalt, og der er meget lidt lyng. 

Derfor mener vi ikke det skal være 
§3 beskyttet.

- Da vi købte ejendommen meldte 
vi os ind i Dansk Skovforening efter 
anbefaling fra vores nabo, tidligere 
statsskovrider Steffen Jørgensen. 
Derfor har vi spurgt Dansk Skovfor-
ening hvordan vi skulle håndtere sa-

gen. Det er endt med at vi har anket 
kommunens afgørelse til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet.

Brandbælte  
– nu §3 område?
Vi kommer til sydkanten af planta-
gen ud mod heden. Her var der for 

96 SKOVEN 3 2019

SKOVEJERPORTRÆT

Branden på Randbøl Hede
Der udbrød brand på Randbøl Hede d. 25. maj 2018, og den blev anmeldt 
af en bilist kl 11.28. Først kom det lokale brandvæsen, og senere blev 
Beredskabsstyrelsen tilkaldt.

Vindretningen skiftede jævnligt, og ilden sprang så den var svær at 
styre. Der var eksempler på at ilden bevægede sig mod vinden. Røgen 
kunne ses over 20 km væk.

Lørdag formiddag var branden under kontrol, og efterslukning fort-
satte til 29. maj. Der var stadig brandvagt, og først d. 5. juni blev branden 
erklæret slukket. Der var op til 150 mand i gang på samme tid.

Der er brændt omkring 700 ha. Naturstyrelsen ejer 750 ha af Randbøl 
Hede, hvoraf 500 ha er brændt, og hertil kommer 200 ha private skove 
og hedearealer. Ingen mennesker, husdyr eller huse blev skadet, men det 
var tæt på at en tankvogn gik op i flammer. 

Sydøstjyllands politi har efterforsket branden. På grund af brand-
skadernes omfang har de ikke kunnet finde et konkret arnested og heller 
ikke en brandårsag. Der har været indsat brandhunde som er trænet til 
at opspore brandbare væsker.

Det blæste meget, så ilden har bevæget sig hurtigt over heden, og den 
er ikke trængt langt ned i jorden. Allerede fem dage efter branden var 
der 5 cm høje skud af blåtop fordi den står i store tuer, hvor rødderne 
ikke rammes. 

Områder med hedelyng var kort før jul stadig sorte. Det ventes dog at 
hedelyngen senere vil skyde, og at der vil spire nye planter, så lyngen på 
sigt vil have gavn af branden.

Det lokale brandvæsen, TrekantBrand, oplevede en stor aktivitet i 
2018. Der er anvendt 5.026 timer på slukning af 184 naturbrande i 2018 
mod normalt 1.000 timer. 

Kilder: Vejle Amts Folkeblad, JydskeVestkysten, Naturstyrelsen.

Ud mod heden er der efterladt en stribe brændte træer. Kommunen vil bevare 
træerne af hensyn til insektlivet.



  

halvtreds år siden et brandbælte på 
omkring 30 m som adskilte planta-
gen og heden.

Brandbæltet er siden groet til ved 
selvsåning med fyrretræer, men alle 
er dræbt og står nu sortsvedne. Ef-
ter besigtigelse i august 2018 beslut-
tede kommunen at udpege bæltet 
som §3 område.

- Det er endnu mere uforståeligt 
at de har udpeget dette bælte ud 
mod heden til §3 område. Det er 
bevokset med træer i forskellig stør-
relse som alle er dræbt af branden. 
Kommunen ønsker at de brændte 
træer skal blive stående fordi de 
kan blive levested for biller og an-
dre insekter.

- Det ser jo forfærdeligt ud at 
have sådan nogle træer stående. 
Som gammel landmand vil jeg gerne 
udnytte al jorden og sælge det træ 
der er produceret. Det skal se or-
dentligt ud, og jeg vil ikke se på en 
stribe sorte træer de næste tyve år. 

- Forsikringsselskabet foreslog at vi 
skulle anlægge et brandhæmmende 
bælte af løvtræ, siger Kirsten Møller. 
Ud mod heden skulle der så være en 
stribe med harvet jord for at stoppe 
en eventuel ny brand på heden. 

- Den ide har kommunen blankt 
afvist. Vi ønsker at fælde træerne, 
dels fordi vi vil udviske mindet 
om branden, dels fordi et bælte af 

brændte træer forøger risikoen, hvis 
der skulle opstå en ny brand på 
Randbøl Hede. Jeg bliver utryg hver 
gang jeg ser de sorte træer, det er 
en ren brandbombe. 

- Udpegningen af dette bælte har 
vi også drøftet med Dansk Skovfor-
ening, og vi har anket afgørelsen.

- Her har jeg et hjertesuk omkring 
udpegning af §3 områder, siger 
Bøgh Klitgaard Møller. Jeg mener 

kommunen skal tage os med på råd. 
De kommer uden at sige noget på 
forhånd, og det er noget lusk. Jeg 
mener der skal være kompensation 
hvis de udpeger et §3 område.

Sø og hede
Vi forlader nu de brændte og noget 
triste dele af plantagen, for der er 
heldigvis også områder der kan få 
humøret op. 
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En stor tørvegrav er nu blevet til en flot sø som pynter på hele plantagen.

Et lille stykke lynghede med tæt bevoksning af hedelyng. Men træerne sår sig 
med stor iver.
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I den vestlige del har der været 
en stor tørvegrav – der har været 
jernbanespor som har fragtet tørven 
væk – og der er nu en stor sø. Gran-
bevoksningerne i det fjerne spejler 
sig i vandet, og der er ro og fred her. 

Der står også en stor aflang træ-
kasse på bredden.

- Det er en fælde til mårhund, siger 
Bøgh Klitgaard Møller. Jeg kommer 
hver dag for at se til fælden. Der har 
ikke været gevinst endnu, men jeg 
har da fanget et par mink.

Vi går også helt op i det nord-
vestlige hjørne. Der ligger et stykke 
hede som er §3 beskyttet, og her 
er der ikke nogen tvivl. Der er tæt 
bevokset med lyng som trives godt.

På det højeste sted står en del 
fyr, gran og birk. Der blev ryddet 
contorta og glansbladet hæg i 2012, 
men der er siden sået sig en del 
træer, især skovfyr og rødgran, 
som er ved at brede sig ud over 
området. 

Skrælning
Vi går nu ad en skovvej med en 
brandlinje på den ene side. På den 
anden side er der en rødgranbe-
voksning med ret stort stamtal og 
på omkring tyve meters højde, 
plantet omkring 1976.

- Dyrene har skrællet 95% af alle 
rødgraner i skoven, siger Bøgh Klit-
gaard Møller og peger med sin stok 
op ad stammen. Der skal skæres et 
stykke på 3 m af hvert eneste træ, 
og det kan kun blive til energitræ. 

- Jeg har tænkt mig at lave en 
tynding fordi træerne står tæt, men 
det skal være en forsigtig tyndning, 
for træerne er ret store. 

sf
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I nordsiden af skoven væltede 1,3 ha rødgran i 2013. Det er nu tilplantet med 
rødgran og douglasgran som bliver bidt og fejet af vildtet.

- Stort set alle rødgraner i plantagen bliver skrællet, siger Bøgh Klitgaard Møller. De nederste 3 meter må skæres fra og 
kan kun blive til energitræ.

Mårhundefælden bliver tilset hver dag. Indtil videre er der kun fanget et par 
mink.
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Natur og Biomasse

Bestanden af typografer er 
forøget efter den varme og 
tørre sommer i 2018. Der er 
en del lokale variationer.

Billerne blev hæmmet i 
starten fordi træerne var 
velforsynet med vand da 
tørken satte ind.

Der har formentlig været 
tre flyvninger i 2018 nogle 
steder.

Risiko for angreb i 2019 
afhænger meget af forårets 
vejr. 

Angrebne træer bør brin-
ges ud af skoven, men uden 
at barken falder af. Biller 
overlever ikke flisning. 

Flyvning starter normalt 
første dag efter 1. maj med 
over 200C.

Feromon er afklassificeret. 
Det kan købes uden afgift 
og kan bruges af certifice-
rede skove.

Havde vi tre generationer i 
2018?
Vi har ikke haft feromonfælder til 
overvågning af typografens flyvning 
i 2018. Derfor kan jeg ikke præsen-
tere et diagram over flyvningen. 

Men på baggrund af kendskab 
til hvilke temperaturer, der udløser 
flyvning og hvilke temperatursum-

mer, der kræves for udvikling 
af æg, larver og pupper frem til 
kønsmodne voksne biller, kan der 
imidlertid opstilles et sandsynligt 
udviklingsforløb for barkbillerne. Et 
teoretisk forløb, der kan sammen-
holdes med faktiske observationer i 
skovene. 

Jeg antager, at forårets hoved-
sværmning begyndte 6.-7. maj over 
hele landet. Forårets og sommerens 
vejrforhold gjorde, at næste gene-
ration har været klar til udflyvning 
fra 5. juli. Og fra 16. til 24. august vil 
der være mulighed for at en tredje 
flyvning har kunnet finde sted. 

At dette kan være sket i hvert fald 
i et vist omfang bekræftes af, at der 
er set nye indboringer ret sent i ef-
teråret – og temperaturerne har ikke 
været nogen forhindring. Se Boks 1 
for detaljerne i disse beregninger. 

Ved tidligere lejligheder har flyve-
færdige voksne biller oftest afholdt 
sig fra at foretage nyindboringer 
(figur 1). I de seneste ti-år har der 
dog forekommet nye indboringer i 
september, som har ført til produk-
tion af voksne biller, der fløj ud det 
efterfølgende år.

Udviklingen i løbet af 2018
På baggrund af den ekstremt gav-
milde vandforsyning gennem hele 
2017 og vinteren 2017-18 var rødgra-
nernes modstandskraft rigtig god i 
foråret 2018. Typograftætheden vur-
deredes også at være helt i bund på 
dette tidspunkt. 

Dette blev bekræftet ved en en-
kelt observation fra en ekskursion 
i Sønderjylland i sidste halvdel af 
juni. Her var det nærmest vanskeligt 
at finde levende typografer efter 
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Typografens  
udvikling i 2018

Figur 1. Den 18. august 2006 kunne man se de nyklækkede voksne barkbiller 
under barken – snart klar til at flyve ud, men det gjorde de ikke. De ventede i 
stedet til foråret efter (se Boks 1 for nærmere forklaring).



 

maj-sværmningen. Barkbillerne 
havde måttet tage til takke med to-
pender og hugstaffald. 

Men tørken var allerede begyndt 
på dette tidspunkt, og den fortsatte 
som bekendt hele sommeren igen-
nem og langt ind i efteråret. Dette 
gjorde, at typograferne havde eks-
tremt gunstige udviklingsforhold.

Samtidig begyndte tørken at 
svække træerne, og hen i august 
kunne der flere steder ses friske 
angreb på stående, levende træer – 
måske især unge randtræer. Det kan 
måske forklares med, at disse var 
mere udsatte på grund af et svagere 
rodnet og vandforsyning.

Sjælland og Jylland
På baggrund af en række henven-
delser foretog jeg i sidste halvdel af 
november en besigtigelse af et antal 
skove i Nordsjælland, Midt-, Vest- og 
Nordjylland. Jeg prøvede på at finde 
de senest angrebne træer – de der 
stadig stod med grøn krone – for 

at se om fordelingen på udviklings-
stadier kunne fortælle noget om 
flyvetidspunkt og den fremtidige 
vinterdødelighed.

I 11 afdelinger i Nordsjælland 
(Gribskov) fandt jeg flest voksne 
typografer, nogle lysebrune endnu 
ikke kønsmodne og en del pupper, 
men ingen larver af typograf. Deri-
mod fandt jeg store tætheder af lar-
ver af snyltefluer, snyltehvepse og 
predatorer (figur 2). 

I Midtjylland (Vorbasse hhv. Kol-
pensig) blev tre større lokaliteter 
gennemgået. Hér fandt jeg også kun 
voksne og pupper af typograf. I to 
tilfælde havde fældebunkelægning 
for tørring før flisning givet anled-
ning til angreb på de stående træer 
(se Videnblad og fig. 3). 

I Vestjylland (Klosterheden) fandt 
jeg i ét tilfælde både voksne, pupper 
og larver. I to andre tilfælde (Birke-
bæk og Skarrild) – et meget sent 
angreb – brunt smuld endnu, fandt 
jeg kun voksne og pupper. Og atter 

var der mange parasitoider. 
I Nordjylland (Rold og Siem-Hellum) 

var der kun voksne og pupper – 
masser af parasitoider. Der forekom 
at være meget stor forskel på situa-
tionen i de skove, jeg besøgte. Og 
jeg kan ikke udelukke, at situationen 
kan være alvorligere de steder, som 
jeg ikke har besøgt! 

På de lette jorder i Midtjylland 
sås mange, mindre angreb – grup-
per på 10-20 træer i rande og i 
nærheden af oplagrede stammer. Si-
tuationen synes dog stadig langt fra 
situationen i foråret 2007. Hér kunne 
man se mange grupper på 100-200 
angrebne træer. 

På Klosterheden og i Rold fore-
kom det, at der var lavere tæthed 
af typografer end andre steder, jeg 
besøgte. Der var en hel del fældede 
effekter uden forekomst af typograf. 
Måske har det at gøre med den 
ujævne tørkesituation mellem lands-
delene. Samt en variation i indsat-
sen for at fjerne angrebne træer.
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Figur 2. Fra venstre: typograflarve med larve af snylteflue, ung lysebrun voksen typograf og puppe af typograf samt en 
larve af en parasitoid.

Figur 3. Flere steder har fælde-bunkelægning af tyndingsmateriale i den tørre sommer medført, at barkbillerne har kunnet 
opformere sig på det fældede materiale. Derefter kan de angribe de stående, tørkestressede træer.
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Sverige
Forskelle i tørkesituationen er anta-
gelig også forklaringen på forskellen 
mellem situationen i det sydlige Sve-
rige og i Danmark. 

I Sverige havde man ikke et over-
skud af nedbør fra 2017 at tære på, 
da tørken satte ind i 2018. Der var et 
nedbørsunderskud allerede i 2017. 

Træerne var altså allerede svæk-
kede inden billernes første forårs-
flyvning. Derfor har de svenske 
skovejere oplevet meget mere om-
fattende problemer med typograf, 
end vi trods alt har set i Danmark.

Situationen før 2019  
– anbefalinger
Der ser ud til at være stor forskel 
i udgangspunktet for ”typografrisi-
koen” før sæsonen 2019. Nogle ste-
der under ’normalt’ og nogle steder 
over. Meget vil afhænge af hvordan 
foråret bliver. 

Får vi et sent, blæsende og koldt 
forår vil det få stor betydning 
for udvikling af bestanden. Efter 
stormfaldet i januar 2005 havde 
vi et koldt og blæsende forår, som 
udsatte typografernes sværmning 
til omkring Sct. Hans. Risikoen for 
typografangreb vil afhænge af 
billetætheden og af træernes mod-
standsevne (se figur 4).

Jeg er blevet spurgt, om man kan 
fjerne billerne sammen med træet i 
løbet af vinteren før sværmningen. 
Svaret er, at hvis der er levende bil-
ler under barken, og hvis man kan 
transportere træet ud af skoven, 
uden at barken falder af, vil man re-
ducere tætheden af biller i skoven. 

Da en del af billerne herhjemme 
overvintrer i skovbunden og en del 
under barken, vil man ikke få alle 
biller med på denne måde. Hvis bar-
ken falder af under udtransport, vil 
billerne forlade barkstykket og søge 
ned i skovbunden.

