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Stadig misforståelser  
om træ i  
energiforsyningen

Træ er en vigtig ressource i overgangen til et fossilfrit 
samfund. Mere brug af det miljøvenlige råstof træ er 
nøglen til at vi kommer i mål.

Desværre sår ærgerlige misforståelser og bevist for-
drejning af fakta tvivl om brug af træbiomassen i ener-
giforsyningen.

Misforståelserne skaber usikkerhed og skader varme-
værkernes lyst til at omstille produktionen fra fossilba-
serede kilder til biobaserede. I skovene bliver resultatet 

at skovejerne mister tilskyndelsen til at investere i 
dansk produceret bæredygtig biomasse.

Der er derfor brug for én gang for alle at fjerne mis-
forståelserne, så de politiske beslutninger – lokale som 
nationale – træffes på et korrekt grundlag. Kun på den 
måde kan de danske skoves muligheder udnyttes fornuf-
tigt i den grønne omstilling af energiforsyningen, både 
her-og-nu og på længere sigt.

I løbet af en bevoksnings levetid kan hugsten anvendes til mange forskellige produkter, her fordelt efter træernes dia-
meter i brysthøjde og opdelt i løvtræ og nåletræ. 

Vedmasseandelen angiver fordeling af skovarealet til løvtræ og nåletræ og forskellige diametre ud fra den nationale 
skovstatistik. Hugsten fordelt på effekter er baseret på erfaringer fra større danske skovdistrikter. Figuren er fra en ny 
rapport om anvendelse af hybridlærk til energi, udarbejdet af Københavns Universitet.
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To grundlæggende misforståelser
Den første misforståelse: Stor efterspørgsel på energitræ påvirker skovdrif-
ten, så skove omdannes til plantager der alene producerer flis. 

Skoven producerer mange former for træprodukter på samme areal. 
Bevoksninger er typisk ikke kun målrettet produktion af ét produkt som 
eksempelvis energi eller gulvbrædder. Der produceres flere produkter som 
høstes løbende i en bevoksnings levetid. Se figuren.

Skovstatistikken fra Københavns Universitet viser at det har været muligt 
at øge hugsten af træ til energiformål uden at det har påvirket hugsten af 
træ til fx byggeri og møbler negativt. Den udvikling er sket uden at skovens 
naturindhold er faldet. 

Samtidig er der opbygget yderligere vedmasse i skovene. Det enkelte træ 
udnyttes bedre, og investeringer i de mere vækstkraftige unge kulturer 
skaber mere produktive skove.

Skovejeren motiveres til at investere mere i kulturerne, hvis det er muligt 
at få et tidligere udbytte ved at de første udtyndingstræer sælges til ener-
gifremstilling. Den store gevinst er at de resterende træer i kulturen får en 
bedre kvalitet, når de senere skal bruges til fx bygningstømmer eller møbler.

Den anden misforståelse: Det er problematisk at omstille de decentrale 
værker til biomasse, da det ikke er sikkert at biomassen er klimavenlig og 
bæredygtig.

Danskproduceret flis dækker 90% af forbruget på de decentrale varme-
værker. En yderligere omstilling af decentrale værker vil ikke øge importen 
af ”problematisk” biomasse, som ellers er en bekymring udtrykt af medlem-
mer i Klimarådet. 

De decentrale værker har ofte en placering i landet, hvor lokal forsyning 
er den mest realistiske mulighed. Dansk skovbrug kan gennem investeringer 
i kulturanlæg øge flisproduktionen, og det er derved muligt at høste endnu 
mere biomasse i de danske skove. Produktionen kan øges yderligere ved at 
rejse ny skov.

En nylig analyse fra Københavns Universitet viser at anvendelse af amme-
træer i nye kulturer kan øge produktionen af træ til energi med mellem 1,4 
og 3,3 millioner m3 årligt ved udgangen af dette århundrede. 

