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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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Hvad mener 
politikerne om skov?  138
Alle Folketingets partier har svaret 
på 6 spørgsmål om skov - minder om 
skov, skov og klima, træ i byggeriet, 
øget træproduktion, skovrejsning 
og biomasse til energi. Partierne er 
generelt positive over for skov og 
enige om det meste. 
 

Tårnet i bøgeskoven  145
Et tårn af stålrør har rejst sig inde i 
en stor bøgebevoksning. Tårnet står 
i en af Gisselfelds skove. Fra toppen 
i 45 meters højde er der vid udsigt 
til alle sider. Tårnet ventes at blive 
en stor attraktion. 

Nyt om pesticider 152
Nyt om lovgivning 155
Nye regler for anvendelse af nogle 
af de pesticider der anvendes i 
skobrug og juletræer. Nyt middel 
mod alger. Nye regler for vaskeplad-
ser og krydsoverensstemmelse. .

Verdens højeste 
træhus indviet 152
Mjøstårnet i Norge er med 85,4 me-
ter verdens højeste træhus (foto). 
Sverige og Finland laver også høje 
træhuse. I Århus er der planer om 
Tower af Wood der skal vise træets 
muligheder. Danske arkitekter tegner 
kontorhus i Canada. 

SMÅ TRÆARTER
Er de værdifulde 160
Fuglekirsebær 164
En række træarter findes kun på 
små arealer, men kan give gode øko-
nomiske resultater. En af de interes-
sante arter er fuglekirsebær som kan 
dyrkes mange steder og giver smukt, 
mørkt ved. 

Markedet for juletræer 
og grønt 172
Priserne på juletræer faldt for 7. år 
i træk. Sorteringen strammes. Dyr-
kernes indtjening går ned, og nogle 
stopper. 

Fotos
Folketingets indgang: Folketinget, An-
ders Hviid. Mjøstårnet: Voll Arkitekter, 
Øystein Elgsaas

INDHOLD 

Kort nyt
Træ i Byggeriet 150
Miljøvaredeklaration 150
Pris til CLT udvikler 151

Rold Skov Savværk 17/18 163
Ny Produktion i Hylte 170
Selvkørende tømmerbil 171

Bøger sælges 174
Rekordnedbør i marts 175
Klimastatistik marts 175
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PERSONALIA

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.

Dansk Skovforenings ordinære generalforsamling 2019
Skovforeningen afholder generalforsamling onsdag den 29. maj 2019 kl. 
9.30 på Svenstrup Gods, Borupvej 94, 4140 Borup. 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
4. Forslag der på lovlig måde er forlangt afgjort på generalforsamlingen.
5. Kontingent og honorarer.
6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til bestemmelserne for 

dennes sammensætning.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen

… er der frokost og ekskursion på Svenstrup Gods. Forventet start  
ca. klokken 12.

Indkaldelse til generalforsamlingen og invitation til ekskursionen bliver 
udsendt til medlemmerne ultimo april 2019. 

Med venlig hilsen
DANSK SKOVFORENING

Niels Iuel Reventlow / Jan Søndergaard 
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Dokumentation for skovejernes 
beskyttelse 
af naturværdier

I Skovens leder i marts beskrev vi hvordan uenig-
hed mellem myndigheder og forskere om måle-
metoder sår tvivl om de private skoves arbejde 
med at øge naturindholdet i Natura 2000-skovene. 
Forskere hævder at naturtilstanden er dårlig, og at 
skovene er for mørke.

Reaktionen fra mange private skovejere er skarp, 
når kritikere peger på at biodiversiteten i skovene 
falder, og når der sættes lighedstegn mellem privat 
ejerskab af skov og ensidige økonomiske interesser. 
Der er ikke belæg for kritikernes påstande. 

Vigtig biodiversitet i private skove
3/4 af det danske skovareal ejes af private skov-
ejere. Flere undersøgelser peger på, at der findes 
mange naturmæssigt særligt værdifulde arealer i 
de private skove. Ja, nogle af de største naturvær-
dier i de danske skove overhovedet. 

Det er et resultat af flere generationers ejer-
glæde. Disse naturværdier er opbygget frivilligt 
fordi skovejerne har haft tilstrækkelig handlefri-
hed, naturglæde og økonomi til at beskytte natur-
indholdet. 

Med en stigende efterspørgsel på træ og en 
større samfundsmæssig bekymring for biodiversi-
teten i landskabet, er der et stigende behov for at 
skovbruget dokumenterer skovenes naturtilstand. 

Samfundet efterspørger moderne og effektive 
produkter fra skovene med en minimal miljøpåvirk-
ning samtidig med en garanti for et bæredygtigt 
skovbrug. 

Markedet ønsker dokumentation
En forudsætning for en troværdig dokumentation 
er at der foreligger en registrering af den særligt 
værdifulde natur i de private skove, også uden 
for Natura 2000-områderne. Det er den såkaldte § 
25-registrering som er gennemført i statsskovene 
for nogle år siden. 

Sidste sommer fik vi Miljø- og Fødevaremini-
steren til at stoppe en planlagt registrering i de 
private skove. Minimumsstørrelsen af de udpegede 
arealer var urimelig lille, og konsekvenserne af ud-
pegningen var uklar.

Men med en registrering ville de private sko-
vejere fremover have dokumentation for at skov-

driften gennemføres på en måde, som værner om 
den særligt værdifulde skovnatur til glæde for sko-
venes kunder og omverdenen i øvrigt. 

Dette har givet anledning til at vi nu – sammen 
med Danmarks Naturfredningsforening – foreslår 
Miljø- og Fødevareministeren at gennemføre den 
landsdækkende registrering af de naturmæssigt 
særligt værdifulde skovbevoksninger. 

Med det fælles forslag gør vi op med svaghe-
derne ved den første § 25-registrering. Minimums-
størrelsen for de registrerede arealer er øget, og 
det er en forudsætning at staten afsætter en øko-
nomisk ramme til at tilbyde frivillige aftaler, der 
kan give mere og bedre naturindhold på arealerne.

Det er helt afgørende for den fælles anbefaling 
at registreringen ikke fører til øget bureaukrati for 
ejerne eller en erstatningsfri lovmæssig beskyttelse 
af den registrerede natur. 

Niels Reventlow / Jan Søndergaard

Der er et stigende ønske i markedet om dokumentation for at 
de private skove beskytter naturværdierne. (Foto af ellemose i 
privatskov på Sjælland).



 

Alle Folketingets partier er 
blevet spurgt om deres syn 
på skov.

En repræsentant for hvert 
parti fortæller her om deres 
indtryk af de danske skove, 
skovens rolle for klimaløs-
ninger, anvendelse af træ i 
byggeriet, forøgelse af træ-
produktion, skovrejsning og 
biomassens rolle til energi 
og transport.

I anledning af det kommende folke-
tingsvalg har vi bedt repræsentanter 
for alle Folketingets partier om deres 
syn på seks centrale emner hvad 
angår skovene og skovenes rolle i 
samfundet. 

Vi bringer her en let redigeret 
udgave af svarene, i rækkefølge ef-
ter partiernes valgbogstaver. Nogle 
politikere har skrevet mere end der 
er plads til her, og den fuldstændige 
version af svarene kan ses på hjem-
mesiden, www.skovforeningen.dk

Minder om skov
Hvad er dit bedste minde fra en 
dansk skov?

A - Socialdemokratiet Christian  
Rabjerg Madsen, Miljøfordfører
Jeg bruger skov og naturen meget. I 
Kolding løber jeg ofte i Marielunds-
skoven. Når jeg besøger mine foræl-
dre i Vestjylland bruger jeg planta-
gerne til mountainbike. Derudover 
elsker jeg at gå ture i skoven – både 
den urørte og vilde og den mere 
plejede og friserede plantage. Jeg 
har svært ved at pege på et enkelt 
minde. 

Men skov er for mig et helle til 
både fordybelse, samtale og sport. 
Det er vel i virkeligheden skovens 
kæmpestore force, men også skove-
nes udfordring, at de skal rumme så 
mange brugergrupper.

B - Radikale Venstre Ida Auken, 
Klima-, energi- og miljøordfører
Mit bedste minde er en af de mange 
gåture, jeg havde gennem skoven 
med min farmor, da jeg var lille. 
Min farmor kunne ikke gå de sidste 
25 år af sit liv, men i min erindring 
går hun med mig igennem en dansk 
skov og fortæller mig om alle de 
planter og insekter, vi finder på ve-
jen. 

C - Det Konservative Folkeparti  
Katarina Ammitzbøll,  
Folketingskandidat
Det er som barn at lege i vores egen 
lille fyreskov. Mine søskende og jeg, 

anført af vores storebror, byggede 
en bjælkehytte inspireret af ‘Det lille 
hus på prærien’. Vi legede røvere 
og soldater og byggede også et fort 
med et hus på 8 m. I weekenderne 
gik vi sommetider tur i Tisvilde 
Hegn, og om vinteren løb vi på 
langrend i skoven. Jeg red islandske 
heste og elskede at ride i skov. 

F - SF Trine Torp, Miljø- og  
fødevareordfører
Fra jeg var 6 til 11 år boede jeg ved 
Køge Bugt tæt på Trylleskoven. Med 
dens lave, krogede bevoksning var 
det nærmest eventyrligt at lege der 
for os børn. Men derudover har jeg 
utrolig mange gode minder fra de 
seneste 15 år, hvor jeg har boet med 
min familie tæt på Asserbo Plantage 
og Tisvilde Hegn – et fantastisk om-
råde at gå i på alle tider af året.
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Hvad mener  
politikerne om 

skov?

Alle politikere har gode minder fra de danske skove - flere nævner Tisvilde 
Hegn.

SKOVPOLITIK



 
I - Liberal Alliance Carsten Bach,  
ordfører for det grønne
Mange gode minder knytter sig for 
mit vedkommende til skoven og 
besøg i skoven. Allerede som barn, 
hvor familiens juletræ hvert år blev 
hentet i min morbrors skov. Også 
min tid som soldat har budt på 
gode, men så sandelig også dårlige 
oplevelser fra skoven. I dag bor jeg 
tæt på skov og har fornøjelsen af at 
kunne følge skovens udvikling og 
årstidernes skiften i skoven i min 
hverdag.

O - Dansk Folkeparti Merete Dea Lar-
sen, Byggeordfører
Skovtur med mine to drenge der 
klatrede rundt på de store bunker 
af fældede træer (måske ikke helt 
ufarligt), men sjovt! Madpakken var 
smurt, og det var en dejlig og solrig 
dag - så idyllisk som det kan blive.

V - Venstre Erling Bonnesen,  
Miljøordfører
Jeg har mange gode oplevelser fra 
løbe- og gåture i skove, hvor man 
ud over naturoplevelserne også hele 
tiden følger med i årstidernes skif-
ten og naturens udvikling. Og lige 
nu går vi foråret i møde og kan igen 
opleve, at der kommer blade på træ-
erne og fuglene synger.

Ø - Enhedslisten Søren Egge  
Rasmussen, Klima- og energiordfører 
Det er mine første 18 år, hvor jeg 
boede midt i Fussingø Skov, hvor 
min far var skovfoged. Naturen og 
skoven var i min barndom lege-
pladsen, og senere blev skovvejene 
brugt til den daglige løbetræning. 

Å - Alternativet Christian Poll, Miljø- 
og energiordfører
For cirka fem år siden var jeg på 
Bornholm i min sommerferie sam-
men med min familie. Vi tog ud til 
Almindingen og håbede at se bison-
okser. Efter at have vandret rundt 
i en times tid kom vi til en lysning 
hvor vi kunne se flere bisonokser – 
både én, der gik ude på engen og en 
større, der stod inde i granskoven. 
Vi fik hurtigt kikkerten frem og vo-
vede os også lidt tættere på. 

Da vi var omkring 100 meter fra 
den store bison, kunne vi tydeligt se 
den i kikkerten og se, hvordan den 
gnubbede sig op ad træerne. Den 
virkede meget stor og kraftfuld og 
gav en helt ny oplevelse af den dan-
ske skovnatur.

Skovene og klimaet
Skovene har et stort potentiale for 
at bidrage til gode klimaløsninger. 
Hvilke funktioner mener du, at skov-
bruget særligt kan bidrage med i 
bestræbelserne på at standse klima-
forandringerne?

A - Socialdemokratiet Christian Ra-
bjerg Madsen, Miljøfordfører
Skove er noget af det, der er bedst 
til at binde CO2. Jo flere træer vi 
har i Danmark, jo mere CO2 kan vi 
optage. Derfor er skovbruget afgø-
rende for den danske klimaindsats. 
Hvis vi kan kombinere danskernes 
glæde ved skoven og naturen med 
behovet for en øget klimaindsats, vil 
det jo være rigtig godt. 

Derfor har vi i Socialdemokratiet 
præsenteret en vision om en na-
tional skovfond. For det kan være 
svært at gennemskue, hvilke tiltag 
og organisationer, man skal støtte – 
og om de overhovedet leverer det, 
de lover. 

B - Radikale Venstre Ida Auken, 
Klima-, energi- og miljøordfører
Det er umuligt at undervurdere, 
hvor vigtige skovene er for vores 
kamp mod klimaforandringerne. 
Derfor vil Radikale Venstre plante 
skov på flere hundrede tusinde hek-
tar. Meget landbrugsjord dyrkes i 
dag med tab – eller kun fordi der er 
landbrugsstøtte. Vi kunne med for-
del plante træer her. Samtidig kan 
træer være med til at beskytte drik-
kevandet. 

C - Det Konservative Folkeparti Kata-
rina Ammitzbøll,  
Folketingskandidat
Træer er jo meget vigtige for kli-
maet, fordi de opsamler CO2 fra luf-
ten. Træer er også vigtige for vores 
dyreliv og biodiversitet. 

F - SF Trine Torp, Miljø- og  
fødevareordfører
Skove er fantastiske på mange 
måder. I forhold til klimaet især til 
at opfange CO2 fra atmosfæren og 
lagre det enten i selve træet eller 
i jorden. Hvis vi skal nå netto-nul- 
emissionssamfund i 2050, skal vi 
ikke bare reducere vores udlednin-
ger, vi skal også øge vores optag. 

Teknologisk optag af CO2 er 
endnu ikke rentabelt eller bære-
dygtigt, så indtil videre er skov den 
bedste og mest bæredygtige metode 
– og har mange andre positive ef-
fekter, f.eks på biodiversitet. Træ fra 
skoven indgår i klimaregnskabet ex. 
biomasse, som er en energikilde, 
der er bedre i klimaregnskabet end 
fossile energikilder, og som ved bæ-
redygtig skovforvaltning kan katego-
riseres som vedvarende energi. 

I - Liberal Alliance Carsten Bach,  
ordfører for det grønne
Ligefrem at kunne standse den glo-
bale opvarmning, tror jeg ikke sko-
vene kan klare alene. Men opbyg-
ning og tilbageholdelse af kulstof er 
jo et oplagt virkemiddel, hvor sko-
ven spiller og kommer til at spille 
en meget vigtig rolle på lang sigt. 
På den lidt kortere bane spiller bio-
masse fra skovene også en stor rolle 
i den hurtige udfasning af specielt 
kul fra vores varmeforsyning.
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Skovene har en stor rolle i klimaløsninger ved at kunne binde CO2 fra atmos-
færen.



  
O - Dansk Folkeparti Merete Dea  
Larsen, Byggeordfører
Skovene kommer til at spille en 
endnu større rolle i fremtiden. Vi 
har høstet de lavthængende frugter 
i forhold til drift, forbrug m.m. Hvis 
vi reelt skal være forgangsland frem-
over er det ikke ved at forbyde røde 
bøffer, men ved at bygge klimaven-
ligt. Vores byggeri belaster klimaet 
væsentligt verden over. Her kan vi 
i Danmark sætte en retning og gøre 
os førende hvor det for alvor kan 
batte og gøre en forskel på naturlig-
ste vis. 

V - Venstre Erling Bonnesen,  
Miljøordfører
Jeg er glad for at vi sikrer, at skov-
arealet i Danmark fortsat stiger 
støt og roligt. Nu oppe på over 14 
% skov i Danmark og vi har en mål-
sætning om at komme op på 20-25% 
i fremtiden. Det medvirker til god 

natur og gode klimaløsninger, f.eks. 
oplagring af CO2. I forbindelse med 
vores pakke om multifunktionel 
jordfordeling kan der også nogle ste-
der indtænkes at plante mere skov.

Ø - Enhedslisten Søren Egge  
Rasmussen, Klima- og energiordfører 
Enhedslisten vil øge skovarealet 
med 100.000 ha frem mod 2030, og 
vi vil inddrage kommunerne i hvor 
skoven skal etableres. 80 % af det 
danske landbrugsareal bruges til 
dyrefoder. Af klimahensyn skal an-
tallet af husdyr sættes markant ned. 
Det kan give plads til mere natur, 
mere skov, energiafgrøder og flere 
permanente græsarealer. Vi skal 
både nationalt og globalt øge skov-
arealet, og vi ser gerne at en del af 
dansk klimabistand går til at etab-
lere mere skov.
Å - Alternativet Christian Poll,  
Miljø- og energiordfører

Var jorden et legeme, ville skoven 
være dens lunge. Skovene skaber 
den ilt, vi indånder og binder kul-
stof, som ellers ville være skadeligt 
for vores klima. Skovene spiller 
altså en vigtig rolle i klimakampen. 
Det er én af grundene til, at Alterna-
tivet støtter skovrejsning i Danmark 
og globalt. 

Vi så gerne, at Danmarks statslige 
skove i høj grad blev udlagt som 
urørt skov, så plante- og dyrelivet 
der er tilknyttet skovens økosystem 
kunne få plads til at blomstre. Her-
ved kunne vi ikke bare lagre kulstof, 
men også vende tilbagegangen i bio-
logisk mangfoldighed. Mere skov i 
Danmark og større andel urørt skov 
ville således både være en gevinst 
for klimaet og for biodiversiteten.

Træ i byggeriet

Træ har mange gode egenskaber, 
herunder lagring af CO2 fra luften. 
Hvilke muligheder ser du for øget 
anvendelse af træ i fremtidens klima-
venlige byggeri? 

A - Socialdemokratiet Christian  
Rabjerg Madsen, Miljøfordfører
I Socialdemokratiet arbejder vi for, 
at Danmark skal være et foregangs-
land indenfor cirkulær økonomi. 
Derfor vil vi også undersøge mu-
lighederne for at opdatere byg-
ningsreglementet, så det fremmer 
bæredygtigt byggeri, mindre affald 
og mere genanvendelse i byggeriet. 
Der er ingen tvivl om, at træ er et 
bæredygtigt byggemateriale, der har 
stort potentiale i fremtidens klima-
venlige byggeri.

B - Radikale Venstre Ida Auken, 
Klima-, energi- og miljøordfører
Radikale Venstre ønsker, at halvde-
len af det lave byggeri skal være i 
træ i 2030. Når vi bygger i træ bin-
der vi CO2’en i mange år.

C - Det Konservative Folkeparti  
Katarina Ammitzbøll,  
Folketingskandidat
Der er bestemt meget potentiale for 
at anvende træ i fremtidens byggeri. 
Træ er et bæredygtigt råstof og byg-
gemateriale til forskel fra f.eks be-
ton, og dermed spares fossil energi. 
Derudover kan træ også lagre CO2. 

Det store problem vi især har med 
byggeriet er at over 60 % er fra før 
1980, det er ikke miljøvenligt og bru-
ger for meget energi til opvarmning. 

