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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 varianter, 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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ÆGTE KASTANJE
- et dansk skovtræ
i fremtiden?
206
- men hvor, hvordan, hvorfor 212

Den varme og tørre sommer i 2018
har fået de fleste træer og buske
til at blomstre rigeligt, og en stor
frøhøst kan ventes. Blomstring og
frøsætning nedsætter tilvæksten,
især på træer som er i forvejen er
svækket af tørken sidste år. (Foto af
hanrakler i avnbøg april 2019).
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Årets tur på skov- og landskabsingeniørstudiet gik til Washington og
Oregon i USA. Der blev set urørt
skov, intensiv skovdrift, beskyttelse
af truede arter og pleje af vandløb.
(Foto af Mount Rainier).

Interview med ejerne af Holckenhavn ved Nyborg – Dennis Hou
Holck og Christina Holck. Slottet
udlejes til møder, og skoven har en
rolle som ramme om arrangementerne. Ejerne vil forbedre naturværdierne og har netop udlagt urørt skov
og udpeget livstræer.

Vildere skove

Sling-uddannelse i Jylland
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Fra seminar på Ryegård, arrangeret
af WWF. Det er en del af et projekt
der skal vise hvordan naturværdierne i skovene kan øges – foto viser
hul udskåret i en bøgestamme til
gavn for fugle.

Skovskolen vil oprette en ekstra
uddannelse til skov- og landskabsingeniør på Djursland. Fra 2020
optages 35 på Eldrupgård og 45
i Nødebo. Baggrunden er stigende
behov for kandidaterne.

Plantesundhedstrusler

I et varmere klima kan der blive
interesse for nye træarter, fx ægte
kastanje. Naturstyrelsen indsamler
frø fra hele Europa for at afprøve
dem under danske forhold. Artikel
2 diskuterer træets egenskaber
og konkluderer at kastanje ikke er
bedre end bøg og eg.
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Mange arter af insekter og sygdomme kan indvandre til landet og
medføre store skader i skovene.
Landbrugsstyrelsen overvåger situationen og bekæmper indvandrere.
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oplag for perioden
1. juli 2017 - 30.
juni 2018: 3302.
Medlem af
Danske Medier.

Klimarådet blev oprettet for fire år
siden. Rådet kommer med anbefalinger til regeringen om, hvordan
Danmark når sine klimamål.
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) har
udnævnt de seks medlemmer, som
sammen med formand Peter Møllgaard skal udgøre Klimarådet fra
1. marts 2019 og fire år frem. Medlemmerne er:
Marie Trydeman Knudsen, forsker
ved Institut for Agroøkologi – Jordbrugssystemer og Bæredygtighed
Jette Bredahl Jacobsen, forstkandidat, professor i miljø- og
ressourceøkonomi ved Institut for
Fødevare- og Ressourceøkonomi på
Københavns Universitet. Hun arbejder med bl.a. med værdisætning
af ikke-markedsomsatte goder (fx
biodiversitet og rekreation) og med
skovøkonomi. Hun har skrevet en
artikel i Skoven 1/19 om brug af træ
til bioenergi.
Katherine Richardson, professor
hos Statens Naturhistoriske Museum.
Jørgen Elmeskov, dansk økonom
og rigsstatistiker ved Danmarks
Statistik
Niels Buus Kristensen, forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt, Oslo.
Poul Erik Morthorst, professor
i energiøkonomi og afdelingsleder
ved DTU Management Engineering.
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Indlevering: Artikler til Skovens juni-juli
nummer skal indleveres inden 27. maj. 
Annoncer bør indleveres inden 3. juni.
Eftertryk med kildeangivelse (Skoven nr. XX)
tilladt. Ved artikler af navngivne forfattere
skal forfatteren give accept af eftertryk.

Nyt råd udpeget

Danmark bliver i løbet af en årrække blandt de lande i Europa
hvor der er mest statsskov med
biodiversitet som hovedformål. Det
er ifølge Naturstyrelsen baggrunden
for at styrelsen er blevet opfordret
til at overtage formandsskabet i INTEGRATE.
- De danske statsskove har en
relativt stor andel af skove til biodiversitetsformål. Samtidig har vi
gennem det sidste årti arbejdet med
at drive statsskovene naturnært,
hvor biodiversitetshensyn også er
en vigtig del. Derfor har vi meget
erfaring at dele ud af selvom vi er
et lille skovland i en europæisk sammenhæng, siger direktør Peter Ilsøe,
Naturstyrelsen.
Det danske formandskab betyder,
at Naturstyrelsen i det kommende
år vil være vært for europæiske
arrangementer med fokus på biodiversitet, både i den urørte og den
naturnært drevne skov.
Naturstyrelsen vil som vært invitere danske myndigheder, forskere
og interesseorganisationer til at
deltage i planlægningen af de faglige
arrangementer. Arrangementerne vil
tiltrække udenlandske faglige eksperter til Danmark med henblik på
at udveksle viden og erfaringer om
forvaltning af biodiversitet i skov.
Naturstyrelsen er en del af netværket for at få adgang til en bredere europæisk viden om praktisk
forvaltning af biodiversitet i skov.
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Annoncer: Rekvirér vores mediabrochure
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indstik mv.
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Dennis Hou
Holck og
Christina Holck
i en nyligt
udlagt urørt
skov på
Holckenhavn.
Se side 182.

Jørgen Skeel er valgt til
bestyrelsesformand i Hedeselskabet
på selskabets generalforsamling
29. april. Jørgen Skeel er 56 år og
har været næstformand for
Hedeselskabet siden 2015 og medlem af bestyrelsen siden 2012.
Han aføser Frants BernstorffGyldensteen som i 2018 besluttede
ikke at ville genopstille til en ny
periode i 2019. Frants BernstorffGyldensteen er 65 år og har været
formand for Hedeselskabet siden
2007 og medlem af bestyrelsen
siden 1995.

Naturstyrelsen
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Ny formand
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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
Alle skoventreprenøropgaver udføres

Besøg os på
www.jjskovservice.dk

Allemandsret i de private skove
LEDER

er populistisk og
uacceptabelt

Adgangen til naturen og særligt skovene er igen kommet til
debat. Anledningen er at partiet Alternativet i april måned
varslede at de efter valget vil foreslå allemandsret i de
danske skove indført ved lov.
Dansk Skovforening tager skarpt afstand fra forslaget.
Det vil have negative konsekvenser for naturen, for skovejernes økonomi og retssikkerhed, for friluftslivet samt for
samarbejdet mellem skovejerne og omverdenen.
Vi er enige i at naturoplevelser giver livskvalitet for det
enkelte menneske og er dermed en værdi for hele samfundet. Derfor skal danskerne have gode muligheder for
naturoplevelser i skovene. Skovbruget bidrager væsentligt
til samfundets værdi på dette område.

Lodsejerne har en nøglerolle

Lodsejerne har en nøglerolle når danskerne skal have gode
naturoplevelser:
•	Ejerne er operationelle. Det er ejernes konkrete beslutninger og handlinger der påvirker naturen og friluftslivets muligheder.
•	Ejerne har overblikket og kan koordinere friluftsaktiviteterne på ejendommen så de ikke generer hinanden,
dyrelivet og naturen.
•	Ejerne har et følelsesmæssigt ansvar. De fleste ejeres
overordnede mål er at bevare deres naturværdier til
de kommende generationer – så vidt økonomien og lovgivningen tillader det.
•	Ejerne har det juridiske ansvar. Love lægger rammerne
for ejernes handlinger, og ejerne står til ansvar overfor
myndighederne. Naturgæsten har kun et juridisk ansvar
for at overholde adgangsreglerne, og dette ansvar er forsvindende lille i forhold til ejernes.
•	Ejerne har det økonomiske ansvar. Ejerne skal sikre ejendommen indtægter, der kan betale bl.a. skatter, driftsomkostninger og konkrete højt prioriterede mål, fx bevarelse
og forbedring af natur- og kulturværdier. Hvor der er tilstrækkelig efterspørgsel leverer mange ejere gode naturoplevelser – mod betaling – der skaber værdi for brugerne.
Ejernes nøglerolle betyder at friluftslivet kan komme meget
langt og få gode naturoplevelser gennem et konstruktivt
samarbejde med ejerne. Tilsvarende vil et dårligt samarbejde mellem ejere og friluftsliv hæmme friluftslivets muligheder for at få gode naturoplevelser.

Samarbejde giver de bedste naturoplevelser

Et godt forhold mellem ejerne og lokalsamfundet giver
mulighed for lokale aftaler, både formelle og uformelle. I de
private skove bliver cirka 90 % af gæsternes anmodninger
om aktiviteter ud over den frie adgangsret imødekommet.

Alternativet foreslår at befolkningen skal kunne færdes overalt i de danske skove og ikke kun på veje og stier.
Lokale aftaler kan løse konkrete behov, mens konflikter
sjældent kan løses med generelle regler i en lov. Langt de
fleste lokale sager løses i mindelighed med gode argumenter. Dette gode forhold mellem ejere og gæster og mellem
gæsterne indbyrdes, må ikke sættes over styr.
Forslaget fra Alternativet lyder romantisk men er ude af
trit med realiteterne i skovene.

Koordinering sikrer gode oplevelser

Publikumspresset i de private skove er så varierende, at
generelle udvidelser vil føre til et uacceptabelt pres på enkeltskove – særligt skovene der ligger tættest på byerne.
Undersøgelser har vist at langt de fleste danskere er
tilfredse med adgangen til de private skove, og kun få er
utilfredse.
Indførelse af allemandsret risikerer derfor at ødelægge
oplevelserne for det store flertal, der i dag er tilfredse med
adgangsmulighederne. Mange anvendelsesmuligheder på
samme tid og sted kan være modstridende. Og ejerens mulighed for at koordinere forskellige brugergruppers ønsker
til særlige anvendelser vil forsvinde.

Intet flertal i Folketinget

Heldigvis ser der ikke ud til at være et flertal i Folketinget
for en allemandsret i de private skove. Venstre og Socialdemokratiet har allerede udtalt at de ikke kan støtte Alternativets forslag.
Ingen kender endnu det parlamentariske grundlag efter
det forestående valg. Men vi har som kardinalpunkt for
vores politiske påvirkning både i valgkampen og det
efterfølgende politiske arbejde at der ikke ændres i den
gældende adgangsret til de private skove.
Niels Reventlow / Jan Søndergaard
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Holckenhavn

– et gods med flere aktiviteter
Holckenhavn ved Nyborg
er en typisk østdansk skovejendom med bøg, eg,
nobilis og rødgran samt naturarealer.
En betydelig del af indtjeningen stammer fra afholdelse af møder og selskaber. Her har skoven en rolle
som ramme om arrangementerne.
Der er udlagt en bevoksning til urørt skov, og der
udpeges omkring 400 livstræer i skoven. Formålet
er at sikre biodiversiteten
samt opnå en indtægt fra
naturværdierne.
- Skoven udgør ca. 390 ha. Målet er
at skoven giver et overskud omkring
100.000 kr om året og i hvert fald
aldrig underskud.
- Vi blev for mange år siden klar
over at vi kan ikke få nok ud af at
satse på det traditionelle skovbrug
og landbrug. Vi måtte finde flere
indtægtskilder. Derfor har vi restaureret slottet som har en historie der
rækker mere end 300 år tilbage i
tiden og som rummer mange flotte
rum, bl.a. en riddersal og egen slotskirke.
- Vi er selv flyttet over i et hus på
den anden side af vejen, og slottet
anvendes i dag til møder, konferencer, bryllupper og fester. Vi har eget
køkken med fokus på gode lokale
råvarer – gerne fra egne marker –
og der er indrettet 18 værelser på
slottet.
Holckenhavn ligger på Østfyn.
Når man forlader Nyborg i retning
mod Svendborg kører man hen over
en gren af Nyborg Fjord, og straks
går det op ad bakke gennem et lille
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Slottet stammer fra 1600-tallet og anvendes til hotel, møder og selskaber.

Dennis Hou Holck og Christina Holck ved et stort udgået træ i den bevoksning
som netop er lagt ud til urørt skov.
skovområde. Ved toppen af bakken
får man øje på en stor rødstensbygning til venstre – Holckenhavn Slot.

Slottet og hele godset har været i
slægten Holcks eje siden 1672. Ejendommen drives i dag af 14. genera-

Bøgen er underlagt Natura 2000 beskyttelse, så der ikke må foretages renafdrifter.
tion, Christina og Dennis Hou Holck.
Vi sidder på godskontoret og snakker om driften af godset og især
skoven.

Overtog godset som 16-årig
- Jeg overtog Holckenhavn i 1990 da
jeg var 16 år gammel fordi min far
døde pludseligt, fortæller Christina
Holck. Vi fik pålagt stop for renafdrifter. Der skulle først lægges en
plan der skulle vise at det var realistisk at jeg kunne arve godset.
- Der var heldigvis en del hugstmodne bevoksninger, både gammel
gran som skulle skoves inden for få
år, og gammel bøg som blev solgt til
gode priser til Japan. Vi kunne desuden lave en langsom overdragelse
over 7 år, og det gjorde at det hele
faldt på plads med et godt resultat.
- I en årrække drev jeg godset i
samarbejde med min mor og farbror. Jeg var med til alle væsentlige
beslutninger, samtidig med at jeg
gik i gymnasiet og senere studerede
jura. Jeg flyttede hjem fra København i 2000, da min mor døde. Jeg
overtog derefter den daglige drift af
godset, men færdiggjorde først jura
sideløbende i 2004.
- Jeg har haft stor hjælp af Keld
Velling som var skovrider da jeg
overtog godset og senere også blev

godsforvalter. Han stoppede sidste
år, og nu er det Leif Lauridsen fra
HedeDanmark der passer skoven.

Mange træarter
- Vi driver et traditionelt østdansk
skovbrug med mange træarter, siger
Dennis Hou Holck. Det er vigtigt at
have flere varer på hylderne, både
for økonomien og for at få variation
i landskabet.

- Bøg er hovedtræarten. Der blev
plantet en del i årene efter 1990 da
vi afdrev gran i forbindelse med arveskiftet. For et par år siden kunne
vi lave den første tynding med indlæggelse af spor, og det har givet
et pænt overskud. Vi planter også
en del eg, som er ret nem at dyrke
fordi den vokser hurtigt i starten.
- Nåletræet har traditionelt været
rødgran. Men i dag planter vi helst

Holckenhavn har været kendt for meget nobilis, men arealet er ved at blive
reduceret.
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Praktikant Stephanie Jakobsen måler diameteren på et livstræ, hun bestemmer placeringen med GPS og banker et
nummereret metalskilt ind i træet.
andre arter, bl.a. grandis, både til
vedproduktion og for at give læ til
vildtet. Holckenhavn har også været
kendt for meget nobilis, men det er
reduceret en del fordi økonomien er
ringere.
- Vi har tidligere haft 2 skovarbejdere og 1 elev, men i dag er der ikke
fast ansatte i skoven. Vi forenkler
driften, nobilis bliver således solgt
på rod. Der er ikke ret meget sankebrænde mere, fordi vi hugger flis, og
juletræer er vi stoppet helt med.
- Jagten er en vigtig del af skovens drift. Der er en ret stor bestand af dåvildt, hvor vi driver trofæjagt på hjortene. Vi har en skytte
– som har været her 43 år – og han
står for udsætning af fasaner.

Dennis Hou Holck. Stort set hele
skoven er Natura 2000 beskyttet
som bl.a. bøgeskov på muldbund.
- Det indebærer bl.a. at vi skal
undgå renafdrifter. Bøgen skal
selvforynges, og det er ikke så
nemt fordi nedbøren er ret lav i
Storebæltsområdet. Hvis vi laver en
foryngelse bevarer vi overstandere
langs vejene samt et antal gamle
bøge inde i bevoksningen, så der
ikke bliver store åbne områder.
- Vi må ikke lave kemisk bekæmpelse. Vi skal ansøge om at lave
jordbearbejdning. Landskabsfredningen og Natura 2000 medfører at
vi får færre indtægtsmuligheder,
men vi kan leve med reglerne.