Jeg er også blevet spurgt om bil-
lerne overlever flisning. Det har vi 
testet, det gør de ikke. Flisning elimi-
nerer typografer og også kalkografer. 

Vil hård frost påvirke typo-
graftætheden? Nej, når først billerne 
har nået voksenstadiet, kan de klare 
rigtig lave temperaturer – fx -30°C. 
Desuden vil de søge ned i skovbun-
den under eventuelt snedække.

Når man sanerer døde træer i 
randene, behøver man ikke at be-
kymre sig om de træer, hvor barken 
allerede er faldet af. I hvert fald ikke 
af typograf-hensyn. Man bør kon-
centrere sig om at fjerne stammer 
med levende biller i. 
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Boks 1 – Beregning af temperatursummer for typogra-
fens udvikling 2018
Til brug for beregningerne har jeg brugt data fra Wermelinger & Seifert (1998) 
verificeret af Krokene (2011). 

I korthed går de ud på, at udviklingen fra æg til færdig puppe kræver en var-
mesum på 334,0 D° (Day-degrees, graddage) over en tærskelværdi på 8,3°C. Udvik-
lingen fra puppen klækker til de voksne biller er kønsmodne og klar til parring og 
æglægning kræver en temperatursum på 238,5 D° over tærskelværdi på 3,2°C. 

Desuden ved vi, at forårssværmningen begynder første gang den daglige maksi-
mumtemperatur overstiger 20°C. Senere på sæsonen er 18°C tærsklen for flyvning.

Jeg har foretaget beregninger på daglig gennemsnitstemperatur og maksi-
mumtemperatur fra DMIs registreringer i Karup og Roskilde lufthavne.

Karup
1. flyvning antages at have fundet sted 6.-7. maj og de næste par uger. 19. og 20. 
april blev der godt nok registreret daglige maksimumtemperaturer på 26,7° hhv. 
26,0°C, men det er erfaringen, at en enkelt eller to varmedage i en ellers kold pe-
riode ikke udløser flyvning. Hvis man gennemfører en temperatursumsberegning 
begyndende 1. januar og med basis 3,2°C når man først 5. maj over 238 D°. 

6. maj nåede maksimumtemperaturen op på 21,6°C. Hvis vi antager, at de 
første æg bliver lagt på dette tidspunkt og foretager en temperatursums bereg-
ning på baggrund af daglige gennemsnitstemparaturer kan de tidligste pupper 
være fuldt udviklet 14. juni, og de første nye voksne af første generation er klar 
til at parre sig og lægge æg fra 5. juli. 

En tilsvarende temperatursummation for denne 2. generation fører os frem 
til 24. august før de første, unge, voksne af 2. generation er klar til at udflyv-
ning og angreb. Dette forløb er der dokumentation for er sket tidligere fx i 
august 2006 (se fig. 1). 

En tredje flyvning skete ikke den gang, hvilket på det tidspunkt blev tolket 
som ’klog’ tilpasning, da æg, larver og pupper ikke tåler frost. Det ville være 
risikabelt at påbegynde en ny generation, når temperaturen er på vej ned, og 
billerne risikerede ikke at nå frem til voksenstadiet inden frosten sætter ind. 

Siden da er det dog sket, at der har forekommet sene angreb med æglæg-
ning og udvikling, der resulterede i overlevelsesdygtige voksne biller. 

Hvis jeg foretager en ny temperatursumsberegning for en potentiel 3. genera-
tion begyndende 24. august, nås puppestadiet ca. 9.-10. oktober og voksenstadiet 
nås først efter 1. november – hvor der i hvert fald ingen flyvning kan finde sted. 
Men 15 dage i september havde maksimumtemperaturer over 18°, og faktisk 
målte Karup daglige maksimumtemperaturer på 23,9° hhv. 21,6°C d. 13. og 14. ok-
tober, og sidste dag med over 18° var d. 17. oktober med 19,1°C!

Roskilde
18.-20. april forekom også i Roskilde nogle isolerede dage med temperaturer 
over 20°C (21-25,6°C). 6. – 16. maj forekom adskillige dage med over 20°C. D°3,2 
passerede 230-240 D° netop 6.-7. maj. Det må derfor antages, at begyndelsen på 
forårssværmningen skete på dette tidspunkt. 

16.-17. juni kan de første pupper være fuldt udviklet. Klækning og kønsmod-
ningsperioden kan for de første individer være afsluttet 4. juli. Dvs. at bereg-
ningen af 2. generation kan begynde fra 5. juli. For de første individer kan pup-
peudviklingen være tilendebragt 1. august. Kønsmodning (238,5 D° med basis 
3,2°C) kan nås 16. august under Roskilde-forhold.

Biller, der flyver ud 16. august, vil kunne grundlægge en 3. generation, der 
når puppestadiet 10. oktober. På grund af den krævede temperatursum til køns-
modning af de unge voksne vil disse først være klar efter 1. november – dvs. 
ingen flyvning, men mulighed for overvintring.

Der er beretninger om meget sene ny-indboringer i 2018 – i september – og 
måske endog i oktober. Teoretisk giver temperaturforholdene plads til at der 
kan have forekommet tre flyvninger med tre ny-anlæg af generationer begyn-
dende hhv. 6.-7.maj, 5.-6. juli og 16.-24. august. 

I praksis vil æglægningen strække sig over en periode på et par uger. Denne 
udstrækning af udviklingen vil senere afspejle sig i tidspunktet for hvornår de 
nye biller er klar til at flyve ud. Hvis pladsen er trang, kan forældrene trække 
ud af det første gangsystem og anlægge et søsterkuld. Der vil derfor kunne 
forekomme overlap mellem generationer og kuld, som slører billedet af hvad, 
der flyver hvornår. 

Konklusionen må være, at selv om der har været temperaturforhold i 2018, 
som teoretisk giver mulighed for at der kan have forekommet tre generationer, 
vil denne i praksis have været meget lille. Hvis vi havde haft en tidligere be-
gyndelse på flyvningen, kunne det have forholdt sig anderledes.
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Man kan anlægge en strategi, 
hvor man venter til forårsflyvnin-
gen er overstået, og så fjerne alle 
angrebne træer, inden de nye biller 
flyver ud af dem. 

Normalt begynder typografernes 
forårsflyvning den første dag efter 1. 
maj, hvor det bliver over 20°C. Men 
vi har også set tidlig flyvning – i 
2007 skete der stor flyvning allerede 
i april, men den fortsatte hen i maj 
måned.

Overvågning med 
feromonfælde
Man kan overvåge flyvningen ved 
at følge fangsten i en feromonfælde. 
Her er der en vigtig nyhed: Typograf 
feromon er blevet afklassificeret 
som pesticid af EU. Det kan derfor 
købes uden pesticidafgift, og man 
mister ikke sin certificering ved at 
anvende feromonet. 

Ud over at følge flyvningen ved 
hjælp af fangsten i en fælde, kan 
man overveje at styre typografernes 
flyvning til hensigtsmæssige ef-
fekter. Dette kan ske ved at placere 
feromonposen enten på fangtræ, 
på den løbende produktion af opar-
bejdet træ eller endog på stående, 
levende træer, som man alligevel 
planlægger at skove. 

Under alle omstændigheder er 
det vigtigt, at logistikken og aftaler 
er på plads, så man er sikker på at 
det angrebne træ er transporteret 
ud af skoven inden for de 1-1½ må-
ned, der går fra billerne angriber, og 
indtil den nye generation begynder 
at flyve ud. Om feromonet se Boks 2.

Husk dog at billerne kan blåfarve 
veddet på grund af den svamp, de 
medbringer. Den ændrer ikke styr-
keegenskaberne i veddet, men kan 
give nedklassifikation af tømmer.
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Boks 2 – Syntetisk feromon
Man identificerede komponenterne i typografens aggregations-feromon i slut-
ningen af 1970’erne. Feromoner er duftstoffer som hannerne udvikler for at 
tiltrække artsfæller, nemlig hanner der kan hjælpe med at angribe træet og 
hunner til parring. Hvis man anbringer kunstigt feromon i en fælde, kan man få 
indtryk af hvor mange hanner der findes i et område. 

Disse komponenter placeres i et stykke cellstof, der placeres i en polyethy-
lenpose. Indholdsstofferne er: 1500 mg methylbutenol, 70 mg cis-verbenol og 15 
mg ipsdienol. Tilsammen kaldes dette en dispenser. 

Dispenserne forhandles oftest i en 10-styks pakning. Der findes flere produ-
center og forhandlere, og produkterne kan have forskellige navne:
IPSLURE® forhandles af KjemiKonsult i Norge  

http://kjemikonsult.no/Engelsk/HomePage.html
Ipsowit® Fra Witasek i Østrig https://www.witasek.com/media/pdf/0f/ba/74/ 

gesamtkatalog_witasek_2017_en_small.pdf
Der findes også andre firmaer og hjemmesider, fx:
http://www.chemtica.com/site/?p=1533

Måske kan man også henvende sig til HedeDanmark https://www.hd2412.dk/
Flere af forhandlerne sælger også fælder, men disse anbefales alene til over-

vågning. Der findes ikke overbevisende dokumentation af, at man kan på virke 
typografbestanden alene ved fældefangst. Den ovenfor beskrevne fangtræ-
teknik har derimod været benyttet med god effekt i praksis herhjemme.

 
Figur 4. En epidemi er defineret ved at ethvert træ i skoven er i fare for at 
blive dræbt af typografer. På figuren er vist hvilke forhold, der kan skubbe sy-
stemet fra den ene tilstand til den anden.

Figur 5. Træerne kan standse et an-
greb ved at ’drukne’ billerne i harpiks 
når de begynder at gnave i barken. 
Dette forsvar virker ikke hvis træerne 
er svækkede og/eller mange biller 
angriber samtidig.
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Stort bekæmpelsesområde i 
Sverige
Skogsstyrelsen i Sverige besluttede i 
februar at udvide bekæmpelsesom-
rådet for barkbiller. Det bliver det 
største område nogensinde. I det 
sydlige Sverige er der udpeget de 
centrale og østlige dele, hvor ned-
børen er lavest og hvor granerne 
derfor er mere udsatte for angreb.

Skogsstyrelsen har tidligere op-
lyst at billerne i Sydsverige i 2018 
har angrebet mindst 2,5 mio. m3 
stående træer til en værdi af 1 mia. 

SEK. Tørken har svækket træerne 
og gjort dem mere modtagelige, og 
de har vanskeligere ved at besvare 
et angreb ved at udskille harpiks. 
Samtidig trives billerne bedre i 
varmen.

Hvis sommeren 2019 bliver kølig 
og fugtig, vil der blive skader på 
yderligere mindst 2,5 mio. m3. Hvis 
sommeren bliver varm og tør, kan 
skaderne omfatte 5 gange så meget, 
12 mio. m3.

Kortet viser de steder, der offi-
cielt er udpeget som bekæmpelses-
område. Det betyder at Skogsstyrel-
sen i konkrete tilfælde kan beslutte 
at stående graner med nye angreb 
af barkbiller skal skoves og trans-
porteres væk. Desuden må der højst 
efterlades 3 m3 gran pr. ha med fri-
ske skader hvis træerne er skadet af 
fx storm, brand eller snetryk.

Kilde: Skogsstyrelsen 21.2.19. Foto: 
Skogsstyrelsen.
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CT 6,7–9F 
FARMA T9 er en af Danmarks mest solgte skovvogne. På FARMA T9F har vi beholdt forgængerens mange fordele. Du får fortsat samme svingbare 
rammestyring, samme kraftige bogie og samme styrke i rammen. Nu kan du også vælge om du vil have lavett eller teleskop støtteben. Vognen har 
fået et nyt krankonsol, som sikrer bedre udsyn gennem frontgitteret. Derudover kan du nu udruste vognen med en 6.7 meter kran.
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 Priser til slinger
Tre opgaver fra årgang 2018
Skovskolen har for nylig uddelt tre 
priser til skov- og landskabsingeniø-
rer fra årgang 2018:

Rødgran tilvækst på heden
Peter Bech Thomsen fik Løvenholm-
prisen på 20.000 kr. for ”Aktuel 
bonitet for rødgran i Guldborgland 
Plantage.” 

Ved hjælp af udførte stammeana-
lyser viser han, at boniteten er ste-
get betydeligt de sidste 50 år – fra 
CMM bonitet 2,5 til CMM bon. 1,2. 
Det indebærer, at værditilvæksten 
i plantagens rødgrandriftsklasse 
på 150 ha er forøget med 100.000 – 
150.000 kr/år.

Det må forventes, at det forholder 
sig på lignende måde i andre dele 
af det jyske plantageskovbrug. Boni-
tetsudviklingen bør generelt under-
søges mere grundigt.

Peter er i dag ansat som skovfo-
gedassistent i HedeDanmark, Fyn.

Scanning fra jorden
Andreas Davidsen fik Løvenholm-
prisen 5.000 kr for: ”Afprøvning af 
terrestriske LiDAR scanninger til 
beskrivelse og analyse af skovstruk-
turer”. 

Med LiDAR teknologien kan man 
få et digitalt billede af skoven fra 
jorden. Derved kan man bestemme 
træernes præcise position og deres 
dimension. Desuden kan man få 
oplysninger om stammens rethed 
og kvalitet samt de lavere dele af 
kronens struktur. Hertil kommer re-
gistrering af foryngelsen.

Udstyret blev testet i tre meget 
forskellige bevoksninger: Et ege-
hugstforsøg, en forkultur af poppel 
og en gammel bøgebevoksning med 
naturlig foryngelse i lysbrønde.

Scanningen gav data, der kunne 
regnes på. Metoden har derfor et 
stort potentiale i fremtidig skov- og 
forsøgsopmåling - ikke mindst på 
grund af forventningen om prisbil-
lighed. Det kræver dog et udviklings-
arbejde, som Andreas forhåbentlig 
vil engagere sig i. 

Andreas er i dag kandidatstude-
rende.

Rødeg status
Johan Kristian Pedersen fik Atlas-
Prisen på 20.000 kr for ”Status over 
rødeg i Danmark”. 

Opgaven baserer sig dels på en 
gennemgang af litteraturen, dels 
på interviews med flere praktikere. 
Endelig fremlægges resultaterne 
fra prøvefladen på Valdemarskilde. 
Dyrkningsforhold, skadevoldere og 
produktionsforhold gennemgås kort.

Det fremgår, at rødeg på gode 
moræneboniteter vil kunne dyrkes 
i 80-90 års omdrift med savværks-
kævler (> 50 cm) som mål. På gru-
sede morænejorder vil rødeg være 
alle andre løvtræarter overlegen. 

Rødeg har derfor et stort poten-
tiale. Opgaven illustrerer, hvorfor 

vi næppe er færdige med rødeg i 
Danmark.

Johan er i dag kandidatstude-
rende.

Vi forventer senere at kunne bringe 
artikler i Skoven med omtale af de 
tre opgaver. Red.
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Rødeg har større muligheder end de 
fleste regner med. Det viser analyse 
af en prøveflade på Valdemarskilde 
ved Slagelse (som blev fremvist på 
Skovforeningens ekskursion i 2016).

Per Holten-Andersen fra Løvenholm-
fonden med Andreas Davidsen (til 
venstre) og Peter Bech Thomsen (til 
højre).

Michael Christensen fra Atlas-Timber 
med Johan Kristian Pedersen.

Guldborgland Plantage står på en 
mager hedejord ved Karup. Boniteten 
er øget med 1,3 point de sidste 50 år, 
og det betyder at produktionsværdien 
af rødgrandriftsklassen er øget med 
op mod 150.000 kr om året.