Med yderligere skovdyrkningstiltag kan det tal komme helt op på 10 mil-
lioner m3 årligt. Dette udtag af energitræ kan gennemføres uden at nedsætte 
skovenes produktive kapacitet, kvalitet og evne til at lagre kulstof.

Vores opfordring til de danske politikere er entydig: Skab gode vilkår for at 
drive skovbrug. Og lav en plan for øget anvendelse af verdens mest miljøvenlige 
råstof, både i energisektoren og i byggeriet.

Niels Reventlow / Jan Søndergaard



 

Tørkeskader kan begrænses 
eller undgås med en skærm 
af ældre træer eller med 
ammetræer.

Lærk er velegnet som 
ammetræ, men er også 
sårbar i en alvorlig tørke.

Jordbearbejdning med 
fjernelse af humuslag samt 
grubning eller pløjning 
forbedrer overlevelsen.

Den mest effektive me-
tode er reolpløjning.

Oven på tørken er det naturligt at 
spørge om man kan gøre noget for 
at forhindre skader. Denne artikel 
beskriver indtryk fra besøg i en række 
plantager på sandet jord medio 
august. Der beskrives en række 
muligheder, vel vidende at der ikke 
er nogen sikre løsninger, og at for-
slagene ikke kan anvendes overalt. 

Skærm
Nyplantede træer har stor gavn af 
beskyttelse fra ældre træer i form 
af en skærm eller sideskygge. Ind-
strålingen fra solen bliver mindre, 
og vindhastigheden dæmpes. Begge 
dele medvirker til at sænke for-
dampningen.

Et eksempel ses i figur 1. Der er 
tale om et stormfaldshul i omorika 
som er tilplantet med douglas og 
sitka. Træerne får sideskygge, og 
den udtørrende vind bliver svagere. 

Der er ingen tørkeskader, årets 
højdevækst er som forventet. En 
douglas har nået næsten 3/4 meter 
(figur 2). Der findes en del selvså-
ning af sitka, og de er heller ikke 
ramt (figur 3).

Lige i nærheden findes en anden 
stormfaldsflade hvor der er efterladt 
en del skovfyr. Skyggevirkningen 
er mindre, og det er en stor åben 
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Tørken og skovene
Kan tørkeskader begrænses ?

Figur 1. Stormfaldshul i omorika fra 2013 i Sønder Omme Plantage. I 2014 er 
plantet sitka og douglas.

Figur 2. Skovfoged Bjarke Helms står 
ved en douglas med topskud på 3/4 
meter, samme sted som figur 1.

Figur 3. Selvsåede planter af sitka tri-
ves fint, samme sted som figur 1.



 

367SKOVEN 10 2018

SKOVDYRKNING

Figur 4. Stormfaldsflade fra 2013 i Sønder Omme Plantage. Der er plantet 
sitka, douglas, rødgran og skovfyr i 2014.

Figur 5. Douglas er ikke ramt af 
tørke (men kraftigt fejet), samme sted 
som figur 4.

Figur 6. Kultur af douglas, grandis og lærk fra 2014 i Sønder Omme Plantage. 
Træerne har gavn af en rand af lidt ældre træer mod syd.

Figur 7. Grandis er ikke ramt af tørke (men kraftigt bidt), samme sted som 
figur 6.

Figur 8. Samme kultur som figur 6, 
men mere end 20 meter fra randen af 
lidt ældre træer.
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flade. Alligevel står træerne fint og 
er vokset pænt (figur 4-5).

Det er ofte meget lidt der skal til. 
Blot en række ældre træer er nok 
til at forbedre skovklimaet. Figur 
6-7 viser douglas, grandis og lærk 
som trives fint inden for en afstand 
af 20 meter fra en stribe træer på 
6-8 meters højde nord for kulturen. 
På større afstand af trærækken er 
mange træer gået ud (figur 8).