Urørt skov og livstræer

Landskabsfredning og
Natura 2000
- Skovens drift er påvirket af to former for beskyttelse, fortæller Christina Hou Holck.
- Der blev i 1957 gennemført en
frivillig landskabsfredning af hele
godset. Det skete på initiativ af min
oldemor som ønskede at bevare et
samlet godsmiljø med slot, marker,
skove, levende hegn mv. og dermed
undgå større offentlige anlægsarbejder i området.
- Det er en fredning med mange
detaljerede bestemmelser. Det fremgår bl.a. at der skal være 70% hjemmehørende arter og dermed højst
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30% nåletræ. Landskabsfredningen
- Vi har planer om at frede 400
livs-træer som skal blive stående
til henfald, siger Dennis Hou Holck
(til venstre). Skovfoged Leif Lauridsen (til højre) står for udpegningen.
gjorde at man i en del år ikke kunne
plante helt så meget nobilis som ønsket.
- Der er også en anden form
for begrænsning i skovdriften, siger

- Vi vil gerne gavne naturen og biodiversiteten, siger Christina Hou
Holck. Og vi vil gerne skabe et
smukt landskab som kan danne en
god ramme om vores arrangementer og skovens øvrige gæster.
- Vi laver mange ture gennem
hele året hvor vi kører folk ud i skoven og rundt på godset og fortæller
om hvad vi gør. Der skal være en
positiv stemning omkring Holckenhavn – gæsterne skal opleve en skov
hvor der tages hensyn til naturen.
- Vi har diskuteret i flere år hvor
meget vi skal gøre for at styrke naturen og hvordan, siger Dennis Hou
Holck. Vi er endt med at gå aktivt

SKOVPOLITIK

En stor eng ud til Storebælt er udlagt
for at gavne vildtet, og der er lige
plantet tre grupper af hestekastanje.
Disse træer skal som mange andre
nyplantede træer beskyttes mod dåvildt.
ind i bevarelse af naturværdier, vi
omfavner det. Vi har besluttet at vi
vil gå den vej.
- Vi har udlagt 7,2 ha urørt skov
med tilskud. Bevoksningen ligger
lige ud til vandet, og der er flere
moser og lavninger hvor der kan
være stående vand. Det er primært
bøgeskov, men også el og andre
arter.
- Bevoksningen har været drevet
ret ekstensivt. Lige nu ligner den resten af skoven, bortset fra et enkelt
stort træ som er væltet, men det
kan udvikle sig.
- Vi har også besluttet at udpege
livstræer. Det er træer som skal
blive stående til de går ud, og stammen skal ligge til den er nedbrudt.
Den eneste undtagelse er at vi kan
beskære eller fælde træer der er til
fare for skovgæster.
- Vores mål er at udpege 400
livstræer. Det bliver primært de ringeste træer som har lav økonomisk
værdi, og der kan være tale om
træer i skovbryn, ud til moser eller
ud til skovveje hvor de i forvejen
har store sidegrene. 40 % af træerne
skal dog være inde i selve bevoksningen.
- Livstræerne bliver afmærkede
med et metalskilt, og vi måler dia-

- Om sommeren ligger vi i telt med vores to børn på en eng lige op til den
urørte bevoksning i 4-5 uger. Det er vores sommerhus.

meteren fordi tilskuddet afhænger
af størrelsen. Der bliver taget en
GPS måling så vi ved præcist hvor
træet står og maskinføreren kan
finde det.
- Vi giver selvfølgelig afkald på
nogle indtægter, og vi skal tage hensyn i skovdriften når livstræerne går
ud og vælter. Vi har i forvejen flere
begrænsninger på driften, og så er
det bedre at gå fuldt ind og opnå et
lille afkast af vores naturværdier via
tilskuddet.
sf
Læs om Holckenhavn på
www.holckenhavn.dk

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 v elkommen til at aflægge
Planteskolen et besøg. Tilbud afgives gerne.
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Sling-uddannelsen
kommer til Jylland
Fra sommeren 2020 forventer Skovskolen at optage
studerende på uddannelsen
til sling (skov- og landskabsingeniør) i Auning i
Jylland.
Indholdet af uddannelsen
bliver som i Nødebo. Planen
er at optage 35 i Auning og
45 i Nødebo.
Baggrunden for at etablere en skole i Jylland er at
dække behovet for kandidater med viden om drift af
grønne områder.
- Erhvervet efterspørger sling’er –
skov- og landskabsingeniører – og
kunne ansætte flere hvis det var
muligt. Det er især i Jylland der er
store muligheder for øget beskæftigelse.
- Derfor har vi undersøgt muligheden for at kunne uddanne sling’er
i Jylland. Vi har nu fået godkendelse
fra såvel Københavns Universitet
som Uddannelses- og Forskningsministeriet til at etablere en uddannelse til sling i Auning på Djursland.
Det bliver på Eldrupgård hvor vi i
forvejen underviser skov- og naturteknikere og afholder AMU-kurser.

Uddannelse dubleres
For et par år siden foreslog Norddjurs Kommune at flytte hele Skovskolen til Jylland. Det skete som led
i regeringens udflytning af statslige
arbejdspladser.
Skovskolen kontaktede kommunen. Man valgte i fællesskab at satse
på en strategi, hvor Skovskolen både
er til stede i Nødebo med den nære
tilknytning til resten af KU, samtidig
med at skolen kan vokse i Jylland,
hvor den allerede har en afdeling.
Nu kan forstander Thomas Fær-
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- Der er stor efterspørgsel efter
sling’er, og jobmulighederne er ikke
udnyttet fuldt ud i Jylland, siger forstander Thomas Færgeman, Skovskolen.
geman fra Skovskolen løfte sløret for
hvad der kommer til at ske:
- Vi vil dublere den nuværende
sling-uddannelse som foregår i Nødebo ved Hillerød med endnu et
udbud i Auning. I dag optager vi 5560 i Nødebo, og planen er fremover
at optage cirka 80, fordelt med omkring 45 i Nødebo og 35 i Auning.
- Der bliver tale om to optagelsesområder som er uafhængige af hinanden. Skovskolen får ansvaret for
undervisningen begge steder.
- Det er ikke de samme typer
skov der ligger omkring de to skoler – vil det påvirke uddannelsens
indhold?

- Der vil blive den samme uddannelse på begge skoler. Alle studerende skal undervises i både løvtræ
og nåletræ, de skal lære om såvel
produktionsskovbrug som natur,
biodiversitet, friluftsliv osv.
- Det er rigtigt at der er forskelle
mellem skovene lige omkring skolerne. Der er statsskov i Nordsjælland, og der vil komme en del urørt
skov – men halvdelen af statsskoven
er fortsat almindeligt skovbrug. Selv
i de urørte og biodiversitetsudpegede dele er der en overgangsperiode på hhv. 8 år i Gribskov, hvor
der er løvtræ, og 48 år i Tisvilde
Hegn, hvor der er nåletræ. Og nede
på Midtsjælland er der jo masser af
privatskov.
- Djursland rummer omvendt meget nåleskov og meget privatskov,
men der er ikke langt til statsskov,
og der er der også masser af løvskov. Begge lokaliteter ligger tæt på
en nationalpark. Så alt i alt vil vi
kunne undervise i de samme emner
begge steder.

Stort behov
- Samtidig med at I etablerer skole
i Auning øger I optaget fra 55 til 80
på landsplan. Er der overhovedet
behov for så mange?
- Det har vi undersøgt ret nøje.
Det er et af kravene når man skal
søge ministeriet om at udvide optaget.
- Slinger finder arbejde mange
steder. Groft sagt arbejder 1/3 med
skovbrug, 1/3 i kommuner og 1/3
i andre erhverv. Det er baseret
på de jobs der er besat af de 760
erhvervsaktive medlemmer i DSL
(Danske Skov- og Landskabsingeniører), hvoraf 2/3 arbejder vest for
Storebælt.
- Naturstyrelsen har i dag ansat
105 slinger, hvoraf ¾ er vest for Storebælt. Over 70% er over 50 år, så

Skovskolens afdeling på Eldrupgård i Jylland skal fremover ikke kun uddanne skov- og naturteknikere og afholde AMUkurser, men skal også uddanne skov- og landskabsingeniører.
der bliver behov for en del ansættelser de kommende år.
- Dansk Skovforening og HedeDanmark har over for os anbefalet
at dublere uddannelsen. Vi har
holdt møder med Skovdyrkerne,
HedeDanmark og Naturstyrelsen, og
alle bekræfter at slinger er velanskrevne og fortsat vil blive beskæftiget i centrale stillinger.
- Kommunerne har sagt at de har
problemer med at rekruttere. I løbet
af de næste ti år kan de ansætte 50
flere, og måske yderligere 20 hvis
det bliver lettere at finde kandidater. Slingerne er velanskrevne fordi
de er kompetente inden for ledelse,
økonomi, planlægning og forvaltning
i den grønne sektor.

Geografiske forskelle
- Det er ikke tilfældigt jeg nævner
geografien, for uddannelsesstedet
har en betydning for hvor kandidaterne får jobs.
- Kraks Fond finansierer en forskergruppe med speciale i demografiske undersøgelser. De undersøgte
alle slinger som er dimitteret fra
2010 til 2017. Det viste sig at de studerende rekrutteres fra hele landet,
men også at fire år efter dimissio-

nen bor en relativt stor andel i hovedstadsområdet.
- Og det er ikke fordi de går i
årevis og venter på det rette job, for
der er en meget høj beskæftigelsesgrad. Efter 1 år er kun 10 % arbejdsløse eller uden for arbejdsstyrken.
Dette falder til under 5 % i år 2 og 3,
og efter 4 år er alle i beskæftigelse.
- Vi har også selv lavet en undersøgelse af de seneste tre årgange
som er startet på uddannelsen. Den
viser at der optages et stigende
antal kvinder – og det er glædeligt. Men det viste sig også at en
stigende andel kommer fra hovedstadsområdet, og det kan være en
del af forklaringen på at der er mangel i Jylland.
- Vi kan også se at en stigende
andel af de studerende har udelukkende studentereksamen som
adgangsgivende eksamen. Det er
lidt bekymrende hvis det er udtryk
for at der optages færre med en erhvervsfaglig baggrund. Netop disse
kandidater er efterspurgt af det
primære skovbrug, og de bidrager
til studiet med en vigtig erfaring fra
praksis.
- Vores konklusion er at hvis vi
laver en ekstra skole i Jylland bliver

der et større udbud af sling’er i Jylland hvor behovet er størst, samtidig med at vi kan fastholde det
praksisnære i uddannelsen.

Byggeplaner
- Der er allerede to andre uddannelser på Eldrupgård, men der må
blive behov for en masse ekstra
lokaler?
- Vi skal snarest muligt i gang
med at opføre flere bygninger. Vi
skal have tre nye undervisningslokaler hver med plads til 35 studerende, der skal være et antal grupperum, og så skal kantinen have
plads til 100.
- Vi har værelser til EUD og AMU,
men vi skal give en garanti for kollegieplads til de sling-studerende
de første to år. Det tredje år er de
studerende i praktik rundt om i landet, og det fjerde år er der måske
nogle som vælger at bo i Århus eller
Randers, eller de finder et hus på
landet.
- Vi har et tæt samarbejde med
Norddjurs Kommune. De vil hjælpe
med ordentlig netforbindelse, bl.a.
fordi en del af undervisningen vil
foregå som e-læring hvor de studerende skal have adgang til undervi-
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sere i Nødebo og København. Kommunen vil også sørge for kollektiv
trafikforbindelse samt med lokalplanlægning.
- På sigt skal vi have omkring 80
værelser. Der optages 35 om året
fra 2020 og frem, og derfor bliver
det først i 2023 vi skal have alle
værelser på plads. Vores mål er at
bygge kollegiet på selve skolen for
at skabe et godt studiemiljø.
- Løvenholmfonden er meget positiv over for at stille jord til rådighed
for disse bygninger, for det passer
meget fint med fondens formål. Der
er god plads omkring de nuværende
bygninger på Eldrupgård til at udvide.
- Der vil gå noget tid før vi kan gå
i gang, for der kræves forskellige tilladelser Derfor skal vi det første år
finde midlertidige løsninger. Vi kan
vælge at leje pavilloner – eller vi
kan måske anvende Løvenholm Slot
af og til.

Det hele i Jylland
- Vil det være en bedre ide at flytte
hele sling-uddannelsen til Jylland på
sigt?
- Nej. Det ville betyde en splittelse i forhold til universitetet. Der
er hvert år omkring 10 sling’er som
går videre og tager en kandidatuddannelse på Frederiksberg, og nogle
af lærerne kommer fra universitetet
i København.
- Der vil også blive tale om en
anden form for uddannelse hvis vi
optager 80 studerende på ét sted.
Så bliver det mere forelæsninger og
mindre klasseundervisning.

Flere uddannelser
- Kan der blive tale om flere aktiviteter i Auning?
- Vi får ganske travlt med udvidelsen af sling-uddannelsen de næste
fire år. Men på sigt skal vi måske
oprette flere pladser til skov- og
naturteknikerne i Auning. Der kan
udbydes flere AMU-kurser, og med
en større lærerstab kan der blive
tale om tilbud på efteruddannelse af
forskellig art.
- Vi kan også undersøge om der
er behov for at dublere uddannelsen
til hopi (have- og parkingeniør). Den
afholdes i øjeblikket i Nødebo og
har en del fag til fælles med sling.

God økonomi
- Hvordan finansierer I alle de ekstra
studiepladser?
- Vi får en taxameterbetaling
for hver studerende. Derfor er det
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Der er gode muligheder for at opføre flere bygninger i tilknytning til
Eldrupgård.

øgede optag som udgangspunkt
finansieret, selvom det selvfølgelig
koster ekstra at have to studiesteder frem for ét.
- Der vil også være behov for
mange flere lærere, hvordan skaffer
I dem?
- Som udgangspunkt skal der
være en fast stab af lærere begge
steder, som kan være kulturbærende. Nogle mindre fag skal klares
af én og samme lærer på begge
skoler.
- Vi har i dag 6-7 årsværk i Nødebo knyttet til sling, og vi har
eksterne undervisere svarende til 2
årsværk, så på sigt skal vi også deropad i Auning. Der skal være en fast
kerne af lærere i Auning.
- Vi er ikke bekymrede for om vi
kan få kvalificerede lærere, for en
hovedkompetence som underviser
er at man har praktisk erfaring.
- Der bliver mulighed for at få fat
i nye eksterne lærere når vi starter i
Auning. Der vil være en stor gevinst

ved undervisere fra praktisk skovbrug, fra styrelser, kommuner, universiteterne i Århus og København
mv. På grund af nærheden til Århus
er der et rigeligt udbud af akademisk uddannede kandidater inden
for ledelse, økonomi, forvaltning,
botanik osv.
- Det er værd at bemærke at vi
har allerede årelang erfaring med at
drive parallelle uddannelsestilbud
i Auning og Nødebo inden for skovog naturtekniker og AMU-kurser.
- Konstruktionen kræver at underviserne mødes jævnligt til faglige
arrangementer for at sikre ensartet
kvalitet i uddannelsen. Det har også
vist sig nyttigt at de af og til underviser på den adresse de ikke er fast
tilknyttet.
- Vi kan også vælge at flytte hele
holdet af studerende i perioder. Vi
kan fx afholde alle kurser i vildtpleje på Kalø - og kurser i biodiversitet kan holdes i Nordsjælland.
sf
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Voldsom blomstring
efter 2018-tørken
Af Christian Nørgård Nielsen og
Gunnar Friis Proschowsky

Der er i år kraftig blomstring i mange træarter.
En varm og tør sommer
får træerne til at anlægge
mange blomsterknopper og
færre bladknopper.
Erfaringen viser at der
er mindre tilvækst både i
stamme og rødder i blomstringsåret og året efter.
Træer, der er svækket af
sidste års tørke, kan svækkes yderligere.
En positiv effekt er mulighed for en god frøhøst, og
der mangler frø af bøg og eg.
Den ekstreme tørke fra sidste år
trækker stadig sine spor.
Her i udspringet står mange
træer ikke bare med døde kviste og
grene – vi oplever lige nu også en
ekstrem blomstring i mange arter.
Den kraftige blomstring er udløst af
sidste sommers tørke.
Blomstringen kan tære stærkt
på træets sukker-balance, og vi må
forvente yderligere nedsat tilvækst
og modstandsdygtighed overfor
skadevoldere. Problemet kan øges
yderligere af, at sidste års tørke
også medførte dødelighed blandt
selv større rødder, som træerne kun
langsomt kan regenerere.