 

Af Iben M. Thomsen, Bruno Bilde 
Jørgensen, Ingeborg Callesen, 
Hans Peter Ravn. Institut for  

Geovidenskab og  
Naturforvaltning, KU 

Kulturer fra 2018 og til dels 
også 2017 blev hårdt ramt. 
Der var flest skader i pynte-
grøntkulturer og til dels i 
skovrejsninger.

I etablerede bevoksninger 
var flere faktorer afgørende. 
Store vandreserver i foråret 
2018 var en virksom stød-
pude som har begrænset 
skader. 

Nogle bevoksninger på 
grundvandsnære jorder 
havde få eller ingen skader, 
mens andre blev ramt ret 
hårdt. En gennemgang af 
forsøgsbevoksninger gav et 
meget varieret indtryk.

Der kan stadig vise sig 
følgeskader i løbet af 2019 
eller senere. 

Flere arter af insekter blev 
opformeret i 2018. Skader 
kan vise sig i 2019, afhæn-
gigt af sommerens vejr.

Tørke påvirker træers sundhed på 
flere måder. Dels direkte som en 
stressfaktor, der nedsætter fotosyn-

tesen pga. vandmangel og lukkede 
stomata, dels indirekte via effekter 
på skadevoldere, især insekter. 

Tørke vil oftest være værst for 
træer med små rodsystemer – dvs. 
nyplantede kulturer – bytræer med 
begrænset rodrum, samt træer 
på vandlidende arealer hvor en 
normalt høj eller vekslende grund-
vandsstand giver flade rodsystemer. 

Skovkanter udsat for sol og vind 
kan få øget fordampning i tørken, 
specielt hvis der er tale om nyligt 
eksponerede rande. Stressede træer 
med lave energireserver har mindre 
modstandskraft overfor insekter 
og svampe, og specielt insekter vil 
ofte drage fordel af varme og tørke-
stressede træer.
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2018-tørkens indflydelse 
på skovbruget

1. Sundhed og overlevelse

Figur 1. Nyplantet nordmannsgrankultur ved Silkeborg i august 2018. Det er mest ukrudt, som er grønt, og de døde plan-
ter ses som et rødt skær på hele marken. 



 

Kulturarealer
Den ekstreme tørke og varme i 
2018 havde de forventede effekter 
på træer i skovene, landskabet og 
byerne. Nyplantede skovkulturer og 
pyntegrøntarealer oplevede en dra-
matisk planteafgang, ikke mindst for 
arealer tilplantet i foråret 2018. 

Men også kulturer fra efteråret 
2017, samt lidt ældre skovrejsnings-
arealer havde planteafgang over det 
normale. Disse skader udgør det 
mest åbenlyse og største direkte 
økonomiske tab for skovbrugs- og 
pyntegrønterhvervene. 

Juletræer
Brancheforeningen Danske Jule-
træer sendte i starten af august 
spørgeskemaer ud til medlemmerne 
(resultater gengivet i KM 729). Der 
kom svar fra det meste af landet, og 
85 % af dyrkerne angav, de oplevede 
problemer pga. tørken, især i ny-
plantninger. 

Forårsplantninger fra 2018 havde 
i gennemsnit en planteafgang på 36 
%, med en variation fra ingen til 100 
% plantetab (Figur 1). For kulturer 
plantet i efteråret 2017 var plante-
afgangen i gennemsnit 18 %, men 
også her gik enkelte kulturer helt til.

Skovrejsning
En rundspørge blandt Naturstyrel-
sens enheder gav et tilsvarende 
billede for skovkulturer, dog med en 

typisk planteafgang på mellem 5 og 
30 %, i værste fald højere. 

Især skovrejsningskulturer syntes 
hårdt ramt. Årsagen er formentlig 
at de typisk står på åben mark og 
ikke har et beskyttende skovklima 
fra omgivende bevoksninger. Lærk 
nævnes som særligt skadet. 

Samme billede ses hos de private 
skove, hvor Dansk Skovforening har 
indsamlet eksempler. De indberettede 
plantetab i kulturer er dog højere, 
typisk mellem 25-100 % for kulturer 
fra foråret 2018, men planteafgang 
på 5-15 % ses også. 

IGNs forsøgsanlæg med forskel-
lige Abies-arter havde generelt god 
overlevelse. I et enkelt forsøg med 
nobiliskrydsninger plantet maj 2018 
var der dog en planteafgang på 40 % 
trods punktvanding.

Kronesymptomer
For ældre skovbevoksninger er  
situationen mere kompliceret. Her 
er det i lige så høj grad vandreser-
verne i jorden, som er afgørende 
(se artikel 2). 

Efteråret og vinteren 2017 var 
nedbørsrige, faktisk var 2017 blandt 
de 10 vådeste år registreret her-
hjemme ifølge DMI. Umiddelbart var 
dette en fordel, idet vækstsæsonen 
2018 startede med godt opfyldte 
vandreserver i jorden, som træerne 
kunne trække på, da nedbøren ude-
blev. 

Udspring og den første del af 
vækstsæsonen (maj-juni) var derfor 
normal mht. bladfylde og sundhed. 
Dette bekræftes af skovsundheds-
overvågningen samt andre feltob-
servationer. 

Egetræer klarede tørken
Sydsjællandske skovdistrikter, som 
har oplevet problemer med sundhed 
i eg på vandlidende jorde de seneste 
10 år, var forsigtigt optimistiske. De-
res egebevoksninger fremstod vitale 
hele vækstsæsonen og med faldende 
vandstand i forhold til det høje ni-
veau målt i 2015-17 (se artikel 2). 

Dog blev der i september obser-
veret en del afkastede kortskud i 
skovbunden. Dette svarer til effek-
ten af juni-julitørken i 1992, hvor eg 
kastede hele skudsystemer i sen-
sommeren (Larsen et al., 1993). Men 
også dengang var konklusionen, at 
store vandreserver fra et regnfuldt 
forår havde mindsket skadevirkninger 
af tørken. 

Tilsvarende forskelle i løvtræernes 
reaktion på tørke blev gjort i 1995, 
hvor egebevoksninger virkede stort 
set uberørte af sommertørken, mens 
bøg og ær led kraftigt på grund-
vandsnære jorde i 1994-95. 

Skift fra regn til tørke
Imidlertid var den bratte overgang 
fra et ekstremt vådt år (2017) til 
et ekstremt tørt år (2018) en væ-
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Figur 2. På Arboretet i Hørsholm blev en række godt 40-årige thujaer pludselig røde i sommeren 2018. Det er fristende 
at give tørken skylden, men i virkeligheden druknede træerne i det regnfulde efterår / vinter 2017. Årsagen var mang-
lende dræning pga. en tilstoppet grøft i naboskoven. 
Dette er et klassisk eksempel på at tørke udstiller problemet på dramatisk vis, men ikke altid er den primære årsag. At 
roddrukning var årsagen blev også bekræftet af, at den ende af trærækken, som stod på let hævet terræn, havde nor-
malt grønne træer (foto til højre).



 
sentlig stressfaktor en del steder. 
Indberetninger fra Naturstyrelsens 
enheder og privatskovbruget peger 
på, at både løv- og nåletræer på 
normalt vandlidende arealer samt 
eksponerede randtræer fik tydelige 
tørkesymptomer og gik ud i enkelte 
tilfælde. 

Dette svarer ganske til situationen 
i 2007-08, hvor mere end 12 måneder 
med høj nedbør fra efterår 2006 
til vinter 2007 blev afløst af et tørt 
forår i 2008, men dog ikke af en 
langvarig sommertørke. 

Det kan være fristende at give 
tørken skylden, når træerne bliver 
toptørre eller går ud, men det er 
vigtigt at holde fokus på de bagved-
liggende årsager. Tørken udstiller 
blot, at træerne har haft problemer 
med forhøjet vandspejl. 

Skaderne kan skyldes flere faktorer, 
herunder aftagende vedligeholdelse 
af grøfter (Figur 2) og øgede ned-
børsmængder, kombineret med 
tidligere tiders tilplantning af våd-
områder som moser og enge.

Observationer i prøveflader
Ikke overraskende fik især bøg, men 
også andre træarter problemer, da 
tørken fortsatte i 2018. Sidst på som-
meren var kronefylden på mange 
træer nedsat, bl.a. fordi træerne 
smed blade. 

Under de tørre somre i midten af 
1990’erne blev der generelt observe-
ret højere nåle/bladtab (Figur 3), og 
det var tegn på ringere sundhedstil-
stand. 

Skovsundhedsovervågning
På de langsigtede bøgeprøveflader – 
som er en del af den europæiske ICP 
Forests skovovervågning – var blad-
tabet højere i sensommeren 2018 
end på det tilsvarende tidspunkt i 
2017 og 2016 (Figur 4). Der var frugt-
sætning i bøgene begge år, så dette 
kan ikke forklare forskellen, selvom 
en kombination af tørke og oldenår 
ofte betyder ringere kronefylde. 

Der blev også observeret højere 
nåletab på de langsigtede skovsund-
hedsprøveflader med rødgran. 
Den fulde effekt af tørken vil dog 
formentlig først vise sig i 2019, da 
afkast af ældre nåle i tørkestressede 
rødgran må forventes at fortsætte 
hele efteråret og vinteren. 

På ICP Forests skovovervågnings-
fladen i Gludsted Plantage (Tyvkær) 
var strøfaldet (primært døde nåle) 
markant højere i oktober, november 
og december 2018. Strøfaldet var 
tre gange højere end for den samme 
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Figur 3. Nåle-/bladtabskurver for bøg, eg og rødgran 1989-2018. Brune kasser 
markerer tørre år. Fra 2002 indgår også data fra Danmarks Skovstatistiks prø-
veflader sammen med de oprindelige Level I og II prøveflader, som har været 
med i ICP Forests skovovervågningen siden 1989. 
2002-03 var to år med hedebølge og tørke i det meste af Europa, og det gav 
kraftigt forøget nåle/bladtab på europæisk plan. Danmark slap dengang 
udenom det værste. Faktisk var nedbørsmængden i maj-august væsentligt la-
vere i år 2000-01 end i 2002 for Danmark. 
Bladtab i eg afhænger mest af afløvning i foråret pga. insektlarver og i mindre 
grad af nedbør. Bøgens bladtab er tydeligt korreleret med nedbør i vækstsæso-
nen, og det samme gælder nåletab i rødgran. Det gennemsnitlige bladtab i bøg 
i 2018 er på niveau med tørkeperioden i midten af 1990’erne.

Figur 4. Sammenligning af gennemsnitlig bladtabsprocent i bøg på en række 
langsigtede skovovervågningsprøveflader (ICP Forests). Rød farve betyder, at 
bladtabsvurdering skete i sensommer (aug.-okt.), lilla at vurdering skete i juni-
juli, og grøn at prøvefladen blev observeret i maj. 
For alle prøveflader, hvor vurdering skete i sensommer 2018, er der markant 
højere bladtab end de foregående år, undtagen prøveflade 877, som blev vur-
deret tidligt i maj 2016, før bøgen var sprunget helt ud. 
For prøveflader, hvor vurdering skete i maj 2018 (prfl. 467, 634, 34) eller i juli (prfl. 
785), har tørken endnu ikke haft effekt. Prfl. 634 er en bevoksning på vandlidende 
lerjord, som de fleste år har et gennemsnitligt bladtab på over 15 % og oftest op 
til 25 %, som er grænsen for, om træerne anses for skadede. Vurdering i maj 2018 
afslørede, at bevoksningen ikke udviste svækkelsestegn tidligt i vækstsæsonen.
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periode i 2017 og næsten fire gange 
højere end i 2016 (Figur 5).

Forsøgsbevoksninger
En gennemgang af IGNs langsigtede 
bevoksningsplejeforsøg og natur-
nære forsøg efter sommertørken i 
2018 viste generelt ikke betydelige 
tørkeskader i form af nåle-/bladtab 
og misfarvninger. 

Der var ingen bladtab eller mis-
farvninger i tre unge afstandsforsøg 
med eg plantet i 2000 på Bregentved, 
NST Nordsjælland og NST Midtjyl-
land. Det var et gennemgående 
træk, at egen i forskellige forsøgs-
typer ikke var synligt påvirket af 
sommertørken mht. bladtab eller 
misfarvning, også i fht. alder. Dog 
blev der i et kun 10-årigt afkomsfor-
søg med stilkeg set tydelige tørke-
symptomer med bladtab, skudvisnen 
og enkelte døde planter. 

Hugstforsøg
Ældre, tidligere skadede hugstfor-
søg i eg (QX, QY) på Bregentved på 
grundvandsnære jorde fik tilsyne-
ladende ikke forværret deres sund-
hedstilstand af tørken i 2018 (se 
også artikel 2). Sundhedstilstanden 
var ligeledes god i tre mellemald-
rende egehugstforsøg på distriktet, 
samt i et stort 74-årigt egehugstfor-
søg (RA) i Gribskov. 

Et 100-årigt hugstforsøg i bøg 
(DP) på Bregentved, Totterup Skov, 
var ikke markant påvirket mht. 
bladtab (17-27 %), og der var næsten 
ingen misfarvninger af blade den 1. 
september 2018. Det må antages, at 
grundvandsstanden var høj i april-
maj. 

Bøgene havde lidt højere bladtab 
end i det foregående år. Ud af 11 
parceller havde kun den lavtlig-
gende parcel 3, B-hugst, et gennem-
snitligt bladtab (27 %) tæt på græn-
sen for skadede træer. Denne parcel 
har tidligere haft slimflåd i forbin-
delse med høj grundvandsstand. 

Et stort afstandsforsøg i bøg 
(1360) på Fyn plantet i 1989/90 med 
proveniens Gråsten og Maramures 
syntes ganske upåvirket af som-
mertørken med undtagelse af få lave 
partier, hvor træerne har udviklet 
sig svagt. Her observeredes enkelte 
krøllede blade i træernes toppe. 

Træartsforsøg
I en løvtræartsserie fra 1973 med 
otte løvtræarter, rødgran og grandis 
på fem lokaliteter skilte æren sig ud 
fra øvrige arter med en lidt tidlig 
høstfarve på Mattrup, Wedellsborg 

og NST Vestsjælland, men der blev 
ikke konstateret betydeligt bladtab. 

Ask har generelt været hårdt 
medtaget sundhedsmæssigt pga. 

asketoptørre i de senere år, særligt 
på Mattrup og Wedellsborg. Alle 
forsøgene ligger eksponeret for vind 
i skovkanter. 
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Figur 5. Omfang af strø (litter), dvs. nåle, kviste, knopskæl m.m. i strøfangere 
på ICP Forests Level II overvågningsprøveflade 101 Tyvkær, Gludsted Plantage, 
i kilo pr. hektar. Især oktober, samt november og december skiller sig ud med 
markant højere nåletab i 2018. 
Bemærk, at strøfangere så vidt muligt tømmes i løbet af den første uge af 
måneden, men i visse tilfælde kan der gå 10-14 dage ind i den næste måned. 
I 2018 blev strøfangere fx tømt den 15. august, så en del af nålefaldet i den 
måned indgår i tallet for juli måned. I 2016 og 2017 blev strøfangere tømt hhv. 
den 1. og 8. august. 
Vurdering af nålefylde blev i 2017 og 2018 foretaget i første halvdel af juli, dvs. 
inden nåletab for alvor tog til, mens den i 2016 skete i slutningen af august. Se 
også Figur 6.