Træernes trivsel i dette eksem-
pel er ikke kun påvirket af vejret i 
denne sommer, men også af vejret 
de fire første år af kulturens liv. Det 
betyder at selv om de fleste somre 
siden 2014 har været våde og kølige 
er det alligevel gået hårdt ud over 
de træer som står langt væk fra 
trærækken.

Ammetræ / forkultur
En klassisk måde at beskytte en 
kultur er at plante robuste, hurtigt-
voksende træer som kan beskytte 
de mere sarte hovedtræer. Der kan 
være tale om ammetræer der plan-
tes samtidig med hovedtræarten 
eller en forkultur som plantes nogle 
år forud. 

På den lette jord er valget som 
regel lærk, men netop denne som-
mer er lærk gået ud mange steder. 

Figur 9 viser en blanding af sitka, 
skovfyr og lærk hvor højdevæksten 

af gran og fyr er omkring halvdelen 
af (den gode) sommer 2017. Derimod 
er de fleste lærke gået helt ud eller 
gået ud i toppen. Foto er fra medio 
august, så det kan være at resten 
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Figur 9. Kultur af rødgran, douglas, grandis og lærk plantet 2011 i Sønder Omme 
Plantage. Lærkene er helt eller delvist gået ud, mens granerne har det fint.

Figur 10. Kultur af sitkagran og lærk plantet forår 2018 i Nørregård Plantage ved Brande efter dobbeltplov med grub-
ning. (De grønne planter er for det meste hindbær).
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af lærkene går ud senere. (Denne 
kultur blev også vist fra luften på 
forsiden af Skoven 9/18).

Gran og fyr ser ud til at være 
veletablerede, så lærkene har altså 
gjort god gavn de første 7 år af kul-
turens liv. Valget af lærk er ikke sær-
lig godt hvis vi jævnligt får varme, 
tørre somre som i 2018 – men på 
mager, sandet jord er der ikke nogen 
enkel løsning.

Hvis lærken går ud på mere næ-
ringsrig jord har man flere andre 
muligheder, fx el og poppel.

Jordbearbejdning
Et andet kendt middel er jordbear-
bejdning der letter plantens vækst 
de første par år. 

Man fjerner græs og andet ukrudt 
som vil konkurrere om vand, og man 
fjerner visne nåle og plantedele som 
hurtigt tørrer ud. Plantens rødder 
kommer i kontakt med mineraljord, 
så vandforsyningen sikres, og jorden 
løsnes til gavn for røddernes vækst.

Et fint eksempel ses i figur 10 i 
en kultur af gran plantet dette forår. 
Der er lavet stribevis bearbejdning 
med en dobbeltplov som har fjernet 
græstørven, og en grubbertand har 
løsnet jorden. Granerne lever, nogle 
er gule, men det ser ikke kritisk ud, 
selvom det er en åben flade med 
ringe beskyttelse. Enkelte lærk er 
gået ud.

En anden mulighed er en pletvis 
bearbejdning med et jordbor som 
koster 2,50 kr pr. hul. Figur 11-13 er 
fra en kultur under skærm af skov-
fyr hvor både douglas og lærk har 
klaret sig fint.

Lige ved siden af denne kultur 
ligger en stormfaldsflade. De ret få 
skovfyr der er tilbage kan ikke be-
skytte nævneværdigt. Planterne har 
det svært på den åbne flade, men 
de levende træer har dog overlevet 
sommerens tørke fordi de er plantet 
i et boret hul (figur 14-15).

Jordbearbejdning virker ikke 
altid. Figur 16 er fra en kultur af 
contorta og hybridlærk. Den står i 
Vestjylland tæt på Nordsøen og på 
meget mager sandjord. 

Der er lavet riller med noget der 
ligner en TTS-plov. Dvs. førnelaget 
og overjorden er rømmet til side, så 
der har været absolut ingen ukrudt 
overhovedet omkring planterne. 
Der er stort set heller ikke snude-
billegnav (på trods af et ellers højt 
niveau af biller i regionen).  