Hvad styrer blomstringen?
De fleste af vore træarter har såkaldt ”prædisponeret vækst”. Det
vil sige, at store dele af de nye skud
på træerne er dannet i den forrige
vækstsæson. For eksempel kan antallet af knopper og blade på næste
års skud således allerede tælles

Figur 1. I de fleste af vore træarter bestemmer sommerklimaet året før om
knoppen kommer til at indeholde skud/blade eller blomster. Udsprunget bladhhv. blomsterknop fra ær.

Figur 2. Vækst og uddifferentiering af knopper i arter med prædisponeret vækst.
inde i knopperne om efteråret og
vinteren, hvis man dissekerer knoppen forsigtigt.
Mens de unge skud strækker sig
efter udspring i maj, juni og juli,
foldes bladene også ud, og skuddets
knop-primordier vokser og uddifferentierer sig. Ved uddifferentieringen bestemmes den nye knops
indhold og hermed altså næste års
skud-struktur (figur 2).

Dette sker typisk fra Sankt Hans
og 4 uger fremad. Ved gode vækstforhold dannes mange mikroskopisk
små blad- og knop-primordier inde
i knoppen, ved kolde somre kun få
blad- og knop-anlæg.
Hvis klimaet er meget varmt og
tørt i ugerne efter Sankt Hans, ændres
uddifferentieringen af knoppernes
indhold fra at danne blade til at
danne blomster. Undersøgelser af
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Figur 3 (herover). Ær i voldsom blomstring – april 2019.
Figur 5 (til højre). Kraftig blomstring i kun 8-årige (fra
frø) douglasgran.

Holmsgaard og Olsen (1960 og 1966)
har påvist øget blomstersætning
efter tørke.
En varm og tør sommer medfører altså, at træerne danner mange
blomster-knopper og færre bladknopper, og resultatet ses efter
udspring året efter. Figur 3 viser et
friskt forårs-billede af en ær, hvor
næsten alle ende-knopper springer
ud som blomster. Blade udvikles senere mere basalt på skuddene.
Nogle træarter ses med blomstring hvert år, mens det for andre
sker mere lejlighedsvist. For bøg er
det velbeskrevet, at forøget blomstring ses efter varme og tørke den
foregående sommer. Hos bøg ses
også den sammenhæng, at år med
stor frøproduktion nedsætter både
tilvæksten og omfanget af frøsætning i det efterfølgende år.
Vi bruger kun få arter med ”kontinuert vækst”, hvor knopper og
skuddele dannes løbende fra skudspidsens vækstpunkt gennem hele
vækstsæsonen. Dette fortsætter så
længe det er varmt nok - f.eks. ofte
hos pil og poppel.
Kontinuert vækst har den
ulempe, at skudspidsen og de yderste knopper ofte ikke hærder af i
tide og derfor kan fryse om vinteren. Kontinuert vækst er mere hyppig i tropiske arter.

Mange arter blomstrer stærkt
De fleste skovtræarter ser ud til at
blomstre i år. I Naturstyrelsens frøbevoksninger ses stærk blomstring
allerede her sidst i april.

190

SKOVEN 5 2019

voldsom blomstring i kun 8-årige
(fra frø) douglasgran (figur 5) og
hybridlærk.
Pollenallergikeren er i år ekstra stærkt belastede af den meget
voldsomme udvikling af han-rakler
i birken. Raklerne får næsten nogle
træer til at se ud som om, de er
udsprungne med brun-gullige blade,
men træerne er blot oversået af rakler (figur 6).
Også avnbøg står med usædvanligt
mange rakler i unge træer.
Det er særligt på lokaliteter med
svag vandforsyning at vi ser særlig
stor blomstring. For eksempel blomstrer birketræer på fugtig bund svagere, grundet den langstrakt gode
vandforsyning.
Den stærkeste blomstring ser vi
som sædvanligt i fritstående landskabstræer, men tørkestressede
skovtræer blomstrer også.

Negative konsekvenser
Figur 4. Massiv han-blomstring i
japansk lærk - april 2019.
Bøg og lærk (figur 4) er allerede i
fuld gang, ligesom der er usædvanlig stor blomstring i ær, spidsløn,
navr, birk, ask, bævreasp, poppel
(OP42) samt hestekastanje. Der ses
mange blomsterknopper i rødgran
og i alle ædelgranarterne. Deres
udspring kommer dog først senere,
ligesom hos eg og lind.
Normalt ses blomstring ikke hos
helt unge træer, men i år er der

Blomstringen og frugtsætningen
belaster træernes ”sukker-balance”.
Årringsanalyser viser mindre tilvækst både i selve blomstringsåret
samt i året derefter (Holmsgaard
1955, Nielsen 1990). Der aflejres
således antageligt færre reserver i
sensommeren i et blomstringsår.
Men det er vigtigt at være opmærksom på at kraftig blomstring
(som nu) sker efter et tidligere tørkeår. Stærke tørkeår har langsigtede
negative følger for tilvækst i både
stamme og især i rødderne.
Figur 7 viser, hvordan tilvæksten i
rødderne lider meget stærkere end i
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Figur 6. Birk i voldsom blomstring
med hanrakler – april 2019.

stammen, og at tilvækst-nedgangen
varer ved i to vækstsæsoner efter
tørkeåret! På denne måde kommer
blomstringens belastning af sukkerbalancen oven i de skader, som tørken i forvejen har forvoldt.
Ikke bare går tilvæksten ned
– træernes tilpasningsevne og forsvarsmekanismer overfor gentagen
tørke og skadevoldere bliver også
stærkt nedsat.

Positive konsekvenser
- frøhøst
Der har i flere år været mangel på
frø af eg og bøg af gode provenienser. Dette hænger bl.a. sammen med
at der siden sidste gode frøår i 2009
kun har været sporadisk blomstring.
Der har ganske vist optrådt blomstring i næsten alle år siden da, men
antallet af træer med frø har været
lavt, så frøhøst har kun i mindre
grad kunnet gennemføres (figur 8).
Det er håbet, at den kolde og
våde sommer i 2017 efterfulgt af
tørken sidste år, kan nulstille og
synkronisere blomstringen, således
at alle træer i kårede bevoksninger
leverer frø i 2019.
Vi må dog afvente sommerens
udvikling – blomsterne skal undgå
forårsfrost, de skal bestøves og
frøene skal undslippe skadevoldere
gennem hele sommeren. Men vi har
god grund til at håbe på en god frøhøst i efteråret.

Afslutning
Sammenhængen mellem sommertørke og rig blomstring i det

Figur 7. Sommertørke har en negativ effekt på tilvækst i stammen, men en
endnu stærkere negative effekt på rødderne. En negativ effekt som varer ved
to vækstsæsoner efter tørkeåret.
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Figur 8. Frøhøst i bøg 1999-2015. Data fra Landbrugsstyrelsens årlige statistik.
efterfølgende år er en naturgiven
reaktion, som vi blot må tage til
efterretning.
Men vi må indstille os på både en
lav tilvækst i år og næste år samt
risikoen for øgede angreb af svampe
og insekter. Tørkeramte træer skal
regenerere både over og under jorden inden de har genvundet deres
normale modstandskraft.
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Skovene blev kritiseret for at de er blevet mørkere, og at det truer biodiversiteten. Men det var misinformation.

Bak op om den
erhvervspolitiske indsats
i Dansk Skovforening - og ”øf”
ikke foreningen ihjel
Af Claus Neergaard,
Gunderslevholm

Skovbruget blev i februar
kritiseret for at true biodiversiteten. Men det var
uredelig formidling af forskning.
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Vi har brug for en stærk
skovforening til at løfte
produktionsskovbruget –
det er økonomien der skal
bære det igennem.
Det er længe siden fremtidsperspektivet for skovbruget har været bedre.

Jordbrugserhvervet – i særdeleshed
landbruget, men også skovbruget –
er udfordret af den stigende tendens
i pressen i retning af, at fagligheden
har trange vilkår.
Men skovbruget har et bedre
udgangspunkt, fordi erhvervet har
været dygtigere til at opnå politiske resultater. Vi er tilbøjelige til

DEBAT – SKOVPOLITIK

Det professionelle produktionsskovbrug har uendelig mange kort på hånden
– anvendelse af træ i bygninger, der kan fortrænge beton, støjdæmpning, udvinding af energi ved CO2 -neutral pyrolyse, udvinding af drivmidler etc. etc.
(Tegning af nyt kontorhus i Toronto, Canada, tegnet af 3xN Arkitekter).
at glemme det, men Dansk Skovforening kan faktisk se tilbage på en
række centrale spørgsmål, som er
faldet godt ud for sektoren.

Biodiversitet
Men som sagt har skovbruget også
sine udfordringer. Det er kommet
frem i debatten om biodiversitet.
Det var en slem dag for Dansk
Skovforening, da der i februar skete
en daglang, monoton gentagelse
i TV2-News: Nemlig at de danske
skove ifølge en just udkommet
Novana-rapport var blevet mørkere.
Og dermed en påstået større trussel
mod biodiversiteten.
At Dansk Naturfredningsforening
i samme åndedræt benyttede lejligheden til at kræve mere urørt skov,
fangede ingen af medierne det modsætningsfyldte i.
Så desværre gik det ikke igennem medie-billedet, at historien om
de mørke skove var ”fake news” og
baseret på en uredelig forskningsformidling. Det var også en mørk
dag for den kritiske og analyserende
presse.
Dansk Skovforening forsøgte ganske vist at korrigere misinformationerne, men de lykkedes ikke rigtigt
– blev formentlig fanget på det forkerte ben. Det kan man have mange
synspunkter på, og i sandhedens
interesse må man nok medgive, at
Dansk Skovforening ikke gjorde det
godt nok.
Det er fristende at ”øffe med” fra
bagsædet og kritisere Dansk Skov-

forening, for de faglige budskaber
kunne være gået bedre igennem.
Ros er svær at mobilisere. Men det
leder ikke til noget konstruktivt kun
at kritisere.

En stærk skovforening
Min konklusion på hændelsen ”biodiversitet presses af mørkere skove”
er da også det modsatte af den kritik, der ”øffes” om i kulisserne. Min
konklusion er: Aldrig har vi behøvet
Dansk Skovforening så meget, som vi
gør nu.
Vi behøver en stærk Skovforening,
som kraftfuldt kan fremføre produktionsskovbrugets sag baseret på et
sagligt og korrekt grundlag. Vi behøver en skovforening, som tør være
tydelig og klar i kommunikationen.
Det handler om at gøre Skovforeningen stærk – ikke at ”øffe” foreningen ihjel.
Vi behøver en stærk Dansk Skovforening til at løfte produktionsskovbrugets muligheder frem. Det
er driftsøkonomien, der skal bære
skovene igennem.
Dermed være ikke sagt, at skovenes flersidige udbud af serviceydelser skal negligeres. Ingenlunde. Men
det er træproduktionen, der skal
finansiere det.
Og med CO2 -problematikken og
hele klimadebatten in mente, er
det længe siden, situation og fremtidsperspektiv har været bedre for
dansk skovbrug.
Det ordnede og professionelle
produktionsskovbrug har så uen-

“Vi har aldrig behøvet Dansk Skovforening så meget, som vi gør nu”.

delig mange kort på hånden – ”indbygning” af CO2 ved anvendelse af
træ i bygningskomponenter, der kan
fortrænge beton, støjdæmpning,
udvinding af energi ved CO2 -neutral
pyrolyse, udvinding af drivmidler og
andre organiske stoffer etc. etc.
Derfor behøver vi en stærk Dansk
Skovforening, som med en klar og
kraftfuld kommunikation – baseret
på et fagligt og redeligt grundlag –
kan tilsikre og varetage produktionsskovbrugets interesser.
Dansk Skovforening har et historisk stærkt fundament at stå på.
Derfor er det vigtigt at kontinuiteten
fortsætter og ikke sættes over styr
for at løse eventuelle kortsigtede foreningsproblemer.
Jeg skal derfor på det kraftigste
opfordre til, at der bakkes op om
Dansk Skovforening og det erhvervspolitiske arbejde.

NOVANA rapporten
Rapporten blev offentliggjort den
19. februar. Dansk Skovforening
har givet sit syn på rapporten i
lederen i Skoven 3/19 (kan ses
på hjemmesiden www.skovforeningen.dk > Nyhed 25.3.19).
Desuden har foreningen skrevet to nyheder om rapporten på
hjemmesiden 20.2.19 og 12.4.19.
Selve rapporten er offentliggjort af Miljøstyrelsen,
www.mst.dk > Nyhed fra 19.2.19
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Debat:

Er træ det nye sort?
Af statiker Kåre Tinning og
rådgiver Mads Bech Olesen,
ingeniørvirksomheden Niras

CLT er i nogle byggerier et
oplagt valg, men hæmmes
af brandkrav.
Anvendelse af træ er ikke
et spørgsmål om enten
træ eller beton – det er et
både-og.
Træbyggeri udgør et grønnere
alternativ til beton og stål. I dag
vurderer vi i højere og højere grad
byggerier på deres livscyklus, og på
muligheden for at genanvende materialerne. Det kan vi blandt andet
aflæse på det stigende antal byggerier, der ønsker at opnå DGNBcertificering.
I Danmark udarbejder vi flere forskellige livscyklusanalyser på sammenlignelige beton- og træbyggerier.
Her vurderer vi hele byggeriets levetid - fra produktionen til, hvordan
vi håndterer byggeriet efter endt
levetid. Analyseresultaterne er entydige: Træbyggeri reducerer klimabelastningen med ca. 50 procent.
Desværre halter den danske byggebranche dog noget efter landene
omkring os, når det handler om
træbyggerier. Tyskland, Sverige og
Norge er hestehoveder foran, både
hvad angår viden og erfaring, og
de har arbejdet med CLT de sidste
mange år.

Der skal hul på bylden
CLT (krydslamineret træ, red.)
består af træelementer i flere
vinkelrette lag, der er limet
sammen. Resultatet er et produkt
med stor stivhed og styrke, som
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Træ anvendes ikke i det omfang det burde, bl.a. fordi træ klassificeres som
brandbart materiale. Men CLT plader (krydslamineret træ) har egenskaber
som kan sammenlignes med ikke-brandbart materiale. (Foto fra Lisberg
Bakker som rummer træhuse i op til 4 etager).

man kan sammenligne med
kvaliteten af beton.
Netop denne egenskab gør, at
CLT i nogle tilfælde er det oplagte
materialevalg. Der er derfor ingen
tvivl om, at vi vil se CLT blive et
udbredt alternativ til beton. Men
først skal der ’hul på bylden’.

Brandkrav
Erfaring viser, at brugen af CLT ikke
nødvendigvis medfører en økonomisk belastning sammenlignet med
fx byggematerialer som beton.
Byggerier i CLT er i høj grad
præget af præfabrikation. De giver
derfor mulighed for at gennemføre
et montagearbejde hurtigt, som det
var tilfældet, da man introducerede
betonelementbyggeri i sin tid. Når

byggeriet har endt sin levetid, er
det tilsvarende hurtigt at tage ned.
Vi anvender i begrænset omfang
træ i Danmark. Den primære årsag
må vi tilskrive de danske brandkrav,
da træ her i landet kategorisereres
som brandbart materiale.
CLT falder for nuværende i dén
kategori, og så stilles der helt anderledes krav til brandinddækning
af bærende elementer mv. Det er en
stor hæmsko i forhold til at udvikle
et mere bæredygtigt byggeri, og det
er nødvendigt med flere undersøgelser for at rokke ved definitionen.
CLT kan nemlig sammenlignes
med ikke-brandbare byggematerialer. CLT har den fordel, at det forkuller med en forudsigelig hastighed,
der gør det muligt at præcisere,
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hvor længe den nødvendige bæreevne i elementet kan opretholdes.