Figur 6. Sammenligning af gennemsnitlig nåletabsprocent i rødgran på en række 
langsigtede skovovervågningsprøveflader. Rød farve betyder, at bladtabsvurde-
ring skete i sensommeren (aug.-okt.), og lilla at vurdering skete i juni-juli. 
I alle tilfælde er nåletabet højere i 2018 end i 2017, men ikke altid større end 
2016, og forskellen er ikke nødvendigvis signifikant. Først i 2019 vil det vise sig, 
om nåletabet i efteråret og vinteren 2018 giver markant ringere kronefylde. 
På prfl. 101, som er en del af den europæiske ICP-Forest Level II skovovervågning, 
var der store mængder nåle i strøfangerne i sidste kvartal af 2018 (Figur 5).
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I en træartsserie plantet i 1965 
med ti nåletræarter samt bøg og eg 
på tretten lokaliteter havde kant-
træerne kun misfarvning og bladtab 
i en vesteksponeret bevoksningsrand 
i en bøgebevoksning på Bregentved 
(forsøg 1003) (Figur 7).

Nåletræer
Sundhedstilstanden for nåletræer i 
forsøgene på tværs af forsøgstyper 
og alder fremtræder tilsyneladende 
normal i sensommeren 2018 i for-
hold til tidligere år. I en landsdæk-
kende nåletræartserie fra 1965 med 
10 nåletræarter har fransk bjergfyr 
dog i en længere årrække været 

ganske mistrivelig med nåletab og 
misfarvning.

I bevoksningsrande i et rødgran-
hugstforsøg i St. Dyrehave, NST 
Nordsjælland, kom der et angreb 
af typograf, hvor træer døde i små 
grupper. 

Insekter
Betydning af sommertørken for in-
sektangreb vil først stå klart i løbet 
af 2019. Det er meget usikkert at 
spå om skadedyrsituationen i 2019. 
De skadelige insekter reguleres i et 
samspil mellem værtstræernes til-
stand, de insekter, der går på dem, 
de aktuelle vejrforhold og faktorer 

som populationsregulerende rovdyr 
og parasitoider.

Barkbiller i nål
Rødgranernes modstandsevne var i 
top ved forårsflyvningen af typograf 
(Ips typographus), men sommerens 
tørke gav barkbillerne gode udvik-
lingsvilkår og svækkede træerne. Der 
forekom sommerangreb på udsatte, 
stående træer – dvs. eksponerede 
rande (Figur 8), stressede træer på 
vandlidende jorde og lignende. En 
aktuel vurdering om typografen ses 
i en artikel side 100.

Jættebarkbillen (Dendroctonus 
micans) må antages at have ekspan-
deret i sitkagran. Det samme gælder 
tjørnepragtbillen (Agrilus sinuatus), 
som hidtil kun er set på Sjælland. 
Der er også andre arter, som har 
ekspanderet i varmen, fx Cinare-
bladlusarterne på Abies-arter. 

Nobilis med svamp og biller
Endelig synes skader på nobilis 
fra samspil af rodfordærver (Hetero-
basidion annosum) og ædelgran-
barkbille (Cryphalus piceae) at have 
eskaleret i 2018. Det skyldes bl.a., at 
barkbillerne for første gang havde en 
2. generations flyvning i Danmark 
(Figur 9). 

En del nobilis døde dog direkte som 
en kombination af tørke og angreb 
af rodfordærver og i enkelte tilfælde 
honningsvamp (Armillaria ostoya). 

Landskabsplatning med eg
Et eksempel på barkbillers evne til 
at udnytte svækkede træer var en 
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Figur 7. Bevoksningsranden af bøg i træartsforsøget på Bregentved er eksponeret mod vest og stod i slutningen af sep-
tember 2018 med misfarvede blade og tynde toppe. Inde i selve bevoksningen var bladfylde og -farve normal for årsti-
den (foto til højre).

Figur 8. Eksponering af ung rødgran mod sydvest har givet tørkestress og ef-
terfølgende angreb af barkbillerne kalkograf (Ips chalcographus) og typograf 
(Ips typographus) i randtræerne, som er gule og visnende i september 2018. 
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4 år gammel landskabsplantning 
med egehejstere på Vestsjælland. 
Træerne var muligvis let stressede 
allerede ved levering, efter længere 
tids opbevaring i indslag. Dernæst 
druknede de nærmest i 2017. 

Da de blev ramt af tørken i 2018, 
kastede egebarkbillerne sig over 
dem. I november 2018 var der godt 
50 træer, hvor barken var flået af 
eller hakket op af spætter i søgen 
efter billelarver, og egebarkbillernes 
gange kunne ses i de døde træer.

Afslutning
Udover den markante planteafgang 
i kulturerne har tørken i 2018 indtil 
videre ikke haft markant indvirkning 
på skovtræernes sundhed og over-
levelse (mht. tilvækst, se artikel 2). 
Men der er grund til bekymring for 
de langsigtede konsekvenser af de 
bratte skift mellem for meget og for 
lidt nedbør. 

De vekslende tørre somre og 
våde vintre i 1990’erne satte i hvert 
fald tydelige spor i skovenes sund-
hed og gav anledning til misfarvning 
af veddet og revner i ved og bark. 

Der er grund til at følge situatio-
nen tæt de kommende år, hvilket 
bl.a. vil ske via feltarbejdet i Dan-
marks Skovstatistik. Desuden følges 
en række af IGNs forsøg med ekstra 
målinger, og resultaterne vil blive 
beskrevet i kommende artikler.
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Figur 10. Egebarkbiller har fundet frem til og ynglet i de unge egetræer, som 
først druknede i 2017 og siden visnede i tørken i 2018. Spætterne har derefter 
hakket barken op. Barkbillerne er ikke primære skadevoldere, men udnytter 
blot svækkelsen i træerne.

Figur 9. Ædelgranbarkbillen angriber fortrinsvis nobilis, som er svækket af an-
dre årsager, typisk rodfordærver eller honningsvamp i rødderne. 
Et skovdistrikt på Midtsjælland havde saneret bevoksninger for døde træer i 
forsommeren, men i september 2018 var der igen et større antal døde og dø-
ende træer. En del af disse havde barkbilleangreb, mens andre var døde af en 
kombination af tørke og svampeangreb i rødder. 
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Af Ingeborg Callesen*, Bruno 
Bilde Jørgensen*, Lars Vesterdal*, 
Klaus Stenberg Larsen*, Jon Keh-
let Hansen*, Iben M. Thomsen*,  

Andreas Ibrom# og Kim Pilegaard#

Hvor voldsom var tørken? 
Hvordan begyndte det? 
Hvad vil der ske fremover 
med kulstofbalancen?

Målinger i flere forsøg 
viser at fotosyntesen faldt 
kort tid efter tørken satte 
ind. Den kom tilbage da 
regnen kom igen.

Jordens vandindhold faldt 
tydeligt under tørken. På 
sandjord blev vandindholdet 
normaliseret i september, 
men på lerjord først i star-
ten af 2019.

Egebevoksninger som tid-
ligere har været betegnet 
”usunde” på grund af højt-
stående grundvand klarede 
sig fint. De havde adgang 
til ekstra vand fra et hæn-
gende vandspejl.

Sommertørken i 2018 var langvarig 
og ekstrem. Men tørken fulgte ef-
ter en vinter i 2017/18, hvor jorde 
med langsom nedsivning var totalt 
vandmættede, og lavbundsarealer 
var delvist oversvømmede. Det kan 
betyde, at økosystemer har oplevet 
forskellige grader af vandmangel 
i 2018, afhængig af jordbundens 
vandmætning og grundvandsstand i 
starten af vækstsæsonen. 

Artiklen beskriver de første må-
linger og observationer fra forskel-

lige lokalitetstyper med intensive 
økosystemundersøgelser, tilvækst-
forsøg og overvågningsbevoksnin-
ger. Et af de centrale spørgsmål 
synes at være effekter af flere års 
overskud eller underskud af vand. 
Derfor bliver de kommende år sær-
deles spændende at følge.

Tørken påvirkede tilvækst og 
optag af kulstof i skovene og på na-
turarealer i 2018. De endelige opgø-
relser heraf gennemføres dog først 
i 2019. 

Nogle produktionsforsøg, som er 
målt i efterår 2017 / forår 2018, gen-
måles for at registrere tilvæksten 
i 2018. Vandstanden og jordfugtig-
heden måles kontinuert i en række 

bevoksninger og vil vise, hvordan 
vandspejlet påvirkes af nedbørs-
ekstremerne fra år til år.

Vækst og kulstofbalancer i 
økosystemer
Bøg i bølget terræn
Der er foretaget målinger af bøge-
skovens udveksling af kuldioxid 
med atmosfæren i bl.a. Lille Bøge-
skov ved Sorø. 

Der er tale om et forsøg i en 100-
årig bøgeskov på kalkholdigt moræ-
neler i bølget terræn, gennemført af 
DTU indenfor ICOS/DK-projektet. De 
indledende analyser viser markant 
lavere optag i 2018, end man ville 
forvente på baggrund af den datase-
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2018-tørkens indflydelse 
på skovbruget

2. Tilvækst og jordvand
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Figur 1. Sammenligning mellem målte og forventede værdier af netto-optag 
af kuldioxid (angivet som g C pr. m2 pr. måned) i en bøgeskov i 2018. De for-
ventede værdier er beregnet ud fra en model baseret på målinger i 1996-2017 
og angives med usikkerheden på forudsigelsen (95 % konfidensinterval). Lille 
Bøgeskov, Stiftelsen Sorø Akademi.
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rie, som rækker tilbage til juni 1996 
(figur 1).

Det målte nettooptag af kulstof vi-
ser nøjagtigt, hvornår i 2018 tørken 
påvirkede bøgetræernes fysiologi. 
Perioden med optag begyndte for-
holdsvis tidligt. Den store reduktion 
af kuldioxidoptaget var begrænset 
til juli og august, hvorefter optaget 
blev normaliseret igen. 

Optag af kulstof via fotosyntesen 
er grundlag for træernes vækst af 
ved, blade, rødder osv. Derfor kan 
det konkluderes, at træernes tilvækst 
er blevet reduceret tilsvarende. 

Bøgetræerne reagerede ikke med 
ekstraordinært bladtab. Dette kan 
sammenholdes med den hurtige 
normalisering af kulstofoptaget efter 
tørken, og det tyder på, at træerne 
har haft en vis tilgang til vandres-
sourcer i dybere jordlag under tørken. 

Der ses normalt et sekundært 
vintervandspejl i bevoksningen, og 
vandstanden i pejlerør var i august 
mere end 1 meter dybere end i 
tidligere år. På årsbasis var netto-
kulstofoptaget i 2018 ca. 75 % af det 
forventede. 

Lynghede på sandjord
Der er foretaget kontinuerte målin-
ger af CO2 optaget ved fotosyntese 
i et hedeøkosystem i Jægerspris. 
De viste faldende optag af CO2 via 
fotosyntese allerede fra starten af 
maj 2018. 

Vegetationens CO2-optag i begyn-
delsen af august 2018 var mindre 
end 20 % af optaget i tilsvarende pe-
rioder i de foregående år. Udledning 
af CO2 fra økosystemets respiration 
faldt dog næsten tilsvarende. Derfor 
var nettooptaget af kulstof kun mo-
derat mindre under tørkeperioden 

end i de tilsvarende perioder i 2016 
og 2017. 

Allerede 3-4 uger efter at regnen 
vendte tilbage i området i begyn-
delsen af august, var optaget af CO2 
næsten normaliset. Det er endnu 
uvist om der er langsigtede konse-
kvenser for økosystemet, herunder 
særligt om tørken har medført over-
dødelighed af hedelyng.

Bøg på grundvandsnær lerjord
Vi har undersøgt et 100-årigt hugst-
forsøg i bøg (DP) på Bregentved, 
Totterup skov, som står på en 
grundvandsnær østdansk moræ-
nelerjord. Det viste sig, at nogle 
træers brystdiameter målt på bark 
var skrumpet i 2018, særligt i den 
utyndede A-parcel. Det betyder, at 
vandindholdet i bark og ved er fal-
det som følge af vandmangel. 
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Figur 2. DP, bøgehugstforsøg på Bregentved. Årlig tilvækst for bevoksningsdia-
meter DBH (1,3 m i brysthøjde) i 2016, 2017 og 2018. Der var signifikant la-
vere tilvækst i tørkeåret 2018 i forhold til de to tidligere år. Undtagelsen er en 
parcel med C hugst (C_09), som ligger på svagt hældende terræn og generelt 
er den bedst udviklede parcel.

Figur 3. Vandindhold i jorden målt med TDR i Suserup Skov, der anses som naturlig bøge-blandskov. X-aksen: måned 
(NB: måned 13 er januar 2019), Y-aksen: vol. % vand i topjord (0-20 cm) og hele rodrummet (0-90 cm). 
2017 var et regnfuldt år, og der var rigeligt med tilgængeligt vand i hele vækstsæsonen. I 2018 faldt vandindholdet i 
jorden brat efter skovens udspring frem til et lavpunkt i juli måned. Først efter flere måneder med jævnlig nedbør be-
gyndte situationen at normaliseres.
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Bevoksningsdiameteren for den 
utyndede A-parcel, to svagthuggede 
B-parceller samt en middelstærk 
tyndet C-parcel var vokset mindre 
end 0,5 mm (tæt på 0 i figur 2). 

Det skal bemærkes, at barken kan 
være skrumpet, mens veddet faktisk 
kan være vokset svagt for disse 
træer. Forsøget havde ikke noget 
væsentligt bladtab (se artikel 1).

Eg, ær og rødgran
Der blev ligeledes konstateret nega-
tiv diametertilvækst på nogle træer 
i en urørt A-parcel i et ældre ege-
forsøg (QD) fra 1902 på Bregentved 
samt i et ærhugstforsøg på Bregent-
ved (LÆ). 

Resultater fra disse forsøg samt 
et ærforsøg (LZ) på Orenæs og et 
utyndet afstandsforsøg i rødgran på 
Corselitze (1241) vil senere blive op-
gjort inklusive blad-/nåletab. 

Vandindhold i jorden 
På de intensive overvågningsprøve-
flader, der er en del af den europæi-
ske ICP Forests Level II skovover-
vågning, måles jordens vandindhold 
hver måned. 

På de to sjællandske prøveflader 
på lerjord med hhv. gammel bøge-
domineret naturskov (Suserup, figur 
3) og ung bøg (Frederiksborg, figur 
4) ses en tydelig forskel på mæng-
den af tilgængeligt jordvand i de to 
seneste år. 

I 2017 var vandindholdet næsten 
upåvirket gennem vækstsæsonen. 
Derimod viste vandindholdet i tør-
keåret 2018 en markant nedgang fra 
vinter til sommer. 

2017 var et regnfuldt år, og i 
2018 startede det varme, tørre vejr 
allerede i april. I januar 2018 var 
jordens porer helt vandfyldte (48% 
vand 0-100 cm), men det faldt til 
27% i juli 2018, for derefter at stige 

igen. Det betyder, at den plantetil-
gængelige vandmængde har været 
noget lavere end normalt. 

Visnegrænsen ligger ved 10-15 vo-
lumenprocent vandindhold på denne 
jordtype, og det blev målt i dybden 
0-20 cm i juli 2018 begge steder. 

Først i starten af 2019, efter en 
del nedbør, nærmede jordens vand-
indhold sig et normalt niveau, dvs. 
som januar 2017. Begge steder har 
der ikke kunnet pumpes jordvand 
fra de installerede sugekopper i 90 
cm dybde mellem juli 2018 og januar 
2019. Dette tyder på, at der endnu 
ikke var sket nedsivning mod grund-
vandet efter den normalt vådeste 
del af vinterhalvåret var passeret. 