F - SF Trine Torp, Miljø- og  
fødevareordfører
Jeg mener bestemt, at vi skal øge 
anvendelsen af træ i vores byg-
geri. Byggeri med træ er langt mere 
klimavenligt end byggeri med ma-
terialer som stål og beton. Vi er i 
Danmark rigtig dårlige til at bruge 
træ i vores byggeri sammenlignet 
med vores nordiske nabolande. Med 

skov og træ er der dog en konstant 
afvejning i forhold til, om skoven 
skal bidrage til f.eks. biodiversitet, 
energi, rekreativt område, byggeri 
eller optag og lagring. Det er derfor 
vigtigt, at der skal være en balance 
imellem de forskellige formål og in-
teresser. 

I - Liberal Alliance Carsten Bach,  
ordfører for det grønne
Der vil selvfølgelig være gode mu-
ligheder for i højere grad end i dag 
at anvende træ i fremtidens byggeri. 
Men det skal ske på baggrund af en 

140 SKOVEN 4  2019

Alle politikere ser positivt på at anvende mere træ i byggeriet, som her i Lis-
bjerg Bakker.
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øget efterspørgsel og ikke pga. poli-
tisk detailstyring.
 
O - Dansk Folkeparti Merete Dea Lar-
sen, Byggeordfører
Vi behøver ikke alle bo i træhyt-
ter, men vi ser at muligheden for 
at bygge bygningskonstruktionen i 
træ - også når der bygges højt, er 
i rivende udvikling. Det medfører 
et mindre forbrug af beton og stål 
og dermed en mindre belastning af 
klimaet. Denne udvikling skal vi un-
derstøtte hurtigst muligt. Det er et 
arbejde jeg er i gang med at læse op 
på, og jeg har bragt det op overfor 
ministeren.

V - Venstre Erling Bonnesen,  
Miljøordfører
Træ er et godt og populært byg-
gemateriale og indgår i mange 
varianter i byggerier, ligefra hele 
træhuse til forskellige kombinatio-
ner, tagkonstruktioner, gulve, skabe 
mv. Forskelligheden skal have lov at 
blomstre ud fra hvad dem der byg-
ger husene ønsker.

Ø - Enhedslisten Søren Egge  
Rasmussen, Klima- og energiordfører 
Der skal mere fokus på byggemateri-
alers CO2-belastning. Vi skal i langt 
højere grad bruge træ i nybyggeri 
og ved renoveringer. Bygningsreg-
lement og tilhørende eksempelsam-
ling skal opdateres for at fremme 
træbyggeri og bæredygtigt byggeri. 
Krav om bæredygtighed skal kunne 
skrives ind i lokalplaner, og krav om 
genanvendelse af byggematerialer 
og livscyklusvurderinger skal ind i 
de offentlige udbud.

Å - Alternativet Christian Poll,  
Miljø- og energiordfører
I Danmark er der tradition for, at 
der anvendes energitunge materia-
ler til byggeri. I Alternativet ønsker 
vi at fremme brugen af mere bære-
dygtige materialer, herunder træ, 
som ikke bare har et lavt energifor-
brug i produktion og brug, men som 
også i sig selv kan lagre kulstof, 
så længe huset står. Alternativet 
ønsker at ændre bygningsreglemen-
tet, så beton og tegl i mindre grad 
favoriseres som byggemateriale, og 
der i stedet åbnes op for mere træ i 
dansk byggeri. 

Øget træproduktion 
Danmark er nettoimportør af træ, og 
forbruget er stigende. Det er muligt 
at øge produktionen per hektar i de 
danske skove ved ændrede dyrk-
ningsmetoder og gennem valg af 
træarter ved skovrejsning, mens der 
samtidig tages hensyn til biodiversi-
teten. Synes du det er en god ide at 
øge den danske produktion af træ?

A - Socialdemokratiet Christian  
Rabjerg Madsen, Miljøfordfører
Jeg synes, at der er potentiale i at 
kigge nærmere på modeller, der 
øger produktionen af træ per hek-
tar. I den sammenhæng vil det være 
helt naturligt at finde en model, der 
kan øge den danske træproduktion 
samtidig med, at skovrejsningen bi-
drager til CO2-optag uden at vi går 
på kompromis med biodiversiteten.

B - Radikale Venstre Ida Auken, 
Klima-, energi- og miljøordfører
Ja, det er helt oplagt at øge pro-
duktionen af træ i de danske skove. 
Både af klimahensyn og som en 
redning for nogle af de landbrug, 
som kører med underskud. Radikale 
Venstres løsning er at indføre en 
CO2-afgift på fly og bruge halvdelen 
af provenuet på at rejse skov i Dan-
mark. 

Hvilke dyrkningsmetoder og valg 
af træarter lader jeg trygt eksper-
terne vælge. Mine hensyn er blot, at 
træet skal have et stort CO2-optag, 
og dyrkningsmetoderne skal være 

skånsomme over for vores fælles 
drikkevand.

C - Det Konservative Folkeparti  
Katarina Ammitzbøll,  
Folketingskandidat
Danmark får mere og mere skov, og 
der kommer mere træ i skovene. 
Vi fælder ikke så meget. Det er po-
sitivt. Hvis der er efterspørgsel på 
mere træ, end der kan leveres, kan 
produktiviteten øges. 

F - SF Trine Torp, Miljø- og  
fødevareordfører
Jeg synes, det er vigtigt, at vi får 
mere skov i Danmark. I visse skove 
vil det give mening at øge produk-
tionen af træ, men der er også an-
dre hensyn i forhold til skov. Det er 
en mærkesag for SF, at opfylde den 
nationale skovmålsætning om, at 
skovarealet fra 1989 skal fordobles 
frem til 2064. 

SF foreslår, at der indgås en 
politisk aftale om en forpligtende 
plan, herunder finansiering. Det vil 
kræve, at der rejses mindst 10.000 
hektar/år skov mod ca. 3.000 hektar/
år siden målsætningen blev vedta-
get. Vi vil i SF udlægge 75.000 hek-
tar til urørt skov. Jeg mener, at der 
skal være en divers sammensætning 
af skov i Danmark. Både skov med 
høj produktion af træ per hektar, 
skov med høj fokus på at være et 
rekreativt område samt skov, som 
også får lov til at være naturlig og 
vild.

Politikerne vil gerne øge træproduktionen, samtidig med at andre interesser 
også skal varetages.
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I - Liberal Alliance Carsten Bach,  
ordfører for det grønne
Helt klart ja.

O - Dansk Folkeparti Merete Dea  
Larsen, Byggeordfører
Ja, det synes jeg. Der skal absolut 
være plads til biodiversiteten, men 
jeg mener ikke det ene udelukker 
det andet.

V - Venstre Erling Bonnesen,  
Miljøordfører
Naturligvis skal vi fremme de bed-
ste og mest produktive dyrknings-
metoder, der hvor det er relevant, 
samtidig med, at der stadig set ud 
over landet er en varieret sammen-
sætning af skove med forskellige ar-
ter, sorter mv. Styrkelse af biodiver-
siteten er vigtig, og den prioriterer 
vi f.eks. i urørt skov.

Ø - Enhedslisten Søren Egge  
Rasmussen, Klima- og energiordfører 
Jeg synes vi skal øge træproduktio-
nen først og fremmest ved at øge 
skovarealet. En større del af eksi-
sterende skove skal overgå til natur-
skov, for at sikre biodiversiteten. Så 
der er udsigt til, at Danmark fortsat 
er importør af træ, også selvom 
skovejere bliver dygtigere til pluk-
hugst. 

Å - Alternativet Christian Poll,  
Miljø- og energiordfører
Det er helt centralt at danskprodu-
ceret træ ikke sker på bekostning af 
værdifuld biodiversitet. Jeg mener 
dog, at der er tale om et både-og-
scenario. Vi står i den lykkelige 
situation i Danmark i dag, at vi både 
har mål om at udvide det samlede 
skovareal og om at vende tilbage-
gangen i biologisk mangfoldighed. 

I visse skove skal vi fokusere på 
naturen og stoppe skovdriften (godt 
100.000 hektar). I andre skove og 
nye skovarealer kan vi optimere 
skovdriften og eksperimentere 
med dyrkningsmetoder og træarter 
(minimum 400.000 hektar). På den 
måde får vi både mere danskprodu-
ceret træ og en rigere biodiversitet. 
Foretager vi de rigtige prioriteringer 
og investeringer, tror jeg, at vi kan 
lykkes med at balancere hensynet 
mellem klimavenlig træproduktion 
og biodiversitet. 

Alle politikere ser gerne at skovarealet forøges.

Skovrejsning 
Danmarks Nationale Skovprogram 
fra 2018 har en målsætning om at 
skovlandskaber dækker 20-25% af 
Danmarks areal inden udgangen af 
det 21. århundrede. Hvad vil du gøre, 
for at vi kan nå målet?

A - Socialdemokratiet Christian  
Rabjerg Madsen, Miljøfordfører
I Socialdemokratiet arbejder vi ben-
hårdt på at øge skovlandskabernes 
dækning i Danmark. Vi har en vision 
om, at skov og træer igen skal fylde 
i det danske landskab. Derfor vil vi 
oprette en national skovfond. Skov-
fonden skal finansiere opførelsen af 
ny skov i Danmark. Vi forslår også, 
at der etableres mere bynær skov. I 
tillæg hertil vil vi også rigtig gerne 
have meget mere urørt skov i Dan-
mark til gavn for biodiversiteten. 
Konkret foreslår vi, at Danmark skal 
have 75.000 hektar urørt skov. 

B - Radikale Venstre Ida Auken, 
Klima-, energi- og miljøordfører
Radikale Venstres skovfond, hvor 
flytrafikken får en afgift for hvert 
ton CO2, der udledes, og vi samtidig 
planter en masse skov i Danmark. Vi 
skal opkøbe den dårlig landbrugs-
jord for i stedet at plante skov. Det 
er også en mulighed, at vi mod kom-
pensation tinglyser nogle områder 
til skovbrug. På den måde sikrer 
vi øget kulstofoptag samt masser 
produktion til det øgede danske 
træforbrug.

C - Det Konservative Folkeparti  
Katarina Ammitzbøll,  
Folketingskandidat
Ca. 14.5 % af Danmarks areal er 
dækket af skov. Det er allerede en 
del og det skal øges med 5-10%. Jeg 
vil først og fremmest få afdækket, 
hvem er de mange interessenter i 
skov og have et dialogforum om-
kring udvikling af en strategi. Skov 
er ikke bare skov, og der vil være 
flere hensyn at tage og problematik-
ker omkring, hvor skovudvidelsen 
skal finde sted. Det er vigtigt at 
uvildige ekspert er med til at råd-
give strategiudvikling og monitere 
udmøntningen. 

F - SF Trine Torp, Miljø- og  
fødevareordfører
SF vil gerne indgå en politisk aftale 
om en forpligtende plan, herunder 
finansiering, for at opfylde skovmål-
sætningen tilbage fra 1989. Det vil 
betyde, at i 2064 vil 25 % af Dan-
marks areal være dækket af skov. 

Vi ønsker i SF, at der årligt afsæt-
tes en grøn milliard til skov, vild na-
tur og til at beskytte dyre- og plan-
teliv. SF vil vedtage en ny klimalov 
med høje ambitioner og bindende 
mål, som sikrer, at vi hvert eneste 
år bliver grønnere og grønnere. Da 
skov er et godt redskab inden for 
klimaløsninger, så kan vedtagelsen 
af en ny klimalov også medvirke 
til, at vi får et øget skovareal i Dan-
mark.
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Politikerne mener at biomassen har betydning i energiforsyningen, men flere 
tager forbehold for hvor meget den bør fylde, især på lang sigt..

I - Liberal Alliance Carsten Bach, ord-
fører for det grønne
Fortsat politisk fokus på rammevil-
kår for skovbruget, så bundlinjen 
stadig kan forblive positiv, herunder 
f.eks. lettelse af produktionsjords-
beskatningen.

O - Dansk Folkeparti Merete Dea Lar-
sen, Byggeordfører
Jeg har ikke den konkrete løsning, 
men jeg tænker at det må være til 
at finde en løsning hvis man tænker 
totaløkonomien over flere år. Mere 
konkrete tiltage ser jeg gerne på.

V - Venstre Erling Bonnesen,  
Miljøordfører
Vi skal fortsat have mere skov i 
Danmark. Vi understøtter f.eks. igen-
nem de støtteordninger, der er til 
skovrejsning.

Ø - Enhedslisten Søren Egge  
Rasmussen, Klima- og energiordfører 
Både stat, kommuner, fonde og 
private skal være med til at øge 
skovarealet. Jeg ser gerne at vi 
tæller rent skovareal og ikke skov-
landskaber, hvor arealer uden skov 
tæller med. Vi er bagud med at øge 
skovarealet for at nå målet i år 2100. 
Derfor har Enhedslisten i folketinget 
foreslået at øge skovarealet. Efter 
valget vil vi igen tage initiativer til 
at øge skovarealet.

Å - Alternativet Christian Poll,  
Miljø- og energiordfører
Danmark er - sammen med Bangla-
desh - det mest intensivt dyrkede 
land i verden, og det har store 
konsekvenser for både natur, miljø 
og klima. Alternativet mener at land-
bruget skal levere kvalitet fremfrem 
kvantitet. 

Derudover skal landbruget be-
slaglægge en mindre del af det 
danske areal end i dag. Derfor øn-
sker vi, at dansk landbrug i højere 
grad skal producere plantebaserede 
fødevarer, hvilket betyder at korn-
produktionen til dyr optager mindre 
plads. Samtidig ønsker vi at udtage 
lavbundsjorder i landbrug fra inten-
siv drift og omlægge til natur - her-
under skov. Det er en af de centrale 
løsninger i Danmarks bidrag til at 
afhjælpe klima- og biodiversitetskri-
sen. 

Biomasse til energi 
Sol og vind anses af mange som 
fremtidens grønne energi, men de 
kan ikke stå alene. Hvordan ser du 
biomassens rolle i fremtidens energi- 
og transportløsninger? 

A - Socialdemokratiet Christian  
Rabjerg Madsen, Miljøfordfører
I Danmark har biomassen spillet en 
afgørende rolle for energisektorens 
hurtige omstilling væk fra olie, kul 
og gas. Biomassen har været en 
klimahelt. Og vi skal sikre ro om de 
allerede foretagne investeringer. 

Men vi skal begrænse anven-
delsen, så biomasse ikke bliver et 
problem for elektrificering, som er 
så nødvendig for den langsigtede 
omstilling. Fremadrettet er det 
derfor vigtigt at målrette biomasse-
forbruget til de steder, hvor vi kan 
fortrænge mest muligt af de fossile 
brændsler. F.eks. som biobrændstof 
i flytransporten.

B - Radikale Venstre Ida Auken, 
Klima-, energi- og miljøordfører
Nu er biomasse jo mange forskel-
lige ting, men når vi taler træpiller 
og flis er jeg skeptisk. Jeg tror, at 
der kommer et meget stort pres på 
biomassen i fremtiden når resten af 
Europa – ligesom vi har gjort – be-
gynder at bygge biomasseværker. 
Det er ikke den vej jeg ønsker at gå.

C - Det Konservative Folkeparti  
Katarina Ammitzbøll, 
Folketingskandidat
Meget vigtigt. Der er ny innovation, 
der gør at man udvikle kulbrinter af 

biomassen, tilføre brint og derved 
skab methangas. Det kan anvendes 
til også den tunge transport, som 
ikke kan køre, flyve eller sejle på 
el. Det haster med at få den tunge 
transport gjort grøn. 

F - SF Trine Torp, Miljø- og  
fødevareordfører
Sol- og vindenergi er som vedva-
rende energikilder enormt vigtige 
for at opnå en energiforsyning, som 
er bæredygtig. Men sol og vind er 
svingende energikilder. Biomasse vil 
kunne fungere som en reserve og 
blive brugt i de perioder, hvor ener-
gikilder som sol og vind svigter. Der 
findes også andre energikilder som 
geotermi og varmepumper, som har 
tilsvarende fordele. 

Et fleksibelt energisystem er 
uhyre vigtigt, så vi sikrer en kon-
stant forsyning, og det tror jeg, at 
biomasse kan være med til at sikre. 
Biomasse også i stigende grad bi-
drage til at øge transportsektorens 
bæredygtighed.

I - Liberal Alliance Carsten Bach,  
ordfører for det grønne
Ligefrem at kunne standse den glo-
bale opvarmning, tror jeg ikke sko-
vene kan klare alene. Men opbyg-
ning og tilbageholdelse af kulstof er 
jo et oplagt virkemiddel, hvor sko-
ven spiller og kommer til at spille 
en meget vigtig rolle på lang sigt. 
På den lidt kortere bane spiller bio-
masse fra skovene også en stor rolle 
i den hurtige udfasning af specielt 
kul fra vores varmeforsyning.
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• Træfældning
• Stubfræsning
• Brænde

Vi udfører skov- og anlægsarbejde 
– både små som store opgaver

• Græsslåning
• Plantning
• Manuel renholdelse

v. Peder Greve
E-mail: pjgreve@mail.dk 

Nørreballevej 5, Horne
5600 Faaborg

O - Dansk Folkeparti Merete Dea  
Larsen, Byggeordfører
Jeg mener det er svært at sætte en 
specifik løsning på nutiden og frem-
tidens udfordringer. Der udvikles 
og forskes konstant, og vi må ikke 
lægge os mere fast på en “rigtig” 
løsning end den kan justeres efter-
hånden som vi bliver klogere. 

V - Venstre Erling Bonnesen,  
Miljøordfører
Biomassen i bred forstand er en 
vigtigt del af fremtidens energi- og 
transportløsninger. Det ses bl.a. helt 
konkret ved iblanding af biobrænd-
stof. Biogas udbygges også i disse 
år og der skal fortsat udvikles på 
området, så vi bedst muligt udnyt-
ter biomassen fremover. 

Ø - Enhedslisten Søren Egge  
Rasmussen, Klima- og energiordfører 
I Enhedslistens klimaplan skal der 
etableres 100.000 ha energiskov 
frem mod 2030. Det vil dække ca. 
20 % af vores nuværende biomasse-
forbrug til energiformål. Vi har brug 
for biomasse til at sikre at energi-
produktionen hænger sammen. Vo-
res klimaplan er udelukkende base-
ret på dansk produceret biomasse. 
Geotermi og varmepumper skal 
erstatte den importerede biomasse. 

Der ligger en stigende konflikt i 

at vi både ønsker mere træ til byg-
geriet og biomasse til energiformål, 
samtidig med at hensyn til biodi-
versitet skal imødekommes. Vi kan 
bedst imødekomme alle ønsker ved 
en markant øgning af skovarealet.  
 
Å - Alternativet Christian Poll,  
Miljø- og energiordfører
I Alternativet ser vi biomassen som 
en overgangsløsning på vej mod 100 
pct. vedvarende energi. Vi mener, at 
biomasse ikke bør fylde mere end 
10-20 pct. af energiproduktionen i 
2030. Jeg mener, at vi bør handle 
med omhu med biomasse, så den 
ikke bliver "den nye olie", når ver-
den de kommende årtier skal om-
stille fra fossil energi. 

Biomassen skal tænkes ind i det 
danske energisystem i balance med 
de andre vedvarende energiteknolo-
gier og under hensyn til både klima, 
miljø og biodiversitet. Vindenergien 
vil i mange år være den domine-
rende energiform, sol og geotermi 
vil komme stærkere og stærkere 
ind, og biomassen vil have sin rolle 
– især i overgangsperiode frem til 
2050-60, hvor energi altovervejende 
vil være produceret uden forbræn-
ding.