Hybridkonstruktioner
En anden præcisering er vigtig i
forhold til at tænke bæredygtig
udvikling i byggeriet: Byggeri er
ikke nødvendigvis forbundet med
100 procent træbyggeri.
Der er ikke tale om et enten-eller,
men et både-og. Vi skal tænke på

byggeri som hybridkonstruktioner,
Eksempelvis vil beton som oftest
hvis vi for alvor skal træffe gode
være et bedre valg at bruge til funvalg om fremtidigt solidt og
dament, da træ med tiden vil rådne.
bæredygtigt byggeri.
Hybridkonstruktioner bør derfor
Med den viden, vi har nu, er
være omdrejningspunktet for
æren, at den danske byggebranche i
byggebranchens målsætning om at
højere grad bør anvende træ. Det er
bygge mere bæredygtigt.
dog vigtigt hele tiden at have for øje,
Her kommer vi ikke uden om træ,
at alle materialevalg skal vejes på
og i særlig grad om CLT som det alfornuftens vægt. Det handler i bund
ternative valg, der for alvor kan måle
og grund om at udnytte og anvende
sig med traditionelle materialer.
materialerne
dér, hvorlayout
de er bedst.
Annonce
til månedstidsskriftet SKOVEN

DGNB certificering

DGNB er en tysk certificering
af bæredygtighed. Reglerne er
oversat og tilpasset danske traditioner og lovgivning af en række
eksperter fra byggebranchen.
Den første danske version blev
lanceret i 2012 af Green Building
Council som er en non-profit
medlemsorganisation, der arbejder for at fremme bæredygtighed
i bygninger og det bebyggede
miljø i Danmark.
Der findes fire førende internationale standarder for bæredygtighed. Den danske branche
valgte DGNB som både er innovationsfremmende og er fremtidssikret. Med fokus på totaløkonomi, er DGNB desuden i højere
grad end de andre certificeringsordninger en certificering af bæredygtighed frem for af miljø.

www. SKOVPLANTER.dk
Vi leverer millioner af planter direkte til vore kunder hver sæson
- og vi har produceret planter i over 30 år … ..Gæt hvorfor

•
•
•
•
•

Planter til skov, læhegn og juletræer
Grenknusning, stub- og rodfræsning
Boring af plantehuller, rillepløjning m.m.
Maskinplantning i skov og på mark
Natur- og landskabsprojekter



Læs mere på www.dk-gbc.dk/
dgnb/introduktion-til-dgnb/




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

• Træfældning
• Stubfræsning
• Brænde

• Græsslåning
• Plantning
• Manuel renholdelse

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

Nørreballevej 5, Horne
5600 Faaborg
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Vildere skove
WWF Verdensnaturfonden
arbejder på et projekt der
skal udvikle metoder til at
fremme biodiversiteten i
skovene.
Nogle af resultaterne blev
vist på en workshop på
Ryegård ved Holbæk.
En skovarbejder ifører sig udstyr til
træklatring og klatrer op i en bøg på
omkring 100 år. I omkring fire meters højde starter han motorsaven
og stikker sværdet ind i en lodret
revne i stammen. Han bevæger saven op og ned og til siderne, så der
bliver skabt et hulrum inde i stammen. Vi kan se der arbejdes, for savsmuldet står ud til alle sider.
For nogle dage siden har han været i gang på siden af stammen. En
sidegren i samme højde som revnen
er blevet skåret af, og også her er
sværdet stukket ind i grenstabben
for at udhule den. Kanterne er noget
ujævne – en motorsav er jo ikke ligefrem et snedkerværktøj.
Skovarbejderen er Kristian Graubæk som laver mange former for
naturpleje. Vi er en gruppe på omkring 30 som deltager i en workshop
om ”praksisnære indsatser for at
forbedre biodiversiteten i skovene”.
Vi står i Haven til Ryegård – et parklignende område hvor der engang lå
en hovedbygning til Ryegård, men
den blev revet ned for mange år
siden.
Formålet med savearbejdet er at
skabe et redested for hulrugende
fugle ved at skære et hulrum ud
med motorsaven inde midt i stammen. Der er mangel på hule træer i
dagens skove, og det kan tage flere
hundrede år før der opstår et hul af
sig selv i dette træ. Derfor vil man
fremskynde processen.
Det gibber i nogle af deltagerne
over at se et træ blive mishandlet
på denne måde. Men økonomisk set
har træet lav værdi – der er levende

196

SKOVEN 5 2019

Kristian Graubæk skærer ind i en lodret revne for at udhule stammen til et
redehul.
sidegrene hele vejen op ad stammen.
Kristian Graubæk fortæller at den
lodrette revne bliver lukket i løbet
af et par år ved overvoksninger.
Hullet i siden bliver glattet ud ved
udsivende plantesaft og ved dannelse af kallusved fra kanten. I løbet
af nogle år vil det ligne et ”naturligt” hul.
Han skønner at den samlede ar-

bejdstid til at lave et sådant redehul
er godt 1 time.

Workshop om biodiversitet
Workshoppen er et led i projektet
”Vildere skove” under WWF Verdensnaturfonden. Formålet er at undersøge muligheder og barrierer for
mere plads til natur og biodiversitet
i private skove og anvise konkrete
metoder til at skabe levesteder for

NATURPLEJE

Den lodrette revne lukker i løbet af
få år.

Vissent græs er revet sammen, og der er sat ild til med en lighter. Men græsset
er for vådt til at ilden kan fænge.
en halvdags konference på Christiansborg den 26. april 2019 om bl.a.
private skoves bidrag til biodiversitetsindsatsen og økonomiske incitamenter til biodiversitetsbeskyttelse,
samt en paneldebat med politikere.

Brand

På siden af stammen er en gren skåret af og udhulet ind til redehullet.
skovarterne.
Projektet omfatter konkret rådgiving om indsats for biodiversitet på
Ryegaard og Trudsholm Godser ved
Holbæk samt Søholt Gods ved Maribo. Der har været afholdt en tur
for Folketingets miljøordførere, og
nu er vi i gang med denne workshop
på Ryegård den 6. marts, hvor der
vises eksempler på konkrete tiltag.
Vi har også set udkast til fem
manualer med vejledning i at forøge
biodiversiteten. Manualerne er på
4 sider i A4 format, og de kan snart
hentes på WWF’s hjemmeside. Temaerne er ild, vand, dødt ved, mere
lys og græsning.
Senere udarbejdes en interessentanalyse og rapport. Og der afholdes

Inden vi fik demonstreret etablering
af et redehul havde vi set afbrænding af græs ved Laura Emilie Beck.
Hun arbejder i Natur360 som tilbyder forskellige former for naturpleje.
Der var udvalgt en mose med et
tykt lag af vissent græs, og målet
var at forbedre vilkårene for blomstrende urter og insekter. Det kan
man også opnå ved afgræsning,
men her er græslaget for tykt til at
dyrene rigtigt kan få fat. Afbrænding
er en god ide som førstegangspleje
fordi det fremmer dyrenes interesse
for vegetationen.
Slåning af græsset er også en mulighed, men det er svært at vælge
rette tidspunkt. Det skal være efter
at alle urter er afblomstret og har
sat frø. Uanset hvornår slåning udføres vil der være nogle arter som
fremmes, så der er risiko for at
skabe en mere ensartet vegetation.
Afbrænding foretages derimod
om vinteren og kan skabe mere
variation. Det bør ske i perioden
november til februar for at kunne
kontrollere branden (hvis man foretager en større afbrænding efter 1.
marts skal man have dispensation).
Bedst er en dag med tør frostluft,
en fugtighed under 60% og frossen
jord.
Dagen før workshoppen havde

der været heldagsregn, så det var
ikke muligt at få gang i ilden. Man
kunne vælge at sætte ild med dieselolie eller en gasbrænder – men
Laura Beck foretrækker at man kan
nøjes med en tændstik.
Inden afbrændingen bør der laves
brandbælter ved at hælde vand ud i
en stribe med vandkander. Hvis der
er grøfter eller veje op til brandstedet kan de helt eller delvist fungere
som brandbælter.
Hvis det brænder for langsomt
kan man flytte brændende græs
med en løvrive. Og går det for
hurtigt kan ilden dæmpes med en
branddasker og en vandkande.
Vinden bør være svag for at
kunne kontrollere ilden. Hvis man
brænder mod vinden går det langsomt, men ilden går mere i dybden
og blotter jorden. Hvis man brænder
med vinden løber ilden hurtigt men
bliver også ret overfladisk. Valg af
afbrændingsmetode afhænger derfor
af hvor meget græs der findes.

Græsning
Vi havde også været inde i Ryegård
Dyrehave som er et gammelt overdrevslandskab i et stærkt kuperet
landskab med flot udsigt over Isefjorden. Det er en meget fin lokalitet
for svampe, urter og insekter med
bl.a. 50 rødlistede svampearter.
Området er frivilligt fredet uden
erstatning i 1954 for at beskytte området mod uønsket bebyggelse, vejanlæg, teltpladser mv. I nogle dele
af Dyrehaven var der dog udbetalt
erstatning, fordi Naturfredningsforeningen havde ønsket at bevare en
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bestemt andel af åbne arealer i forhold til træer og buske. Både af hensyn til landskabet og for at bevare
sjældne arter.
Der havde tidligere været afgræsning med dådyr, siden kom der
får, men i dag går der kvæg. Det er
imidlertid ikke nok, og derfor må
man hvert år gå området igennem
og fjerne nogle træer og buske for at
opretholde den ønskede tilstand.

Bøg – sitka
Skovejer Johan Scheel var med det
meste af dagen, og han understregede at der skal også være plads
til et vedproducerende skovbrug.
Godset har brug for indtægter hvis
der skal være mulighed for at pleje
natur og bevare gamle bygninger.
Vi kom forbi en ret åben flade
hvor det meste var ryddet. For
mange år siden stod der gammel
bøg som væltede i 1967-orkanen.
Der havde været en del selvsåning af bøg under de væltede
træer. Man havde dengang valgt at
bevare foryngelsen i håbet om at
den kunne udvikle sig til en ny bevoksning – det var en nem og billig
løsning i en situation hvor der var
mange kulturarealer. Det viste sig
senere at opvæksten var for ringe,
så den var nu fjernet.
Johan Scheel havde planer om at
plante sitka og douglasgran på det
meste af arealet, men dele af den
tidligere bevosning bevares. Der var
efterladt et mosehul med buske og
et par opvækstgrupper af løvtræ.
Der stod også nogle enkelte større
bøge med en pæn form som ville
blive store overstandere. Det var et
forsøg på at bevare naturværdier på
en enkel måde.
Johan Scheel fortalte at han var
ikke særlig interesseret i tilskud til
fx udlæg af evighedstræer.
- Det kan være administrativt
tungt, og jeg kan få en bøde hvis en
entreprenør ved en fejl fælder træet.
Jeg vil egentlig hellere have mulighed for en samtale med en praksisnær biolog som kunne fortælle om
naturværdierne. Der er mange af de
sjældne planter som jeg ikke kender,
og det kunne være godt at vide om
der er værdifulde arter her.
Johan Scheel blev også spurgt om
skoven er certificeret.
- Nej for vi skal kunne plante
arealer med nordmannsgran i en hestevogns afstand fra Haven. I ugerne
op til jul sælger vi fæld-selv træer
hvor familierne kører i hestevogn
ud til en juletræsbevoksning. Træ-
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Træer og buske sår sig i Ryegård Dyrehave, så med års mellemrum skal der
tyndes for at bevare åbne partier.

En bevoksning af dårlig bøg er fjernet. Det meste tilplantes med gran, men en
mose og nogle opvækstgrupper bevares.
erne skal stå inde i skoven hvor det
ikke blæser så meget. Hvis vi bliver
certificeret kan vi ikke tilplante nye
arealer med juletræer, selvom det
samlede areal forbliver uændret.
- Målrettet naturpleje for bedre
biodiversitet er svært, sagde lektor
Jacob Heilmann-Clausen fra Københavns Universitet. Biodiversitet i
skov er kompleks – vi kan lave tiltag
der gavner nogle arter, men samtidig skader andre.
- Vi ved for lidt om hvad vi skal
gøre for bestemte arter. Det bedste
er at have flere forskellige skovtyper, for så gavner man flest arter.

Projekt
Projektet ”Vild natur i danske skove” er
støttet af 15. Juni Fonden. Partnere er
Dansk Skovforening, Ryegård og Trudsholm Godser samt Søholt Gods. Læs mere
på www.wwf.dk > WWFs arbejde > Skov
> Dansk skov > Projekt: Mere vild natur i
danske skove.
Foto af redehul: Kristian Jørgensen.

Adgang
Der er offentlig adgang til Ryegård
Dyrehave. Adgang til Haven kun efter
forespørgsel.
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Der holdes godt øje med nye

plantesundhedstrusler
mod skovens træer

Af Susanne Harding,
Jørgen Søgaard Hansen,
Bettina Gylden og
Sara M. Mørch,
Landbrugsstyrelsen

Asiatisk askepragtbille,
sibirisk nåletræspinder,
fyrreharpikskræft – mange
nye insekter og plantesygdomme lurer i horisonten
og truer vores træer.
Landbrugsstyrelsen overvåger i år for 16 planteskadegørere i de danske skove,
så vi kan opdage dem i
tide. Hvis uheldet er ude,
forsøger vi at forhindre, at
de spreder sig.
Mange skadedyr og plantesygdomme er gennem tiden blevet
spredt mellem lande og kontinenter
som blinde passagerer i træ, flis,
planter og vareemballage, og truslerne mod plantesundheden vokser
i takt med den øgede globale handel
(Fig. 1).
Nogle arter spreder sig naturligt,
og flere, der ikke tidligere har været
udbredt på vore breddegrader, har
som følge af klimaforandringer fået
mulighed for at etablere sig. Når
en ny skadegører først er etableret,
er den som regel umulig at slippe
af med igen, som vi fx har set det
med asketoptørre og hestekastanjeminermøl.

Overvågning i hele EU
Nogle skadegørere kan få så stor
betydning for naturen og for produktionen af planter i Europa, at de
er omfattet af EU's plantesundhedsregler. De kaldes karantæneskadegørere (se Boks 1). Disse arter er særlig skadelige og må ikke indføres i

Fig. 1. Asiatisk træbuk, Anoplophora glabripennis, blev i 2008 fundet i Holstebro i en sending granit fra Kina. Billen slår friske træer ihjel, og etablerer den
sig i Danmark, kan det få katastrofale konsekvenser for mange af vores løvtræer. Alene i Nordamerika er der ofret milliarder af dollars på at bekæmpe den.

Boks 1. Hvad er en karantæneskadegører?
Karantæneskadegørere er insekter, mider, svampe, bakterier, virus, rundorme og andre organismer, der forårsager alvorlig skade på planter, herunder træ, flis og frø, og som ikke må besiddes, indføres til eller spredes
i EU. De er omfattet af EU’s plantesundhedslovgivning og må ikke findes
på planter, der sælges i EU eller importeres til EU.
Bliver en karantæneskadegører fundet i EU-medlemsland, har landets
plantesundheds-myndighed pligt til at påbyde bekæmpelse af den og
sørge for, at den ikke spreder sig.
Visse karantæneskadegørere findes ikke i EU, andre findes i mindre
dele af EU eller er under udryddelse. Atter andre karantæneskadegørere
må ikke findes på navngivne planter.
Ca. 250 arter er opført på EU’s liste over karantæneskadegørere.
Læs om de vigtigste arter på Landbrugsstyrelsens hjemmeside
www.plantesundhed.dk > Plantesundhed - sammen sikrer vi sunde planter
> Er den skadelig for mine planter? > Letgenkendelige skadegørere
www.lbst.dk > virksomheder > gartneri > plantesundhed > faktaark

og spredes i EU. Alle medlemslande
er forpligtede til at bekæmpe dem,
hvis de bliver opdaget.
Plantesundhedsmyndighederne
i hele EU foretager overvågning for
en række af de mest alvorlige karantæneskadegørere. Formålet med
denne overvågning er at følge med i
skadegørernes forekomst og udbre-

delse og at kunne opdage eventuelle
angreb så tidligt, at det er muligt at
udrydde dem, før de når at etablere
sig.
Specielt af hensyn til eksport er
det er også vigtigt at kunne erklære
landet frit for skadegørerne, baseret
på disse systematiske, officielle undersøgelser.
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Fig. 2. Skadegørere, der overvåges
for i de danske skove og landskabsplantninger og træindustrier. Læs om
de enkelte arter, deres værtplanter og
skadevirkning på træer i Landbrugsstyrelsens faktaark, og se flere fotos på
Landbrugsstyrelsens hjemmeside plantesundhed.dk. Antal overvågningsbesøg
udført i 2018 er anført i parentes.