Trods de grundige forberedelser 
er 80% af træerne gået til. Årsagen 

er nok at der er tale om ret store 
planter af contortafyr med en stor 
top i forhold til roden. Træerne har 
dog overlevet i lavninger i terrænet 
hvor vandforsyningen er bedre, se 
figur 17.

Den anvendte metode er normalt 
sikker. For sidste år er der plantet 
på helt tilsvarende arealer 1 km der-
fra med samme jordbearbejdning 
og samme træarter. Disse kulturer 
havde 1-2% planteafgang, så det er 
tegn på at forholdene i år har været 
hårde.

Reolpløjning virker
Den nok mest effektive jordbear-
bejdning er reolpløjning. Her kom-
mer det øverste jordlag et stykke 
ned i jorden, mens jorden fra om-
kring 20 cm dybde lægges op på 
overfladen. 

Det betyder at træerne kan starte 
i ren mineraljord uden ukrudtsfrø. 
Og rødderne har glæde af humus-
laget med næringsstoffer og vand.

Figur 18-19 er fra en større skov-
rejsning sydvest for Skjern. På de 
åbne flader er 10% af planterne gået 
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Figur 11. Skærm af skovfyr i Bæksgård Plantage ved Brande. Indblandet gran 
væltede i storm i 2013. 

Figur 12 og 13. Douglas og lærk plantet i 2017 i borede huller, samme sted 
som figur 11.



 SKOVDYRKNING

til. I de yderste 3-4 meter af arealet 
er ploven på vej op af jorden. Det 
betyder at der ikke er pløjet så dybt 
– og så er mindst 50 % af planterne 
gået ud. 

Træerne er ret små og svære at 
se. Virkningen ses derfor mest tyde-
ligt på dækafgrøden (og ukrudtet), 
der står grønt på det meste arealet, 
men ude i kanten er det helt gult og 
vissent.

Reolpløjning er nogle steder uøn-
sket fordi den kan ødelægge fortids-
minder. Men på arealer uden særlige 

hensyn kan den anbefales som en 
sikker metode. Billederne er ind-
sendt af skovfoged Henning Bilberg, 
HedeDanmark, som i den anledning 
bemærker:

- Miljøministeren har jo meldt ud, 
at det fremover ikke vil være tilladt 
at bruge sprøjtemidler ved etable-
ring af skovrejsning med tilskud. Og 
fred være med det – bare vi ikke 
samtidig mister muligheden for at 
reolpløje… 

- Det er uden sammenligning den 
bedste og mest effektive måde til at 

etablere skovrejsning på sandjord! 
Så jeg vil foreslå, at I overfor politi-
kerne slår et slag for, at vi bevarer 
den mulighed.

Det være hermed gjort !

Renholdelse
Jordbearbejdning ved anlæg vir-
ker kun de første par år. Hvis ikke 
planterne er i god vækst kan man 
slå ukrudt omkring planterne for at 
begrænse konkurrencen om vand. 
Det har dog kortvarig virkning, fordi 
græsset vil vokse op igen. 
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Figur 14. Stor stormfaldsflade efter storm i 2013. Der er plantet gran og lærk i 
borede huller i 2014. Nabobevoksning til bevoksning i figur 11.

Figur 15. Lærk plantet i boret hul i 
2014, samme sted som figur 14.

Figur 16. Skovrejsning af contortafyr med hybridlærk i Bjålum lige syd for 
Ringkøbing Fjord, plantet i foråret 2018. 

Figur 17. Fyrren har overlevet i lav-
ninger, samme sted som figur 16.
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Det bedste er at fjerne ukrudt 
ved harvning. Det skal være lige 
omkring planten for at have god 
virkning, men på skovjord kan det 
være svært at komme tæt nok på 
planten uden at ødelægge den. Det 
er lettere på markjord hvor jorden 
er løs og træerne kan sættes præcist 
på række.