Politikerne er generelt positive over 
for skovene.
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Tårnet i bøgeskoven
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Et kæmpe ståltårn har rejst 
sig i Gisselfelds skove. 

Udsigtstårnet er opført af 
firmaet bag Danmarks  
største trætopbane. Det 
forventes at blive en stor 
turistattraktion for  
Sydsjælland.

Fra toppen er der en flot 
udsigt over skov til alle  
sider.
Når man kører på Sydmotorvejen 
ser man noget usædvanligt lige før 
afkørslen til Næstved: Et stort skelet 
af rustfarvede stålrør hæver sig op 
over bøgeskoven. 

Kort efter afkørslen drejer man 
fra til Camp Adventure Park og 
sætter bilen på den store parke-
ringsplads. Parken driver Danmarks 
– efter sigende – største trætopbane 
med 10 forskellige ruter, en svæve-
bane samt en indendørs klatrehal. 

Tårnet er en helt ny attraktion. 
Det åbnede 31. marts og ligger lidt 
længere inde i skoven. Man kommer 
dertil via en træbro hen over en 
slugt med den rislende Brødebæk ti 
meter nede. Herefter går man ad en 
lang plankesti – boardwalk på nu-
dansk – gennem bøgebevoksninger 
af forskellig alder og forbi nogle af 
trætopbanerne.

Efter 900 m aner man noget stort 
gennem trækronerne, og lige pludse-
lig står man for foden af tårnet der 

rejser sig 45 meter op. Tårnet rager 
et godt stykke op over trækronerne, 
men tyngden blødes op på flere 
måder:

Det er ikke et massivt bygnings-
værk fordi det er opbygget af stålrør 
man kan se igennem. Rørene er la-
vet af cortenstål som er rustfarvede 
og ikke stikker voldsomt ud i natu-
ren. Tårnet har en elegant, svungen 
form omtrent som et timeglas der er 
smallest på midten. 

Denne form er ikke kun valgt af 
æstetiske grunde, det er også tek-
nisk en meget stabil konstruktion 
som klarer kraftige vindpåvirknin-
ger i alle retninger. Og ikke mindst 
åbner det for en meget bred udsigts-
platform på toppen.

Spiraliserende rampe
For det er nemlig også meningen at 
man skal gå op i tårnet. Plankestien 
fra skoven fortsætter op i en lang 
spiraliserende rampe på indersiden 
af tårnet med 12 cirkelslag. Rampen 
er beklædt med brædder af eg fra 
Gisselfeld og Bregentved skovdi-
strikter.

Der er 650 m til toppen. Der er 
god tid til at nyde skoven og se ud 
på de 70-årige bøgetræer. Udsigten 
ændrer sig løbende efterhånden 
som man går opad, og man kan se 
både ind i tårnet og se gennem kon-
struktionen ud på den omgivende 
skov.

Som en særlig finesse er det lyk-

kedes at bevare tre træer inde i 
tårnet, og træernes grene går helt 
ud til rækværket. Sidst i marts kan 
man stå og mærke på de tykke 
blomsterknopper, senere på året vil 
man have nærkontakt med blomster, 
blade og frugter. For både børn og 
voksne er det en spændende vinkel 
på denne måde at komme tæt på 
træernes liv.

I en højde af 27 m er man ud for 
toppen af træerne, og nu åbner der 
sig pludselig en udsigt hen over 
trækronerne. Men der er stadig 18 
højdemeter tilbage inden det slutter 
med den store platform 45 meter 
over jorden. 

Tårnet står på en bakke der er 
90 meter høj, så man står 135 meter 
over havet. Det er det højeste til-
gængelige punkt på Sjælland, 9 me-
ter højere end Gyldenløves Høj på 
Skjoldenæsholm med 126 meter.

Tårnet står midt i Denderup 
Vænge som er knapt 500 ha. Man 
ser skov hele horisonten rundt og 
er lige ved at føle sig hensat til et 
stort skovlandskab i Sverige eller 
Tyskland. Illusionen er næsten kom-
plet, men langt væk aner man nogle 
marker, og mod nordøst kører små 
”legetøjsbiler” på motorvejen. 

Fristes man til at kigge nedad på 
den udvendige side giver det et sug 
i maven. For på grund af tårnets 
konstruktion ser man kun skovbun-
den og ikke fundamenterne. Skulle 
der være problemer med at hånd-

Turen starter med en træbro som fører over Brødebækken. Der er anlagt en 900 meter lang plan-
kesti ud til tårnet.
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Camp Adventure Skovtårn blev officielt indviet af Lars Løkke Rasmussen. 
Statsministerens interesse for tårnet hænger måske sammen med at han er op-
stillet i Køgekredsen. Til højre står Jesper Mathiesen.

Fra platformen i toppen er der udsigt over Denderup Vænge på 500 ha. I klart 
vejr kan man se tårne i København, Øresundsbroen og Turning Torso i Malmö.

tere højden hjælper det måske at 
vende blikket mod den indvendige 
side og de tre bøgetræer.

Efter at have nydt udsigten går 
det samme vej ned ad spiralen. Tu-
ren tilbage til udgangspunktet går 
ad en anden, 900 meter lang planke-
sti gennem et flot, kuperet landskab. 
Man passerer slugten med Brøde-
bækken og sletter i bunden af dalen, 
og der er tre udsigtsplatforme. 

Hele turen er på 3.200 m og vil 
tage 1½-2 timer. Små skilte på plan-
kestien gør det muligt at holde øje 
med hvor langt man er nået.

Stor attraktion
Det er en fin spadseretur i et smukt, 
kuperet skovterræn, et spektakulært 
tårn midt i skoven og en flot udsigt 
over Midtsjælland hvor man i godt 
vejr kan se helt til Øresundsbroen. 
Men hvorfor skal naturen belemres 
med 600 tons rustne stålrør – det 
ligger meget langt fra bøgeskovens 
anemoner og fuglesang?

Det enkle svar er at det vil være 
en attraktion for friluftslivet, og det 
kan blive et vartegn for hele Syd-
sjælland. 

Camp Adventure tiltrækker tu-
sindvis af gæster til de 10 klatreba-
ner. Men der er brug for flere tilbud 
så der er noget til hele familien. Nu 
kan man klatre, gå op i tårnet eller 
nyde naturen, og alle får en god dag 
i frisk luft.

Ejeren af Camp Adventure, Jesper 
Mathiesen, har besøgt naturparker 
og sportsanlæg i mange lande for at 
få inspiration. 

- Mange parker har udsigtstårne, 
siger han, men de bruger de fleste 
ressourcer på plankestien og ikke 
nær så meget på tårnet. Der er ikke 
nogen der har et så markant anlæg 
som vi har.

Erfaringerne fra udlandet viser 
at et tårn som dette kan tiltrække 
mange besøgende. Der er et eksem-
pel fra Tyskland i et område med 
et befolkningsunderlag svarende til 
Sjælland inden for 1½ times kørsel. 
De har 250.000 besøgende om året. 

Hertil kommer muligheden for at 
tiltrække turister som er på vej fra 
Tyskland til Sverige eller omvendt – 
Sydmotorvejen er som nævnt inden 
for synsvidde.

Turisme er blevet en vigtig akti-
vitet i områder på afstand af større 
byer. Adventure Park kan blive 
centrum for lokale hoteller, restau-
ranter, butikker mv. på Sydsjælland. 
Ved indvielsen var borgmesteren for 
Faxe Kommunen og direktøren for 

Visit Sydsjælland og Møn da også 
begejstrede.

Tårnet har vakt betydelig inte-
resse i ind- og udland med omtale 
på mange turisthjemmesider, tids-
skrifter som Time Magazine og Der 
Spiegel, samt tv-stationer som CBS. 
Og det har fået flere designpriser, 
bl.a. ICONIC Award fra det tyske 
designråd.

Camp Adventure har planer om 
flere aktiviteter, bl.a. overnatning i 
luksustelte i skoven, konferencecen-

ter, restaurant, dyrepark og klatre-
tårn. 

Anlægget omkring Skovtårnet er 
heller ikke færdigt. Der var planer 
om at plankestien gennem skoven 
skulle placeres i 20-30 meters højde, 
men økonomien gjorde at der i før-
ste omgang blev valgt den enklere 
løsning med en sti i skovbunden.

Udleje af skoven
Mange i omverdenen er begejstrede, 
men hvad er der i det for skoven?
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På de fleste ejendomme kom-
mer det meste af omsætningen fra 
vedproduktion. Men friluftsliv får 
stigende betydning, og her er der 
altså mulighed for indtægter ved at 
udleje noget af skoven til intensivt 
friluftsliv. 

– Vi har ikke noget med driften 
at gøre, siger godsforvalter Jens Ri-
som fra Gisselfeld Kloster som ejer 
skoven. Vi udlejer et mindre område 
til Camp Adventure og får en beta-
ling for det, og vi kan stadig dyrke 
skoven.

Det er en ret lille del af den store 

Denderup Vænge der anvendes til 
skovtårn og trætopbaner. Måske vil 
resten af skoven være mere rolig 
når de fleste skovgæster er koncen-
treret inden for et lille område.

- Gisselfeld har ikke været inddra-
get i opførelsen, siger Jens Risom, 
men jeg har hjulpet med diverse 
ansøgninger. Her vil jeg godt takke 
skovrider Claus Jespersen fra Na-
turstyrelsen som har gjort en god 
indsats for at skubbe projektet igen-
nem – det er jo et stort byggeri inde 
i en fredskov.

Fakta om tårnet

Tårnets officielle navn: Camp  
Adventure Skovtårn

Aktører
Bygherre: Camp Adventure
Arkitekt: Tue Foged,  
EFFEKT Arkitekter
Ingeniør: Arup
Hovedentreprenør: Levi Jensen
Stål: Tata Steel i England, leveret 
gennem Sanistål
Montage: Stål og Design, Næstved
Fundamenter: KW Betonteknik
Ideen til tårnet udviklet i 2014-16, 
første spadestik: 3. maj 2018, ind-
viet 30. marts 2019.

Dimensioner
Højde: 45 meter
Diameter: 14-28 meter, afhængigt 
af højde over jorden.
Vægt: 600 tons
Cirkelslag: 12 stk
Fundamenter: 18 plinte med hver 
12 indstøbningsbolte som er  
placeret med stor præcision i  
3 dimensioner.

Stålrør
Selve tårnet består af rør af corten 
som er stål med kobber, nikkel og 
chrom. Corten er en rusttræg og 
vejrbestandig ståltype. Når corten 
udsættes for vind og vejr, dannes 
der ret hurtigt et rustlag som ned-
sætter gennemtæringen med helt 
op til 8 gange i forhold til blødt 
stål. Corten anvendes til bl.a. broer, 
skulpturer, ledningsmaster, skibs-
containere og jernbanevogne.

Stålrørene er længdesvejsede og 
varmformede. Tårnet er under opfø-
relsen opdelt i tre etager på hver 15 
meters højde. Hver etage består af 
18 præfabrikerede sektioner, som er 
fremstillet i Polen, og sektionerne er 
derpå svejset sammen på stedet.

Rampe
Rampen er opbygget af 164 stålele-
menter på omkring 4 meters længde 
og en vægt på i snit 2,5 tons. Ele-
menterne har varierende radius 
og er alle forskellige. Den samlede 
længde er 650 meter, og rampens 
stigning er i snit 7,5%.

På hvert element er monteret et 
bærende bjælkelag, og på bjælkerne 
er monteret brædder af egetræ. På 
undersiden er monteret en tynd cor-
tenplade af æstetiske grunde. 

Oversiden af rampen består af 
7.750 brædder af PEFC-certificeret 
egetræ fra Gisselfeld og Bregentved, 

Kigger man ud over ydersiden af tårnet ser man ikke fundamenterne og kan 
føle det som om man svæver over skovbunden.

Turen tilbage til start går ad en anden plankesti med bl.a. udsigt til Brødebækken.

FRILUFTSLIV
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Tårnet hviler på 18 punktfundamen-
ter.

Inde i tårnet er bevaret tre bøgetræer på omkring 70 år. Ved indvielsen d. 30. 
marts var det muligt for alle at få et førstehåndsindtryk af de tykke blomster-
knopper som var tæt på at springe ud.

På afstand tænker man at de lange 
lodrette stålrør der går fra jord til top 
er krumme. De er faktisk rette, men 
roteret 120 grader.

i alt 45 m3 skåret træ svarende til 
ca. 140 m3 råtræ.

Geometrisk form
Tårnet er formet som en hyperbolsk 
paraboloide. 

Det er i arkitekturen den matema-
tiske betegnelse for en sadelformet 
tagkonstruktion. Fordelen er at 
enhver kraft, der påvirker fladen 
vinkelret, kan optages af trækkræf-
ter i selve fladen. Dermed er det 
muligt at konstruere et stift tag med 
stor spændvidde af en relativt tynd 
membran og helt uden bærende 
spær. 

Disse egenskaber udnyttes her, 
blot med en lodret konstruktion. 
Tårnet er derfor meget stabilt, og 
målepunkter flere steder i skoven 
viser at det står fast.

Camp Adventure 
Entre ved bestilling på nettet: Tår-
net: 125 kr. Klatrepark: 100-300 kr, 
afhængigt af alder. 25 kr mere ved 
køb på stedet.

Adresse: Denderupvej 9A, 4690 
Haslev. Der er ikke adgang direkte 
fra Næstvedvejen – man skal dreje 
ind på Denderupvej og derefter ad 
en nyanlagt grusvej til P-pladsen.

Camp Adventure er grundlagt i 
2013. Efter sigende Danmarks stør-
ste klatrebane med den længste 
svævebane og 10 trætopbaner. Der 
var i 2018 18.000 besøgende. 
www.campadventure.dk

Om byggeriet
Tårnet har stillet usædvanlige krav til flere af aktørerne:

Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert.
Jacob Jensen fra hovedentreprenør Levi Jensen.

Det kommer aldrig til at ske, vi kigger på det.
Godsforvalter Jens Risom, Gisselfeld Kloster.
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Alle skoventreprenøropgaver udføres

Besøg os på
 www.jjskovservice.dk

JJ Skovservice
v/Jens Johansen

Vadet 2  . DK 4660 St. Heddinge

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

mobil +45 20 45 82 02

FRILUFTSLIV



150 SKOVEN 4  2019

Poppen Skovservice
Ved Arne Jørgensen

Maskinskovning, udkørsel, 
køb af træ samt køb af flis træ

Tlf.: 20 40 49 97
poppenskovservice@gmail.com
Allindelillevej 3 • 4100 Ringsted

Træ i Byggeriet
Ny forening

Taasinge Elementer, Frøslev Træ, 
Superwood, Palsgaard Spær, Scandi 
Byg og Lilleheden Limtræ er blandt 
de trævirksomheder som har stiftet 
foreningen Træ i Byggeriet den 28. 
marts. 

- Der er brug for et nyt netværk 
som løfter fanen højt for mere træ 
i byggeriet. Nogen der ser det med 
kommercielle øjne.

Det siger Martin Tholstrup der 
er adm. direktør for Taasinge Ele-
menter og idemageren til den ny for-
ening. Han peger på at træbyggeri 
ikke kun er sommerhuse og skure 
– det er også etagebyggeri, industri-
byggeri, sportshaller og broer. Han 
nævner som eksempler Mjøstårnet i 
Norge på 18 etager og HoHo Haus i 
Østrig på 24 etager som bliver fær-
digt til efteråret.

Træ i Byggeriet har tre mål:
- Befolkningen og branchen skal 
have større viden om træets egen-
skaber. For hver kubikmeter træ i 
byggeri spares atmosfæren for 2 ton 
CO2.

- Det skal være muligt at bygge 
højhuse i træ; i øjeblikket må man 
kun bygge fire etager i rent træ i 
Danmark. 

KORT NYT

- Købere af klimavenlige huse skal 
betale mindre skat – svarende til 
grøn afgift ved biler.

Foreningen betegner træ som 
verdens mest klima- og miljøvenlige 
byggemateriale. Klimabelastningen 
halveres ved at bruge træ i den bæ-
rende konstruktion frem for beton. 

På verdensplan står fremstilling 
af byggematerialer for 10-15% af den 
samlede udledning af CO2. Det sva-
rer stort set til udledningen af CO2 
fra brændstof i biler, fly og skibe.

Bygningsreglementet regulerer 
kun energiforbrug til opvarmning 
og drift af huse. Men der mangler 
krav om hvor meget energi der må 
bruges til at fremstille byggemate-
rialerne og opføre bygningen. 

Baggrunden for den nye forening 
er at der er medlemsorganisationer 
som er bundet af også at skulle va-
retage andre branchers interesser. 
Stifterne af den ny forening ønsker 
derfor frihed til at arbejde for en 
mere grøn byggebranche hvor træ 
bliver anvendt i højere grad.

Kilder: www.dagensbyggeri.dk, 
www.wood-supply.dk, www.fyens.dk 

Miljøvaredeklaration 
For anvendelse af træ i  
byggeriet

Mange vil gerne anvende træ i byg-
geriet, fordi træ har mange positive 
miljøegenskaber og sikrer en høj 
grad af bæredygtighed. Men det kan 
være vanskeligt og tidskrævende 
at fremskaffe en tilstrækkelig doku-
mentation.

Derfor udvikler Træinformation 
og Træ.dk nu otte EPD’er. De skal 
dække de mest almindelige træpro-
dukter til konstruktionsformål: savet 
og høvlet konstruktionstræ af dansk 
og nordisk oprindelse, samt limtræ, 
LVL, CLT og OSB.

EPD er den engelske forkortelse 
for miljøvaredeklaration, som be-
skriver et produkts miljøpåvirknin-
ger. Det gør det muligt at sammen-
ligne forskellige materialer og er 
udgangspunkt for beregning af byg-
ningers samlede miljøpåvirkning. 

EPD’erne vil omfatte livscyklus-
faser vedr. produktion og bortskaf-
felse efter endt brug. Brugsfasen er 
udeladt for at holde kompleksiteten 
og antallet af variable nede. 

EPD’erne bliver tredjepartsverifi-
cerede, så der er garanti for, at data 
er rigtige og efterprøvede. De skal 
være frit tilgængelige og gratis at 
anvende for alle. 

Ved at lave nationale branche-
EPD’er undgår de enkelte aktører at 
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Øget anvendelse af træ i byggeriet 
kan bidrage med betydelige bespa-
relser i det nationale klimaregnskab, 
hvor produktionen af byggematerialer 
står for omkring 10-15 procent af Dan-
marks samlede CO2-udledning. 

investere i egne EPD’er. Det giver 
god mening at udvikle et standard-
materiale, da konstruktionstræ er et 
meget ensartet produkt.

EPD’er kan bruges i DGNB, som 
er en certificeringsordning for bæ-
redygtigt byggeri. EPD’er bliver 

formentlig centrale i den frivillige 
bæredygtighedsklasse i Bygnings-
reglementet, som bygge- og bolig-
ministeren arbejder på. EPD’er vil 
også indeholde data som kan indgå i 
Bygningsreglementet.

Konsulentvirksomheden Force 

Technology skal udarbejde 
EPD’erne, og de forventes klar i slut-
ningen af 2019. Projektet er støttet 
af Træfonden og TUUF (Træets Ud-
dannelses- og Udviklingsfond).