Birkepragtbille (259)

Rødhalsbuk (149)

Asiatisk askepragtbille (176)

Dobbeltøjet ædelgranbarkbille (331)
Asiatisk træbuk (467)

Guldplettet egepragtbille (292)

Tandstikkervedborer (284)

Asiatisk citrustræbuk (409)
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Monochamus sp. (429)

Ikke-europæiske Pissodes-arter (258)

Xylella (443)

Sibirisk nåletræspinder (326)

Fyrreharpikskræft (189)

Amerikansk nåletrækræft (174)

Fyrrevednematode (399)

Europæisk visneskimmel (456)
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Der er desuden behov for at
skaffe overblik over andre planteskadegørere, som kan udgøre en
trussel for planteproduktionen og
naturen og dermed være fremtidige
karantæneskadegørere (”New and
emerging pests”).

stræbuk (Anoplophora chinensis) og
asiatisk askepragtbille (Agrilus planipennis), overvåges af Københavns
Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturressourcer, som led i
Miljøstyrelsens skovovervågning.

Alle fund undersøges

16 skadegørere på træer
Som Danmarks plantesundhedsmyndighed har Landbrugsstyrelsen
ansvaret for at overvåge karantæneskadegørere og kommende trusler.
Landbrugsstyrelsen udarbejder
hvert år et overvågningsprogram for
skadegørere i skove og landskabsplantninger, bynære beplantninger,
gartneri og frugtavl, landbruget og
industri- og handelsvirksomheder.
Størstedelen af overvågningerne
udføres på baggrund af gældende
EU-regulering. Hertil kan komme
skadegørere, som har særlig interesse for Danmark.
Antallet af arter, der indgår i
overvågningsprogrammet, kan variere lidt fra år til år, men omfatter
omkring 30 arter/artsgrupper. Af
disse er omkring halvdelen knyttet
til vedplanter (Fig. 2).
Landbrugsstyrelsen har i 2018
overvåget for 12 skadedyr og 4 sygdomme knyttet til løv og nåletræer;
overvågningen er sket i skove og
landskabsplantninger samt i de
umiddelbare omgivelser til savværker, træindustrier og –lagre.
Blandt nye trusler mod skovtræer
er to barkbillearter, dobbeltøjet
ædelgranbarkbille (Polygraphus proximus), der spreder sig vestover fra
Asien, og tandstikkervedborer (Xyloxandrus crassiusculus), der har en
lang række løvtræer som vært.
Programmet for overvågning af
skovtræskadegørerne vil være uændret i 2019.

Kontrollører og fælder skal
fange synderne
Selve overvågningsarbejdet udføres
af Landbrugsstyrelsens kontrollører,
der er specialiserede i plantesundhedsområdet.
Overvågningen i skovene foregår
i stort omfang ved visuel inspektion
af bevoksningstræer og fældede
stammer. Hovedparten af arbejdet
udføres i perioden maj – september.
Kontrollørerne ser fx efter gnav af
træbukke eller snudebiller under
barken på fældede stammer, efter
huller i træerne, efter harpiksflåd,
døde skud eller visnesymptomer.
Nogle insekter overvåges ved
hjælp af fælder med lokkestof (Fig.
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Fig. 3. Enkelte insekter overvåges
vha. feromonfælder. Fælderne er forsynet med lokkestof, der tiltrækker
flere forskellige insekter, der lever
i nåletræ. Her ses Brian Larsen fra
Landbrugsstyrelsen ved inspektion
af en fælde til overvågning for træbukke af slægten Monochamus.

Boks 2
Alle har anmeldepligt
Alle, ikke kun professionelle, har
pligt til at anmelde det til Landbrugsstyrelsen, hvis de opdager
en karantæneskadegører eller har
mistanke om forekomst. Indberetning kan ske via et skema på
hjemmesiden.
3), og for nogle arter udtages der
stikprøver. I skoven er det hidtil kun
træbukke af slægten Monochamus,
der er blevet overvåget med fælder.
Fælderne indeholder såkaldt kairomon - ethanol og indholdsstoffer fra
nåletræ - og de giver en sidefangst
af bl.a. Pissodes-snudebiller. Fra 2019
vil også asiatisk askepragtbille blive
overvåget vha. feromonfælder.
Tre billearter, asiatisk træbuk
(Anoplophora glabripennis), citru-

Landbrugsstyrelsen udarbejder en
detaljeret instruktion i, hvordan
hver enkelt art skal eftersøges. Instruktionen ledsages af beskrivelser
på hjemmesiden og illustrerede faktaark, der kan uddeles til lodsejere
og virksomheder.
I visse tilfælde kan planterne
stå uden symptomer, men alligevel
være angrebet af en skadegører,
eller symptomer og insekter kan
være svære at kende. Her udtager
kontrolløren prøver. Planteprøver,
levende eller døde insekter og
indhold af tømte fælder sendes til
analyse på Fødevarestyrelsens Plantesundhedslaboratorium i Ringsted
(Fig. 4).

Overvågningen sker, hvor
risikoen er størst
Overvågningen udføres, så den
giver størst mulig sikkerhed for, at
resultatet er repræsentativt for arternes status i Danmark. Den er risikobaseret – det vil sige, at kontrollørerne besøger lokaliteter, som for
hver enkelt skadegører er udvalgt
efter, hvor høj risikoen er for forekomst, og hvor mange værtplanter
der findes.
Udvælgelse af de lokaliteter som
overvåges beror i de fleste tilfælde
på den enkelte kontrollørs lokalkendskab eller baseres på udtræk
over lokaliteter med særlige aktiviteter eller risici.

Digitalisering gør
udviklingen synlig
Overvågningsresultaterne bliver
hvert år samlet centralt. Derved opnår Landbrugsstyrelsen et myndighedsoverblik over den nuværende
status for karantæneskadegørere i
Danmark med hensyn til frihed for,
forekomst og udbredelse, og styrelsen kan afrapportere til EU.
Som noget nyt har Landbrugsstyrelsen i 2018 taget et nyt IT-system
i anvendelse i forbindelse med
overvågningen. Systemet registrerer
de besøgte overvågningslokaliteter
vha. GPS-koordinater, og indberetning af iagttagelser sker løbende,
evt. dokumenteret vha. fotos.
Herved opnås hurtigere et situationsbillede, og der kan udarbejdes
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Fig. 4. Prøver analyseres i visse tilfælde på Fødevarestyrelsens Plantesundhedslaboratorium i Ringsted. Her er
laborant Aleksandra Dabek i gang med analysearbejdet.

Fig. 5. Træbukken er almindeligt udbredt i Europa og er
ikke en karantæneskadegører. Ikke-europæiske Monochamus-arter er derimod reguleret i EU. Monochamustræbukkene er vektorer for den frygtede den frygtede fyrrevednematode.
detaljerede kort over overvågningslokaliteter og -resultater. Denne
kortlægning giver mulighed for let
og enkelt at sammenligne resultater
årene imellem.
På denne baggrund foretages
en prioritering og/eller justering af
overvågningen, så den foretages,
hvor det ud fra en risikobetragtning
er mest hensigtsmæssigt. Kortløsningen er stadig under udvikling.

Årets resultater
I 2018 blev der indsamlet 5041 overvågningsresultater fra overvågninger i skove og landskabsplantninger
og i træindustrier. Det drejer sig
– heldigvis – om få observationer
af karantæneskadegørere eller andre alvorlige trusler mod træernes
sundhed.
Som den eneste art af relevans
for skovene, blev der i overvågningen i 2018 fundet 6 tilfælde af Monochamus-træbukke. Det drejer sig
i samtlige tilfælde om en europæisk
art, fyrrekronebuk (Monochamus
galloprovincialis), der blev fundet
første gang i Danmark i 2016. Den
må formodes at have spredt sig til
Danmark ad naturlig vej.
Alle fund er gjort i Vestjylland,
hvor det vurderes, at arten er udbredt over et område på ca. 120 km2
(Fig. 5).
De europæiske arter af Monochamus er ikke karantæneskadegørere
og udgør i sig selv ikke et problem
for skoven. Det er imidlertid vigtigt at overvåge for dem, da de er
vektorer for fyrrevednematoden,
Bursaphelenchus xylophilus. Det er
en frygtet karantæneskadegører, der

slår værttræet ihjel og dermed kan
forårsage store ødelæggelser i fyrrebevoksninger.
I Europa forekommer fyrrevednematoden i Portugal, og den er også
fundet i Spanien. Ikke-europæiske
Monochamus-arter er på EU’s liste
over karantæneskadegørere.

Kommuner og borgere
hjælper til
Landbrugsstyrelsen har som noget
nyt indgået partnerskaber med –
indtil videre – to kommuner, hvis
gartnere er blevet oplært i at identificere de vigtigste karantæneskadegørere på vedplanter, så også de
kan være med til at holde øje. Flere
kommuner planlægges inddraget i
samarbejdet.
Også henvendelser fra borgere
om mistanke om fund af karantæneskadegørere indgår i overvågningen
(se Boks 2).
Fotos
1: Bugwood.org., 3: Landbrugsstyrelsen,
4: Fødevarestyrelsen, 5: Jørn Misser, Landbrugsstyrelsen
Fotos i figur 2
Kilder: https://gd.eppo.int, www.forestryimages.org, www.insectimages.org
Asiatisk askepragtbille (Agrilus planipennis):
Eduard Jendek, Muriel Suffert (EPPO)
Guldplettet egepragtbille (Agrilus coxalis
auroguttatus): Mike Lewis, Center for Invasive Species Research, Bugwood.org;
Tom Coleman, USDA Forest Service,
Bugwood.org
Birkepragtbille (Agrilus anxius): Eduard
Jendek, VL Muilenburg and DA Herms,
Ohio; Agricultural Research and De-

velopment Center, The Ohio State University, Wooster, OH, USA
Asiatisk træbuk (Anoplophora glabripennis): Matteo Maspero, Fondazione Minoprio, Vertemate con Minoprio (IT).
Asiatisk citrustræbuk (Anoplophora chinensis): M. Maspero, Fondazione Minoprio,
Como (IT)
Rødhalsbuk (Aromia bungii): Matteo
Maspero, Centro MiRT – Fondazione
Minoprio (IT); Raffaele Griffo - Plant
Health Service of Campania Region,
Napoli (IT).
Dobbeltøjet ædelgranbarkbille (Polygraphus proximus): Evgeni Akulov (RU).
Tandstikkervedborer (Xyloxandrus crassiusculus): Dr Andrea Minuto, Centro di
Saggio, CERSAA, Albenga (IT)
Monochamus sp.: Jørn Misser, Landbrugsstyrelsen
Sibirisk nåletræspinder (Dendrolimus sibiricus): Yuri Baranchikov, Institute of
Forest SB RASC, Bugwood.org, John
Ghent, John Ghent, Bugwood.org
Fyrrevednematode (Bursaphelenchus
xylophilus): Manuel Manuel Galvão de
Melo e Mota (Universidade de Evora,
PT); K. Venn, Norway.
Ikke-europæiske Pissodes-arter: Sandra
Jensen, Cornell University, Bugwood.
org; Whitney Cranshaw, Colorado State
University, Bugwood.org
Fyrreharpikskræft (Fusarium circinatum):
Miloň Dvořák
Xylella: Donato Boscia, CNR - Institute for
Sustainable Plant Protection, UOS, Bari
(IT); Brian Olson, Oklahoma State University, Bugwood.org
Amerikansk nåletrækræft (Atropellis pinicola): J.C. Hopkins, Canada.
Europæisk visneskimmel (Phytophthora
ramorum): https://gd.eppo.int
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Med Sling19 i USA

En af afdrifterne fra Weyerhaeusers arealer i Springfield Treefarm.

Tekst og foto: slingstuderende
Jakob Emil Havn

Årets tur på skov- og landskabsingeniørstudiets fjerde
år gik til Washington og
Oregon i det nordvestlige
USA.
Turen bød på indblik i
urørt skov, højintensiv skovdrift, beskyttelse af truede
fuglearter og pleje af vandløb af hensyn til fiskebestande.
Vi startede turen i Seattle. Det er
den største by i staten Washington
som ligger ud til Stillehavet og
grænser op til Canada.
Første dag fik vi en præsentation
og en rundvisning på University of
Washingtons Forest Club, hvor forskerne fortalte om deres arbejde.
Det drejede sig om alt fra ulvens
indvandring fra Canada til håndtering af skovbrande.
På rundturen blev vi præsenteret
for forskernes og de studerendes
faciliteter. De må siges at være
mere avancerede og omfangsrige
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end dem, vi selv er vant til. I Bio
Ressource Department kan de
studerende arbejde med mekanik,
elektricitet og biologi til at fremstille
engangsprodukter såsom kopper og
tallerkner af biologisk nedbrydelige
materialer og papir.
Derefter fortsatte turen i bedste
skovskole-stil med fem lejede Ford
Transit busser som fragtede os
rundt i Washington og Oregon.

Ugle stoppede skovdriften
Vi startede vestpå, vest for Olympic
National Park i en lille landsby ved
navn Forks. Her var der engang stor
skovningsaktivitet, men det var tydeligt, at det var en saga blot.
Skovene rummede en bestand af
Spotted Owl, plettet ugle, som er en
truet art. Man besluttede at beskytte
arten, og det satte en stopper for
skovdriften i disse egne. Til stor frustration for lokalbefolkningen, som
lider under manglende beskæftigelse.
I Forks besøgte vi Olympic Natural Ressources Center som hører
under University of Washington. Her
forskes der i naturpleje og naturforvaltning med henblik på højt biologisk indhold og beskyttelse af drikkevand. Der arbejdes på at udvikle
en ny måde at drive skovene på som

inddrager hensyn til vand, natur og
bæredygtighed.
Vi mødte en lodsejer, som arbejder for at genetablere laksebestanden. Vi så forskellige tiltag, der
havde til formål at forbedre laksearternes muligheder for skjul og
ynglesteder.
Derefter blev vi vist rundt i en
nærliggende bevoksning, hvor der
blev fortalt om indsatsen mod invasive arter samt hensyntagen til
biodiversitet, vandressourcer og
restaurering af skoven.

Urørt skov og 200-års
forsøg
Efter Forks begav vi os på en længere køretur sydpå til Oregon, hvor
vi blev indkvarteret på H.J. Andrew’s Experimental Forest. Stedets
primære formål er at give mulighed
for at studere de naturlige processer, som sker i urørt skov.
Der er omkring 100 forskere, som
har forsøg i distriktet, og mange
af dem fokuserer på succession og
naturlig nedbrydning af dødt ved. Vi
så bl.a. bevoksninger, som beskytter
vandløb og fiskebestande, bevoksninger som er blevet udsat for skovbrand og et 200-års forsøg, hvor
nedbrydning af ved studeres.

UDLAND

Firmaet Weyerhaeuser driver højproduktiv skovdrift i
Springfield Treefarm. Her laver man ofte 30-50 ha store
afdrifter ad gangen med fælde-bunkelægger. Træet bliver
så viderebearbejdet af andet maskineri.

Dagen efter besøgte vi Springfield
Treefarm øst for Eugene. Det er en
83.000 ha stor skov, som drives højproduktivt af firmaet Weyerhaeuser.
Der dyrkes udelukkende douglasgran i 40-års omdrift, og der plantes
1.000-1.200 planter pr. ha. Tynding
kan kun udføres på 25-30% af arealet på ejendommen, grundet det
bjergrige terræn.
Der laves som regel afdrifter på
30-50 ha ad gangen. Fældningen
sker med skovningsmaskine, som
laver uafkortet tømmer, der efterfølgende bliver oparbejdet til sortimenter af andre maskiner. Alternativt fældes der med håndkraft, og
tømmeret bliver slæbt ud med spil.
Hovedparten af træet aftages af
Kina, som ikke stiller specielle krav
til kvaliteten (max knaststørrelse på
5 cm). Selvom stedet var en fascinerende afspejling af industriskovbruget, fik vi også at vide, at der overholdes bufferzoner på 30 meter med
urørt skov ned mod vandløb.

Forpligtet til at give
overskud
Dagen efter besøgte vi en del af Washington State Department of Natural Ressources (DNR): Silviculture on
State Lands – Intensive management.
DNR’s hovedformål er at forvalte
statens naturområder og skove. De
er forpligtet til at lave overskud,
som går til de offentlige institutioner. Lokalbefolkningen accepterer
med andre ord højskovsdriften og
forventningen om overskud. Hvis
ikke der genereres overskud, bliver
DNR sagsøgt!