På det intensive overvågningspunkt 
i Jylland med rødgran på let gennem-
trængelig sandjord (Tyvkær, Gludsted 
Plantage) var jordens vandindhold 
allerede normaliseret i september 
2018 efter en regnfuld august. Der var 
også nedsivning af jordvand under 
rodzonen fra september måned. 

Sundhed i eg på fladt 
terræn
Før tørken i 2018
Sundheden i en række mellemald-
rende egebevoksninger, der af skov-
forvalterne var karakteriseret som 
henholdsvis ’sunde’ og ’usunde’, 
blev i 2015-17 undersøgt i relation til 
lokalitetsfaktorer. 

I bevoksningerne var der obser-
veret usædvanlig dødelighed i årene 
frem til 2014. Bevoksningerne tilhø-
rer fire privatejede skovdistrikter 
på Midtsjælland i en linje fra Borup 
mod Faxe Ladeplads. 

De bevoksninger, der var karakte-
riseret som usunde i 2015-17, lå for-
trinsvis på moræneler i fladt terræn 
med høj grundvandsstand (Callesen 
et al. 2017). År med usædvanlig høj 
sommernedbør havde skabt hændel-

ser med unormalt høj vandstand i 
vækstsæsonen. 

Samtidig havde episoder af in-
sektafløvninger i flere af bevoksnin-
gerne ændret vandbalancen kraftigt. 
Det medførte at både træernes in-
terception af vand i kronen og deres 
fordampning derved var reduceret. 
Resultatet var en høj grundvands-
stand i træernes normale rodzone.

Iagttagelser i 2018
Tørken i 2018 på Stevns mere end 
tangerede tørken i 1992, når man 
ser på en teoretisk vandbalance. 
Figur 5, venstre y-akse viser plante-
tilgængeligt jordvand i den øverste 
meter af jorden. Lufttemperaturen 
var også gennemgående højere i 
hele vækstsæsonen (højre y-akse). 

Den beregnede fordampning fra 
jorden i en ’teoretisk’ egeskov uden 
adgang til grundvand (blå kurve) 
viste, at en startpulje på 150 mm 
jordvand i 2018 ville være opbrugt 
allerede omkring 1. juni. 

Hvis der derimod var adgang til 
yderligere 150 mm grundvand fra 
et højt eller hængende vandspejl, 
kapillær vandstigning, eller blot et 
større rodrum, så var puljen først 
opbrugt omkring Skt. Hans. 

I 2018 begyndte det at regne igen 
i begyndelsen af august. I 1992, som 
var et kendt tidligere tørkeår med 
lav tilvækst, var der meget små lo-
kale nedbørshændelser fra midten 
af juli og frem (Huang et al. 2017), 
mens juni 1992 var den tørreste juni 
måned siden 1874. 

Til sammenligning var juli 1994 
lidt mere tør, og juli 2013 var næsten 
lige så tør som i 2018. For året 2018 
gælder, at en given skov både ville 
tørre hurtigere ud og fylde det plan-
tetilgængelige jordvandslager senere 
op igen i 2018 end i 1992, jf. figur 5. 

Vi må regne med, at situationen 
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Figur 4. Vandindhold i jorden målt med TDR i bøgeplottet i træartsforsøg Frederiksborg (1011, Stenholtvang nær Hillerød). 
X-aksen: måned (NB: måned 13 er januar 2019), Y-aksen: vol. % vand i topjord (0-20 cm) og hele rodrummet (0-100 cm). 
2017 og vinteren 2017-18 var en regnfuld periode, og der var rigeligt med tilgængeligt vand i hele vækstsæsonen. I 2018 
faldt vandindholdet i jorden brat efter bøgenes udspring, som skete lige omkring 1. maj. Vandindhold i de øverste 20 cm 
faldt frem til et lavpunkt i juli måned. Først efter flere måneder med jævnlig nedbør begyndte situationen at normaliseres.
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 SKOVDYRKNING

i 2018 som udgangspunkt repræ-
senteres af situationen med ekstra 
jordvand fra et højt eller hængende 
vintervandspejl, som er dannet i de 
forudgående år. Det har hjulpet træ-
erne gennem tørken i 2018 (orange 
optrukket linje) - ikke kun her, men i 
mange andre skove med tendens til 
at danne hængende vandspejl. 

Den høje grundvandsstand, som 

var målt i de usunde bevoksninger 
frem til 2017, bevirkede, at fordamp-
ningen kunne fortsætte gennem 
sommeren 2018 på trods af den 
manglende nedbør. 

Vandstanden i en af de overvågede 
usunde bevoksninger (Vemmetofte 
afdeling 23a, figur 6 og 7) havde 
konstant været 40-60 cm under terræn 
frem til 2017. Men i september 2018, 

ved tørkens ophør, var pejlerøret 
tørt 135 cm under terræn. 

Tilstedeværelsen af grundvand 
har været til gavn for bevoksningen, 
som har haft mulighed for en fort-
sat vandforsyning gennem tørken. 
Samtidig har jordtemperaturen som 
følge af den synkende vandstand 
også været højere end i årene med 
høj vandstand. 

Begge dele ser ud til at have 
hjulpet egebevoksningen. Det ses 
på billederne fra Vemmetofte i hen-
holdsvis 2017 og 2018. Uden at det 
er kvantificeret, er kronefylden ikke 
ringere i 2018 end i 2017. Tilvæksten 
er endnu ikke målt.

Et grundvandsforsøg
I et grundvandsforsøg (flagforsøget 
EE i Ganneskov, Bregentved) var en 
del af de mere end to meter dybe 
brønde helt udtørrede i august 2018. 
Dette er ikke sket siden tørkeårene i 
første halvdel af 1990’erne og i mid-
ten af 1970’erne. 

Denne gang var brøndene tørret 
ud i løbet af en vækstsæson, og ud-
svingene er dermed kraftigere end 
tidligere observeret. Trods den lave 
grundvandsstand var der ikke noget 
væsentligt bladtab og misfarvning i 
eg og bøg i forsøget den 25. septem-
ber 2018.

Konklusion om ege på fladt terræn
I sin helhed kan man sige, at den 
usædvanlige tørke umiddelbart ikke 
har været til ugunst for egebevoks-
ningerne, der indgik i undersøgelsen 
(se også artikel 1). 
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Figur 5. Teoretisk vandbalance for Stevns i 1992 og 2018, som viser jordens 
pulje af plantetilgængeligt vand fra 1. april til 31. december. Beregningen byg-
ger på potentiel fordampning, nedbør, interception på 2-3 mm per regnhæn-
delse og et jordvandsindhold på 150 mm plantetilgængeligt vand 1. april. Data 
fra DMI. Beregninger fra Callesen et al. (2017) opdateret med klimadata fra 
DMI. Samme akse: daglig lufttemperatur i 1992 og 2018.

Figur 6. Vemmetofte afdeling 23a, september 2017. Foto: Per Bjerager

Figur 7. Vemmetofte afdeling 23a, 
september 2018. Foto: Ingeborg Cal-
lesen
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I de kommende år vil det dog 
være interessant at følge udviklin-
gen i skovens vækst og sundhed på 
disse grundvandsnære, vekselvåde 
jorde. 

Større udsving i nedbøren af-
spejles nemlig i større udsving i 
grundvandsstanden. Det kan føre til 
episoder med højtstående iltfattigt 
jordvand i vækstsæsonen, som kan 
dræbe rødder og den aerobe (ilt-
krævende) jordbundsfauna.

Potentielt store artsforskelle 
i klimarespons 
Modeller baseret på årringsmålinger 
i træartsforsøg kan bl.a. bruges til 
at sammenligne forskellige træarters 
vækstrespons på et tørkeår som 
2018 (Huang et al. 2017). 

Ikke overraskende viser model-
lerne store forskelle i, hvordan 
træernes årlige tilvækst kan have 
været påvirket i 2018 set i forhold 
til perioden 1991-2010. Specielt 
rødgran, sitkagran og japansk lærk 
er mere følsomme end stilkeg og 
douglasgran. Spredningen i klima-
respons inden for arterne afspejler 
regionale temperatur- og nedbørs-
forskelle (figur 8). 

Det skal understreges, at resul-
taterne mest skal ses som en sam-
menligning mellem arterne. Model-
lerne bygger på målinger af årringe 
i en periode fra starten af 1970’erne 
op til 2014 og gælder forholdsvis 
unge træer plantet 1964/1965. 

Afslutning
Tørken i 2018 var ekstrem på mange 
måder i sin grad og varighed. Ud-
gangspunktet med en våd vinter 
gjorde dog, at skove med højt (men 
ikke for højt) vandspejl i starten af 
vækstsæsonen 2018 ikke har oplevet 
samme grad af tørke som fx skove 
og heder på sandjord uden adgang 
til grundvand, eller vegetation med 
et meget overfladisk rodnet. 

Modelberegninger antyder, at 
tilvæksten i bøg, rødgran, sitkagran 
og lærk har været dårligere end i 
normalår. Derimod har midaldrende 
egebevoksninger klaret sig og har 
måske haft tilvækst, hvis de har 
undgået et væsentligt vandstress. 

Økosystemernes optag af kulstof i 
de kommende år vil bl.a. afhænge af 
tilstrækkelig vandforsyning. Vegeta-
tionstyper, arter (roddybde) og jord-
kvalitet (med hensyn til godt luft-
skifte, vandholdende evne og evt. 
adgang til grundvand) er faktorer, 
der kan få indflydelse på det fremti-
dige kulstofoptag i form af vækst. 

Denne artikel er udarbejdet som en 
del af IGN’s rammeaftale med Miljø- 
og Fødevareministeriet. Forfatterne øn-
sker at sende en stor tak til alle obser-
vatører, samarbejdspartnere og ejere 
af de arealer, som huser de mange 
langsigtede eksperimenter og overvåg-
ningsprøveflader. Deres gæstfrihed og 
velvillighed er helt afgørende for, at vi 
kan frembringe ny og aktuel viden.
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Figur 8. Modellering af tilvæksten 2018 i forhold til perioden 1991-2010 som 
reference. Klimaresponsmodeller for de forskellige træarter er baseret på år-
ringsdata fra træartsforsøg etableret i 1965 (Huang et al. 2017). Spredning vist 
med streger skyldes regionale forskelle i klimaet 2018. 
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Cellulose til brandsår
Mange medicinske fordele
Cellulose kan bruges til meget an-
det end papir. Det kan forarbejdes 
til en form for kunstig hud der kan 
anvendes ved behandling af svære 
brandsår og bensår.

I en del år har man dækket brand-
sår med hudceller dyrket i labora-
toriet, men for fem år siden blev 
der indført skrappe internationale 
restriktioner for denne behandling. 
Man så anvende hud fra afdøde per-
soner, men det er kompliceret. Det er 
også muligt at anvende hud fra grise 
– som ligner mennesker på mange 
måder – men det skaber tydelige ar. 

To læger på universitetssygehuset 
i Linköping lidt syd for Stockholm 
har udviklet et nyt materiale ud fra 
cellulose med navnet Eiratex® . Det 
er patenteret og har en nanostruk-
tur der minder om menneskelig hud. 
Den kunstige hud markedsføres un-
der navnet Epiprotect®. 

Epiprotect udgør et midlertidigt 
hudlag som beskytter vævet indtil 
såret er helet. Det har tæt kontakt 
med overfladen af brandsåret og 
sikrer at alle frie nerveender er 
dækket. Derved opnår patienten øje-
blikkelig smertelindring, så mange 
knapt nok har behov for smertestil-
lende medicin.

Epiprotect er let at anvende og til-
skære, og det kan dække store flader. 
Det er næsten fuldstændig gennem-
sigtigt, så det er let at overvåge såret. 
Det er uigennemtrængeligt for bak-
terier, det er åndbart, det forhindrer 
væsketab og –udsivning, og det fun-
gerer godt sammen med antibiotika. 

Det er kun nødvendigt at påføre én 
gang. Det bliver siddende indtil såret 
er helet og falder automatisk af. Der 

bliver kun en meget begrænset ardan-
nelse. Når man undgår hud fra afdøde 
og fra grise er man samtidig fri for 
indvendinger af religiøs karakter.

Epiprotect har også meget fine 
egenskaber til behandling af kroni-
ske bensår. Disse sår koster i Sve-
rige 3 mia. kr om året og kan være 
meget smertefulde. Mange patienter 
med kroniske bensår ender med en 

amputation, og undersøgelser har 
vist at efter 3 år er mindre end halv-
delen af disse patienter i live.

Epiprotect er foreløbig afprøvet 
på hospitalet i Linköping og på Suez 
Canal University som er det førende 
brandskadesygehus i den arabiske 
verden. 

Kilder: www.landskogsbruk.se 
19.11.18, www.regenmedical.co.uk
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Nogle arter af sommerfugle 
og guldsmede gik tilbage 
i den varme og tørre som-
mer, andre gik frem.

Sommerfugle
Varmen og tørken havde en kraftig 
effekt på flere arter af sommerfugle 
- især når man sammenligner med 
det vejrmæssigt diametralt mod-
satte 2017. 

Tabellen viser registreringer i 
Atlas II projektet hvor alle naturinte-
resserede kunne melde ind i perio-
den 2014-2018 hvad de ser i naturen. 
I tabellen indgår kun de arter af 
sommerfugle, hvor der er set mere 
end 200 individer på et år - for at få 
tilpas mange data. 

Det fremgår at det var ikke sjovt 
at leve på brændenælder i 2018 
(Dagpåfugleøje og Admiral). Græs-
randøje, som normalt er meget hyp-
pig i græs, havde det også hårdt i 
2018. 

Til gengæld havde arter knyt-
tet til grundvandsfødt natur et 
udmærket år, idet de ikke presses 
af vandmangel fra overfladen. Eng-
perlemorsommerfugl findes i kær og 
enge, mens Bølleblåfugl er knyttet 
til højmoser. Begge steder kan sag-
tens opretholde fugtige forhold på 
trods af tørken. 

Storplettet Perlemorsommerfugl 
havde det bedste år nogensinde, 
måske fordi den i lighed med Almin-
delig Blåfugl og Lille Kålsommerfugl 
producerer adskillige generationer 
årligt. Den er derfor mere fleksibel 
med hensyn til æglægning. Desuden 
kan den aparte sommer let have 
hjulpet larverne med at undslippe 
eventuelt parasitpres.

Guldsmede
Hos guldsmedene sås ligeledes æn-
dringer, der adskilte sig væsentlig 

fra de gængse årsudsving. Over 
halvdelen af arterne fik markant 
øgede forekomster, især sommer-
arterne, hvor der også var længere 
flyvetider. 

Ligesom hos nogle sommerfugle var der 
også nedgang hos et mindre antal arter, 

bl.a. stort set alle hedelibeller. Da hedelibeller 
i modsætning til de andre guldsmedearter 
overvintrer som æg, kan senvinteren i 2018 
være en del af forklaringen.

En blæsende og nedbørsrig som-
mer som i 2017 påvirker ikke kun 
de voksne guldsmede negativt, når 
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Insekter påvirket 
af tørken

Ændring i bestand af udvalgte sommerfuglearter

Art 2018 Ændring - 17-18, %

Storplettet Perlemorsommerfugl 4416 +929

Bølleblåfugl 1344 +278

Engperlermorsommerfugl 4545 +268

Almindelig Blåfugl 15861 +234

Lille Kålsommerfugl 20742 +228

Markperlemorsommerfugl 1211 -25

Engrandøje 9823 -27

Dagpåfugleøje 7498 -28

Gråbåndet Bredpande 276 -30

Admiral 3887 -92

Admiral blev hårdt ramt af tørken fordi den lever på brændenælder.



 
de skal kunne flyve rundt og fange 
føde. Den påvirker også det kritiske 
stadie, hvor larven forlader vandet 
og forvandles til et flyvende insekt. 
Det stabile sommervejr i 2018 har 
derfor givet meget gunstige forhold 
både for de voksne guldsmede og i 
forbindelse med forvandlingen. 