Kilde: Træinformation

NHS Maskinfabrik A/S · Bergsøesvej 6 · 8600 Silkeborg · Tlf.: 87 20 65 00       Se mere på www.nhs-flishugger.dk

NHS flishuggere kan imødekomme ønsker og 
behov fra den mindre anlægsgartner til den store 
skov-entreprenør – og vi ekspederer 99% af vores 
slid- og reservedele fra dag til dag!

NHS flishuggere giver dig:
• Et indtrækssystem helt i særklasse
• En fliskvalitet som ligger i absolut top
• Et stort udstyrs- og variant program
• Høj brugervenlighed
• Unik driftsikkerhed
• Lavt effekt- og dermed lavt brændstofforbrug
• Enkel og nem vedligehold
• Lang holdbarhed

100% dansk produceret

Pris til CLT udvikler
Østrigsk professor

Et af de bedste tegn på at en ny tek-
nologi er blevet anerkendt kommer 
når en af grundlæggerne tildeles 
en stor hæderspris. Den østrigske 
professor Gerhard Schickhofer som 
er 56 år har modtaget den svenske 
Marcus Wallenberg pris på 2 mio. 
kr. for sit arbejde med forskning og 
videnformidling af CLT tømmers 
egenskaber.

CLT tømmer – krydslamineret 
tømmer – laves af 3-7 lag planker 
der ligger vinkelret på hinanden og 
limes sammen. CLT tømmer kan 
have dimensioner op til 20 m x 4 m 
og tykkelse efter ønske. CLT tømmer 
har stor stabilitet, gode styrkeegen-
skaber og kan optage store belast-
ninger.

Schickhofer blev i 1994 ph.d. på 
en afhandling om flerlagede træ-
konstruktioner som kort efter blev 
prisbelønnet. Han fortsatte med 

udvikling af CLT, som blev officielt 
godkendt i Østrig i 1998. 

Han stod bag de første nationale 
retningslinjer som blev publiceret i 
2002, og det medførte at CLT kunne 
godkendes i fleretageshuse. Han 
blev i 2004 professor og leder af 
instituttet for tømmerteknik og træ-
teknologi ved Teknisk Universitet i 
Graz.

Schickhofer har stået for de 
videnskabelige og ingeniørmæs-
sige bidrag der kræves for at stan-
dardisere udviklingen af CLT og 
muliggøre dets anvendelse som 
byggemateriale. Han har sørget for 
at omsætte videnskabelige resulta-
ter til praktisk anvendelse, og hans 
brugervenlige håndbøger og pro-
gramværktøj har en stor indflydelse 
i praksis.

Kilde:Pressemeddelelse
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Nyt om pesticider
Reglerne for anvendelse af 
nogle pesticider er ændret.

Flere midler har fået 
skærpet risikosætningerne.

Denne artikel er baseret på indlæg 
ved temadag om planteværn d. 4. 
marts 2019 på Overdrevskroen ved 
Ringsted, arrangeret af Paul Christen-
sen fra PC Consult.

Artiklen omtaler ændringer i for-
hold til forrige år. For en fuldstændig 
omtale af alle regler henvises til eti-
ketten på midlerne. Red.

Flere midler vil ændre navn de kom-
mende år. Det skyldes at flere af de 
store producenter er fusioneret eller 
er blevet opkøbt. 

Det har medført at producenterne 
har handlet rettighederne til en del 
produkter med hinanden. Det er 
sket dels for at få en hensigtsmæs-
sig portefølje, dels efter krav fra 
konkurrencemyndighederne.

HERBICIDER
Accurate
Metsulfuron-methyl
Accurate er godkendt til mindre 
anvendelse i nordmannsgran. Der 
findes et andet middel med samme 
aktivstof – Nicanor SG – som ikke 
længere må anvendes til juletræer. 
Måske godkendes det senere.

Accurate tager de fleste tokimbla-
dede planter. Det kan blandes med 
Primus eller Saracen hvis der også 
findes burresnerre på arealet. Det 
bør ikke blandes med midler inde-
holdende glyphosat, da der er stor 
risiko for svidninger. Det er det bil-
ligste middel af alle med 43 kr/ha.

Det betegnes meget giftig for 
vandlevende organismer. Det gæl-
der også grøfter, og man skal være 
opmærksom på vaskepladser hvis 
vaskevandet kan løbe ned til våd-
områder.

Agil 100 EC
Propaquizafop
Agil er godkendt til mindre an-
vendelse til bekæmpelse af græs 
i juletræer og klippegrønt. Det fik 
for et par år siden skærpet risiko-

sætningerne kraftigt med hensyn 
til luftveje, øjne, mistanke om kræft 
og vandlevende organismer. Agil er 
halvdyrt – 425 kr/ha.

Focus Ultra
Cycloxydim
Focus Ultra er godkendt til mindre 
anvendelse til bekæmpelse af græs i 
juletræer og klippegrønt, løvtrækul-
turer og læhegn. Det er det bedste 
middel mod græs i etableret løvtræ-
kultur. Også her kom der for et par 
år siden skærpede risikosætninger.

Der skal anvendes Dash sprede-
middel, og det gør en behandling 
ret dyr – 580 kr/ha.

Matrigon 72 SG
Clopyralid
Matrigon anvendes mod kurvblom-
strede arter i skovkulturer. Efter af-
tale med firmaet tilsættes ikke olie, 
da midlet kan være aggressivt over 
for nyudsprungne nåle. Virkningen 
er i nogle tilfælde ringere ved op-
blanding med græsmidler som Fo-
cus Ultra. 

Matrigon sælges som granulat. 
Den flydende vare er udgået, og fir-
maet overvejer en ny formulering. 
Hvis den kommer bør man under-
søge om den nye formulering frem-
kalder skader på nye nåle.

Matrigon er i den billige halvdel 
med 375 kr/ha.

Pistol
Diflufenican + glyphosat
Pistol anvendes til ukrudtsbekæm-
pelse i juletræer, skovbrug, læhegn, 
udyrkede arealer og mange andre 
steder. Det er en meget bred anven-
delse, men Pistol er også meget dyrt 
– 1178 kr/ha.

Godkendelsen skulle være fornyet 
i december 2018, men det er ikke 
sket. Lagre af Pistol skal bruges op 
inden 16. juni 2020.

Pistol er solgt til et andet firma 
som vil markedsføre det under et 
nyt navn. Anvendelsesområderne 
for det ”nye” middel kendes ikke.

Primus / Saracen
Florasulam

Der er stadig et rimeligt udvalg af bekæmpelsesmidler til skovbrug og jule-
træer, men der er risiko for at flere midler glider ud næste gang de skal god-
kendes.
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Primus og Saracen er godkendt til 
mindre anvendelse i juletræer og 
pyntegrønt. De er gode mod bur-
resnerre og kan blandes med Ac-
curate. 

Primus har fået fornyet godken-
delsen frem til 2030. Saracen er 
fornyet frem til juni 2020. Efter det 
tidspunkt afløses det af et tilsva-
rende middel med et andet navn, 
fordi det produceres af et nyt firma.

Primus er ret billigt med 285 kr/
ha. Saracen er en smule billigere – 
255 kr/ha.

Roundup Bio m.fl.
Glyphosat
Glyphosat har været meget omtalt 
i medierne. Det var meget tæt på at 
blive forbudt inden for EU sidste år 
på grund af mistanke om kræftrisiko. 
Der er uenighed mellem amerikan-
ske og europæiske myndigheder om 
hvorvidt det er farligt, og en størrre 
udredning er sat i gang. Glyphosat er 
i EU foreløbig godkendt for en fem-
årig periode til og med 2022.

Der findes et stort antal handels-
produkter på det danske marked, og 
de er under revurdering. De har fået 
forlænget godkendelsen hos Miljøsty-
relsen indtil 16. juni 2019. Produkter 
med indhold af tallowamin er for et 
stykke tid siden blevet forbudt.

De mest relevante handelspro-
dukter i skovbrug, juletræer mv. er 
Glyfonova 450 Plus (som ikke har 
afstandskrav til vandmiljøet), Glyp-
per og Roundup Bio (afstandskrav 2 
m). Disse tre midler er uden for fare-
klasse, mens andre produkter beteg-
nes Miljøfarlig eller Lokalirriterende.

Disse tre midler har en off-label 
godkendelse til nordmannsgran, no-
bilis, bøg og eg indtil sidste halvdel 
af april. Man må bredsprøjte nord-
mannsgran i små doser, og man må 
lave afskærmet sprøjtning af nåle-
træer, løvtræer og buske.

Roundup Bio er steget en smule, 
men er stadig et af de allerbilligste 
på markedet med 134 kr/ha.

Strategi 2019 – 
De bedste strategier til bekæmpelse 
af ukrudt om foråret er:
1) Accurate 20 g/ha – 43 kr/ha
2) Accurate 20 g/ha + Saracen (eller 

Primus) 150 ml/ha (hvis der også 
findes burresnerre) – 298 kr./ha

3) Legacy 0,6 l/ha + glyphosat 2 l/
ha – 404 kr./ha

4) Logo (+ Logo Oil) 150 g/ha – 500 
kr./ha

5) Ronstar Expert 0,33 kg/ha + glyp-
hosat 2 l/ha – 604 kr./ha

INSEKTICIDER
Cyperb 100 W
Cypermethrin
Cypermethrin må anvendes mod 
snudebiller, barkbiller og vedborere. 
Det har i lighed med andre pyret-
hroider fået skærpet risikosætnin-
gen for et par år siden. Det er bl.a. 
farlig for bier, meget giftig over for 
vandlevende organismer, og det kan 
give hudirritation.

Mod snudebiller koster det 3 kr/
plante.

Fastac 50
Alfa-cypermethrin
Fastac må anvendes mod snudebil-
ler, barkbiller og vedborere. Det 
blev for et par år siden forsynet 
med en række risikosætninger, bl.a. 
farlig for bier og meget giftig over 
for vandlevende organismer. Det 
kan være farligt for luftveje og øjne.

Fastac koster 0,61-1,22 kr/plante 
mod snudebiller, afhængigt af dose-
ring.

Karate
Lambda-cyhalothrin
Karate må anvendes mod lus, snu-
debiller, barkbiller og vedborere. 
Det fik for et par år siden skærpet 
risikosætningerne og er bl.a. farlig 
for bier og meget giftig over for 

vandlevende organismer. Det kan 
være farligt for luftveje og øjne.

Karate koster 220 kr/ha.

Merit Gran
Spirotetramat
Merit Gran kan anvendes mod lus. 
Det er giftigt over for vandlevende 
organismer. Det er mistænkt for at 
skade forplantningsevnen og det 
nyfødte barn, og der er restriktioner 
for gravide og ammende kvinder.

Merit Gran er meget dyrt, 1095 
kr/ha.

Sumi-Alpha
Esfenvalerat
Må ikke længere anvendes eller be-
siddes.

Strategi 2019-
Lovlige midler til bekæmpelse af nå-
letræssnudebille:
1) Karate 2,5 WG (rodhalssprøjt-

ning) 2,5 - 5% – 0,17-0,33 kr./
plante 

2) Fastac 50 (rodhalssprøjtning) 2,5 
- 5% – 0,61-1,22 kr./plante

3) Cyperb 100 W (rodhalssprøjtning) 
6% – 3,00 kr./plante

4) Bugstop (hvid voks til rodhalsbe-
handling) – ca. 2 kr./plante

5) Conniflex (lim+sand til rodhalsbe-
handling) - ca. 2 kr./plante

Hvis græsset dominerer i en bøgekultur kan det hjælpe med en behandling 
med glyphosat. Midlet er godkendt de næste fire år, men  det er mistænkt for 
at være kræftfremkaldende, og midlets status på længere sigt er derfor usikker.
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Vækstregulering strategi 
Der er ikke ændringer i reglerne for 
midler til kemisk vækstregulering. 
Der er tre midler som var godkendt 
sidste år. Producenterne har søgt 
om fornyet godkendelse i år, men 
p.t. er de ikke lovlige at anvende:
1) Terpal (1,0%) – 1 øre/træ
2) Pomoxon X-tra (0,75%) – 6 øre/

træ
3) ConShape (5,0%) – 66 øre/træ

ALGEMIDDEL
TopGun Finalsan
Pelargonsyre
Hvis der ofte er høj luftfugtighed 
i en bevoksning med juletræer og 
klippegrønt kan der komme en 
algebelægning på nålene. Det vil 
være deklasserende eller føre til 
kassation, men der er en løsning.

TopGun Finalsan er godkendt 
til mindre anvendelse mod alge-
belægninger i juletræer og pynte-
grønt. Det må desuden anvendes 
til at bekæmpe ukrudt og mos på 
forskellige udyrkede arealer, samt 
på arealer med vedagtige kulturer 
samt under frugttræer og –buske.

TopGun må ikke anvendes nær-
mere end 2 m fra vandmiljø. Tem-
peraturen skal være mellem 10 og 
25 gr., og det må helst ikke regne 
inden for 1 time efter udbringning. 

Det kan anvendes januar til 
primo maj – efterår giver risiko 
for svidning. Der anvendes 2% op-
løsning i en mængde på 20-60 l/
ha. Der bør anvendes rigeligt med 
vand – 1000-3000 l/ha – for at sikre 
at alle belægninger rammes. Vand-
mængde og dosering øges ved sti-
gende træstørrelse. 

Forsøg har vist lidt svidningsska-
der ved 2,5% hvis træerne får sol. 
Alle træer får svidning ved 4%. En 
2% opløsning reducerer mængden 
af grønalger med 71%.

To-tre dage efter sprøjtning 
dør algerne og bliver til en hvid 
belægning. Hvis der er en lang 
tør periode som i 2018 kan belæg-
ningen drysse af, ellers bliver det 
siddende. Derfor skal behandling 
ske 2-3 år før høst, så de nye skud 
kan vokse ud og sløre den hvide 
belægning.

1 dunk med 20 l koster 1300 kr 
(mulighed for rabat op til 18% ved 
køb af 24 dunke). En behandling 
med den anbefalede dosering ko-
ster altså 1300-3900 kr/ha plus ud-
bringning. 

TopGun er således meget dyrt 
når det anvendes over store flader. 

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

Skovning: 
Maskinskovning 
Håndskovning 
Fældebunkelægning

Udkørsel:
Udkørsel af effekter
Fældeudkørsel

Andet entreprise:
Flishugning
Rodfræsning
Knusning
Kvas rydning
Plantning
Sprøjtning

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

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

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

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

st.hjoellund@vedskov.dk

Danmarks største skoventreprenørvirksomhed
- Din sikkerhed for professionelt kvalitetsarbejde

Man kan ikke regne med at alle 
alger bliver slået ihjel, og en stor 
ulempe er også at man skal vente 
2-3 år efter sprøjtning før man kan 
høste.

Midlet kan være relevant hvis 
der trods alle forholdsregler kom-
mer alger i mindre områder af 
bevoksningen. Eller hvis der har 
været en lang periode med meget 
regn og høj luftfugtighed.

Men den bedste metode er at 
undgå risikoen for algebelægninger 
ved valg af lokalitet og kulturpleje. 

Man skal undgå lavninger, vælge 
steder hvor vind og sol kan komme 
til, undgå arealer inden for 100-
200 m fra ældre bevoksninger med 
algeproblemer, og undgå plantning 
inden for 500 m fra stalde og gyld-
etanke som kan udlede ammoniak. 

Man bør også undgå højt plante-
tal og tynde bevoksningen, så der 
ikke bliver høj luftfugtighed i læn-
gere perioder. 

sf

KULTURTEKNIK
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Nyt om lovgivning
Nye regler for vaskepladser 
er sendt i høring. 

Der er ændring i regler 
for krydsoverensstemmelse. 

Inden for et år skal alle 
ejendomme registreres for 
at kunne købe midler til 
professionel brug.

Der er kommet flere mindre æn-
dringer om lovgivning som blev gen-
nemgået på Planteværnsmødet.

Vaskepladser
Der er stigende opmærksomhed om-
kring beskyttelse af drikkevandet. 
Det har betydning for indretning af 
vaskepladser, og den tilhørende be-
kendtgørelse er senest revideret 26. 
november 2018. Den kræver at der 
på pladsen findes præparatfylde-
udstyr, tank til rent vand og spule-
dyser til rensning af tanke.

Pladsen skal ligge mindst 50 m 
fra en vandboring, 25 m fra indvin-
dingssted til ikke-almen vandforsy-
ning samt 50 m fra overfladevand 
(vandløb, søer og kystvand).

Der er kommet nye ændringer 
til bekendtgørelsen som er sendt i 
høring d. 20. februar. Der er bestem-
melse om at opblanding, påfyldning 
og udvendig vask ikke må finde sted 
inden for et boringsnært beskyttelses-
område (BNBO). Og at nye vaske-
pladser kun må anlægges uden for 
et BNBO.

Krydsoverensstemmelse
Der er ændringer i en række af reg-
lerne for krydsoverensstemmelse pr. 
1.8.2018. 

Det omfatter fx 2 m bræmmer 
langs vandløb og søer, udarbejdelse 
af gødningsredskaber, beskyttelse af 
naturtyper i et Natura 2000 område, 
ødelæggelse af plantedækket på 
braklagte arealer, forbud mod be-
skæring af buske og træer i fuglenes 
ynglesæson og anvendelse af plante-
beskyttelsesmidler.

Hvis man overtræder disse og 
mange andre regler risikerer man 
nedsættese af landbrugsstøtten

Der er dog også ophævet regler 
om høgefælder, besiddelse af sprøj-

tecertifikat, sikker opbevaring af 
bekæmpelsesmidler samt placering 
af fylde- og vaskeplads.

Autorisation
I 2016 blev der krav om autorisation 
for at kunne købe professionelle 
bekæmpelsesmidler. Det opnås ved 
at registrere sit sprøjtecertifikat i 
Miljøstyrelsens IT-system – første 
autorisation er gratis. 

Fra 1.7.2020 skal forhandleren 
kontrollere om kunden har autori-
sation. Indtil denne dato er det nok 
for skovejeren at underskrive og 
opbevare en tro-og-love erklæring 
om at man har en medarbejder som 
er autoriseret eller at man selv er 
autoriseret. I løbet af det kommende 
år skal alle ejendomme altså sørge 
for at blive registreret for at kunne 
købe sprøjtemidler.

Gebyr for godkendelse
Gebyrer for nye godkendelser og 
revurdering af midler er ændret pr. 
2.3.2018. Gebyrerne er typisk på 
100.000-500.000 kr, dog højst 1,96 
mio. kr (tidligere 1,8 mio.). Godken-
delse til mindre anvendelse koster 
5.970 kr (tidligere 6.090 kr).

De høje gebyrer betyder at der 
stort set ikke godkendes nye midler 
til små afgrøder inden for små er-
hverv som skovbrug. Desuden glider 
en række midler nok ud ved næste 
fornyelse. 

Vi er henvist til at anvende mid-
ler der er godkendt til større afgrø-

der gennem reglerne for mindre 
anvendelse. Det betyder at produ-
centen ikke kan gøres ansvarlig for 
virkning af midlet og for eventuelle 
skader. Men det er jo bedre end in-
genting.

Øvrige regler
Ud over disse nye regler blev der på 
mødet også omtalt regler som alle-
rede er indført og som er beskrevet 
i Skoven 4/18, s. 164:

- Alle midler skal mærkes med 
fareklasse. Selve mærket er ændret 
fra et orange kvadrat til en rombe 
med rød kant, og symbolerne er 
stort set de samme. Der er dog en 
ny der viser en silhuet af en over-
krop som betyder ”kroniske eller 
akutte, alvorlige sundhedsfarer”. 