På turen fortalte en lodsejer om vandløbspleje for at genetablere bestandene af laksearter. Han viste bl.a. denne
menneskeskabte platform af PVC-rør og kvas, som er
tænkt som redeplads for fugle og skjul for laks.

Men på trods af skovdrift er de
også forpligtet til at tage naturhensyn. De beskytter bestanden af den
føromtalte Spotted Owl samt
Marbled Murrelet (marmor-dværgalk).
DNR har selv udpeget 22.000 ha
skov, som menes at være et passende habitat for disse arter som
kræver Old Growth (urørt skov). Der
blev ligeledes fremvist forsøg med
at skabe stående, døde træer og
halvdøde træer ved at ringe dem
– hele vejen rundt om stammen og
halvt rundt om – for at skabe levesteder til de to arter.
Samme aften blev vi indkvarteret
på Pack Forest. Det er et demonstrationsskovbrug, hvor der er mulighed
for at lære om bæredygtig skovdyrkning.
Stedet har også til formål at lære
socialt udsatte familier om skov og
natur. Det er frivillige, der tager sig
af denne del. På grund af det frivillige arbejde modtager Pack Forest
50.000 $ om året, og resten skal de
selv skaffe.
Vi blev vist rundt i de forskellige bevoksninger. Og vi blev skolet
i den amerikanske måde at dyrke
skov på, som må siges at bære præg
af kvantitet frem for kvalitet.

Hensyn til fisk
Vi kom også forbi DNR’s egen
planteskole, som producerer 6
millioner planter årligt, heraf 70%
douglasgran. De er sorteret efter
seed zones som er defineret ud fra
hvilke vækstvilkår planten er tilpasset til, herunder højde over havet.

Derudover så vi ikke nævneværdige
forskelle fra en dansk planteskole.
Vores sidste besøg var hos Port
Blakely’s US Forestry afdeling. Det
er en virksomhed, som producerer
douglasgran, hvoraf 75% eksporteres til Japan og Kina. Port Blakely
tager forskellige naturhensyn, og de
er blevet certificeret i Sustainable
Forestry Initiative.
Ligesom hos Weyerhaeuser tages
der hensyn til fiskebærende vandløb
igennem udlægning af bufferzoner.
Der tages ligeledes hensyn til publikum, som har adgang til flere af deres skove. Det er modsat hos Weyerhaeuser, der nægter adgang, hvis
ikke man bærer hjelm, refleksvest
og godkendt fodtøj. På Port Blakely
dyrkes bevoksningen ikke efter en
bestemt omdriftsalder, men efter et
bestemt volumenmål.
Og således vendte en gruppe
trætte studerende snuden mod
København. Mætte og inspirerede af
alle de indtryk, de fik fra Washington
og Oregon. Tak til legatgivere og
fonde for en uforglemmelig tur.

Støtte til studieturen
Studieturen er et led i faget ’International
forvaltning’. Midlerne til turen kommer
fra overskuddet efter frivilligt arbejde ved
diverse fester, arrangementer og drift af
Skovskolens studiebar ”Flækken”.
Ud over det frivillige arbejde fik holdet
økonomisk støtte fra en række fonde:
Starkfonden A/S, O.H.F og J-E Heilmanns
Fond, Dalgas mindelegat, Carlsen-Langes
Legatstiftelse og Vemmetofte Kloster.
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Ægte kastanje
- et dansk skovtræ i fremtiden?

Af Ditte C. Olrik*, Gunnar Friis
Proschowsky*, Erik D. Kjær#,
Albin Lobo# & Jon K. Hansen#

Ægte kastanje kan blive
et værdifuldt skovtræ i et
fremtidigt varmere klima.
Der er udvalgt et større
antal frøkilder fra forskellige dele af udbredelsesområdet. Hvor det har været
muligt, er der valgt frøkilder, som allerede er kårede
til skovbrugsformål i deres
hjemlande.
Frøkilderne er udvalgt ud
fra risiko for skader fra forårs-, efterårs- og vinterfrost.
De skal nu afprøves i to forsøgsanlæg på Sjælland.
De forventede klimaforandringer er
betydelige, og det udfordrer skovenes
og træernes evne til at tilpasse sig
de forandrede vækstbetingelser. Det
er ikke nødvendigvis skovenes nuværende arter og provenienser, der vil
trives bedst i vores skove i fremtiden.
Det er derfor relevant at afprøve
både nye provenienser og nye arter.
Det gør Naturstyrelsen i samarbejde
med Københavns Universitet i et
projekt finansieret af 15. Juni Fonden
(beskrevet i SKOVEN nr. 4, 2017). En
af de arter, der arbejdes med i projektet er ægte kastanje, som beskrives i denne artikel.
Man må forvente, at klimaet vil ændre sig gradvist over de kommende
årtier. I forhold til at udvælge og
afprøve konkrete frøkilder er det
derfor en udfordring at vælge pro-
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Foto 1. Ægte kastanjer med god stammeform i Gerlev Parken.
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venienser og frøkilder, der både
kan trives i det nuværende klima
og samtidig passer godt til det
fremtidige klima. Klimaforhold og
tilpasningsevne indgår derfor som
kriterier for udvalget.
Men hvis træer plantes med henblik på produktion af kvalitetstræ,
er det ikke nok, at træerne er hårdføre. De skal også være egnede som
gavntræ.
Heldigvis er ægte kastanje under
EU lovgivningen om herkomstkontrol med skovfrø. Der findes derfor
allerede europæiske frøkilder, som
er udvalgt til skovproduktion.
Der er en lang erfaring med
afprøvninger af provenienser i
Danmark, men der er ingen afprøvninger af ægte kastanje. På forhånd
er det svært at vide hvilke herkomster, der vil klare sig bedst i fremtidens danske klima, og det er derfor
nødvendigt at afprøve forskellige
frøkilder.
Første skridt er at identificere
gode kandidater til afprøvning. Der
søges efter frøkilder i forskellige
klimazoner. Og der vælges flest
frøkilder fra områder, der klimatisk
ligner de mest milde lokaliteter i
Danmark.

det er vigtigt at undgå frøkilder fra
områder med høje forårstemperaturer for at reducere risikoen for skader forårsaget af forårsfrost.
Minimumstemperaturen i foråret
hænger ret tæt sammen med efterårets minimumstemperatur og til en
vis grad den årlige middeltemperatur. Derved vil parameteren sandsynligvis også afspejle tidspunkt for
afmodning om efteråret og risikoen
for efterårsfrostskader.
Graden af fastlandsklima har ligeledes vist sig at have betydning for

udspringstidspunkt og overlevelse i
danske forsøg med ege- og bøgeprovenienser (ikke publicerede data).
Vi har noteret middeltemperaturen
i den koldeste måned på året og
dato for første og sidste dag i frostfri periode for frøkildens voksested.
Disse data er sammenlignet med
tilsvarende data for milde lokaliteter
i Danmark (lokaliteter med højeste
minimumstemperatur i foråret).
Spændet for minimumstemperaturer i foråret er ganske betydelig
og går fra 1,8 – 4,0 °C for Danmark.

Frostskader
Det er forventningen, at frostskader
i enkelte år fortsat kan have stor
dyrkningsmæssig betydning – selv
med de forventede forholdsvis hurtige klimaforandringer.
Flere typer frostskader indgår i
overvejelserne. I kulturfasen er det
tidligt udspring om foråret eller sen
afmodning om efteråret, som særligt
kan give frostskader. Hertil kommer
forskelle i vinterfrosthærdighed, der
kan være afgørende for overlevelsen
i særligt kolde vintre.
Derfor er der ved udvalget af frøkilder set på en kombination af flere
klimaparametre på frøkildelokaliteten. Parametre, som formodentlig
afspejler frøkildens udspring, afmodning og vinterfrosthærdighed.
Konkret har vi set på:
• Minimumstemperatur om foråret
• Graden af fastlandsklima
•	Længden af frostfri periode
(vækstsæson)
• Temperaturen i koldeste måned
Lave minimumstemperaturer i
forårsmånederne er valgt for at
opspore træer, der springer senere
ud. Sammenhængen er vist for flere
danske arter (Lobo et al. 2018a,b).
Der er derfor en forventning om, at

Foto 2. Ægte kastanjer på over 100 år plantet i Gerlev Parken i 1880’erne.
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Sammenligningerne er sket med
udgangspunkt i perioden 1961-1990
(baseret på estimater fra ClimateEU
v. 4.63).

Tilpasningsevne
Under alle omstændigheder bliver
der behov for, at træarterne løbende kan tilpasse sig. Muligheden
for at bestande på lang sigt kan tilpasse sig ændrede vækstbetingelser
forbedres, hvis bestandene rummer
en stor genetisk diversitet.
I første generation vil de bedst
tilpassede med stor sandsynlighed
overleve. Selektionen mod bedre
tilpasning vil formodentlig overvejende gøre sig gældende i kulturstadiet, hvor planterne er mest
udsat i forhold til frost, tørke og
konkurrence fra anden vegetation.
Den senere forstlige selektion kan
muligvis påvirke tilpasningen i negativ eller positiv retning afhængig af
de forstlige selektionskriterier.
Den genetiske diversitet er undersøgt forholdsvis grundigt for
naturlige og indførte populationer af
ægte kastanje i Europa (Mattioni et
al. 2017). Studiet har vist, at populationerne groft set kan inddeles i tre
genpuljer:
•	En vest- og centraleuropæisk
genpulje
•	En sydøsteuropæisk genpulje
(overvejende Grækenland, Bulgarien og det sydlige Rumænien)
• En tyrkisk genpulje
Derudover er der også tegn på, at
der findes en atlantisk genpulje i det
nordvestlige Spanien.
Indenfor den vest- og centraleuropæiske pulje er der en tendens
til, at den højeste diversitet findes i
det nordlige (Appenninerne) og sydlige Italien. I den sydøsteuropæiske
pulje er der en tendens til størst diversitet i Grækenland, mens der i den
tyrkiske genpulje ses størst diversitet blandt de vestlige populationer.
Der kan være forskellige grunde
til, at genpuljerne er opstået, så der
søges inddraget frøkilder fra forskellige genpuljer.

Skovproduktion
Der søges efter frøkilder, som allerede anvendes til skovbrug. Oplagt
er forædlet eller afprøvet materiale.
Men så længe frøkilden er ’udvalgt’, har den lokale ekspertise
vurderet, at frøkilden kan opfylde
skovbrugsmæssige krav til kvalitet
baseret på frøtræernes udseende.
Det vil sige, at der vælges med følgende prioritering: afprøvet > kvali-
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Foto 3. Hanblomster af ægte kastanje.

Foto 4. Ægte kastanje i Sørup Hegn.
Stammerevner kan være indfald for
råd.

ficeret > udvalgt > lokalitetsbestemt.
Frøkilder er især opsporet via
databasen FOREMATIS (http://
ec.europa.eu/forematis/), hvor der
for de fleste europæiske lande kan
findes en liste over frøkilder til
skovbrugsformål.
I enkelte tilfælde (Tyskland,
Frankrig og Schweiz) findes der kun
delvist eller slet ingen oversigt over
frøkilder til skovbrug i FOREMATIS.
Oplysninger om frøkilder er her indhentet i de pågældende lande.

liteter i hhv. Hørup ved Slangerup i
Nordsjælland (0,5 ha) og Slagelse på
Midtsjælland (0,5 ha).
Her vil provenienserne kunne
sammenlignes i forhold til overlevelse, vækst og kvalitet. På sigt
forventes det bedste af materialet
at kunne indgå i frøproduktion, hvis
det viser sig, at ægte kastanje er en
kandidat til fremtidens skove.

Hvad sker der nu?
Ud fra ovenstående overvejelser
er der fundet forslag til i alt 22
frøkilder, som ønskes afprøvet herhjemme. Naturstyrelsen arbejder i
øjeblikket med at finde og kontakte
relevante kontaktpersoner i de enkelte lande.
Dernæst bliver det spændende at
se, for hvor mange af frøkilderne,
der er frø tilgængeligt og på markedet i år. Især tilgængeligheden af
frø – eller manglen på samme – kan
betyde, at det bliver nødvendigt at
justere i valget af frøkilder.
Som dansk reference forventes
den nykårede F.859 Ryttermosen,
Svenstrup anvendt. Den har god
form, men er af ukendt herkomst.
Bevoksningen er plantet i 1953.
Når planterne er klar, er det
planen at udplante ca. 1 ha med de
forskellige provenienser på to loka-
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Ægte kastanje
Udbredelse
Ægte kastanje er et løvfældende træ med en naturlig udbredelse, der
strækker sig fra det vestlige Spanien over mod Tyrkiet og Georgien. Ægte
kastanje kan dyrkes i stævningsdrift og har været værdsat for såvel de
spiselige kastanjer som for vedproduktionen. Arten er således blevet udbredt til Mellemeuropa og Sydengland.
Anvendelse i Danmark
Ægte kastanje er ikke hjemmehørende i Danmark. Men klimamodeller
peger på, at arten i et uforstyrret landskab af sig selv ville kunne sprede
sig til vores breddegrader i et fremtidigt klima (Skov et al. 2006).
Herhjemme har man tidligt forsøgt dyrkning af ægte kastanje. Den blev
bragt til landet af munke i middelalderen, og den indgik i von Langens
plantninger i Nordsjælland i 1760’erne. Et flot eksemplar kan stadig ses
ved Peter Lieps Hus i Jægersborg Dyrehave.
I dag ses ældre ægte kastanje mest som solitærtræ i parker, haver og
skove i det østlige og sydlige Danmark. Endvidere er arten plantet i små
bevoksninger i skove og i skovrejsningsområder.

J., Christensen, O.B., Andersen, K.K.
& Christensen, J.H. (2014). Fremtidige
klimaforandringer i Danmark. Dansk
Klimacenter rapport 6, Danmarks Meteorologiske Institut. ISBN: 978-87-7478652-8, 35 pp.
Robin, C., Morel, O., Vettraino, A. M., Perlerou, C., Diamandis, S., & Vannini, A.
(2006). Genetic variation in susceptibility
to Phytophthora cambivora in European
chestnut (Castanea sativa). Forest ecology and management, 226(1-3): 199-207.
Skov et al. (2006).
https://www.klimatilpasning.dk/media/
5375/sandsynlige%20konsekvenser.pdf
* Naturstyrelsen Nordsjælland, Gillelejevej
2B, 3230 Græsted
# Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C

Vinterfrostskader
Temperaturerne om vinteren er afgørende for dyrkningen af ægte kastanje. I meget strenge vintre kan skaderne være så omfattende, at træet
dør. Et spektakulært eksempel er ’Frederik Rostgaards ægte kastanje’,
som menes at have vokset i mere end 240 år, før træet døde efter de
strenge vintre i 1940’erne (omtalt af Nielsen, 1978).
Risikoen for skader under hårde vintre er nok en væsentlig årsag til
den hidtil ret begrænsede brug af arten i Danmark. Men der er mange
eksempler på træer, som overlevede de hårde vintre i 1940’erne. Der er
f.eks. den fine bevoksning af ægte kastanje i Gerlev Parken på Jægerpris,
der er plantet i 1880’erne (se billede 1 og 2).
Selvom risikoen for hårde vintre sandsynligvis bliver mindre som følge
af klimaforandringerne, vil der formentlig fortsat være en risiko for kuldeperioder af længere varighed.
Sygdomme og skadevoldere
Ægte kastanje angribes af en række sygdomme og skadevoldere. Den
mest alvorlige er formodentlig kastanjekræft, som forårsages af en
svamp, Chryphonectria parasitica (Chestnut blight).
Svampen inficerer gennem sprækker eller sår i barken. Symptomerne ses
ofte i form af indsunkne barknekroser eller opsvulmet bark efter flere overgroninger. Træet dør ovenfor angrebet, men kan skyde nedenfor angrebet.
Forædling for resistens overfor kastanjekræft er kun undersøgt i begrænset omfang. Desværre tyder hidtidige resultater på en forholdsvis
lille genetisk variation i resistens.
En anden stor trussel mod ægte kastanje i Europa er sygdomme
forårsaget af Phytophthora arter – specielt Phytophthora cinnamomi og
Phytophthora cambivora. Begge giver anledning til døde rodsystemer og
barknekroser, og i mange tilfælde dør inficerede træer.
Der er fundet genetisk variation i resistens mod begge skadevoldere,
men helt resistente genotyper synes sjældne (Budde et al. 2016, Robin et
al. 2006).