En sæson som 2018 giver også 
gode muligheder for spredning 
til nye levesteder. Eksempler er 
Åkande-Kærguldsmed og Østlig 
Kærguldsmed, der begge regnes 
som uddøde i Danmark og ikke har 
været set siden henholdsvis 1912 og 
1975. 

Begge arter blev i 2018 fundet på 
egnede levesteder i Østdanmark, og 
de har formentlig haft mulighed for 
at flyve ind fra vores nabolande.

Læs mere

Tidsskrift fra Dansk Zoologisk Selskab: 
Hansen, M.D.D., Olsen, K. & Holm, T.E. 
2018: Sommerfugle og guldsmede respon-
derede akut på den stabile varme sommer 
i 2018. www.dzs.dk > Habitat nr. 18 s. 36-41

Fotos

Wikimedia (Holger Gröschl, Sharp Poto-
graphy)
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Sort hedelibel gik ligesom andre hedelibeller tilbage i 2018.

Ændring i bestand af udvalgte guldsmedearter.

Art 2018 Ændring 17-18%

Håret Mosaikguldsmed 1.878 247

Fireplettet Libel 19.871 191

Lille Kærguldsmed 1.349 134

Stor Blåpil 3.708 132

Blå Libel 2.429 126

Nordisk Kærguldsmed 2.830 112

Stor Hedelibel 1.291 -8

Blodrød Hedelibel 3.178 -41

Sort Hedelibel 1.789 -60

Atlasprojekterne
Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle III er en kortlægning af danske 
dagsommerfugle i et landsdækkende net af 10 x 10 km kvadrater. Projek-
tet kører i perioden 2019-2023 og er et samarbejde mellem Naturbasen - 
Danmarks Nationale Artsportal og Naturhistorisk Museum i Aarhus. 

Kortlægningen giver en bedre basal viden om arternes udbredelse, 
som benyttes i forskning og forvaltning. 

I 2014-18 gennemførte de to parter Atlasprojektet Danske Dagsommer-
fugle II (ADD II) (det første atlasprojekt blev gennemført i 1990’erne). 

Data fra ADD II viste, at ændringerne i sommerfuglefaunaen sker meget 
hurtigt. Eksempelvis forsvandt 1/3 af bestandene for syv rødlistede arter 
på Sjælland mellem 2014 og 2018. 

Alle kan deltage i Atlas III og indberette fund af dagsommerfugle på 
www.fugleognatur.dk eller via app’en Naturbasen, som findes til iPhone 
og Android. Hvis man ikke kender arten kan man tage et foto og spørge i 
forummet på Danmarks Fugle og Natur. 

Kilde: www.sommerfugleatlas.dk
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Troldtekt A/S fordobler pro-
duktionen af akustikplader 
som består af rødgran og 
cement. 

Der er netop indviet en ny, 
energieffektiv produktions-
linje, som åbner ved siden 
af den eksisterende i Trold-
hede. 

Troldtekt i Troldhede i Vestjylland 
kunne 25. februar indvie en hal på 
13.000 kvadratmeter til produktion 
af træbetonplader. Baggrunden er en 
markant stigning i efterspørgslen på 
akustikplader – både til større bygge-
projekter og private hjem. 

Derfor er det besluttet at investere 
180 mio. kr. i en ny, energi-effektiv 
produktionslinje med moderne robot-
teknologi. Den nye produktionshal er 
320 meter lang og 43 meter bred.

Byggeriet er forløbet efter den 
lagte tidsplan og inden for det lagte 
budget. Med den nye hal er Trold-
tekts kapacitet fordoblet. Men alle-
rede ved den officielle indvielse 25. 
februar kørte den nye hal i døgndrift.

Gennemautomatiseret
Troldtekt akustikplader består af lo-
kale, naturlige råvarer – vestjysk rød-
gran og cement fra Aalborg Portland. 
Det betyder også, at CO2-udledningen 
ved transport af råvarer til fabrikken 
er minimal. 

- Vores dna er dansk. Vi er glade 
for at være i Troldhede, hvor vi har 
produceret Troldtekt siden 1935, siger 
Peer Leth, administrerende direktør i 
Troldtekt A/S. Det var oplagt at holde 
produktionen i Danmark og dermed 
opnå synergi med den eksisterende 
produktion. 

- Vi har dog brugt kræfter på at 
designe en topmoderne produkti-
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Troldtekt åbner ny 
produktionslinje 

Der kan nu produceres den dobbelte mængde træbetonplader på Troldtekt 
fabrikken.

Produktionen på den nye fabrik er automatiseret med bred anvendelse af ro-
botteknologi. Dermed er det muligt at opretholde produktion i Danmark frem 
for at flytte til lavtlønslande.



 

onslinje. Gennem en omfattende 
automatisering og anvendelse af 
den nyeste robotteknologi bliver 
vi konkurrencedygtige i forhold til 
produktion i lavtlønslande. 

- På den nye linje gør vi alting 
smartere. Vi kan hurtigere omstille 
produktionen, når vi udvikler nye 
designløsninger eller møder nye 
krav på eksportmarkederne. Udvi-
delsen vil give mulighed for vækst 
på nye markeder – primært i Sverige 
og Tyskland.  

Troldtekt har længe været an-
vendt i skoler, daginstitutioner, 
svømmehaller og virksomhedsdomi-
ciler. Nu er efterspørgslen også steget 
fra private husejere, som ønsker et 
naturligt akustikloft i deres hjem. 

Troldtekt A/S udvikler og frem-
stiller akustikløsninger til lofter og 
vægge samt specialløsninger, der 
kombinerer akustikloftet med f.eks. 
ventilation. 

Om Troldtekt akustik
Troldtekt har særdeles gode lydab-
sorberende egenskaber. Pladerne 
kan mindske støjgener og give god 
akustik i et lokale. Troldtekt er der-
for det naturlige valg til lofter i de 
fleste typer byggeri. 

Arkitektonisk giver pladernes 
struktur muligheder for rustikke 
kontraster til byggeriets øvrige 
glatte materialer. Det gælder både 
ved renovering og nybyggeri.

Troldtekt er FSC®-certificeret i ka-
tegorien ”FSC 100%” (FSC®C115450) 
og anvender altså udelukkende 

FSC-certificeret råtræ. Troldtekt 
indeholder ingen skadelige eller 
allergi-fremkaldende stoffer, og er 
indeklimamærket i bedste kategorier 
efter Dansk Indeklima Mærkning.

Om Troldtekt A/S
Troldtekt A/S blev i 1855 stif-

tet som handelsselskab i Århus. 
Virksomheden har siden 1935 haft 
produktionsanlæg i Troldhede i det 
vestlige Jylland, mellem Skjern og 
Kibæk.

I 2010 kunne Troldtekt fejre 75 års 
jubilæum for produktet Troldtekt, 
og i den anledning skiftede virk-
somheden navn fra L. Hammerich 
A/S til Troldtekt A/S.

I foråret 2010 modtog Troldtekt 
A/S Byggeriets Miljøpris for virk-
somhedens miljøvision og for at 
have fokus på miljø og bæredygtig-
hed gennem hele produktets livs-
cyklus.

I september 2010 tilsluttede Trold-
tekt A/S sig UN Global Compact og 
støtter hermed aktivt op om FN’s ti 
principper om menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, miljø og 
anti-korruption. 

I 2012 har Troldtekt opnået 
Cradle to Cradle certificering i ka-
tegorien sølv i det internationale 
bæredygtighedskoncept Cradle to 
Cradle. Det omfatter hele serien 
af Troldtekt akustikplader, både i 
natur og standardfarver.

I 2014 modtog Troldtekt CSR 
Fondens CSR Strategy Prize for sin 
forretningsstrategi, hvor designkon-

ceptet Cradle to Cradle er det cen-
trale element og en køreplan – eller 
roadmap – for værdiskabende tiltag 
frem til 2022.

I 2015 stiftes datterselskabet 
Troldtekt GmbH i Hamborg og i 2016 
Troldtekt AB i Malmø. 

Troldtekt nævner seks grunde 
til at vælge Troldtekt: God akustik, 
sundt indeklima, dokumenteret bæ-
redygtighed, effektiv brandsikring, 
naturlig styrke og fleksible design-
løsninger.
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Kilde:

Pressemeddelelse fra Troldtekt
Fotos: copyright© Helene Høyer Mikkelsen 

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



 

Nyt hotel etableres i hytter 
som er placeret 4-8 meter 
over jorden i en skov.
Inden længe kan man leje sig ind 
i et hotel med 9 hytter 4-8 meter 
over jorden. Hver hytte er opbygget 
omkring et træ. Omdrejningspunktet 
for beboerne er den stamme som 
går igennem hyttens centrale del og 
er med til at skabe rum i rummet.

Udtrykket er nordisk og mini-
malistisk, og pladsen er udnyttet 
optimalt. Hytterne har ét stort op-
holdsrum med fire sovepladser, stue 
og køkken. Der er et separat uden-
dørs (og afskærmet) bad og toilet. 
En trappe leder ud til en terrasse på 
taget af hytten.

Hytterne er ikke ophængt i træ-
erne – det ville træerne sikkert ikke 
kunne holde til. Hytterne hviler på 
et fundament i form af store skruer 
der er banket ned i skovbunden.

Det åbner så for et lille teknisk 
problem. Når der er en del af et træ 
inde i hytten skal der være en tæt 
samling mellem hytte og træ, så 
der ikke kommer regn og sne ind. 
Samtidig skal træet kunne vokse, 
og kronen skal kunne bevæge sig i 
vinden uafhængigt af hytten som jo 
er monteret på skovbunden.

Åbner til sommer
Hotellet bygges i en lille skov ved 
Als Odde som ligger ved mundingen 
af Mariager Fjord, ud til Kattegat. 
Her findes to større sommerhusom-
råder, adskilt af et lille stykke skov 
med løvtræer og nåletræer.

Hytterne bygges på en lille høj 
i skoven, der lokalt er kendt som 
Dværghøj. Foran hytterne er et 
lavereliggende område med spredt 
bevoksning.

Det fremgår af hjemmesiden at 
både finansiering og byggetilladelse 

122 SKOVEN 3 2019

FRILUFTSLIV

Hotel Løvtag
- med hytter i trækroner

Hytterne skal placeres inde i en lille skov og er monteret på metalpæle.

Tværsnit af en hytte.



 
fra Mariagerfjord Kommune er på 
plads, og at de venter at kunne åbne 
den første hytte i år.

Det har været en lang proces 
at nå så langt, både for initiativta-
gerne, myndighederne, ingeniørerne 
og tømrerne, og hytterne er tegnet 
om flere gange. 

Opførelsen af den første hytte 
skal bruges til at optimere bygge-
processen. Hovedentreprenør er en 
lokal tømrer, Bjarne Brath A/S.

Det er planen at der på sigt skal 
bygges flere hytter både ved Als 
Odde og andre steder i landet. Det 
er også tanken at skovejere andre 
steder kan købe deres egen hytte.

Ophavsmænd
På hjemmesiden er omtalt fire per-
soner som står bag det nye hotel. 
Rasmus og Lasse Lybæk er vokset 
op på gården Poulsenseje som ejer 
skoven hvor hytterne bygges. 

Rasmus fik ideen til hytterne i 2012. 
Han er til daglig direktør i firmaet 
Useeum, som er en fælles formidlings-
app til museer hvor de kan fortælle 
om deres udstillinger. Lasse er ud-
dannet skov- og landskabsingeniør 
og har de seneste år arbejdet med 
skovdrift i udviklingslande.

Nanna Balsby er turismekonsu-
lent og medejer af firmaet Active 
Copenhagen, som er et samarbejde 
mellem turismeaktører i Køben-
havn. Hun arbejder især med 
outdoor-turisme og destinationsud-
vikling.

Hotellets hytter er tegnet af Si-
gurd Larsen som er arkitekt og mø-
belarkitekt og har egen tegnestue 
i Berlin. Hans hjemmeside viser et 
stort udvalg af huse og møbler i træ 
– www.sigurdlarsen.com 

Projektet er beskrevet på  
www.lovtag.dk 
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Omdrejningspunktet i hytten er det træ som hytten er bygget op omkring.

Fra hytten er der direkte udsigt til trækronerne.

Er der udpeget Natura2000 fredskovsarealer på din ejendom, og er du usikker på 
hvad dine handlemuligheder er, så kan Dansk Skovforening 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



 
Egestamme har holdt 
320 år
Kagmand stod på torvet
Egetræ kan holde til meget selv om 
det står udendørs. Det viser Kag-
manden fra Tønder. Han er lavet ud 
fra et egetræ der i 1699 blev fældet i 
en skov ved Tinglev og slæbt til Tøn-
der. Stammen blev skåret ud til en 
skamstøtte, en såkaldt ”kagmand”.

Kagmanden var dengang en militær 
politichef med kaptajnsrang, der 
stod for afstraffelse af regimentets 
soldater. Han havde til opgave at 
kagstryge (piske) forbryderne, og 
træfiguren skulle være til skræk og 
advarsel.

Kagmanden blev i 1699 opsat på 
Torvet i Tønder på en høj, muret søjle 
på et stenfundament. Han har sand-
synligvis stået udendørs indtil slut-
ningen af 1700-tallet og blev derefter 
flyttet til rådhusets loft og glemt. 

I 1870 érne blev figuren genfun-
det, og den blev i 1898 uddeponeret 
til Thaulow-museet i Kiel. Efter Gen-
foreningen i 1920 kom figuren sam-
men med andre genstande tilbage til 
Tønder og indgik i det nyoprettede 
Tønder Museum. Den blev opstillet 
i porten på Tønder Museum. Også 
her var den udsat for vind og vejr

Restaurering
Kagmanden blev senest istandsat i 
forbindelse med Tønders byjubilæum 
i 1993, men havde stadig plads i 
porten til museet. Der blev samtidig 
fremstillet en kopi af den originale 
kagmand til opstilling på Torvet i 
Tønder. 

I 2018 kunne det konstateres at 
figuren havde mistet en del af den 
oprindelige farve, og den bar ty-
deligt præg af at have stået ude i 
vind og vejr i mange år. Derfor blev 
den med støtte fra Toosbuys Fond 
restaureret på Bevaringscenter Sjæl-
land - Videncenter for Bevaring af 
Kulturarven. 

Malerikonservator Anne-Marie 
Christensen har sammen med tre 
kolleger stået for den nænsomme 
restaurering af kagmanden. Da hun 
inspicerede den første gang fandt 
hun et dueæg og en påbegyndt 
duerede på hovedet af figuren.

– Vi har bl.a røntgenfotograferet 
kagmanden. Det er nok malingen, 
der har reddet træfiguren mens 
den har stået de mange forskellige 
steder, der absolut ikke har været 
gavnlige for egetræet. 

– Det er en pragtfuld figur, der på 
nær bl.a. hatten og armene, er ud-

skåret af én stor stamme. Vi opda-
gede, at der var anvendt bivoks som 
overfladebehandling / beskyttelse. 
Det viste sig at selvom farverne var 
falmede kunne de vækkes til live 
ved at fjerne voksen.

- Der er derfor kun anvendt farve 
ganske få steder på kagmanden. 
Træet, der jo er 320 år gammelt, har 
vist sig at være i en forbavsende 
god stand.