- Produkter til kommerciel brug 
har en tekst ”må kun købes af og 
anvendes af professionelle brugere 
og kræver gyldigt sprøjtecertifikat.”

- I 2016 blev der indført tre for-
mer for uddannelser: Sprøjtecer-
tifikat til professionelle brugere, 
hånd- og rygsprøjtecertifikat samt 
forhandlercertifikat der svarer til 
sprøjtecertifkatet. Der skal være 
mindst 1 medarbejder i butikken 
med forhandlercertifikat.

- Siden 2017 har alle professio-
nelle brugere af sprøjtemidler skul-
let føre sprøjtejournal med oplysnin-
ger om middel, forbrug og samlet 
areal for hver afgrøde. Der er ikke 
længere en bagatelgrænse på 10 ha.

sf

FareklassemærkningFareklassemærkning

To af de nye risikosætninger for ’Miljøfarlig’, hhv. ’Sundhedsskadelig, Lokalir-
riterende’.

KULTURTEKNIK
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Verdens 
højeste 
træhus 
indviet

Mjøstårnet er med 85,4 meter verdens højeste træhus. Det ligger ud til Mjøsa, Norges største sø der ender ved Lilleham-
mer.

Verdens højeste træhus står 
i Norge og er 85,4 meter 
højt. Der er anvendt bl.a. 
limtræ, CLT og LVL tømmer.

Sverige og Finland bygger 
også høje træhuse. Danske 
arkitekter laver et kontor-
hus i Canada.

Et dansk boligprojekt 
med trækonstruktioner er 
aflyst, men et demoprojekt 
for anvendelse af træ er på 
vej i Århus.

Mjøstårnet indviet
Verdens højeste træhus, Mjøstårnet, 
blev indviet officielt d. 15. marts, og 
de første beboere er allerede flyttet 
ind. Huset rummer hotel, kontorer 
og boliger.

Mjøstårnet står i Brumunddal syd 
for Lillehammer i Norge. Det er på 
18 etager og 11.300 m2, og det var 

planlagt til at være 81 meter højt. 
På et sent tidspunkt i byggepro-

cessen besluttede man at lave en 
overdimensioneret pergola på top-
pen, så det er endt med 85,4 meter. 
Baggrunden er at i løbet af i år 
færdiggøres HoHo Haus i Wien på 
84 meter. Nordmændene skyndte sig 
altså at lægge nogle meter til for at 
beholde verdensrekorden.

Den bærende konstruktion består 
af bjælker, søjler og diagonalbjælker 
af limtræ med et tværsnit på i snit 
60 x 60 cm og op til 60 x 150 cm. 

En så høj bygning påvirkes meget 
af vind, og derfor er der anvendt 
meget store søjler og diagonalbjæl-
ker som tager mere plads op end 
traditionelle stålkonstruktioner. 
Der er brugt lang tid på at finde 
den rette placering af bjælker og 
søjler, så de ikke får indflydelse på 
facaden, men indgår som en del af 
designet.

Elevator- og trappeskakter er af 
CLT (krydslamineret tømmer, limtræ 

hvor plankerne ligger vinkelret på 
hinanden). Etagedækkene er frem-
stillet med Kerto LVL bjælker – det 
er en form for limtræ opbygget af fi-
ner i stedet for planker, og det øger 
styrken af bjælken.

Facaden består af træelementer, 
så huset i sin helhed fremstår som 
et træhus. Dog er etagedækkene på 
de øverste 8 etager en kombination 
af træ og beton, fordi den ekstra 
vægt fra beton dæmper husets 
svingninger ved vindpåvirkning. 

Der er gjort meget for at brand-
sikre huset. Der er sprinklere 
overalt, hver etage er bygget som 
en selvstændig enhed, og gulvele-
menterne kan modstå brand i 90 
minutter. 

De bærende bjælker af limtræ har 
en høj modstandsevne mod brand. 
En brand vil skabe et lag trækul på 
overfladen af bjælken. Det hæm-
mer ildens udbredelse, og derfor 
bevares bjælkens bæreevne i lang 
tid. Derimod vil stærk opvarmning 
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De bærende dele består af søjler og bjælker af limtræ fra Moelven i Norge.

Gulvelementerne er opbygget af LVL-tømmer der stammer fra Metsä Wood i 
Finland.

få stål til at blive blødt, og beton vil 
smuldre.

Høje huse i  
Finland og Sverige
Til efteråret færdiggøres Finlands 
højeste træhus, Light House Joen-
suu. Det bliver 50 meter højt med 
14 etager, og det skal rumme 120 
studenterlejligheder. Stora Enso 
leverer LVL-tømmer til de bærende 
dele, mens gulvelementer laves af 
CLT-tømmer.

I februar kunne de første beboere 
flytte ind i Sveriges højeste træhus i 
Västerås, en time fra Stockholm og 
med udsigt over Mälaren.

Kajstaden Tower er i alt 8,5 eta-
ger højt med forhøjet stueetage 
og øverste etage med dobbelt loft-
højde. Huset er tegnet af det danske 
firma C.F. Møller Architects. Der er 
brugt krydslamineret træ (CLT) til 
vægge, bjælker, balkoner, elevator 
og trappehus. 

Massivtræelementer og limtræ 
er CNC-fræsede med høj præcision. 
Det giver et lufttæt - og derfor ener-
gieffektivt - hus uden at tilføje andre 
materialer i væggene. 

Arkitekterne skønner at de sam-
lede kuldioxidbesparelser er 550 
tons CO2 i husets levetid, når man 
bruger massivt træ i stedet for be-
ton. Det skyldes at træ hele tiden 
skabes i skoven, og der kræves me-
get lidt energi til at forarbejde råtræ 
til byggevarer.

Der er fire lejligheder på hver 
etage, og det har taget tre håndvær-
kere tre dage at montere en etage. 
Der er brugt mekaniske led med 
skruer, og det betyder at huset se-
nere kan skilles ad, og materialerne 
kan genanvendes.

C.F. Møller Architects har i dag 
gang i 100.000 m2 byggeri med mas-
sivtræ i Sverige og England. De hå-
ber på at være med til at drive byg-
gebranchen i en mere bæredygtig 
retning ved at dele ud af sin viden 
om at bygge i træ. Derfor er de med 
i Nordic Network for Tall Wood Buil-
dings, som arbejder på at udbrede 
kendskabet til bygning med træ og 
træets bæredygtige egenskaber (se 
mere i boksen).

Danske træhuse
Der bliver også bygget træhuse i 
Danmark, dog i mindre skala. Der 
er opført og bliver opført større bo-
ligblokke og rækkehuse i 1-3 etager 
– højest med Lisbjerg Bakker ved 
Århus. På Østerbro i København 
bygges i år et hus på 6 etager.

Vi omtalte i Skoven 12/18 et pro-
jekt i Køge Havn med flere træhuse 
på 7 etager og en højde på 24 meter. 
Det ville blive Danmarks højeste 
træbygninger. 

De kommende beboere havde 
dannet et byggefællesskab efter tysk 
forbillede som skulle stå for bygge-
riet. Hele projektet skulle økonomisk 
hvile i sig selv. 

Det har imidlertid vist sig, at træ-
byggeriet, som det var tænkt, ikke 
kunne gennemføres inden for byg-
gefællesskabets økonomiske ramme 
med de usikkerhedsfaktorer, der 
knytter sig til den nye byggeteknik. 

Det var ikke muligt at opnå den 
nødvendige mellemfinansiering i 
bankerne. Der bliver derfor anvendt 
beton i den bærende konstruktion i 
stedet for træ. 

Trætårn i Århus
Vi har ikke i Danmark traditioner 

for træbyggeri, og erfaringerne er 
begrænsede hos håndværkere, inge-
niører, arkitekter og bygherrer. Der 
er derfor behov for at vise i praksis 
hvordan træ kan anvendes.

Det er baggrunden for planer 
om ”Tower of Wood” på 10 etager 
og 32 meters højde. Huset skal stå 
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Sveriges højeste træhus på 8,5 etager er netop indviet.

Tower of Wood skal være et læringsprojekt for den danske byggebranche om træbyggeri.

Netværk for højhuse  
i træ
I den danske byggebranche er 
der stigende interesse for at 
bruge træ til høje huse. Det 
førte for nogle år siden til dan-
nelsen af ”Netværk for højhuse i 
træ” som nu har 80 medlemmer. 

Netværket har nedsat en 
række grupper, der hver især 
beskæftiger sig med afgrænsede 
emner med relation til højt 
træbyggeri. Der er etableret ar-
bejdsgrupper inden for: Brand-
forhold, Lydforhold, Bæredyg-
tighed, Indeklima, Holdbarhed, 
Uddannelse, Nordisk Netværk 
for højhuse i træ, Byggemetoder 
og DfD, Tower of Wood.

Fornylig er der også dannet 
”Nordic Network for Tall Wood 
Buildings”, og nu er man ved at 
afklare, hvordan man samler 
aktiviteterne i de to netværk. 
Netværket deltager bl.a. på 
to konferencer / messer, Buil-
ding Green i Århus 3.-4. april 
hvor man fortæller om Tower 
of Wood, og Build in Wood i 
København 22.-23. maj. Begge 
steder fortælles også om det 
nordiske netværk.

Netværket er organiseret af 
InnoBYG, Innovationsnetvær-
ket for bæredygtigt byggeri. 
Sekretariatet er placeret hos 
Teknologisk Institut, og det er 
medfinansieret af Uddannelses- 
og Forskningsministeriet.
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i Århus Havn ved siden af ’Domen’ 
på Pier 2. Bag projektet står Aarhus 
Kommune, Østjyllands Brandvæsen, 
Teknologisk Institut, NCC, Rambøll 
og Carlo Volf Arkitekter. 

Huset skal være et læringsprojekt 
for hele byggebranchen. Det nye 
tårn skal være et skridt på vejen til 
at gøre træ til et naturligt valg, når 
der skal bygges i højden, og det kan 
give byggebranchen erfaring med 
fleretagers træbyggeri.

Peder Fynholm fra Teknologisk 
Institut siger at med dette projekt 
kan både branchens aktører og 
helt almindelige mennesker opleve 
et højhus i træ helt tæt på. Det er 
håbet at det kan fjerne nogle af de 
fordomme, der er omkring træ i fler-
etagers byggerier, bl.a. at træhuse 
er mere brandfarlige end andre ma-
terialer. 

Bæredygtighed bliver et andet 
centralt emne. Man vil anvende 
en livscyklustilgang til at beskrive 
projektets bæredygtighed og mulig-
heder. 

Dansk kontorhus i Toronto
Amerika har længe haltet bagefter 
når det gælder høje træhuse, bl.a. 
fordi der ikke har været lokal pro-
duktion af CLT tømmer. Men det går 
fremad.

Der blev for et par år siden byg-
get et stort kollegium i Vancouver i 
Canada med CLT. Nu har den dan-
ske tegnestue 3XN fået til opgave 
at opføre en kontorbygning i et nyt 
havnekvarter ved Lake Ontario i To-
ronto, Canada. 

T3 Bayside bliver på 10 etager 
fordelt på 42 meter og med i alt 
52.000 m2. Det bliver den højeste 
moderne kontorbygning i træ i 
Nordamerika.

Bygningen skal være et markant 
vartegn og mødested for bydelen. 
Der anvendes meget glas, og det gi-
ver et stort lysindfald i bygningen – 
samtidig med at trækonstruktionen 
bliver meget tydelig. Træ er valgt 
fordi det giver fordele i forhold til 
bæredygtighed og indeklima, bygge-
processen er kortere, og træ er let 
at håndtere og transportere. 

Konstruktionen er udfomet så 
den kan skilles ad, og delene kan 
genbruges. Træet skal imprægneres 
med naturlige midler uden gift for at 
forhindre råd.

I USA vil man opføre et lejligheds-
kompleks på 21 etager i centrum af 
Milwaukee. De nederste fire etager 
skal rumme et parkeringshus og 

Kontorhus i Toronto, Canada, der er tegnet af det danske firma 3XN arkitekter.

bliver i beton, mens resten bliver til 
lejligheder hvor der anvendes mas-
sivt træ.

sf
Fotos:
Mjøstårnet: Metsä Wood, Moelven 
(Anti Hamar).
Västerås huset: C.F. Møller (Nikolaj 
Jakobsen).
Tower of Wood: Carlo Volf og Ram-
bøll
T3 Bayside: 3xN arkitekter

Kilder:
www.metsawood.com, www.moelven.
com, www.3xn.com, www.skog-
supply.se, www.storaenso.com, www.
cfmoller.com, www.trae.dk, www.
building-supply.dk, www.dagensbyg-
geri.dk 

Omtale af træhuse
Skoven har i de senere år omtalt træhuse i en række artikler. Se bl.a.:

Udlandet
Mjøstårnet: 10/18, s. 390; 3/18, s. 102
Treet i Bergen 4/15, s. 156.
Høje træhuse i mange lande, bl.a. Brock Commons i Vancouver, HoHo Haus i 
Wien  3/17, s. 106; 4/15, s. 156
Midlertidig hal af træ 10/17, s. 418.

Danmark
Lisbjerg Bakker v. Århus op til 4 etager 1/19, s. 9; 3/18, s. 108
Cree kollegium i København 6 etager 12/18, s. 466
Danske huse på 1-2 etager 12/18, s. 466, 468; 8/18, s. 303; 3/18, s. 113
Moxy Hotel i København 11/18, s. 418
Træprisen 2018 11/18, s. 372, 376.
Træprisen 2016 12/16, s. 510
Trælade v. Horsens 5/16, s. 214

Træ som materiale
Træ som byggemateriale 3/18, s. 106
Limtræ af bøg 6-7/16, s. 272.
Limtræ klarer brand 10/17, s. 417
Arkitekter om at bygge med træ: Sangberg 2/19, s. 58; Arkitema 5/18, s. 212; 
C.F. Møller 11/18, s. 412
Skovkonference på Christiansborg 11/18, s. 412 
Træ sammenlignet med beton, Norge 2/19, s. 78
Træ kan erstatte beton 1/19, s. 6

ANVENDELSE AF TRÆ
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Skovdyrkning med 
små træarter:

Er de værdiløse, værdi- 
fulde eller uvurderlige?

Af Jens Peter Skovsgaard (SLU) & 
Hans Chr. Graversgaard (SNØ)

Artiklen giver en kort intro-
duktion til de ’små’ træar-
ter. 

Er de relevante for dansk 
skovbrug? Hvad er risikoen?

Hvilken skovtype er 
bedst? 

Hvilken form for skov-
dyrkning kan anvendes? 

Vi har gennem en årrække arbejdet 
med nogle af de træarter, som sjæl-
dent ses i skoven, og som ofte igno-
reres i skovdyrkningen. Det drejer 
sig mest om løvtræer, for eksempel 
fuglekirsebær, vild pære, tarmvrid-
røn, storfrugtet røn, valnød, tyrkisk 

Figur 1. Gammel egeskov med vild æble (træet i midten med den knækkede tvegegren), almindelig røn, hassel, tørst og 
andre løvtræer. Vild æble kaldes også skovabild eller skovæble. Det er en konkurrencesvag træart. Den bliver sjældent 
over 10 m høj, stammen er sjælden ret, og det er svært at opnå en salgbar kævle. Kås Skov i Salling, ca. 25 km vest 
for Skive. Skoven rummer en stor bestand af vild æble og er en vigtig genresource for træarten. Foto: JPS (2010).
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hassel, kristtjørn og buksbom, men 
også enkelte nåletræer, for eksempel 
taks.

De kaldes nogle gange de ’små’ 
træarter. De kan sagtens vokse sig 
store, men de udgør som regel kun 
en lille del af skovens areal eller 
vedmasse.

De arter, vi fokuserer på her, er 
alle hjemmehørende i Europa og 
de fleste også i Danmark. Man kan 
være heldig at finde vækstkraftige 
eksemplarer i skoven, men det er 
især fritstående træer i parker og 
haver, som kan give et indtryk af de 
små træarters potentiale.

De små træarter vokser allerede 
mange steder i Danmark med det 
nuværende klima, men mere varme 
vil forbedre deres vækst og kon-
kurrenceevne. De kan få stigende 
betydning i fremtidens skove, og vi 
bør blive bedre til at inddrage dem 
aktivt i skovdyrkning.

Der er ofte meget begrænset vi-
den om de små træarter. Vi forsøger 
her og i de følgende artikler at sam-
menfatte nogle af vores personlige 
erfaringer og nogle af de få forsk-
ningsresultater, som er tilgængelige.

Økologi
De fleste af de små træarter optræ-
der spontant som spredt indblan-
ding i blandskov eller i underetagen 
under andre træarter. Nogle få, for 
eksempel valnød, forekommer også 
i renbestand eller som en domine-
rende andel af skovens overetage.

Mange af de små træarter er kon-
kurrencesvage, fordi de har behov 
for meget lys, eller fordi de ikke bli-
ver så høje som vores skyggegivende 
og bestandsdannende hovedtræarter 
(figur 1). Højskovsdrift med skygge-
givende træarter (ofte bøg) er derfor 
medvirkende til, at de små træarter 
er trængte.

En stor del af de små træarter 
bestøves af insekter, hvorimod de 
fleste bestandsdannende træarter 
vindbestøves. Insektbestøvning er 
en foryngelsesstrategisk fordel for 
en træart, som er tilfældig spredt 
eller måske sjælden, fordi målrettet 
pollenoverførsel øger chancen for 
frugtsætning.

Mange af de små træarter har vel-
smagende frugter, som gerne ædes 
af både dyr og mennesker. Det bidra-
ger ligesom blomstringen til skovens 
bløde værdier, men kan give foryn-
gelsestekniske udfordringer.

Værdiproduktion
De små træarter kan præstere en 

høj værdiproduktion, når ellers ved-
kvaliteten er i orden. Det skyldes, 
at der er en stor efterspørgsel og et 
lille udbud.

Det er kun gavntræ af god kvali-
tet, som opnår rigtig høje priser. De 
bedste priser opnås som regel på 
auktion.

Prisen for kævler af små træarter 
i høj eller ekstra høj kvalitet ligger 
typisk på niveau med eller over 
prisen for eg (tabel 1). Gavntræ af 
dårlig kvalitet koster næsten det 
samme uanset træart.

Tidlig opkvistning fremmer udvik-
lingen af den vedkvalitet, som kan 
give en højere pris. Det gælder sær-
ligt for arter, som har en langsom 
naturlig oprensning (dvs. de levende 
grene er længe om at dø, og/eller de 
døde grene er længe om at falde af 
stammen), ved stor planteafstand og 
ved hård hugst.

Opmærksom skovdyrkning
De små træarter kræver særlig op-
mærksomhed, uanset om man dyr-
ker dem for at tjene penge, for at få 
en mere varieret og smukkere skov, 
eller for, med hjemmehørende arter, 
at tilgodese den naturlige skovdyna-
mik. De kan også være vanskelige at 
etablere eller forynge, måske mest 
fordi vi mangler erfaring.

De små træarter trives sjældent 
med skematisk skovdyrkning, ra-
tionalisering og stordrift. De er 
kort sagt lidt besværlige og kræver 
ekstra opmærksomhed. Dyrkning i 
blandskov skærper kravet om op-
mærksomhed, næsten uanset arts-

blandingen.
I blandingsbevoksninger kan der 

ske en forskydning mellem arternes 
dominans gennem omdriften. Det 
skyldes forskelle i væksthastighed 
og reaktion på lys/skygge, men ar-
ternes forskellige reaktion på lokal 
variation i jordens frugtbarhed og 
vandforsyning spiller også en rolle. 
Man kommer nemt til at overse el-
ler opgive en træart, som klarer sig 
mindre godt, eller som bare er fåtal-
lig indblanding.