Frugter om efteråret.

Vedkvalitet
Tømmer af ægte kastanje har ofte stammerevner. En del undersøgelser
viser, at stammerevner er mest udtalt hos træer med sent udspring, kort
udspringsperiode og store vedkar. Desuden stiger risikoen for stammerevner med alderen (se billede 4).

Frøhviden er spiselig.
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Dyrkning og botanik

Blade og blomster.

Tværsnit af stamme.
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Ægte Kastanje (Castanea sativa) stiller ikke store krav til jordbunden,
men vokser bedst på dybgrundet,
kalkrig og næringsrig muld. Den
kræver læ og meget lys, og den skal
beskyttes mod frost. Den kræver en
årsmiddel på 8-15°C, mindst 6 måneder med over 10°C samt 600-1600
mm nedbør.
Træet bliver normalt 20-25 meter
højt. Stammen er ret, og sidegrene
dannes i ret lav højde. Den har en
pælerod som dog ikke går dybt i
jorden. Barken er som ung glat, men
bliver med alderen furet lige som
egebark.
Bladene er 10-20 cm lange og
3-6 cm brede, ovale, læderagtige
og med kraftige, stikkende tænder
langs bladranden. Oversiden er
blank og friskgrøn, undersiden er
lysere, og man ser tydeligt et stort
antal fremtrædende bladnerver. Efterårsfarven er gulbrun. Træet kan
ikke forveksles med andre arter.
Den blomstrer fra 20-30 års alder.
Blomsterne kommer i juni-juli. Mest
synlige er de 20-25 cm lange gulgrønne hanrakler. Ved foden af raklerne sidder flere skåle med pigge,
og ud af skålen rager støvfang fra
3 hunblomster. Det er usikkert om
den bestøves af insekter eller med
vinden – eller begge dele.
Efter bestøvning bliver skålen
til en kugleformet skal med flere
hundrede spidse pigge, og den rummer 1-3 blanke, mørkebrune nødder
på 2-3 cm. Kastanjerne spredes af
egern, krager og skovskader. Fuldmodne kastanjer udvikles i Danmark
kun i varme somre.
Frøhviden i kastanjerne er næringsrig. Den består især af stivelse,
sukker og fibre, den indeholder
mange essentielle aminosyrer og modsat andre nødder - kun lidt fedt.
Kastanjerne kan steges, koges eller
ristes. Hvis de ristes på pande, får
de en mandelagtig smag og serveres
ofte med smør.
Veddet er hårdt og stærkt med
en bred rødbrun kerne og en smal,
lysegul splint. Det ligner ved fra
eg, men har finere marvstråler og
indeholder meget garvesyre. I Sydeuropa anvendes veddet til møbler
og vinfade.
Kilde: Træer og buske i Danmark,
Gyldendal 2005. Tysk Wikipedia.
Fotos: Wikipedia (Kilom691,
Benjamin Gimmel, Petwoe, Roger
Culos, Theo Crazzolara)
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Overskud på Norlund
1 mio. kr før skat

Norlund Savværk fik i 2018 et resultat før skat på 1,0 mio. kr. mod 5,2
mio. kr. i 2017.
Årets resultat er påvirket af
øgede planlagte omkostninger, samt
flytning af produktionen af paller
fra Viskum Skovvej i Tjele til nye faciliteter på selskabets adresse Conradsminde 23, Nørager.
Resultatet er desuden negativt
påvirket af et tab ved salg af Viskum Skovvej 4, Tjele, samt nedskrivninger på ejendommen Viskum
Skovvej 13, Tjele, på i alt 1,7 mio.
kr. Selskabet har i 2018 fortsat gennemførelsen af en række effektiviseringstiltag som kan styrke selskabets position og konkurrencekraft.
Ledelsen forventer at især flytningen af begge palleproduktionsanlæg
til en helt moderne og nyindrettet
produktionshal på Conradsminde 23
vil betyde mange synergieffekter såvel økonomisk som personalemæssigt. Ledelsen forventer en fortsat
positiv resultatudvikling i 2019.
Selskabet arbejder løbende på at
identificere, forebygge og reducere
miljøpåvirkninger fra virksomhedens drift. Selskabet er desuden
pr. 1. august 2017 overgået til 100%
vindenergi.
Hele selskabets aktiekapital ejes
af Nørlundfonden.

Retvisende regnskab
Revisionen skriver at ”det er vores
opfattelse, at årsregnskabet giver
et retvisende billede af selskabets
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og
pengestrømme for regnskabsåret
01.01.2018 - 31.12.2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.”

Norlund Savværk i Nordjylland fortsætter med sin turn-around plan fra 2016
der skal sikre virksomheden på længere sigt.
Mio. kr

2018

2017

2016

2015

2014

Bruttofortjeneste

24,5

26,0

21,8

2,7

35,8

4,0

6,5

-0,2

30,9

-0,4

Driftsresultat
Årets resultat
Aktiver
Egenkapital
Antal
medarbejdere

1,0

5,2

-1,6

-3,3

-4,0

61,3

58,5

65,9

61,1

116,6

-22,0

-23,4

-29,4

-27,6

-29,6

36

36

34

60

73

Selskabets egenkapital er ultimo
2018 på -22,0 mio. kr. I den forbindelse gør revisionen opmærksom på
en note, hvor ledelsen skriver:
”Selskabets egenkapital er tabt
pr. 31. december 2018. Selskabet forventer, at egenkapitalen kan reetableres ved egen drift. Selskabets kapitalberedskab til at gennemføre de
lagte planer for 2019 er sikret ved at
selskabets moderselskab og bankforbindelse, under forudsætning af
at budgetterede mål opnås,

stiller de fornødne kreditfaciliteter
til rådighed.
Ledelsen forventer, at de budgetterede mål realiseres og den nødvendige likviditetsplan således er
sikret.”
Revisionen skriver på denne baggrund: ”Det er således en væsentlig
forudsætning i relation til going
concern, at de budgetterede mål
opnås.”
Kilder: www.cvr.dk
og pressemeddelelse
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Ægte kastanje
- et dansk skovtræ i fremtiden,
men hvor, hvordan og hvorfor?
Af Jens Peter Skovsgaard (SLU)
& Hans Christian Graversgaard
(SNØ)

Argumenterne for og imod
ægte kastanje som skovtræ
handler især om veddet.
Kan en høj andel af kerneved opveje en høj risiko
for ringskøre?
Mon svaret er det samme
i den østlige del af Danmark
som mod vest og nord?
Hvilken skovdyrkning er
bedst?
Kastanje kan erstatte eg
og bøg. Men der er ikke
grund til at erstatte eg og
bøg, selv med et varmere
klima.
Nogle af vores kolleger fra Naturstyrelsen og Københavns Universitet
spørger i den foregående artikel, om
ægte kastanje (Castanea sativa) vil
blive et dansk skovtræ i fremtiden
(Olrik et al. 2019). Svaret er vist ”ja”.
Naturstyrelsen vil derfor i samarbejde med Københavns Universitet
etablere en afprøvning af forskellige
frøkilder på Sjælland. Det er en god
ide, men det ville være skønt med
en afprøvning også i Jylland, og
helst efter gran.
Vi har gennem nogle år plantet
ægte kastanje, og vi har flere gange
besøgt kastanje-skovdyrkere under
sydligere himmelstrøg. Vi kommer
på den baggrund med et par supplerende kommentarer om træarten. Vi
fokuserer især på økologiske forhold
(klima og jord), sygdomme, veddets
egenskaber og skovdyrkning.
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Figur 1. Ægte kastanje kan blive stor og gammel. Her er et fint og vitalt træ i
en gammel plantage øst for landsbyen Pianellu på Korsika. Plantagen (60 ha)
stammer fra 1300-tallet og indeholder mange hundrede kastanjetræer af den
viste kaliber. Foto: JPS (2017).
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Boks 1. Sygdomme og skadedyr

Figur 2. Økogram for ægte kastanje.
Grøn indikerer artens økologiske
niche, kraftig grøn indikerer dens optimumområde. Bøgens økologiske niche
ligger mellem de to stiplede linjer. De
punkterede linjer angiver grænserne
for, hvor der kan vokse skov.
Hvad skal vi egentlig med ægte
kastanje i Danmark? Kan den erstatte en eller flere af vores skovtræarter? Kan den bidrage med
værdifulde nicheprodukter? Bidrager
den til at reducere klimarisikoen ved
skovdrift, økologisk eller økonomisk?
Hvilken skovdyrkning er bedst?

Klima og jord
Ægte kastanje (figur 1) stammer fra
Middelhavsområdet, Sortehavets
sydkyst og Kaukasus. Træarten blev
spredt videre i Europa i forbindelse
med Romerrigets ekspansion mod
nord.
Der findes nu omkring 1,8 mio.
ha med ægte kastanje i Europa, hovedsagelig i renbestand. Det svarer
til godt 1 procent af skovarealet.
Det meste drives i kort rotation som
stævningsskov.
Ægte kastanje gror også udmærket nord for Romerriget, blandt andet i Danmark, men her plantes den
sjældent i skoven. Fremtidens forventede varmere klima er et væsentligt argument for, at ægte kastanje
kommer til at føle sig bedre hjemme
i Danmark. Den har det til gengæld
ikke godt med blæsevejr.
Det har tidligere været et argument
mod ægte kastanje i Danmark, at den
ikke tåler meget lave vintertemperaturer. Forventningen er vel, at den
risiko fremover vil blive mindre, men
egentlig er en enkelt meget kold vinter
i løbet af hele omdriften tilstrækkelig
til at skade eller dræbe træet.
Ægte kastanje har omtrent
samme spændvidde for jordbund

Ægte kastanje plages af kastanjekræft, som skyldes en svamp, og blæksyge, som skyldes en mikroorganisme. Endvidere angribes ægte kastanje
af en galhveps, som kan være skadelig.
Kastanjekræft skyldes svampen Cryphonectria parasitica. Svampens
sporer spredes med vinden og i regnvand og smitter gennem revner og
sår i barken. Kræften viser sig som sår på stamme og grene, ofte ved
stammebasis. Svampen dræber kambiet, og alle dele af træet oven for
det angrebne sted dør.
Ægte kastanje er mere modtagelig for kræft end asiatiske kastanjearter, men mindre end amerikanske. Kastanjekræft har dræbt over 3,5 mio.
ha amerikansk kastanje (Castanea dentata), og træarten er næsten udryddet.
Der findes en virus, den såkaldte dsRNA Cryphonectria hypovirus 1
(CHV1), som kan anvendes til at bekæmpe kastanjekræft på ægte kastanje. CHV1 dæmper virkningerne af et angreb, så træet ikke dør.
Blæksyge1) skyldes Phytophthora cinnamomi og P. cambivora. Phytophthora er svampelignende mikroorganismer, som kaldes protister (protozoer). De har deres eget ’rige’ (ligesom dyreriget, planteriget og svamperiget). Sygdommen spredes via jord og vand, herunder jord som flyttes
med maskiner, fodtøj og planteskoleplanter.
Blæksyge viser sig ved blækagtige, slimflodlignende plamager og
senere sår ved stammebasis. Sårene er indfaldsvej for råd i rødder og
stamme. Sygdommen udvikler sig hurtigt, løvet visner, og angrebne træer
dør som regel i løbet af et til to år.
Ægte kastanje er mere modtagelig for blæksyge end asiatiske kastanjearter som for eksempel japansk kastanje (Castanea crenata). Nogle arter
af mykorrhizasvampe modvirker blæksyge.
Måske kan man afbøde angreb af blæksyge ved at inokulere (”pode”)
disse mykorrhizaarter på rødderne af unge planter. Nogle mener, at dræning kan have en positiv effekt (fordi smitten spredes med de såkaldte
zoosporer, som svømmer i vand og opsøger værtsplanternes finrødder).
Orientalsk kastanjegalhveps (Dryocosmus kuriphilus) lever udelukkende
på kastanje, hvor den danner galler på skud, blade og blomsterstande.
Gallerne er årsag til forkrøblet vækst, og når det voksne insekt forlader
gallen, visner den angrebne del af træet.
Galhvepsen svækker ægte kastanje og gør den mere modtagelig for kastanjekræft og andre sygdomme. Svære eller gentagne angreb, evt. sammenfaldende med tørke, kan tage livet af træet.
Galhvepsen stammer fra Kina og er for nylig indslæbt til Europa. Den
kan bekæmpes med torymidae-hvepsen Torymus sinensis.
Note 1: Plantepatologisk Nomenklaturudvalg har vedtaget, at sygdom på grund af P.
cinnamomi skal kaldes kastanjerodråd og på grund af P. cambivora rhododendronvisnesyge. Symptomerne fra de to mikroorganismer er imidlertid ens, sygdommen rammer også andre arter end kastanje og rhododendron (for eksempel valnød), og på de
fleste andre sprog kaldes den blæksyge (direkte oversat). Vi foreslår derfor at kalde
sygdommen for blæksyge.

som stilkeg bortset fra meget næringsrig jord, som er uegnet til
kastanje (figur 2). Lysøkologisk er
ægte kastanje en halvskyggetræart
og ligner bøg mere end eg.

Sygdomme og skadedyr
Ægte kastanje kan blive angrebet
af kastanjekræft, som skyldes en
svamp, og blæksyge, som skyldes
en mikroorganisme (boks 1). Det
er to meget alvorlige sygdomme,
som begge er dødelige. Endvidere

er der for nylig kommet en asiatisk
galhveps til Europa, som kan skade
ægte kastanje.
Der findes en virus, som kan afbøde virkningerne af kastanjekræft,
og nogle mykorrhizasvampe, som
kan modvirke blæksyge. Nogle genotyper af ægte kastanje og nogle
asiatiske kastanjearter er mindre
modtagelige.
Der er ret lille variation i modtagelighed mellem forskellige genotyper af ægte kastanje. Man arbejder
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derfor på at udvikle hybrider med
mindre modtagelige arter og på at
overføre relevante arveanlæg til
ægte kastanje.

Ringskøre
Det største problem med ægte
kastanje er, at den får meget ringskøre. Det er indre revner i veddet
langs en årringsgrænse (figur 3).
Stjerneskøre, som er revner i radial
retning, forekommer også, men mindre hyppigt.
Kastanjeved med ringskøre er
praktisk taget ubrugeligt til finer, og
anvendeligheden som plankekævle
er stærkt reduceret.
Ringskøre kendes også fra eg,
men skaden er langt mere hyppig i
ægte kastanje. Det skyldes, at den
radiale styrke i veddet kun er omkring halvdelen af egs.
Ægte kastanje rammes tidligt af
ringskøre, og omfanget øges med
stigende alder. Ofte får næsten alle
træerne i en bevoksning ringskøre.
Revnerne forekommer hyppigst i
den nedre del af stammen, men
fortsætter nogle gange helt op i de
store kronegrene.
Træer, som springer sent ud,
har en højere risiko for ringskøre.
Udspringstidspunktet påvirkes af
et hormon, som også påvirker dannelsen af kar i vårveddet. Sent udspringende kastanjetræer har store
vårvedskar, og store vårvedskar
giver mindre sammenhængskraft i
veddet.
Hurtig vækst og en regelmæssig
årringsbredde reducerer risikoen
for ringskøre. Det taler for at hugge
tidligt og hårdt for udvalgte hovedtræer, hvis man vil producere
stort dimensioneret gavntræ. På
den måde sikrer man størst mulig
tilvækst i stammen på de bedste
træer gennem hele omdriften.

Kerneved
Ægte kastanje danner kerneved tidligere end eg, og kerneveddet udgør
en større andel af stammen (figur
4). Den høje andel af kerneved selv i
småt eller moderat dimensionerede
stammer er ægte kastanjes største
fortrin som skovtræ.
Kerneved i jordkontakt har en
holdbarhed på mindst 30 år. Det er
velegnet til mange udendørs anvendelser: hegnspæle, havemøbler, legeredskaber, faskiner mod erosion,
emner til vandbygning, osv. Det er
også en fordel, at splinten er smal,
fordi det giver en lav spildprocent
ved rundfræsning.
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Figur 3. Ægte kastanje får ofte ringskøre, som er indre revner i veddet langs
en årringsgrænse. Træet her var ca. 130 år og blev solgt som brænde.
Foto: JPS (2012).