Tekst og foto: Erik Egvad Petersen

Kagmanden stod på torvet i Tønder 
og skulle afskrække soldater fra at 
begå forbrydelser. Til venstre ses 
konservator Anne Marie Christiansen.
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Guide til insekter
Ny interaktiv e-bog 
Langt størstedelen af de 25.000 
danske dyrearter tilhører forskellige 
grupper af smådyr, især insekter. 
Nu kan alle danskere blive klogere 
på de små dyr med hjælp fra den 
nye interaktive Bugdex: Bill-e-bogen, 
der er udviklet på Statens Natur-
historiske Museum ved Københavns 
Universitet. 

Bill-e-bogen er en interaktiv 
bestemmelsesguide, der dækker 
hovedgrupperne af insekter, edder-
kopper, mider, tusindben og land- 
levende krebsdyr i Danmark. Man 
kan ikke bestemme et dyr til art, 
men guiden kan vise, hvilken over-
ordnet gruppe, det tilhører.

Guiden er flot illustreret og sim-
pelt opbygget. Man får to muligheder 
beskrevet i tekst og billeder og klikker 
på den, der passer bedst på det dyr, 
man har foran sig. Herefter man 
igen to valgmuligheder, og sådan 
fortsætter det, indtil man forhåbent-
lig når en rigtig bestemmelse.

Man kan også bladre i guiden og 
på den måde finde noget, der ligner 
det, man har fundet. 

Bugdex er oprindeligt udviklet 
til undervisning på feltkurser for 

biologistuderende på Københavns 
Universitet. Men guiden kan anven-
des af alle naturinteresserede. Hol-
det bag Bugdex (David K.B. Cheung, 
Line Nørgaard-Kræmer, Lars Vil-
helmsen) har stræbt efter at skabe 
en guide, som kan bruges, selv om 
man ikke ved så meget om insekter 
på forhånd. 

For at få det fulde udbytte af 
Bugdex: Bill-e-bogen anbefaler for-
fatterne, at dyrene studeres under 
en stereolup.

Bugdex er udviklet med støtte 
fra Augustinus Fonden og 15. juni 
Fonden. Bill-e-bogen er den første 
udgivelse i Bugdex regi. Projektet 
har for nylig modtaget en større 
bevilling fra Novo Nordisk Fonden, 
der vil gøre det mulig at udbygge 
Bugdex over de næste fire år. 

Bill-e-bogen kan hentes gratis 
og fås lige nu i iBooks Store, men 
der vil også komme en version 
til Android. Der vil blive udgivet 
nye guider, som dækker flere af 
de største undergrupper inden for 
insekterne, f.eks. biller, hvepse og 
tovinger (fluer og myg), både på 
dansk og på engelsk.

Kilde: www.snm.ku.dk 27.2.19
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Ny guide til mobilen giver hjælp til 
at bestemme insekter, edderkopper, 
mider og andre smådyr.

ElmiaWood 2021
Flyttet til maj 2021
Den ”store” Elmia messe med alle 
de store skovmaskiner afholdes d. 
18.-21. maj 2021. Det er et par uger 
tidligere end hvad der tidligere er 
meldt ud.

Der angives tre grunde. Man øn-
sker ikke at ligge tæt på religiøse 
helligdage. Der er også mulighed for 
at samarbejde med skovskolerne, 
fordi undervisningen stadig er i 
gang i maj.

Den vigtigste er nok at undgå 
sammenstød med en anden skov-
messe, nemlig Swedish Forestry 
Expo 2021. SFE 2021 afholdes 3.-5. 
juni 2021 i Solvalla ved Stockholm. 

Den er arrangeret af Maskinleve-
rantörerna hvis medlemmer er de 
store maskinproducenter (men den 
er også åben for ikke-medlemmer). 
SFE skal være en messe som udeluk-
kende henvender sig til professio-
nelle skovmaskinkøbere. 

Man kan gætte på at hvis ikke 
Elmia Wood var flyttet ville der 
have været begrænset deltagelse fra 
de store producenter.

Se mere på www.brdrhojrup.dk

Også godkendt til PEFC-skoveFølg os på Facebook & LinkedIn

Skoventreprenører • Skovgade 20 • 7300 Jelling • Tlf. 20 73 71 73 / 22 25 50 21 • info@brdrhojrup.dk

• Køb af træ og fl is på rod  
• Maskinskovning  
• Udkørsel af træ  
• Maskinplantning  
• Reolpløjning  
• Oprilning/grubning  
• Rydning af stød og kvas

• Rodfræsning  
• Grenknusning af kvas  
• Nedspil af besværlige træer  
• Hegnsklipning  
• Fældebunkelægning  
• Fælde-udkørsel  
• Flishugning

www.brdrhojrup.dk

 Køb af træ og �is på rod
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Følg os på 
Facebook

Skoventreprenører, Skovgade 20, 7300 Jelling
Tlf. 20 73 71 73 / 22 25 50 21 • info@brdrhojrup.dk

 Grenknusning af kvas

Vi giver engod pris
for

dit træ!

 Fældebunkelægning

RING
og få et

ufor-
pligtende tilbud

- allerede
i dag
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• Nedspil af besværlige træer  

Vi giver engod pris
for

dit træ!

RING
og få et

ufor-
pligtende tilbud

- allerede
i dag

Elmia Wood afholdes det sæd-
vanlige sted syd for Jönköping. 

Der kommer senere information på 
www.elmia.se/wood



 

Overskud i Novopan
27 mio. kr i 2017-18
Kronospan-Novopan spånpladefa-
brik på Djursland opnåede i 17-18 et 
overskud efter skat på 27 mio. kr, 
det samme som året før. Overskud-
det før skat steg med 1,9% til 33,1 
især som følge af lavere råvarepriser 
fra genbrugstræ. 

Omsætningen steg med 2,3% til 
517 mio. kr. Regnskabet omfatter pe-
rioden 1.10.17-30.9.18. Ledelsen beteg-
ner resultatet som tilfredsstillende. 

Der blev investeret 54,6 mio. kr 
i modernisering af anlæg og maski-
ner; året før var investeringerne 24 
mio. kr.

Der er udbetalt et udbytte for 
16-17 på 37,3 mio. kr og for 15-16 på 
44,8 mio. kr, i alt 82 mio. kr. over to 
år. I de to nævnte regnskaber udgør 
overskuddet i alt 57,5 mio. kr.

Selskabet hedder formelt Kro-
nospan ApS da det siden 2015 har 
været en del af en stor international 
koncern med spånpladefabrikker i 
mange lande. 

Selskabet forventer i 2018-19 fort-
sat at investere i produktkvalitet og 
kundeservice, bidrage til at sikre og 
forbedre miljøet og arbejdspladsen, 
reducere omkostningerne, optimere 
eksisterende teknologier for at for-
bedre effektiviteten, samt investere 

i nye teknologier og produkter for at 
øge produktionskapaciteten. 

Selskabets kommercielle mu-
ligheder forventes uændrede. Der 
ventes fremgang i overskud og 
pengestrømme, og ledelsen forven-
ter forbedret resultat for 2018-19.

Selskabet noterer at efterspørgs-
len på spånplader og forædlede pa-
nelprodukter i Danmark påvirkes af 
både lokale og globale faktorer. Det 
forventes at efterspørgslen inden for 
møbel-, køkken- og byggeindustri 
vil forblive stabil, både lokalt og i 
nabolande.

Selskabet har etableret et langsig-
tet samarbejde med få store købere 
som står for størstedelen af indtæg-
terne, især gennem kundetilpassede 
plader. Denne model ventes at fort-
sætte. Ledelsen er desuden i gang 
med at forny miljøtilladelser som 
krævet af den relevante lovgivning.

De finansielle ressourcer anses 
for sikrede i regnskabsåret 2017-18.

Novopans primære aktivitet er 
produktion og salg af spånplader, 
melaminbelagte spånplader samt 
tilpassede spånplader med fer og 
not. Råvarer er bygningsaffald fra 
genbrugspladser, kasserede trans-
portpaller, flis og fraskær fra træ-
industrier og rundtræ fra skovene.
Kilder: www.cvr.dk, www.novopan.dk 
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Træpiller viger for el
Oliefyr skiftes til varmepumpe
Boligejere skifter stille og roligt 
oliefyret ud med andre energikilder. 
I mange år har træpillefyr været 
et oplagt valg, men 22 % af bolig-
ejere i landområder vil nu vælge en 
varmepumpe. Kun 4% foretrækker 
træpiller. Det viser en undersøgelse 
foretaget af YouGov for energisel-
skabet OK.

Det er et billede som OK gen-
kender, men ikke kun fra boligejere, 
som skal udskifte et oliefyr. OK 
oplever, at omkring 25 procent af 
konverteringerne sker fra pillefyr til 
en varmepumpe. Dette understøtter 
en tendens til, at varmepumper 
vinder indpas i områder, hvor der 
ikke er fjernvarme. 

Ifølge OK er der flere årsager til 
at varmepumper har medvind.

- Varmepumpen giver mulighed 
for en høj fremløbstemperatur. Det 
betyder blandt andet, at den kan 
opvarme huse af ældre dato. 

- Driftsøkonomien er forbedret. 
Træpiller er en mangelvare hos flere 
forhandlere, og priserne er steget. 

Samtidig er varmepumperne blevet 
mere effektive, og politikerne beslut-
tede i sommeren 2018 at reducere 
elvarmeafgiften og elafgiften. Derfor 
ligger pillefyret og varmepumpen 
tæt på hinanden rent økonomisk. 

- Det er nemmere at anvende 
varmepumpe, og den er mere drifts-
sikker. Dels slipper man for at op-
magasinere pillerne, dels skal man 
ikke holde fyret kørende og være 
bekymret for, om det går i stå, hvis 
man er på ferie. Kunder, som har 
haft et pillefyr, er ofte trætte af det 
snavs, det giver. 

OK skubber på udviklingen ved at 
tilbyde at man kan lease, købe eller 
låne anlægget. Man kan betale for 
sit forbrug via en abonnementsord-
ning, hvor OK ejer og drifter varme-
pumpen, mens man kun betaler for 
sit forbrug på en varmekonto. 

Pressemeddelelse 24.1.19

Er det bæredygtigt?
Beslutningen om at sænke elafgif-
terne var bl.a. begrundet med at 
man ønskede afsætning for strøm 
fra vind og sol. Men når vinden ikke 
blæser og solen ikke skinner er der 
jo ikke noget overskud af strøm.

I stedet kan strømmen skaffes fra 
vores træfyrede kraftvarmeværker. 
Men de store værkers kapacitet er 
efterhånden skåret ned, så de ikke 
længere kan dække hele landets for-
brug når det er vindstille. 

Så kan man jo skaffe strøm fra 
fx Tyskland og Sverige. Men de har 
også mange vindmøller, og hvis det 
ikke blæser i Danmark blæser det 
nok heller ikke i vores nabolande. 
Begge lande har besluttet at afvikle 
deres atomkraftværker, og Tyskland 
har for nylig besluttet også at ud-
fase deres kulfyrede kraftværker. De 
vil efterhånden også mangle strøm.

Vi kan måske få strøm fra gas-
fyrede kraftværker i Tyskland eller 
kulfyrede kraftværker i Polen. Og så 
forsvinder bæredygtigheden op i CO2 
udledning fra de store skorstene.
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Resultater for de seneste fem regnskaber.

Mio. euro 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14

Omsætning 69,3 67,8 68,1 64,3 63,6

Driftsresultat 4,4 4,4 3,9 0,7 2,0

Årets resultat 3,7 3,6 3,1 -0,7 1,0

Aktiver 40,7 36,1 35,4 40,5 44,1

Egenkapital 16,2 17,6 20,1 22,9 24,3

Soliditetsgrad 39,9 48,8 56,6 56,7 55,1

Antal ansatte 217 219 214 215 204

Beløbene er i artiklen omregnet til kroner med dagskursen 1 euro = 7,46 kr.



 
Retside og vrangside
Flere spørgsmål
Flere læsere har spurgt om nogle 
af de begreber som blev omtalt i 
artiklen om hegn i Skoven 1. Det kan 
illustreres ved tegningen som viser 
underlaget og to brædder set oppefra.

Marvsiden
Marven er i centrum af stammen. 
Man kan se på endefladen hvor 
marvsiden er fordi årringene krum-
mer rundt om marven. På figuren 
har det venstre bræt marvsiden 
nedad (og hvis brættet er monteret i 
et hegn vender marvsiden udad).

Tegningen viser 2 brædder, der er 
tørret efter monteringen. Brædderne 
krummer i modsat retning af årrin-
gene (det er lidt overdrevet på teg-
ningen). Når man skal finde marv-
siden er det altså årringene man 
skal kigge på og ikke den krumning 
brættet har fået efter tørring.

Marvsiden kaldes også retsiden. 
Det er den side som den dygtige 
håndværker helst vil vende frem 
mod lyset og mod sliddet fra vind og 
vejr. Det er den side der vender væk 
fra underlaget og ud mod brugeren. 
- Det er den teknisk gode side. Det 
betyder ikke noget hvilket verdens-
hjørne hegnet er eksponeret mod.

Hvis der er tale om en træart 
med farvet kerne kan den også kaldes 
for kernesiden.

Splintsiden
Det modsatte er splintsiden. Den 
vender ud mod splinten der er de 
yderste årringe. Eller barksiden idet 
barken udgør den yderste del af 
stammen. Man kan også kalde den 
vrangsiden fordi det er den vrange = 
forkerte side at vende udad.

Når du laver hegn, er det jo ofte 
i skel. Retsiden vendes ind mod din 
ejendom, og det er den side du ser, 
vrangsiden vender ind mod naboen.

Underlag
Underlag er den revle som bræd-
derne monteres på. Revlen vender 
ind mod naboen, hvis det er et 
hegn, eller ind mod huset, hvis det 
er en beklædning.

Montering
Korrekt montering 
Marvsiden skal være frem: Brættet 
monteres korrekt med 2 søm eller 
skruer gennem kanterne på brættet, så 
kan det stadig reagere på udtørring. 

Marvsiden bør vende udad, væk 
fra underlaget, af to årsager:

1. Holdbarhed. Marven eller ker-
nen har generelt bedre holdbarhed 
end splintveddet, og derfor er det 
marvsiden som bør eksponeres mod 
vind og vejr.

2. Tæt beklædning. Brædderne 
vil krumme sig når de er tørre som 
vist på tegningen. Det skyldes at år-
ringene vil forsøge at rette dem ud. 

Når marven sidder udad vil krum-
ningen gøre at brættets kanter pres-
ses ind mod underlaget, revlen, så 
brættet bliver ved at have kontakt 
med underlaget. Hvis marvsiden 
derimod vender ind mod underlaget 
vil krumningen løfte siden fra under-
laget og gøre beklædningen utæt.

Forkert montering
Splintsiden fremad: Hvis man sætter 2 
søm eller skruer gennem kanterne af 
brættet bliver brættet holdt fast mod 
sin tværkrumning ved tørring. Den til-
bøjelighed der er til at ridse og revne 
lige i toppen af årringen forstærkes.

Brug af 2 skruer / søm
Hvert bræt bør monteres med 2 
skruer eller søm. I begge tilfælde vil 

én skrue gennem midten af brættet 
være forkert. Den vil virke som kile, 
der forstærker brættets tilbøjelighed 
til at flække netop dér.

Topende nedad
Holdbarheden kan forbedres ved at 
vende topenden nedad, så vand kan 
løbe ud af knaster og revner i stedet 
for at blive ledt ind i brædderne.