De små arter tilgodeses bedst 
med en målrettet, tidlig og hård 
hugst for det enkelte træ (figur 
2). Det giver størst mulig tilvækst, 
størst mulig sikkerhed for udvikling 
af en ret stamme og bedst mulig 
sundhed, men grenene og dermed 
knasterne bliver tykkere. Der er der-
for behov for tidlig opkvistning, hvis 
man har til hensigt at producere 
andet end æstetik, biodiversitet og 
brænde.

Denne form for skovdyrkning fun-
gerer bedst og billigst med tidlig ud-
pegning af hovedtræer. Det skriver 
vi mere om i en senere artikel.

Skovdyrkning med afmærkning 
af hovedtræer og hård hugst for 
disse anbefales også, selv om man 
eventuelt ikke er interesseret i øko-
nomisk afkast, men udelukkende 
æstetik eller biodiversitet. Det sikrer 
nemlig maksimal vitalitet, bedst mu-
lig udvikling og fuld opmærksom på 
de udvalgte træer.

Den dag, slutproduktet – den fine 
kævle – står klar, er der også behov 
for øget opmærksomhed. Det gæl-

Art/Bonitet Finer Kval. A Kval. B Kval. C

Bøg 2.000 1.000 700 400

Eg 8.000 3.000 1.500 800

Ask 3.000 1.500 1.000 500

Ær 12.000 3.000 800 400

Fuglekirsebær 8.000 2.500 800 400

Tarmvridrøn 20.000 4.500 2.000 800

Valnød 8.000 4.500 2.000 800

* Der kan være store udsving fra år til år. Aktuelt (primo 2019) er nogle sortimenter pris-
sat højere end angivet. For eksempel, bøg af lav kvalitet omkring 500-600 DKK, eg af høj 
kvalitet omkring 3500 DKK eller mere, og ask af høj kvalitet omkring 2000 DKK. Små træ-
arter sælges ofte i mindre dimensioner end de almindelige arter.

Tabel 1. Priser for råtrækævler i Europa (DKK). Tabellen indikerer gennem-
snitlige prisrelationer* mellem forskellige sortimenter og træarter baseret på 
auktionspriser fra udvalgte markedspladser (”ved bilfast vej”) i perioden 2004-
2019. Priserne gælder kævler af stor dimension, typisk med en midtdiameter 
over 50 cm. Kval. A, B og C betyder træ af hhv. høj, middel og lav kvalitet. 
Finer er bedste kvalitetsklasse.
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der både i forbindelse med fældning 
og udtransport og i forbindelse med 
salget. Vi vil helst ikke skade stam-
men unødigt, og vi vil gerne have 
bedst mulig pris for varen.

Forhøjet risiko
Vi har i Danmark en lang og omfat-
tende erfaring med dyrkning af både 
hjemmehørende og importerede 
træarter. Det er oftest skyggetålende 
arter i ret simple dyrkningssystemer. 
Vores erfaring med blandskov er 
beskeden, og vi har ingen tradition 
for skovdyrkning for skovens mino-
riteter.

Klimaændringer er et væsentligt 
argument for at bruge de små træar-
ter noget mere, men det er sådan set 
tilstrækkeligt, at de allerede kan gro 
og trives i Danmark. Det kan også 
være et væsentligt argument, at man 
vil øge skovens diversitet.

Flere træarter i skovdriften giver 
en større spredning af investerings-
risikoen, flere levesteder for skovens 
dyr, planter og fugle og en smukkere 
skov. Nogle af de små træarter pro-
ducerer tilmed spiselige frugter.

De små træarter kan i bedste fald 
levere højt betalte nicheprodukter, 
som kan afsættes i det internatio-
nale marked for gavntræ af særlig 
høj kvalitet. Det er et lille marked, 
men efterspørgslen er stor. Der er 
lang tid til høst, hvis man planter i 
dag, så selv om prisen ser lovende 
ud, bør den ikke være det afgørende 
argument for at gå i gang.

De små træarter har en højere 
dyrkningsrisiko. Vi kender ikke de-
res vækst og udvikling tilstrækkelig 
godt og heller ikke deres reaktion på 
forskellig dyrkningsteknik. Vi kender 
som regel heller ikke særlig meget 
til de genetiske forhold. Ofte kan 
planteskoleplanters oprindelse ikke 
dokumenteres.

Når en ny træart indgår i en 
blandingsbevoksning, er risikoen for 
at miste skovtilstanden lille, fordi 
andre træarter kan tage over. Til 
gengæld er der en større risiko for, 
at en konkurrencesvag træart over-
vokses og underkues.

Forskellen mellem forskellige 
dyrkningsteknikker eller forskellige 
provenienser kan være forskellen 
mellem succes og fiasko. Man bør 
derfor ikke drage forhastede konklu-
sioner om en ny træarts muligheder.

Samlet set er der en forhøjet ri-
siko ved at anvende ukendte eller 
delvis ukendte træarter. Vi lærer 
ofte meget af det, som mislykkes. 
Det anbefales derfor, at man prøver 

sig frem, og at man løbende justerer 
skovdyrkningen.

Gør noget nu
Man kan bedst tilgodese skovens 
minoriteter ved at fremme mulighe-
derne for deres udvikling der, hvor 
de allerede findes, og ved selv at 
etablere dem der, hvor de ikke fin-
des.

Det er nødvendigt at plante nogle 
af de små træarter, hvis man vil 
have dem ind i skoven. Det er sam-
tidig nødvendigt at have en ide om, 
hvilken form for skov, de skal indgå 
i, og hvilken form for dyrkning, de 

skal udsættes for.
Kun på den måde kan vi forbedre 

tilsyneladende værdiløse træarters 
potentiale og gøre dem værdifulde 
eller måske ligefrem uvurderlige.

Glæd jer
Det er begyndelsen, der er vigtigst 
- i hvert fald lige nu. Det handler 
først om at få træerne til at overleve 
og gro godt.

Dernæst skal man hurtigst muligt 
have udviklet en stamme, som er 
nogenlunde ret og helst uden grene 
på de nederste ca. 6 m. Når det er 
opnået, skal der hele tiden være lys 
og luft omkring kronen. Når man 
lægger nakken tilbage og kigger op, 
skal der være en blå ring hele vejen 
rundt om kronen på et hovedtræ.

Så venter man i ”hundrede år”. 
Det er det smukke ved skovbrug: 
det er os, der grundlægger og for-
mer den skov, som vores efterkom-
mere skal høste af.

Opfølgning
En af de næste artikler i serien om 
små træarter handler om afmærk-
ning af hovedtræer, tyndingshugst 
og opkvistning. Endvidere sætter vi 
fokus på nogle udvalgte arter: hvor 
passer de ind i skoven, og hvordan 
dyrkes de bedst og billigst.
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Figur 2. Tarmvridrøn er en konkur-
rencesvag træart, men kan med god 
skovdyrkning opnå anselige dimen-
sioner. Træet her står i en bøgeskov 
i England, og har fået kronen hugget 
fri for konkurrence fra nabotræerne. 
Stammen havde en brysthøjdediame-
ter på 66 cm. Foto: JPS (2009).
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Rold Skov Savværk
Tab pga. råtræmangel
Rold Skov Savværk fik i det regn-
skabsår som sluttede 30.9.2018 et 
underskud på 7.665.000 før skat og 
5.956.000 kr efter skat. Årets resul-
tat betegnes som utilfredsstillende. 

Beretning 17/18
I ledelsesberetningen nævnes bl.a.:

Savværket har været meget ne-
gativt påvirket af en ustabil og lav 
tilgang af råtræ fra skovene i regn-
skabsårets første 10 måneder. Bag-
grunden er det meget våde efterår 
og vinter 2016/17. Skovningerne blev 
stoppet i flere skove i længere perio-
der, og skovene lukkede deres veje 
for lastbiltransport. 

Dette forhold var gældende 
i store dele af Skandinavien og 
påvirkede derfor også de import-
mængder, vi havde indgået aftaler 
om. Desuden valgte flere skove at 
prioritere eksport af råtræ til bl.a. 
Kina frem for leverance til danske 
savværker. 

Den ustabile og lave tilgang af rå-
træ medførte reduceret produktion, 
øgede omkostninger til råvarer og i 
perioder en dårlig produktivitet.

Derfor blev strategien for sav-
værksdriften ændret. Der blev 
gennemført en betydelig omstruk-
turering og omorganisering af de 
to savværksenheder, og der blev 
investeret 10 mio. kr i anlæg til for-
ædling af færdigvarer.

Afsætningen af færdigvarer har 
udviklet sig positivt over året ef-
ter en lidt svag vinter. Der er et 
stigende forbrug af træ såvel på 
nærmarkedet som fjernmarkederne, 
og der har været stigende priser på 
biprodukter.

For at sikre en høj soliditet i sel-
skabet har moderselskabet lavet et 
kapitalindskud på 4 mio. kr hvoref-
ter egenkapitalen udgør 27,7 mio. kr.

Forventning til 18/19
Vi har siden august 2018 opbygget 
et større lager af råtræ samt indgået 
kontrakt om import for at sikre 
en stabil tilgang af råtræ. Vi har 
installeret et nyt anlæg til høvling 
og styrkesortering af træ som øger 
vores afsætningsmuligheder betyde-
ligt. Vi konstaterer fortsat stigende 
priser på biprodukter til bl.a. cellu-
loseindustrien og energisektoren.

Den høje byggeaktivitet i specielt 
Europa, men også i andre dele af 
verden, vil fortsætte det øgede for-

brug af konstruktionstræ og dermed 
øge vores afsætningsmuligheder.

Den stigende fokus på bæredyg-
tighed og miljø forventes at påvirke 
forbruget af træ positivt såvel in-
ternationalt som nationalt de kom-
mende år. Træ kan imødekomme et 
ønske om begrænsning af  
CO2-udslip langt bedre end andre 
byggematerialer.

Den ændrede strategi med de 
deraf gennemførte ændringer har 
siden august 2018 afstedkommet en 
markant forbedret indtjening i sav-
værksdriften. Vi forventer for det 
kommende regnskabsår et positivt 
resultat.

Mio. kr 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

Bruttofortjeneste 21,4 22,6 27,4 22,3 25,0

Ordinær primær 
drift -7,3 -7,6 -3,9 -8,3 -2,4

Årets resultat -6,0 -6,2 -3,8 -7,0 -2,3

Balance 88,1 85,2 90,6 99,8 98,9

Egenkapital 27,7 29,7 30,9 30,7 32,7

Soliditetsgrad 31,4 34,8 34,1 30,7 33,1

Antal  
medarbejdere 65 68 72 71 66

Rold Skov Savværk har haft under-
skud i en årrække. Der blev sidste 
år investeret omkring 10 mio. kr i 
værket, og i regnskabsåret 2018/19 
ventes overskud. (Arkivfoto).
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Jens Peter Skovsgaard (SLU) & 
Hans Chr. Graversgaard (SNØ)

Artiklen giver en kort intro-
duktion til fuglekirsebær. 

Hvor passer arten ind i 
skoven? Hvilke herkomster 
er bedst? Hvordan skal den 
tyndes? Hvordan tilgodeses 
den bedst i skovdyrknin-
gen? 

Der er stor efterspørgsel 
på ved af fuglekirsebær.

Udbredelse
Fuglekirsebær (Prunus avium) findes 
som enkelt- eller gruppevis indblan-
ding i skovbevoksninger i hele Vest- 
og Mellemeuropa (figur 1). Arten 
forekommer sjældent i renbestand 
og i så fald som regel i små bevoks-
ninger.

Fuglekirsebær findes mest i lav-
landet, men længere mod syd også i 
bjergområder. Udbredelsesområdet 
er næsten sammenfaldende med 
bøgens.

Fuglekirsebær opfattes som na-
turligt hjemmehørende i Danmark. 
Den findes vildtvoksende i næsten 
alle egne bortset fra en bred stræk-
ning langs den jyske vestkyst.

Økologi
Fuglekirsebær er et udpræget akse-
træ med lodrette hovedskud, krans-
stillede sidegrene og et overfladisk 
rodsystem med få finrødder (figur 
2). Det er en pionerart.

Fuglekirsebær forynger sig både 
ved frø og via rodskud. Naturligt 
foryngede populationer består af en 
blanding af frøplanter og rodskud (i 
modsætning til enten frø- eller klon-
foryngelse, hvor rodskud i klonfor-

Skovdyrkning med 
små træarter:

Fuglekirsebær

Figur 1. Det ’naturlige’ udbredelsesområde for fuglekirsebær ifølge EUFORGEN 
(senest opdateret 2008).

yngelsen ekskluderer frøplanter).
Fuglekirsebær trives bedst på 

dybgrundet, kalkrig jord (figur 3). 
Våd, vekselvåd eller meget tør jord 
duer ikke. I konkurrence med skyg-
getræarter klarer den sig bedst i 
den noget tørre eller noget fugtige 
del af sin økologiske niche.

Fuglekirsebær trives godt i skov-
bryn. Her forynger den sig let, må-
ske på grund af lyset, måske fordi 
kirsebærædende fugle foretrækker 
skovbryn - men det er også her, den 
får lov at stå. Fuglekirsebær funge-
rer også fint i skovens indre.

Unge frøplanter og rodskud er 
rimeligt skyggetålende og kan selv i 
sidelys vokse lodret ind i kronen på 
højere træer. Højdevæksten stagne-
rer imidlertid hurtigt ved overskyg-
ning.

Fuglekirsebær er ikke særlig 
stormfast. Det skyldes ikke blot det 

overfladiske rodsystem, men også 
en udpræget tendens til tidlig råd i 
rødderne og den nedre del af stam-
men. Risikoen for stammeråd og 
stormfald øges med stigende alder.

Genetik
Fuglekirsebær er vild kirsebær. 
Arten er stamform til sødkirsebær, 
som er udvalgt og forædlet til bær-
produktion (boks 1).

Blomsterne bestøves af insekter, 
især bier og humlebier. Frøene spre-
des af dyr og mennesker (boks 2). 
Der er derfor en effektiv udveksling 
af gener mellem individer og popu-
lationer, selv om arten også hyppigt 
formerer sig ved rodskud.

Der er stor variation i fuglekir-
sebærs udspring, sundhed, stam-
meform og vækstkraft, både inden 
for den enkelte population og over 
større geografiske afstande. De 
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Figur 2. Blomstrende, opstammet fuglekirsebær i Vendsyssel. Den grønne 
klump nederst til højre i kronen er en heksekost, en vækstforstyrrelse som på 
kirsebær skyldes tilstedeværelsen af svampen Taphrina wiesneri. Foto: HCG 
(2004).

Figur 3. Økogram for fuglekirsebær. 
Grøn indikerer artens økologiske 
niche, kraftig grøn indikerer dens 
optimumområde. På grund af konkur-
rence med skyggetræer forekommer 
arten hyppigst i yderområderne af sin 
økologiske niche med næringsrig, tør 
eller fugtig jord. Bøgens økologiske 
niche ligger mellem de to stiplede lin-
jer og overlapper med fuglekirsebærs 
niche. De punkterede linjer angiver 
grænserne for, hvor der kan vokse 
skov.

bedste genotyper har en meget ret 
stamme. Den store variation hænger 
sammen med, at frøene spredes ’til-
fældigt’ over lang afstand.

Der er ingen tydelige geografi-
ske tendenser, men fuglekirsebær 
fra den østlige og sydøstlige del af 
udbredelsesområdet vokser ikke 
optimalt i den vestlige og nordlige 
del. Det er uklart, om det skyldes 
manglende klimatilpasning eller en 
sammenblanding med kirsebær til 
bærproduktion.

Der foregår en del forædlingsar-
bejde for fuglekirsebær, men det 
meste materiale er ungt og er endnu 
ikke i handelen. Tidlige afprøvninger 
har vist en mindre heldig udvikling 
for nogle af de udvalgte genotyper.

Danske erfaringer
Kårede bevoksninger af dansk 
oprindelse stammer alle fra Born-

holm. Der er blandede erfaringer 
med bornholmsk kirsebær både for 
stammerethed, vækstkraft, tvege-
hyppighed og grentype. For en halv 
snes år siden blev der indsamlet frø 
fra ’gode’ træer på lokaliteter andre 
steder i Danmark, og de indgår nu i 
nogle afkomsforsøg.

De officielle anbefalinger fore-
slår ud over dansk materiale fug-
lekirsebær fra den nordlige del af 
Tyskland. Nogle af disse herkomster 
findes i frøavlsbevoksninger og i 
frøplantager i Danmark, blandt an-
det den unge Tophøj FP662, som 
er afkom af plustræer i den kårede 
Lehnsahn-bevoksning F791 ved Tru-
ust.

Nogle af de nordtyske herkom-
ster er meget rette og finkvistede, 
men toppen skades af og til af 
vinterfrost. Årsagen er måske 
frostudtørring eller problemer med 

Boks 1. Sødkirsebær

Kirsebær til bærproduktion er 
udvalgt uden hensyn til stam-
merethed, men specielt for sin 
mindre kraftige vækst og stærke 
grene med stor frugtsætning. Det 
er nærmest de modsatte egenska-
ber af dem, vi gerne vil have hos 
et skovtræ.

Kirsebær til bærproduktion 
rammes af mange sygdomme, i 
hvert fald når de plantes i sko-
ven. De får ofte gummiflod og 
kræftsår på stammen.

Man kan kende fuglekirsebær 
på de små, næsten sorte bær - 
men til den tid er det for sent!

Afkom fra forstligt godkendte 
frøplantager, som får gullige el-
ler rødlige bær, indikerer, at der 
ikke er tale om ren fuglekirsebær. 
Der er i givet fald større risiko 
for frugttræsygdomme, reduceret 
produktivitet og ringere stam-
meform.
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Boks 2. Frøspredning

Frø af fuglekirsebær spredes 
effektivt over lang afstand af 
forskellige dyr og af mennesker. 
Spredningen foregår med dyr, 
som æder hele bærret uden at 
beskadige stenen. Dyr, som knæk-
ker stenen eller kun æder frugt-
kødet, bidrager ikke til frøspred-
ning.

Træartens navn indikerer, at 
fugle har en forkærlighed for frug-
terne. Det er især stær, solsort og 
andre drosselfugle, som passerer 
kirsebærsten uskadt gennem for-
døjelseskanalen, men også skov-
skade og skovdue. Frøspredning 
med stære og drosselfugle sker 
typisk inden for en radius af 50-
100 m, med skader og duer op til 
1 km.

Blandt pattedyrene er det især 
ræv, mår, grævling og rådyr, som 
spreder kirsebærsten. Ræven har 
et stort home range, typisk op til 
20 km2, men den kan gå 20-30 km 
inden for et døgn. Ræven er uden 
tvivl en af de vigtigste vektorer 
for spredning af kirsebærsten.

skudmodningen. Skaderne forekom-
mer hyppigt i Vendsyssel (køligt 
klima med vind, kortere vækstsæ-
son), men sjældent på Fyn (lunt 
klima med læ, længere vækstsæson).

Vinterskaderne på de nordtyske 
herkomster giver anledning til lavt 
ansatte tveger, og det er vi ikke 
interesseret i. Nogle af de samme 
herkomster har en vis andel af sød-
kirsebær (gule og lyserøde bær), og 
det er vi heller ikke interesseret i 
(boks 1).