Figur 4. Eg (til venstre) og ægte kastanje (til højre). Begge træer var 17 år, og
stammerne var nogenlunde samme tykkelse, da de blev fældet. Egen har kun
5 årringe med kerneved, kastanjen har 14 (kastanje har typisk tre årringe
splintved). Foto: JPS (2012).
Den tidlige udvikling og høje andel af kerneved var en væsentlig årsag til, at romerne tog ægte kastanje
med mod nord. Med kastanje kunne
man hurtigere producere holdbare
pæle til bygninger, palisader, hegn
og vinstokke.

Skovdyrkning i Danmark
Ægte kastanje kan erstatte både eg
og bøg. Den egner sig ligesom eg og
bøg til renbestand, men fungerer
også godt i blandskov. Der er bare
ingen grund til at erstatte hverken
eg eller bøg, selv ikke med et var-

mere klima i anmarch (figur 5).
Eg og bøg er fortsat to af dansk
skovbrugs mest klimarobuste og
klima-fremtidssikrede træarter.
Tendensen til ringskøre bidrager
til, at ægte kastanje ikke er en god
erstatning for eg, i hvert fald ikke til
produktion af gavntræ af særlig høj
kvalitet.
Der kan formodentlig produceres
gavntræ af høj kvalitet på ægte kastanje i Danmark, for eksempel efter
60-60-60-modellen. Hård hugst for 60
hovedtræer pr. ha giver en måldiameter i brysthøjde på 60 cm i løbet
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af 60 år. Prisen for finerkævler af god
kvalitet ligger omkring 1000 €/m3.
Det mest realistiske skovdyrkningsscenarie for ægte kastanje er
nok pæleproduktion eller energitræ
i kort omdrift. Holdbare træpæle
til udendørs brug er et stærkt
efterspurgt naturprodukt. Det er
mere klimasmart at producere dem
i Danmark end at købe pæle i udlandet, uanset om de så er af ægte
kastanje, robinie eller vores hjemmehørende eg.
Endelig er der de velsmagende
nødder, kastanjerne. Ristede kastanjer er et fint nicheprodukt, men det
bliver næppe dem, der bliver det
bærende økonomiske grundlag for
skovdyrkning med ægte kastanje i
Danmark.
Mange planter hestekastanje for
hjortevildtet, som gerne æder ’hestekastanjerne’. Med ægte kastanje
har man den fordel, at nødderne
kan også kan spises af mennesker.
Hestekastanjes spektakulære
blomsterstande bidrager til skovens
herlighedsværdi om foråret. Ægte
kastanjes blomsterstande er også
spektakulære, og de stærkt piggede
frugtskåle bidrager til skovens herlighedsværdi om efteråret.

Konklusion
Ægte kastanjes potentiale som
dansk skovtræ er usikker. Det gavntræ, arten kan producere, kan med
større sikkerhed produceres af
vores velkendte eg. Dog giver ægte
kastanje mulighed for et tidligt udbytte i form af pæle med en høj andel af kerneved. Både eg og bøg er
samtidig mere klimarobuste og har
færre alvorlige sygdomme.
Den bedste grund til at plante
ægte kastanje i skovene i Danmark
er, at man gerne vil prøve ’noget andet’. Plant ægte kastanje i blanding
med træarter, som kan matche dens
vækstrytme (hurtig ungdomsvækst)
og skyggetolerance (en mellemting
mellem eg og bøg), eller plant den i
renbestand på velvalgte lokaliteter.
De nye forsøg med afkom af forskellige frøkilder af ægte kastanje,
herunder en dansk, kommer sikkert
til at få væsentlig betydning for valg
af herkomst. Dem venter vi på med
stor interesse.
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Højhus af træ i Sverige
80 meter højt

Verdens højeste træhus på 85,4 m
står i Norge, men i Sverige skal der
nu opføres et hus af næsten samme
højde. Skellefteå, 600 km nord for
Stockholm, skal have et kulturhus,
som bliver 80 meter højt og med 20
etager.
Den bærende konstruktion skal
bestå af 10.000 m3 CLT plader
(krydslamineret træ, på svensk KLträ) samt 2.200 m3 limtræ. Produktion og montage af træelementerne
skal udføres af en lokal virksomhed,
Martinsons. Det er en ordre til næsten 100 mio. SEK. De første elementer monteres i juni, og hele arbejdet
tager 1-1½ år.
Træet vil binde 9.000 ton CO2 i
hele bygningens levetid. Det svarer
til 13.000 personers flyrejse turretur mellem Stockholm og New
York. Udslippet under produktionen
svarer til 900 rejser.

Skitse til nyt kulturhus på 80 meters højde i Skellefteå.

Martinsons
Martinsons har mange års erfaring
med produktion af limtræ og er
Nordens største producent af CLT.
Martinsons har stor erfaring med
idrætshaller, broer, kontorer, boligblokke og skoler. De har fornylig afleveret IFU Arena i Uppsala som er
prisbelønnet af Dagens Industri, og
Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad
på 9.000 m2 kontorareal.
Koncernen har i dag 440 ansatte
og en årsomsætning på 1,7 mia.
SEK. Hovedkontoret ligger i Bygdsiljum, Västerbotten.
Kilde og tegninger:
www.martinsons.se

Bæredygtigt byggeri
Behov for generel viden

Der er stigende interesse for at
styrke bæredygtighed i byggeriet.
Men der er samtidig mangel på
viden om bæredygtigt byggeri hos
især små og mellemstore håndværksvirksomheder.
Derfor er der etableret et samarbejde mellem Danske Byggecentre,
Dansk Byggeri, Smith Innovation og
med støtte fra Grundejernes Investeringsfond. Målet er at udbrede kendskabet til bæredygtighed.
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Foyer i kulturhuset.

Der er udarbejdet et hæfte om
valg af bæredygtige materialer til
de kunderådgivere, som vejleder
professionelle og private om valg af
byggematerialer og byggeløsninger.
Hæftet viser principper for valg
af gode materialer. Det er tydeligt,
at det ikke behøver at være besværligt eller fordyrende at vælge bæredygtige materialer.
Derudover udbydes i løbet af
2019 kursustilbud til kunderådgiverne, så de kan give en bedre rådgivning til deres kunder. Det er ikke
meningen at fremhæve nogle pro-

dukter frem for andre, men at hæve
det generelle vidensniveau hos kunderådgivere og kunder.
Der er også udarbejdet en guide
til bæredygtige materialevalg, som
uddeles i alle danske byggecentre,
og som håndværkerne kan tage med
sig. Guiden præsenterer fem enkle
principper for valg af mere bæredygtige materialer.
Kilde: Pressemeddelelse
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CLT produktion i Sverige
Flere fabrikker anlægges

CLT – krydslamineret træ – tegner
mere og mere til at blive et vigtigt
materiale i fremtidens byggeri fordi
det har bedre styrkeegenskaber
end limtræ for slet ikke at tale om
massivtræ. Indtil nu har langt det
meste af produktionen fundet sted i
Centraleuropa – Østrig, Sydtyskland,
Schweiz.
Men nu kommer der en stor produktion i Sverige. Stora Enso har
lavet en fabrik ved Gruvöns sågverk
i Värmland, og de første kommercielle leverancer fandt sted i marts.
CLT pladerne fremstilles af grantræ. De er op til 16 meter lange,
3,5 meter brede og 0,4 meter tykke.
Hver plade består af flere lag af
brædder som ligger skiftevis vinkelret på hinanden og limes sammen.
Pladerne ventes solgt i Norden og
Storbritannien.
Der er investeret en halv milliard
svenske kroner i den ny fabrik. Der
ventes en produktion på 100.000 m3
om året, svarende til omkring 4.500
lejligheder.
Det har taget 1,5 år at opføre den
ny fabrik. Stort set hele bygningen
– bortset fra fundamenter og betonsøjler – er opført med CLT træ som
stammer fra Stora Ensos to fabrikker i Østrig.
Den ny fabrik skaber 60 nye arbejdspladser på savværket som har
110 ansatte i dag. Gruvöns sågverk
skærer 370.000 m3 skåret træ om
året og er grundlagt i 1890.
Södra i Sydsverige har haft en
prøveproduktion i mindre skala
af CLT træ. De meddelte i april at
de vil investere i et større anlæg
i Värö ved Göteborg som rummer
både savværk og cellulosefabrik.
Med tiden ventes en produktion på
140.000 m3 om året, svarende til
5.000 lejligheder.

Med CLT kan man fremstille moduler der kan monteres i det færdige byggeri
og afkorte byggetiden væsentligt.

CLT plader anvendt i privathjem.

Kilder: www.skog-supply.se,
www.storaenso.com, www.sodra.se
Fotos: Stora Enso.

CLT plader anvendt i børnehave.
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Vandmølle får nyt
egetræ

Restaureret efter 40 år

Aabenraa kom i 1411 under dronning Margrethe d. I’s overhøjhed, og
hun besluttede at opføre et slot for
at huse egnens administration.
Slottet har en vandmølle som
stammer fra 1532. Møllen får sin
kraft fra vandet i Slotsmølleåen, der
løber under den brostensbelagte
vej Ved Slottet. Slotsvandmøllen er
forsynet med skydehuller, fordi den
indgik i forsvaret af slottet.
Møllehjulet og hele konstruktionen er lavet af egetræ. Det forventes
at hjulet kan holde i omkring 40
år selvom den både står udendørs
og er i vand nærmest 24 timer i
døgnet. Og det er netop godt 40 år
siden møllehjulet blev udskiftet, så
det er tid nu.
- Det er faktisk vigtigt at møllehjulets trækonstruktion er konstant
vådt. Det siger Morten Petersen fra
Møllebygger Petersen, der har udført opgaven sammen med arkitekt
Lise Nielsen fra Jørgen Overbys
Tegnestue.
- Når egetræet er vådt og nærmest under vand, er det faktisk perfekt “overfladebehandlet” og beskyttet mod råd og svamp. Rådsvampene kræver nemlig at der er både
fugtighed og ilt til stede samtidig.

Vejer omkring 5 tons
- Selve møllehjulet, opbygningen og
akslen vejer godt 5 tons, fortæller
tømrersvend Trygve Jönsson, der
arbejder hos Møllebygger Petersen
i Avnbøl ved Sønderborg. Han var
forleden i gang med selve montagen
på stedet i Aabenraa.
Arbejdet med at skære og høvle
egetræet til i de ønskede dimensioner
er foregået hjemme på værkstedet.
- Vi har bl.a også produceret Vi-

Møllehjulet er netop blevet udskiftet, og arbejdet er udført af bl.a.
tømrer Yngve Jönsson.

Brundlund Slot

Brundlund Slot ligger lige syd for den ældste del af Aabenraa og er
bygget på en holm i det sumpede terræn. De nuværende bygninger
stammer fra 1500-tallet og frem, og hele komplekset er ombygget og
udvidet mange gange.
Slottet blev i 1998 et kunstmuseum under Museum Sønderjylland.
Der vises skiftende udstillinger med vægt på kunst fra Sønderjylland
og de gamle hertugdømmer Slesvig-Holsten samt historiske temaer.
Museets samling rummer adskillige tusinde værker af sønderjyske
kunstnere fra 1700-tallet og frem, deriblandt 17 oliemalerier af
C.W. Eckersberg. I 2012 blev Franciska Clausens samling på 2500 egne
værker deponeret på museet. Se mere på www.msj.dk/brundlund-slot
bæk Vandmølle og møllen i Sillerup,
siger Trygve Jönsson, der udover
uddannelsen som tømrer har videreuddannet sig indenfor restaureringsfaget.
Går det efter planen forventer
man at kunne male det første mel i
år omkring den 1. juni.

Vandmøllen forsynes med vand fra Mølleåen.
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Det er Aabenraa Byhistorisk Forening, der har ansvaret for drift og
vedligehold af den historiske slotsvandmølle. Restaureringen er finansieret af midler fra bl.a. A.P. Møller
Fonden og Slots- og Kulturstyrelsen.
Tekst og foto: Erik Egvad Petersen

Møllehjulet og hele konstruktionen vejer 5 tons.

KORT NYT / KLIMASTATISTIK

April 2019
April havde en middeltemperatur på
8,1 gr. Det er 2,4 gr. over normalen
for 1961-90 og 0,4 gr. over middel af
2006-15 på 7,7 gr. Det er den 9. varmeste april der er målt siden 1874
hvor landsdækkende målinger startede. De varmeste er 9,9 gr. i april
2011, 9,4 gr. i 2009 og 9,3 gr. i 2007.
Den laveste temperatur var på
-7,2 gr. d. 1.4 ved Horsens. Varmest
var 24,4 gr. d. 26.4 på Frederiksberg.
Der var 7,4 frostdøgn, og det er over
normalen på 6,6 døgn (!).
Der faldt kun 15 mm nedbør i
april. Det er 26 mm under normalen for 1961-90 på 41 mm og 15 mm
under middel af 2006-15 på 30 mm.
Det er den 10. tørreste april der er
målt siden 1874 – bundrekorden er 3
mm fra 1893 og 1974. Langt det meste
faldt i de sidste 5 dage af april.
Solen skinnede 274 timer, og det
er den solrigeste april der er målt
siden målinger startede i 1920. Det
er 112 timer over normalen for 196190 på 162 timer, og det er 63 timer
over middel af 2006-15.
Kilde: www.dmi.dk
Periode

April

Marts

Målt Normal Målt
Temperatur, gr.
Middel

8,1

5,7

5,4

Absolut minimum

-7,2

-7,1

-5,5

Absolut maximum

24,4

20,0

16,7

7,4

6,6

5,1

Nordjylland

19

39

100

Midt- og Vestjylland

11

41

124

Østjylland

17

41

108

Syd- og Sønderjylland

14

46

123

Fyn

18

38

90

V-, S-Sjælland, Lol-Fal

12

38

85

Kbh., Nordsjælland

12

38

100

Bornholm

10

37

90

Landsgennemsnit

15

41

107

4,1

5,6

5,9

Antal frostdøgn
Nedbør, mm

Maskinen kan stå på fast grund og række 22 meter ud.

Langarmet gravemaskine
Rækker 22 meter (+ 3)

Hvis man skal arbejde i følsomme
områder eller under trange forhold
kan det være en fordel med en kranarm der rækker langt. Det kan man
opnå med en Komatsu PC360LC-11
gravemaskine model ”Super Long
Front”. Armen er 22 m lang, og der
kan monteres en ekstra arm på tre
meter så den kan nå 25 meter ud.
For at håndtere den lange arm er
der ekstra ballast i maskinen. Vægten når op på 43 tons, men fordeles
godt fordi den kører på bælter.
Maskinen bruges blandt meget
andet til klipning af grene og træer
på voldene ved Kastellet i Køben-

havn. Den 22 meter arm gør det
muligt at klippe på stor afstand og
skåne arealerne.
Hvis der monteres en mejekurv
kan den anvendes til vandløbspleje, og med en rive kan den rense
strande. Med en graveskovl kan
man lave oprensning af kanaler og
indsejlinger til småhavne.
Lige i øjeblikket graver maskinen
noget midlertidig vej op til en dok
i det indre København, og bagefter
skal den etablere nogle vandhuller.
Den kan også fjerne store sten, der
er i vejen for spunsning i havne.
Maskinen er købt af entreprenørfirmaet Per Larsen Kalundborg ApS
og kører over hele landet.
Kilde:Pressemeddelelse

Vindstyrke, m/s
Middel
Højeste vindstød

24,8

30,3

Antal graddage

267

337

361

Antal soltimer

274

162

119
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Da nma rk s st ørst e sk ove nt re pre nørvirk so mh e d
Danmarks
største skoventreprenørvirksomhed
-

Din sikkerhed for professionelt kvalitetsarbejde

- Din sikkerhed for professionelt kvalitetsarbejde
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

Skovning:
Maskinskovning
Håndskovning
Fældebunkelægning
Udkørsel:
Udkørsel af effekter
Fældeudkørsel
Andet entreprise:
Flishugning
Rodfræsning
Knusning
Kvas rydning
Plantning
Sprøjtning

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

Asger Olsen A/S
Ejendomsmæglerfirma · Mde.
Skove · Godser · Større Landbrug

Formidling, vurdering og rådgivning i
forbindelse med handel og udvikling af
skove, godser og større landbrug.
Søvangen 20
DK-5884 Gudme
POST@ASGEROLSEN.COM
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Tlf.: +45 62254088
Fax: +45 62252088
Mobil: +45 20200088
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