Figuren er fra www.trae.dk/ 
sporgsmal/hvordan-vender-man- 
braedderne-hvis-et-skur-skal-beklaedes/ 

Fejl i figurtekster
Der var desværre et par fejl i figur-
teksterne til artiklen i Skoven 1.

Figur 2, side 29 skal hedde:
Fig. 2. Retsiden (marvsiden) vender ud 
på bræt til venstre, vrangsiden (splint-
siden) vender ud på bræt til højre.

Figur 5, side 31 skal hedde:
Fig. 5. De fire afprøvede træsorter, 
øverst gran og douglas, nederst lærk 
og ubehandlet skovfyr.
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Skovskolens  
skovbrugskonference 2019
SMÅ TRÆARTER MED STOR BETYDNING
De små træarter er i fokus på årets Skovbrugs- 
konference: Hvad ved vi om dyrkningen af dem  
- og hvad vil vi gerne vide mere om?

Konferencen foregår torsdag d. 25. april  
på Vejlsøhus Hotel og Konferencecenter i Silkeborg

For program, tilmelding og mere information:  
www.skovskolen.ku.dk/skovbrugskonference

Montering af hegnsbrædder set oppefra.
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Russisk told på råtræ
På eksport til Asien
Rusland hævede i januar 2019 eks-
porttolden på træ fra den fjernøst-
lige del af Rusland med 15%. Tolden 
er nu på 40% og omfatter råtræ af 
lærk, gran og ædelgran. Samtidig 
bebudede man at tolden vil komme 
op på 80% i 2021, og det vil reelt 
stoppe enhver eksport. 

Der er dog muligheder for at 
undgå tolden. Hvis mere end 25% af 
værdien af de enkelte råtræfirmaers 
eksport i de sidste tre år udgøres af 
forarbejdede produkter som skåret 
træ, finer og flis, så holdes tolden 
på 6,5%. Der kan dog kun eksporte-
res 4 mio. m3 under denne reduce-
rede sats.

Formålet med at hæve tolden på 
eksport af råtræ er at fremme den 
russiske træindustri i Fjernøsten 
og øge forædlingen på den russiske 
side. Men der er kun få firmaer som 
forarbejder træ, så det ventes at rå-
træeksporten bliver vanskeligere. 

Kilde: ITTO TTM Report 1.-15.  
og 16-28, februar 2019

Komatsu bygger ny 
fabrik
Høje krav til miljø mv.
Komatsu Forest har købt et stykke 
jord i Umeå for at bygge en helt ny 
fabrik til at fremstille skovmaskiner. 
Der stilles høje krav til den nye fabrik 
på mange punkter.

Ergonomi og sikkerhed skal frem-
mes. Det skal blive en attraktiv 
arbejdsplads hvor medarbejderne 
trives, så fabrikken kan levere en 
høj produktkvalitet. Man vil vælge 
miljøvenlige løsninger hele vejen, og 
det er et mål at produktionen bliver 
CO2-neutral.

Opførelsen af den nye fabrik kræ-
ver forbedring af vej og jernbane 
for at opfylde fremtidige transport-
behov, samt regional investerings-
støtte. Tillväxtverket besluttede i 
februar at delfinansiere investeringen 
med 56 mio. SEK. Hele fabrikken vil 
koste et par hundrede mio. SEK. 

Umeå er den største by i Norrland, 
og Komatsu er en af kommunens 
største private arbejdsgivere med 
over 500 ansatte.

Kilde: www.skog-supply.se 11.10.18, 
26.2.19



 
Mælkekartoner af 100% 
træ
Indvendig coating træbaseret
Mælkekartoner er generelt en meget 
miljøvenlig emballage. Kartonen er 
lavet af råvarer som til stadighed 
produceres i skoven, og hvis hugsten 
svarer til tilvæksten er produktet 
bæredygtigt. 

Der har kun været et enkelt 
lille forbehold. Der skal være en 
indvendig coating af plastic for at 
forhindre at mælken siver gennem 
kartonen, og denne coating er lavet 
af fossile råvarer.

Men nu har Arla Finland indført 
plastic baseret på træ. Når man 
fremstiller cellulose på UPM-koncer-
nens bioraffinaderi i Lappeenranta 
bliver der et restprodukt i form af 
fyrretræsolie. Denne olie forædles 
til BioVerno dieselolie der i øjeblik-
ket blandes med fossilt diesel på 
tankstationer i Finland.

Nu bliver dieselolien forarbejdet 
til plasticgranulat hos den store ke-
mikoncern Dow Chemicals. Herefter 
bliver kartonen coated med plastic 
på en fabrik hos Elopac som laver 
de færdige mælkekartoner.

Arla Finland bruger nu den træ-
baserede plastic i alle mælke- og 
youghurtkartoner samt i andre fø-
devareemballager. Det bliver til i alt 
40 millioner emballager om året i de 
finske butikker.

De tekniske egenskaber ved den 
træbaserede plastic er den samme 
som med traditionel plastic. De nye 
emballager kan genbruges som hidtil.

Anvendelsen af træbaseret plastic 
hos Arla reducerer forbruget af 
fossilt plastic med 180.000 kg om 
året, og det reducerer CO2-aftrykket 
af emballagerne med 1/5. 

Klimavenlig i Danmark
Helt så langt er man ikke nået i Arla 
Danmark. Men i starten af februar 
fik Arlas mest solgte mælk, Arla 24, 
en ny og klimavenlig karton. 

De nye kartoner er lavet af brunt 
pap, der er fremstillet af træ helt 
uden brug af blegning. Man undlader 
at påføre et hvidt kridtlag, og kar-
tonen har derfor ét lag mindre end 
andre kartoner. Kartonerne produ-
ceres af Elopak og Tetrapak.

Ved at fjerne et kridtlag og undgå 
blegningen bliver kartonernes CO2-
udledning reduceret med 22 procent. 
Med 92 millioner Arla 24-kartoner 
om året vil der være tale om en 
CO2-reduktion på 736.000 kg i for-
hold til de gamle Arla 24 kartoner.

Kartonerne til Arla 24 rummer 
også et skruelåg af plastic. Det har 
siden 2014 været lavet af plastic 
baseret på sukkerrør eller andre 
plantematerialer og produceret af 
Tetrapak. Siden 2015 har Arla ind-
samlet plasticlåg hos kunder i Bilka, 
og de bruges bl.a. til at lave grønne 
mælkekasser.

Arla har et mål om at i 2020 skal 
alle mælkekartoner være fremstil-

let af naturmaterialer. Det hænger 
sammen med Arlas mål om, at CO2-
udledningen i 2020 skal være redu-
ceret med 25% i forhold til 2005.

Arla undersøger også om mælke-
kartoner kan blive en del af affalds-
sorteringen i kommunerne, så man 
undgår afbrænding af karton der 
kan anvendes til andre formål.

Kilder: www.smy.fi 8.2.19, 
www.arla.dk 6.2.19
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Finske mælkekartoner har nu en indvendig plasticcoating baseret på fyrre-
træsolie og altså ikke fossil olie.

Telefon 5672 5077
Svend Petersen - Mobil 2125 4683
Niels Petersen - Mobil 2264 5522

Møllevej 88, Hyllede - 4683 Rønnede

  



 

Vinterens vejr
Meget varm
De tre vintermåneder december, 
januar og februar endte med en 
middeltemperatur på 3,4 gr. for lan-
det som helhed. Det er 2,9 gr. over 
normalen for 1961-90 og 1,7 gr. over 
middel af 2006-2015. Alle tre måne-
der lå over middel for 2006-2015. 

Det er den 7. varmeste vinter 
siden DMI startede målinger i 1974. 
De tre varmeste vintrre er 2006-07 
med 4,7 gr., 1988-89 med 4,5 gr. og 
1989-90 med 4,2 gr. De to foregå-
ende vintre har været lidt køligere - 
vinteren 17-18 var på 1,9 gr. og 16-17 
på 2,8 gr. 

Vinterens højeste temperatur blev 
15,8 gr. ved Tirstrup på Djursland 
d. 26.2.19. Det er en tangering af 
månedsrekorden fra februar 1990. 
Den laveste temperatur blev -10,6 gr.  
målt 29.1.19 ved Stenhøj i Nordjylland. 
Det er den 5. højeste laveste tempe-
ratur der er målt.

Der var 31,6 frostdøgn (min. un-
der 0 gr.). Det er langt under nor-
malen på 53 døgn. Der var kun 2,9 
isdøgn i vinteren (max under 0 gr.), 
og det fandt sted i januar.

Den varmeste region var Syd- og 
Sønderjylland med 3,7 gr., mens 
Nordjylland var koldest med 3,0 gr.

Lidt tørrere
For landet som helhed faldt 169 
mm. Det er 8 mm over normalen for 
1961-90, men 17 mm under middel 
af 2006-2015. Alle tre vintermåneder 
var tørrere end deres respektive 
gennemsnit for 2006-2015.

Den vådeste vinter er 2006-2007 
med 319 mm, den tørreste er 1946-
47 med 46 mm.

Den vådeste region var Bornholm 
med 210 mm, mens Fyn var tørrest 
med 140 mm.

Juleaftensdag lå døgnmiddel mel-
lem -1,5 og 5,3 gr. Lokalt var der tale 
om hvid jul. Døgnmiddel 1. og 2. jule-
dag lå mellem 4,6 og 7,6 gr., så de 
små lokale snemængder forsvandt.

Kilde: www.dmi.dk
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Vinteren var lidt tørrere end normalt. Der faldt mest nedbør på Bornholm og i 
Vestjylland.
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Varm februar
Men ikke rekord
Februar blev meget mild med et 
gennemsnit på 4,2 gr. Det er den 6. 
varmeste februar siden målinger 
startede i 1874. Rekorden er fra 1990 
med 5,5 gr.

Flere dage blev der målt 12 gra-
der, og højest blev 15,8 gr. den 26. 
februar.

Det kan undre lidt at der ikke er 
en klar rekord. Det skyldes at den 
klare himmel som har hævet dag-
temperaturen også har givet stor 
udstråling om natten og dermed 
lavere nattemperaturer. 

Det er ikke blevet til ret meget 
frost fordi vinden var i syd og syd-
vest. Klart vejr i februar plejer at 
skyldes vind fra øst som giver dag-
frost og hård nattefrost.

Sommerfugle på vingerne
Nogle arter af sommerfugle over-
vintrer som voksne. De høje tempe-
raturer og solen i februar fik dem på 
vingerne tidligere end normalt. 

I slutningen af februar var der 117 
deltagere i Atlas III projektet som 
har set flyvende Citronsommerfugl, 
Nældens Takvinge, Dagpåfugleøje og 
Admiral. Det er stort set hele lan-
det hvor der er set sommerfugle i 
februar.

Kilde: Naturbasen /fugleognatur.dk



 

Madolie lavet af træ
Ny miljøvenlig produktion
Når man skal købe en flaske madolie 
kan man vælge om råvarne skal 
være fx oliven, solsikker eller vin-
druekerner. Men en dag kan man 
måske vælge en madolie lavet af 
savsmuld og flis.

Forskere fra Sveriges Lantbruks-
universitet tror at man kan forædle 
tungtfordøjelige plantedele som træ 
og halm til værdifulde madvarer. De 
har fået 7,5 mio. SEK til at afprøve 
ideen i et projekt med titlen ”Spise-
ligt træ – forædling af lignocellulose 
til værdifulde fødevareingredienser 
gennem mikrobiel fermentering”.

Forskerne har tidligere vist at 
cellulose og lignin – som er de vig-
tigste bestanddele af ved – kan blive 
til olie som kan indgå i fiskefoder. 
Først behandles råvarerne med bl.a. 
enzymer for at fremme nedbryd-
ningen af lignocellulose. Herefter 
tilsættes særlige gærsvampe som 
omdanner cellulosen til olie. 

Nu skal de forfine og effektivisere 
produktionen, bl.a. finde ud af 
hvilke krav gærsvampene stiller for 
at give et optimalt udbytte. De skal 
undersøge om der er særlige krav 
når olien anvendes til fødevarer, 
og de skal udvikle en miljøvenlig 
metode til at rense olier og andre 
forbindelser.

Udover olie producerer gær-
svampene karotenoider og biosur-
faktanter der er meget værdifulde 

bl.a. som fødevareingredienser. 
Karotenoider kan anvendes som 
antioxidanter i mad. Biosurfaktanter 
eller overfladeaktive stoffer stimu-
lerer mikroorganismers vækst og 
fremmer nedbrydning af stoffer.

Kilde: www.slu.se 13.12.18. 
Foto: Mikołaj Chmielarz
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Gær som er udskilt gennem centrifu-
gering. Hvis den skal anvendes i mad 
skal den først fraktioneres. Gæren 
producerer også karotenoider som 
kendes fra gulerødder, heraf den 
orange farve.

Dyrkningsbeholdere hvor gær vokser i et substrat af lignocellulose som ned-
brydes til mindre bestanddele. Her anvendes en gær der vokser endnu hurti-
gere end den som blev anvendt i forsøget med fiskefoder.

Periode Februar Jan.

Målt Nor-
mal Målt

Temperatur, gr.

Middel 4,2 0,0 1,9

Absolut minimum -5,6 -15,8 -10,6

Absolut maximum 15,8 9,1 9,5

Antal frostdøgn 6,6 19 19,1

Nedbør, mm

Nordjylland 48 36 44

Midt- og Vestjylland 58 42 51

Østjylland 45 40 50

Syd- og Sønderjylland 55 43 56

Fyn 38 36 42

V-, S-Sjælland, Lol-Fal 38 31 45

Kbh., Nordsjælland 38 30 51

Bornholm 54 31 62

Landsgennemsnit 48 38 49

Vindstyrke, m/s 

Middel 4,9 6,1 5,1

Højeste vindstød 26,5 32,6

Antal graddage 358 491 469

Antal soltimer 87 69 58

 

Februar 2019
Februar blev meget mild med en 
middel på 4,2 gr. Normalen for 
perioden 1961-90 er 0,0, og middel 
af 2006-15 er 1,1 gr. Det er den 6. 
varmeste februar der er målt, re-
korden er fra 1990 med en middel 
på 5,5 gr. Den laveste temperatur 
kom ikke længere ned end -5,6 gr. i 
Billund d. 4.2. Der er kun 6,6 døgn 
hvor der er målt frost (normalt 19 
døgn).Der blev 2,1 døgn med sne-
dække – normalt 9,3 døgn. Varmest 
blev det d. 26.2 med 15,8 gr. i Tir-
strup på Djursland.

Der faldt 48 mm ud over landet. 
Det er 10 mm over normalen for 
1961-90 og 5 mm over middel af 
2006-15. Mest nedbør kom i Midt- og 
Vestjylland.

Solen skinnede i 87 timer. Det er 
18 timer over normalen og 26 timer 
over middel af 2006-15. Det var ikke 
særlig blæsende med en gennem-
snitlig vindhastighed på 4,9 m/s – 
normalt 6,5 m/s.

Kilde: www.dmi.dk



 

Forstplant er din uvildige plantemægler. Vi har rødderne solidt plantet i et værdifuldt  partnerskab med Naturplant. Et partnerskab, der giver 
vore kunder kort vej til specialiseret viden på alle områder af handel med planter i markedets højeste kvalitet, skovrejsning og natur- 
beplantninger og ikke mindst planter til produktion af juletræer og pyntegrønt. Vi er en effektiv spiller med en høj faglighed og det skarpeste 
overblik over plantemarkedet.
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Køb skovplanter:

 Quercus robur

Carpinus betulus

Crataegus laevigata

Euonymus europaeus

M
alus sylvestris 

Pinus sylvestris... 
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