Der er siden begyndelsen af 
1990erne arbejdet en del med ud-
valg og forædling af fuglekirsebær 
i Sverige. Her findes velafprøvede 
kloner med meget lovende resulta-
ter. Nogle af dem indgår i et halvsø-
skende-afkomsforsøg i frøplantage 
FP414 ved Himmelev.

Hvad skal vi plante?
Fuglekirsebær til produktion af 
gavntræ skal være sund, vækst-
kraftig, fingrenet og formsikker. 
Desværre er produktionen af klonet 
fuglekirsebær fra afprøvet materiale 
ustabil eller utilstrækkelig. Vi fore-
slår indtil videre at anvende ’gode’ 
herkomster fra den nordlige del af 
udbredelsesområdet.

En senere artikel i Skoven af 

nogle af vores genetisk kyndige kol-
leger vil fokusere på arbejdet med 
at opspore provenienser, som skal 
indgå i forædlingsarbejdet og sikre 
materiale tilpasset de formodede 
fremtidige klimaændringer.

Skovdyrkning
Der er plantet meget fuglekirsebær 
i Danmark siden indførelsen af til-
skud til skovrejsning og etablering 
af løvtræ. En del af disse kulturer er 
etableret som renbestand.

De mange nye bevoksninger med 
fuglekirsebær er ofte forsømt med 
hugst og opkvistning og udvikler sig 
derfor mindre tilfredsstillende. Det 
gælder også blandingsbevoksninger, 
for eksempel med bøg eller eg, hvor 
kirsebær har ’forvokset sig’ og er 
blevet en grovgrenet konkurrent til 
hovedtræarten.

Fuglekirsebær til gavntræ kræver 
opmærksomhed gennem hele pro-
duktionsforløbet.

Etablering
Det er let at etablere fuglekirsebær. 
Den er en hurtig starter. Den ram-
mes sjældent af forårsnattefrost, 
men bides af mus og vildt, fejes af 
hjorte og forsinkes stærkt af konkur-
rerende græsvækst og andet ukrudt. 
Fuglekirsebær er en af meget få træ-
arter, som ikke skrælles af kronvildt.

Effektiv ukrudtsbekæmpelse kan 
fordoble højdetilvæksten de første 
år efter udplantning. Brug af mel-
lemafgrøder og tilførsel af kvælstof 
øger også højdevæksten markant.

På grund af den hastige højde-
vækst kommer fuglekirsebær hurtigt 
ud af risikoen for frostskader og 
vildtbid. Det kan som regel ikke be-
tale sig at bruge vækstrør, medmin-
dre det er som vildtbeskyttelse.

Vækst og stammeform
Som ung vokser fuglekirsebær no-
genlunde som eg. Den kan ligesom 
lærk være en stærk konkurrent til 
eg og andre lyskrævende træarter 
i unge bevoksninger. Højdevæksten 
stagnerer tidligt, og samtidig 
aftager evnen til at reagere på 
tyndingshugst.

Fuglekirsebær har en høj kubik-
meterproduktion. Den er en af vores 
mest produktive løvtræarter (bort-
set fra poppel). I renbestand præ-
sterer den typisk 6-10 m3/ha/år.

Fuglekirsebær er meget formsik-
ker. Den har stærk apikal dominans, 
dvs. evnen til at få topskuddet til at 
vokse lodret og uden konkurrence 
fra sidegrene. Derfor kan fuglekir-

sebær plantes på større afstand 
end flere andre løvtræarter. Den 
kvitterer til gengæld med at udvikle 
meget tykke grene.

Fuglekirsebær i renbestand lider 
af og til af vækstdepression. Det 
kan skyldes kompakt jord, et hårdt 
al-lag eller periodevis højtstående 
grundvand, som begrænser rødder-
nes udvikling. Måske kan jordtræt-
hed, som nogle gange er et problem 
for planter i rosenfamilien, være en 
medvirkende årsag. Stagnerende 
vækst forekommer hyppigst i tætte 
bevoksninger.

Renbestand eller blandskov?
Vi anbefaler at blande fuglekirsebær 
med andre træarter. Det er den 
skovtype, som den hyppigst fore-
kommer i fra naturens hånd. Bland-
skov har den fordel, at en eller flere 
andre træarter kan tage over, hvis 
fuglekirsebær mislykkes.

Fuglekirsebær fungerer godt i 
blanding med eg, ask, ær eller lærk, 
som alle har en tidligt kulminerende 
højdevækst. Det er svært at få den 
til at lykkes i blanding med skygge-
givende træarter som bøg, rødgran, 
ædelgran og douglasgran.

Fuglekirsebær fungerer også godt 
med en underskov af almindelig 
hassel eller avnbøg. Med fugle-
kirsebær som dominerende art i 
overetagen og en underskov som 
indblanding er der plads til flere 
kirsebærtræer på arealet i stedet 
for indblandingsarter, som tidligt 
vokser med op i kronetaget.

En underskov af stedsegrønne 
arter holder kirsebærgrenene i ave 
og giver et indre læ i bevoksningen 
(figur 4). Det dæmper klimaekstre-
merne og giver en lidt tidligere start 
på vækstsæsonen.

Opkvistning
Grenene på fuglekirsebær lever 
længe, og døde grene sidder længe 
på stammen. På grund af træartens 
hurtige ungdomsvækst og lang-
somme naturlige oprensning udvik-
ler fuglekirsebær sig i nogle blan-
dingsbevoksninger til grovgrenede 
’møgtræer’ (bøg og kirsebær er for 
eksempel en dårlig blanding).

Fuglekirsebær skal opstammes 
tidligt og hyppigt, hvis man vil pro-
ducere gavntræ. Begynd gerne alle-
rede fem år efter plantning, og fort-
sæt med tre til fire års mellemrum, 
indtil der er opnået en passende 
kævlelængde.

Det er altid billigere og bedre at 
kviste op, inden grenene bliver ’for 
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tykke’, særligt for fuglekirsebær. 
Indløb fra døde grene og afskæring 
af levende grene med kerneved kan 
give anledning til råd i stammen. 
Fuglekirsebær er mere udsat end de 
fleste andre træarter.

Den grentykkelse, som kan ac-
cepteres til opkvistning, afhænger 
af væksthastigheden (figur 5). På 
grund af tendensen til råd skal såret 
overvokses hurtigst muligt og helst 
i løbet af højst tre år.

Nogle af de rådsvampe, der er 
tale om, producerer sporer om 
efteråret og i løbet af vinteren. Op-

kvistning forår eller tidlig sommer 
giver hurtigst sårheling og mindst 
risiko for råd.

Tidlig opkvistning, en kraftig re-
duktion af kronen eller hård hugst 
fremkalder af og til vanris. De for-
svinder som regel igen, og vanris er 
sjældent et problem på fuglekirse-
bær.

Tyndingshugst
Fuglekirsebærs vækstpotentiale er 
størst i ungdommen, tendensen til 
råd i stammen øges med stigende 
alder, og den forventede levetid er 

kort i forhold til de fleste andre løv-
træarter. Der skal derfor tyndes tid-
ligt og hyppigt for de kirsebærtræer, 
som er værd at tynde for.

Stammens tilvækst skabes i kro-
nen, og træer med en stor krone er 
som regel de mest sunde og robu-
ste. Vælg nogle få sunde træer i god 
vækst, med ret stamme, symmetrisk 
krone og uden tveger som hoved-
træer. Afmærk hovedtræerne, så de 
ikke senere fældes eller skades ved 
en fejltagelse (figur 6).

Sørg for, at hovedtræernes krone 
får mulighed for at ekspandere så 
meget som muligt (figur 7). Hold 
så vidt muligt liv i de nedre krone-
grene. Døde kronegrene og tveger 
bliver før eller siden indfaldsveje for 
råd i stammen.

Flere små hugstindgreb for fugle-
kirsebær er bedre end få store. Den 
gamle regel om, at hugstintervaller 
i løvtræ bør være alderen divideret 
med ti, gælder stadig for fuglekirse-
bær. Ved alder 20 år skal der hug-
ges hvert andet år, ved 30 år hvert 
tredje, osv.

Fuglekirsebær til gavntræ af høj 
kvalitet skal opnå en stammedia-

Figur 4. Opstammet ung fuglekirsebær med en underskov af almindelig thuja 
(Thuja occidentalis). Kirsebær og thuja blev plantet samtidigt (1992). Almin-
delig thuja er meget robust, men får her til lands mange tveger. Foto: HCG 
(2004).

Figur 5. Grænseværdier for opkvist-
ning af fuglekirsebær. Figuren viser 
maksimal tilladelig grendiameter 
ved opkvistning som funktion af 
stammens diametertilvækst 1,3 m 
over jorden. I det grønne område 
er der minimal risiko for råd, i det 
gule område er der stigende risiko, 
og i det røde område frarådes 
opkvistning. Kilder: Pretzsch et al. 
(2010) og Seifert et al. (2010).
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meter i brysthøjde på 50-60 cm for 
at komme op i bedste prisklasse. 
Stammeråd begynder ofte at blive 
et væsentligt problem fra 50-års 
alderen. Det kan derfor være et kap-
løb med tiden at opnå den ønskede 
måldiameter, før der kommer råd i 
stammen.

Hvis man på grund af næringsfat-
tig eller tør jord ikke kan opnå en 
diametertilvækst på hovedtræerne 
på mindst ¾ cm pr. år, kan det 
bedst betale sig at bruge fuglekirse-
bær som et bidrag til biodiversitet 
og skovæstetik. Vi anbefaler også i 
den situation at tilgodese de bedste 
træer med hyppig hugst.

Foryngelse
En naturforyngelse af fuglekirsebær 
består af en blanding af rodskud og 
frøplanter. Rodskud kommer ofte, 
når man har fældet et stort kirse-
bærtræ.

Man kan ikke skelne rodskud fra 
frøplanter uden at grave ned til rød-
derne. Rodskud er fuldt anvendelige 
som foryngelse.

Sygdomme og skadedyr
Fuglekirsebær får ofte tidligt råd i 

Figur 6. Velpasset fuglekirsebær med 
underskov af almindelig hassel. Tyde-
lig afmærkning af hovedtræer sikrer 
mod fejltagelser i forbindelse med 
skovarbejde. Foto: JPS (2008).

stammen (boks 3 og figur 8). Det 
kommer som regel som indløb fra 
store, døende eller døde krone-
grene, fra bunden af en tvege, fra 
sår på stammen eller fra skader på 
rødderne. Vandlidende og kompakt 
jord giver tidligere og mere råd.

Især hurtigtvoksende ung-
domsved rammes af råd. Det æn-
drer imidlertid ikke ved vores dyrk-
ningsanbefalinger.

Fuglekirsebær producerer jævn-
ligt gummiflod fra stamme og grene. 
Det er træets reaktion på skader i 
barken, både mekaniske og forskel-
lige typer af kræft. Nogle mener, at 
hurtigvoksende træer er mest udsat 
for kræft på stammen.

Kræftsår på stammen skyldes 
som regel svampen Neonectria ditis-
sima eller bakterierne Pseudomonas 
syringae pv. mors-prunorum og pv. 
syringae. Ren fuglekirsebær uden 
gener fra sødkirsebær får mindre 
kræft end hybridtyperne.

Fuglekirsebær kan også rammes 
af forskellige bladsygdomme, blandt 
andet kirsebærbladplet, som skyl-
des svampen Blumeriella jaapii, og 
haglskudssyge, som skyldes svam-
pen Stigmina carpophila. Træerne 
kommer sig efter angrebet, og der 
er ingen grund til at fælde de syge 
træer. På grund af bladtab kan der 
være nedsat tilvækst. 

Fuglekirsebær påvirkes ikke me-
get af insekter, men lille frostmå-
ler (Operophtera brumata) har en 

forkærlighed for kirsebær. Når der 
er angreb på eg, kommer der som 
regel også omfattende afløvninger i 
fuglekirsebær. Træerne kommer sig 
som regel, men der kan være nedsat 
tilvækst.

Ved
Veddet af fuglekirsebær er halvring-
poret. Splinten er varmt honninggul 
til let rødlig. Kernen er rødlig og kan 
være flammet. Langsgående mørke 
striber i veddet skyldes indlejring af 
farvestoffer i nogle af karrene.

Veddet har et silkeagtigt ud-
seende. Marvstrålerne og karre-
nes placering (en kombination af 
spredte kar og tendens til flere kar 
ved årringsgrænsen) fremhæver va-
riationen i veddets farve.

Nogle stammer har et skær af 
grønlige striber i kerneveddet. Det 
skyldes trækved. Genetik og jord-
bund spiller muligvis også en rolle.

Trækved er til mange formål 
kvalitetsforringende. Det dannes på 
oversiden af en hældende stamme 
og for at kompensere styrkemæssigt 
for en asymmetrisk krone. Trækved 
har mere kompakte celler, større 
indhold af cellulose og færre kar 
end almindeligt ved. Det dannes i 
splintveddet, men får først sit grøn-
lige skær i forbindelse med kerne-
dannelsen.

Veddet anvendes blandt andet til 
køkkeninventar og møbler. Der er 
stor efterspørgsel. Mange møbler af 

Figur 7. Velpasset fuglekirsebær med underskov af almindelig hassel (samme 
træ som i figur 6). Hug hårdt og hold liv i hovedtræernes nedre kronegrene for 
at få maksimal tilvækst og undgå råd i stammen. Der er sparsomt med blade i 
kronen, fordi efterårsløvet er ved at falde. Foto: JPS (2008).
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kirsebær er imidlertid fremstillet af 
importeret, amerikansk kirsebær. 
Det er den art, vi kalder sildig (sent-
blomstrende) eller glansbladet hæg 
(Prunus serotina). Veddet er ikke 
holdbart ved udendørs brug.

Afslutning
Der er stigende interesse for fugle-
kirsebær, dels på grund af prisen på 
gavntræ, dels på grund af den hur-
tige vækst, og dels på grund af det 
attraktive hvide forårsflor og det 
flot farvede efterårsløv.

Kirsebær skal holdes i kort om-
drift. Hug målrettet og hyppigt 
for hovedtræerne, og hold så vidt 
muligt liv i de nedre kronegrene 
(dem over den opstammede kævle). 
Rettidig omhu er essentielt for at få 
succes med fuglekirsebær.
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sen, Jon Kehlet Hansen og Ditte Christina 
Olrik, som alle har bidraget med inspire-
rende oplysninger om fuglekirsebær.
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Er der udpeget Natura2000 fredskovsarealer på din ejen-
dom, 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-handlepla-

nen for udpegningen.
•  Gennemgå de betalingsordninger som staten til-

byder til fredskov i Natura 2000-områderne

Gratis rådgivning til ejere af  
 Natura 2000-fredskovsarealer

Ny produktion i Hylte
Formstøbt fiberprodukt

Den svensk-finske skovkoncern Stora 
Enso har en cellulosefabrik for avis-
papir i Halland, Hylte Bruk. Fabrik-
ken har gennem årene aftaget en del 
cellulosetræ fra Danmark. 

Markedet for avispapir er ikke 
hvad det har været, så i 2012 luk-
kede man 2 ud af 4 papirmaskiner. 
Produktionen faldt med 40%, og køb 
af råtræ i Danmark blev indstillet. 
Stora Enso har fortalt at man overve-
jede at starte en ny produktion op i 
stedet, og det er nu faldet på plads.

Der er investeret 5 mio. euro – 40 
mio. kr – i en ny produktionslinje 
til formstøbte fiberprodukter. Det 
er produkter som opfylder alle de 
miljøegenskaber man søger i dag – 
råvaren er fornybar, produkterne 
kan genbruges, og de kan nedbrydes 
biologisk. De kan erstatte produkter 
af plastic og hjælper derfor med at 
bekæmpe det globale problem med 
plasticaffald.

Formstøbte fiberprodukter frem-
stilles af forskellige former for 
kemisk cellulose og kemo-termome-
kanisk cellulose som presses i den 
ønskede form i en pressemaskine. De 
første produkter ventes på markedet 

i slutningen af 2019.
Råtræet stammer fra PEFC- eller 

FSC certificerede skove i Sverige 
og Finland. Det forarbejdes til cel-
lulose på flere fabrikker i Sverige og 
Finland, og de færdige produkter 
fremstilles i Hylte. Pilotanlægget har 
en kapacitet på 50 mio. enheder om 
året, men det er hensigten at øge 
produktionen senere.

Produktionslinjen vil blive drevet 
af en ny forretningsenhed for form-
støbt fiber som også står for forsk-
ning og udvikling af nye materialer 
og teknologier. 

De færdige produkter kan være 
engangsemballage til fødevarer så-
som kopper, skåle, æsker, tallerkener, 
og låg til kaffekopper. 

Stora Enso koncernen beskæftiger 
26.000 i over 30 lande. Omsætningen 
var i 2018 10,5 mia. euro – 80 mia. kr. 
Stora Enso er noteret på børserne i 
Helsinki og Stockholm. Hylte Bruk 
fremstiller 480.000 tons avispapir og 
290.000 tons afsværtet genbrugscel-
lulose om året.

Kilde: www.storaenso.com 14.3.19

En avispapirfabrik har udviklet nye produkter
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Selvkørende, elektrisk lastbil som nu skal prøvekøres.

Selvkørende tømmerbil
Eldrevet lastbil med 16 tons

Billederne viser en lastbil læsset 
med tømmer. Der er ikke meget 
plads til føreren – men det er heller 
ikke nødvendigt, for bilen styres af 
en computer. Den kan også fjernstyres 
af et menneske fra et kontor med 4G 
teknologi. Dermed kan én person 
arbejde med flere forskellige biler.

Når der ikke er førerkabine kan 
bilen være mindre og læsse mere, 
sikkerheden er højere, og driftsud-
gifterne bliver lavere uden lønninger.

Batteridrevet
Bilen kaldes T-log og kører udeluk-
kende på batterier. Det betyder at 
den er støjsvag og ikke udleder 
drivhusgasser, kvælstofoxider eller 
partikler. Bilen er 7,3 m x 2,5 m, den 
kan læsse 16 tons og vejer 26 tons 
fuldt læsset. 

Tophastigheden er elektronisk 
begrænset til 85 km/time. Batteriets 
kapacitet er 300 kWh, og det giver 
en rækkevidde på 200 km på en op-
ladning. Derved er den ikke særlig 
egnet til at hente træ i skoven – 
men det må kunne løses med ekstra 
batterier.

Kamera, radar, lidar
Den er udstyret med flere redskaber 
som bistår den i kørslen. Den har 
kameraer som kan aflæse vejstriber 
og trafikskilte. Den har en radar 
som udsender en elektromagnetisk 
impuls og registrerer genstande og 
deres hastighed. Endelig har den 
lidar som er en 3D-scanner der bru-
ger infrarødt lys og også kan regi-
strere genstande i omgivelserne. 

Computeren har konstant over-
blik over omgivelserne inden for 
100-200 meter i alle retninger, uden 
blinde pletter eller døde vinkler. 
Den er tilkoblet et intelligent rute-
planlægningssystem. Derved kan 
den undgå trafikpropper og optimere 
energiforbrug, udnyttelse af batte-
riet og ankomst til træindustrien.

Det oplyses at den også kan køre 
på skovveje – men det vil nok kræve 
en større frihøjde og større hjul. 
Skovveje er også ret smalle og ikke 
så jævne som landeveje, så måske 
skal computeren have hjælp af et 
menneske til den opgave.

Udviklingen i Sverige har i lang 
tid gået i retning af stadigt større 
lastbiler. Lønomkostninger til chauf-
føren er en væsentlig post, og så 
er det en fordel hvis én person kan 
køre med et stort læs. 