Træart
Man kan vælge at holde sig fra de 
mest følsomme træarter, men det er 
ikke så nemt hvis der er et bestemt 
formål med plantningen.

Den måske hårdest ramte træart 
er nordmannsgran. Der er mange 
beretninger om at hele kulturer fra 
2018 og delvist 2017 er gået til og 
må opgives. Det er også gået hårdt 
ud over nyplantet nobilis.

Hvis man vil lave juletræer og 
klippegrønt er der ikke nogen alter-
nativer som er mere tørketålende. 
Derfor må man i de fleste tilfælde 
starte helt forfra. Planteskolerne 
melder da også at hele næste års 
produktion af nordmannsgran for 
længst er udsolgt (ofte til højere 
priser end normalt). 

Produktionen af planter har i 
flere år været ret lav. Der er plan-
tet mindre end tidligere på grund 
af lave priser på træer og grønt. 
Da der går tre år med at lave en 
salgsklar plante kan tabet som følge 
af tørke ikke dækkes lige med det 
samme.

Lærk (som regel hybridlærk) er 
også ramt hårdt i kulturerne. Heller 

ikke her er der alternativer på den 
lette jord. Det eneste håb må være 
at den hårde tørke i 2018 bliver en 
enlig svale.

Mere følsomme arter som 
douglas og grandis er også gået ud, 
men det er indtrykket at det ikke er 
mere end normalt. I mange kulturer 
ser de ud til at klare sig glimrende 
hvis de har fået en god start med 
jordbearbejdning.

Fyrrearter er normalt ret hård-
føre, men som eksemplet oven for 
viser kan de godt gå ud i tørke.

De mest sikre arter ser ud til at 
være rødgran og sitkagran samt eg, 
men garantier gives ikke.

sf

Fotos: Henning Bilberg (figur 16-19) 
og Søren Fodgaard (de øvrige).
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Figur 18. Større skovrejsning ved Skjern hvor der er reol-
pløjet. Træerne (og dækafgrøden og ukrudtet) trives fint.

Figur 19. I udkanten af stykket går reolploven ikke dybt 
nok, og her går mange af træerne (og dækafgrøden og 
ukrudtet) ud. Samme sted som figur 18.



 

To af de tre nominerede 
projekter til Træprisen har 
anvendt krydslamineret tøm-
mer (CLT) i stort omfang. 

Der er høstet gode erfa-
ringer med CLT træ i Dan-
mark. Det giver mulighed 
for at træ kan få en større 
rolle i dansk byggeri.

Træprisen er i år uddelt til et projekt 
med anvendelse af krydslamineret 
tømmer (CLT). Og blandt de tre no-
minerede til prisen er der endnu et 
hus hvor der er anvendt CLT plader i 
stort omfang. 

Det er gode signaler, for CLT har 
været anvendt i en del år i udlandet 
i store træbyggerier. Den første an-
vendelse i større stil i Danmark er i 
Lisbjerg Bakke ved Århus hvor der 
netop er opført træhuse i 3-4 etager. 

Lige nu er et stort hotel under 
opførelse i København med CLT 
plader, og flere andre projekter går 
formentlig snart i gang. Alt i alt er 
der tegn på at træ endelig er ved at 
vinde indpas i dansk byggeri. 

CLT plader består af 3-7 lag af 
planker som skiftevis lægges vinkel-
ret på hinanden og derefter limes 
sammen. CLT pladen kan optage 
belastninger i to retninger og kan 
derfor anvendes i bærende kon-
struktioner. CLT plader gør det mu-
ligt at bygge træhuse i mange etager.

Træprisen er træbranchens ar-
kitekturpris. Den bliver uddelt af 
Træinformation hvert andet år som 
hæder til en tegnestue, der har 
”udvist store kunstneriske kvalifika-
tioner, teknisk dygtighed og overbe-
visende anvendelse af træ.” 