Der skal ikke betales løn til T-log, 
så det gør ikke noget at den kan kun 
tage ét læs. Det giver tværtimod 
større fleksibilitet fordi den kan 
sendes ud og hente ret små partier 
råtræ.

Opstartsfirma
Tømmerbilen er udviklet af et ny-
startet svensk firma, Einride. Den 
første model der blev udviklet kal-
des T-pod, og den er en mere tradi-
tionel lastbil med et lukket, kasse-
formet lad. 

Einride står for styreprogram-
merne, mens bilen skal fremstilles 
af eksterne – endnu ikke navngivne 
– producenter.

Lastbilen blev fremvist for første 
gang ved messen Mobile World Con-
gress i Barcelona sidst i februar. Til-
skuere kunne betjene en lastbil som 
stod på et testområde i Göteborg. 

Der gennemføres nu en afprøv-
ning i Jönköping sammen med jern-

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

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

baneselskabet DB Schenker, Telia og 
Ericsson, hvor en bil skal køre mel-
lem lager og terminal. Bilen har ikke 
tilladelse til at køre på offentlig vej.

Se flere billeder og computer-
animationer på www.einride.tech 
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Markedet for  
juletræer og grønt

Priserne på juletræer faldt i 
2018, og avlerne presses på 
sorteringen. 

Afsætningen af nobilis 
klippegrønt var lidt bedre, 
og der mangler ung-
domsvarer.

Juletræer
Ved Planteværnsmødet arrangeret 
af PC-Consult var der i lighed med 
tidligere år et indlæg af Kaj Øster-
gaard. Han har været direktør for 
Dansk Juletrædyrkerforening og 
følger stadig markedet gennem en 
række konsulentopgaver.

Sæsonen startede i god stemning. 
Priserne var i starten uændrede i 
forhold til 2017, men faldt senere. 

Sorteringen blev endnu en gang 
strammet. Der skete igen omdøb-
ning af partierne i de næste led. 
Sorteringen i kulturerne anvendes 
altså kun til prisforhandling og 
anvendes ikke ved salg til slutbru-
geren. Der var få reklamationer af 
betydning fordi kvaliteten generelt 
var høj.

Engrosmarkedet oplevede igen et 
pres på sorteringen, over halvdelen 
af A-træerne blev solgt som B. Hver 
køber har sin egen sortering. Mange 
kæder vil have to klasser og dermed 
også lidt bedre kvaliteter – men pri-
sen følger ikke med. Handelen var 
afventende og startede først rigtigt 
i oktober.

Detailmarkedet kom langsomt i 
gang med henholdende indkøb. Pri-
serne til forbrugerne blev de samme 
som i 2017. Stadehandlerne får en 
meget høj avance – træer der koster 
80-100 kr i indkøb kan i København 
sælges til 400-500 kr.

Kæderne fik udsolgt, og stade-

handlerne havde en god sæson og 
fik stort set udsolgt. Fæld-selv pro-
ducenter havde en normal sæson. 
Der blev næsten udsolgt hos gros-
sister og detaillister.

Avlerne fik næsten udsolgt af 
høstede træer – og det er på sin vis 
godt. Men der står mange træer til-
bage i kulturerne, af og til mere end 
1/3 af de salgbare træer. Det medfø-
rer at udbytteprocenterne falder og 
er nede omkring 55-60%. Avlernes 
salgspris faldt med 5 kr/træ – i gen-
nemsnit nok lidt mere fordi der blev 
lidt større andel af små træer. 

Der blev mangel på A-træer over 

2 m. Store træer af god kvalitet 
holdt prisen, fordi det er svært at 
lave dette sortiment i det meste af 
Europa.

Der er meget store prisforskelle 
mellem de enkelte producenter, og 
nogle har en rimelig indtjening. Køb-
mandskab og valg af rette salgska-
naler er afgørende.

Over en årrække har der været 
tendens til mindre marked for jule-
træer i Europa som helhed, men det 
rammer især rødgran og blågran. 
Afsætningen af nordmannsgran sti-
ger mellem 0 og 1% om året. 

I perioden 2007-2011 blev der 

Avlerne af juletræer presses hårdt både af grossisterne og af bankerne,  
mener Jimmi Enevoldsen fra Noble Nordmann. (Foto fra Skotland).
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udbudt store mængder frø af nord-
mannsgran i Europa, og det er 
kulturer fra disse høstår som bliver 
afviklet i de kommende år. Frem til 
2021 er der udsigt til rigelig produk-
tion i Europa. 

Priserne til avlerne har været 
faldende i en årrække, og mange 
mellemstore producenter i Danmark 
stopper.

Plastictræer vinder langsomt 
frem. En tysk undersøgelse viste at 
15-20% af forbrugerne har plastic-
træer. England har en mangeårig 
tradition for at anvende plastictræer 
som nu bruges af næsten halvdelen 
af forbrugerne.

Klippegrønt
Udbudet af nobilis falder i disse 
år, fortalte Kaj Østergaard. Der er 
stadig en del bevoksninger i ældre 
aldersklasser, mens der mangler 
ungdomsvarer fordi der er plantet 
meget lidt i en del år. Priserne steg 
svagt, men generelt har priserne 
været stort set uændrede i tredive 
år. Der udbydes stadig meget nobi-
lis, men der kan blive mangel om 
3-4 år. 

Udbudet af nordmannsgran er 
stigende – fordi der klippes på kas-
serede juletræer – men salgsprisen 
falder samtidig.

Det samlede marked for klip var 
en smule mindre end året før.

Utilfredsstillende
Der var i år også et indlæg af Jimmi 
Enevoldsen som gennem firmaet 
Noble Nordmann dyrker 360 ha jule-
træer i Skotland og Danmark. I 2018 
solgte han omkring 210.000 træer. 

Jimmi Enevoldsen mener over-
ordnet at sæsonen blev utilfredsstil-
lende og uacceptabel, fordi priserne 
er faldet for syvende år i træk. Pro-
ducenterne presses hårdt på sorte-

ringen, prima træer bliver solgt som 
standard, og kvaliteten af uklassifi-
ceret er alt for god. Køberne ved at 
mange avlere skal sælge på grund 
af pres fra bankerne, og nogle bliver 
presset til priser der giver et nega-
tivt dækningsbidrag.

Detailpriserne har været kon-
stante – i nogle lande svagt stigende 
– og det betyder at der er en kæm-
peavance i slutleddet. Producen-
terne er for små til at matche kæder 
med professionelle indkøbere. De 
fleste grossister der leverer til kæ-
der oplever i øvrigt samme pres på 
avancen som producenterne – hvis 
det kan være en trøst.

Producenterne presses på flere 
måder. Der er eksempler på (ulov-
lige) budrunder hvor udvalgte aktø-
rer ser de indkomne bud og så kan 
byde igen. Dette gentages måske 
flere gange, og resultatet er lavere 
priser. Hertil kommer at handler 
indgås sent, kundemærker leveres 
sent, og mærkede arealer kasseres 
eller kræves ommærket uden mer-
pris. 

Jimmi Enevoldsen tilføjer at der 
findes stadig gode købere og dyg-
tige grossister som kæmper for at 
bevare en bæredygtig produktion. 
Der er tendens til en stigende andel 
af producenter som også er gros-
sister, og de er måske motiverede 
for at ændre situationen. Kvalitet 
belønnes stadig, og dygtige produ-
center kan opnå gode priser for høj 
kvalitet.

Fremtiden ser ikke lovende ud. 
Kædernes markedsandel vil stige, 
og tyskerne vil i højere grad blive 
selvforsynende. 

Situationen vil forbedres hvis 
udbudet falder, men det er svært at 
vide hvornår det sker. Klimaskader 
har tidligere sat udenlandske avlere 
ud af spillet, men det er efterhånden 

mange år siden der har været alvor-
lig frost. 

Der kan komme politiske ændrin-
ger i form af et forbud mod glypho-
sat (men vil det gavne danskerne?). 
Der er stigende politisk interesse 
for at begrænse forbruget af plastic 
og anvendelsen af fossile råvarer. 
Derfor er det paradoksalt at plastic-
træer vinder frem på bekostning af 
naturtræer. Kan der komme afgift 
på plastictræer?

Jimmi Enevoldsen opfordrede av-
lerne til selv at ændre adfærd. Nogle 
føler det er bedre at sælge de lidt 
ringere træer til et DB på nul, for el-
lers skal man jo betale for at rydde 
træerne senere – men det presser 
salgspriserne. 

Bankerne anser efterhånden jule-
træsproduktion for håbløs, og det er 
svært eller umuligt at få finansiering 
til nye kulturer. Når ejendomme 
handles vurderes juletræsarealer til 
en pris der 10.000 kr/ha lavere end 
markjord. 

Mange avlere er ramt af dårlig 
likviditet som medfører paniksalg 
fra den gode ende før træerne er 
modne. Der bliver genplantet min-
dre eller konverteret til andre afgrø-
der.

Jimmi Enevoldsens løsning for 
Noble Nordmann er at han er stop-
pet med genplantning og afvikler 
hele produktionen frem til 2025. Der 
er indført en mindstepris så alle 
solgte træer opnår et DB svarende 
til den bogførte værdi. Partierne 
sælges på rod for at mindske risiko, 
og de ringeste træer klippes til 
grønt eller skrottes. 

sf



174 SKOVEN 4 2019

BØGER / KORT NYT

Bøger sælges

 1.  Træet - Naturens vidunder. Jenny Lindford.. 2005.  
Karton, stort format, billedbog. 191 sider ............................................... 40 kr.

 2.  Udvalgsbetænkning vedr. den fremtidige drift af  
Jægersborg Dyrehave set fra et landskabeligt synspunkt.  
1920. Heftet, incl, 1 kort. 23 sider ............................................................. 20 kr.

 3.  Ordbog over Danmarks Plantenavne 1-3. Johan Lange. 1992.  
To bind. Lærred m. omslag, incl. supplement. 1297 sider ................... 250 kr.

 4.  Landbrugets planter.  
P.Hartvig Larsen (red.). 1976. Karton. 151 sider ....................................  30 kr.

 5.  Vilde Planter i Norden. K.Gram og K.Jessen. 1957.  
Halvlæder, meget pæn. 919 farvefotos. 1504 sider ..............................  200 kr.

 6.  Træer & Buske i Danmark. Henrik Jørgensen og 
Flemming Rune m.fl.. 2005. Karton. 324 sider ......................................  175 kr.

 7.  Tørvegravning i Danmark.  
Th.Th.Hove. 1983. Karton med omslag, let revet. 202 sider ...............  100 kr.

 8.  Sådan var det - en bondekarls dagbog 1953-1966.  
Erik Bech Jakobsen. 2007. Karton. 224 sider ..........................................  75 kr.

 9.  Fuglenes træk og orientering. J.Rabøl. 1988. Heftet. 256 sider ..........  50 kr.
 10.  Fuglevennens have.  

Benny Génsbøl. 1999. Karton med lille trykskade. 255 sider ...............  75 kr.
 11.  Træarbejde i haven-inspiration, teknik, materialer. Alan og Gill 

Bridgewater, Stephen Moss. 2011. Karton, stort format. 303 sider ...  100 kr.
 12.  Roser.  

Gudrun Manell & Bertil K. Johansen. 1998. Karton. 240 sider .............  40 kr.
 13.  Blomstrende løg og knolde. Else Als. 1998. Karton. 253 sider ...........  40 kr.
 14.  Træer og buske i haven. Grethe Vemby. 1994. Karton. 168 sider .......  50 kr.
 15.  Havens Staude Leksikon.  

Lis Langschwager (red.). 1991. Karton. 420 sider.  ..............................  250 kr.
 16.  Havens Planteleksikon - Træer og Buske. Lis Langschwager (red,).  

1997, 2.udgv.m.mange farvebilleder. To bind. Karton. 674 sider .......  200 kr.
 17.  Den økologiske have. John Fedor. 2003. Karton. 288 sider .................  60 kr.
 18.  Skov- og surbundsbedet. Jørn Dannesboe. 2004. Karton. 304 sider ..  75 kr.
 19.  Politikens visuelle håndbog i beskæring. Christopher Brickell  

og David Joyce. 1997. Karton, stort format. 336 sider ........................  100 kr.
 20.  Plantebeskæring. Christopher Brickell. 1981. Karton. 192 sider ........  50 kr.
 21.  Ernæring af vilde pattedyr (fra flagermus til elefant og hval).  

Erik Eriksen. 1997. Heftet. 412 sider ......................................................  150 kr.
 22.  Naturparken mellem Farum og Slangerup.  

Carl Tscherning (red.). 1967. Heftet, incl. 4 kort. 306 sider ..................  50 kr.
23.  Ude med snøren. Niels Fenger. 1980. Heftet. 107 sider ........................  40 kr.
 24.  I baronens eng - om en jæger og hans hund.  

Niels Fenger. 1973. Heftet. 150 sider ........................................................  40 kr.
 25.  Varme spor. Niels Fenger. 1969. Heftet. 159 sider .................................  40 kr.
 26.  Indenskærs fortællinger fra Grønland.  

Niels Fenger. 1964. Heftet. 138 sider ........................................................  60 kr.
 27.  Solen kommer ikke mere op - Jørgen Brønlunds rejsedage.  

Niels Fenger. 1970. Heftet. 244 sider ........................................................  75 kr.
 28.  Viking Greenland.  

Knud J. Krogh. 1967. Heftet. På engelsk. 187 sider .................................  75 kr.
 29.  Den sidste dagbog. Robert Falcon Scott. 2010. Karton. 473 sider ......  75 kr.
 30.  Håndbog i Ølbrygning. Simon Wrisberg. 2007. Karton. 153 sider .... 150 kr.

Henvendelse til Ernst Riisgaard Pedersen, tlf.: 2781 3184 eller 
peddersens@post.tele.dk

Flere elever søges
Til anlægsgartner
Skoventreprenørerne har peget på 
manglen på elever og indledt et 
samarbejde med Skovskolen (Skoven 
2). Det samme problem har man på 
uddannelsen til anlægsgartner. 

Derfor er der nu etableret et 
grønt partnerskab som skal lokke 
flere unge til faget. Parterne er 
Danske Anlægsgartnere, 3F, virk-
somheder på området, kommunale 
forvaltninger og erhvervsskoler på 
både grundforløb og hovedforløb 
samt videregående uddannelses-
institutioner.

Det er første gang der laves så 
bredt samarbejde. Det går officielt i 
gang ved et seminar d. 28.-29. marts 
hvor man vedtager de officielle ram-
mer og formidler erfaringer fra an-
dre partnerskaber.

I de følgende måneder går kam-
pagnen i gang med akiviteter rettet 
mod folkeskoler, gymnasier og HF. 
Man vil øge interessen for bran-
chens grønne værdier ved brug 
af sociale medier og videoer. Der 
er desuden lavet en hjemmeside 
www.blivjordensbedste.dk som spiller 
på mottoet for Danske Anlægsgart-
nere: ”Jordens bedste håndværker”.

Hjemmesiden besvarer spørgsmål 
som ”Hvad laver en anlægsgartner?”, 
”Hvad kræver uddannelsen?”, ”Hvor-
dan er uddannelsesforløbet?”. 

Som fordele nævnes bl.a. at man 
arbejder i det fri og får løn under 
uddannelsen. Man kan blive anlægs-
gartner med en EUX der både giver 
svendebrev og studenterhue. Og 
det er en kønsmæssigt blandet ud-
dannelse hvor 1/3 er kvinder – en 
sjældenhed blandt håndværksud-
dannelser.

Der peges på at der er mange 
karrieremuligheder bagefter, her-
under skov- og landskabsingeniør, 
have- og parkingeniør, kandidat i 
skovbrugsvidenskab og selvstændig. 
anlægsgartnermester.

Branchen for anlægsgartnere laver en 
kampagne for at skaffe flere elever, 
bl.a. gennem hjemmesiden www.bliv-
jordensbedste.dk
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Rekordnedbør i marts
107 mm på landsplan
I gennemsnit ud over landet faldt 
der 107 mm nedbør i marts. Det er 
det højeste der er målt siden lands-
dækkende målinger startede i 1874. 
Den hidtidige rekord var 100 mm fra 
1978. De tørreste marts var i 1918 og 
1969 med 7 mm.

Marts plejer at være en ret tør 

måned. Normalen beregnet for 1961-
90 er 46 mm, og middel af perioden 
2006-2015 er 40 mm. 

Stort set al nedbøren kom fra d. 
1. til d. 17. marts 2019. Der var store 
forskelle over landet. Mest kom i 
Midt- og Vestjylland med 124 mm, 
mens Vest- og Sydsjælland kun fik 
85 mm.

Kilde:www.dmi.dk

Hos Skoventreprenør Frede Andersen A/S har 
vi mange års erfaring som skoventreprenør og 
skovservice i hele Danmark. 

Vi løser forskellige opgaver for både private, 
erhverv og det offentlige, som har brug for 
en kompetent fagspecialist.

Vi har kompetencer inden for eksempelvis:

•  Grenknusning
•  Rodfræsning
•  Stubfræsning
•  Nedlægningsfræser
•  Armknuser
•  Bælteknuser

Du er velkommen til at kontakte os for tilbud 
og høre mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Lintrupvej 40, 6660 Lintrup  •  Tlf. Frede 20 86 51 44  •  Niels Peter 20 15 27 51 
info@frede-andersen.dk  •  www.fredeandersen-maskinstation.dk

Periode Marts Feb.

Målt Normal Målt

Temperatur, gr.

Middel 5,4 2,1 4,2

Absolut minimum -5,5 -12,3 -5,6

Absolut maximum 16,7 14,0 15,8

Antal frostdøgn 5,1 15 6,6

Nedbør, mm

Nordjylland 100 44 48

Midt- og Vestjylland 124 51 58

Østjylland 108 46 45

Syd- og Sønderjylland 123 54 55

Fyn 90 41 38

V-, S-Sjælland, Lol-Fal 85 38 38

Kbh., Nordsjælland 100 39 38

Bornholm 90 39 54

Landsgennemsnit 107 46 48

Vindstyrke, m/s 

Højeste vindstød 30,3 26,5

Antal graddage 361 461 358

Antal soltimer 119 110 87

 

Marts 2019
Marts blev meget varm med en mid-
del på 5,4 grader. Normalen for 1961-
90 er 2,1 gr., og middel af 2006-15 er 
1,9 gr. Det er den 6. varmeste marts 
der er målt siden målinger startede i 
1874. Rekorden er på 6,1 gr. fra 1990 
og 2007.

Den højeste temperatur blev 16,7 
gr. den 30.3 i København. Lavest blev 
-5,5 gr. den 11.3 på Djursland. Syd- og 
Sønderjylland var den varmeste re-
gion med 5,7 gr., mens Bornholm var 
koldest med 4,7 gr. Der var 5,2 frost-
døgn på landsplan mod en normal på 
15 døgn.

Der faldt 107 mm nedbør på lands-
plan mod en normal på 46 mm. Det 
er det højeste der er målt siden 1874. 
Næsthøjest er nu marts 1978 med 100 
mm, efterfulgt af 1897 og 1981 med 
91 mm. 

Der var i år 20,2 døgn med nedbør, 
og det er det 9. højeste antal der er 
målt. Se mere om nedbøren i note til 
venstre.

Trods den megen nedbør blev der 
119 soltimer. Det er 9 timer mere end 
normalen for 1961-90, men 27 timer 
under middel af 2006-15.

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... 

Ring Forstplant  2140 3021  

forstplant@
forstplant.dk
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