Studielandsbyen
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Træprisen til huse
med CLT 

Træprisen
Træprisen har officielt fået et engelsk navn og hedder Danish Wood 
Award. Den uddeles hvert andet år og er en af Danmarks ældste og mest 
prestigefyldte arkitekturpriser. 

Prisen er på 100.000 kr. og hædrer en tegnestue, der har udvist store 
kunstneriske kvalifikationer, teknisk dygtighed og overbevisende anven-
delse af træ.

Vinderen udvælges af en uvildig komité, som består af formand Mikael 
Koch, ark. MAA og direktør i Træinformation, Anna Maria Indrio, ark. 
MAA og partner i Norrøn, Nicolai Richter-Friis, ark. MAA og partner i 
Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Søren Nielsen, ark. MAA og partner 
i Vandkunsten, Anders Brix, ark. MAA samt Kristine Jensen, ark. MAA, 
MDL og indehaver Kristine Jensens Tegnestue.

Prisen er støttet af Træinformation, Danske Byggecentre og Træsektionen 
i Dansk Byggeri. Læs mere på www.traeprisen.dk De tre projekter er be-
skrevet på www.arkitrae.dk, og der er nomineringstaler og fotos mv. på 
www.traeinfo.dk 

De træbeklædte gavle i Studenterlandsbyen skaber flere naturlige mødesteder.



 

Prisen gik i år til arkitekterne Kim 
Lenschow Andersen og Søren Thirup 
Pihlmann som for nogle år siden 
grundlagde tegnestuen lenschow og 
pihlmann.

Prisen er givet for projektet Studie-
landsbyen i Viby ved Århus. Det 
består af 56 studieboliger, både 
dele- og enkeltlejligheder, og huser 
60 studerende. Landsbyen tager ud-
gangspunkt i en firelænget bindings-
værksgård, Søgaard fra 1677, der er 
omdannet til boliger og fælleshus. 

Omkring gårdens fire oprindelige 
længer er der opført nye længer 
med studieboliger. De er opført som 
elementhuse i lette træelementer 
hejst på plads sammen med vinduer 
og døre. Konstruktionen afstives af 
toiletkerner i stål, der ligeledes er 
lavet som præfabrikerede elementer, 
som støbes sammen med fundamen-
tet på pladsen.

Facaderne er beklædt med 
varmebehandlet fyrretræ i både 
skarpskåret tømmer og profilerede 
beklædningsbrædder. Al facadebe-
klædning er uden overfladebehand-
ling og vil derfor opnå en naturlig 
patinering.

Længernes tage er beklædt med 
pandeplader i alu-zink, lige som den 
gamle gård. Tagene er uden tagren-
der og med udhæng beklædt på 
undersiden med krydsfiner.

Døre og vinduer er lavet af fyr-
retræ, mat lakeret på indersiden og 
beklædt med rå aluminium på yder-
siden. De små værelser har hver en 
hems i træ for at udnytte pladsen 
bedst muligt.

 Lofter og hemse er beklædt i 
krydsfiner af gran, og det nye tag i 
pandeplader af alu-zink bygger bro 
mellem den gamle gård og de nye 

længer. Træet bliver ikke bare brugt 
som et facadeudtryk på de nye 
længer, men refererer til de eksiste-
rende hanebåndsspærfag.
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De smalle boliger er placeret i simple længer der forskubber sig lidt fra hinan-
den og minder om eksisterende landsbyer.

Lejlighederne i Studielandsbyen har 
en hems der giver ekstra plads.
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Søgården er gennemgribende 
renoveret. En række trædele såsom 
fodremme, stolper og spær er enten 
udskiftet eller repareret. 

Husets tagværk består hoved-
sageligt af håndhugget fyrretømmer 
med hanebånd i både fyr og eg. Alle 
tage er efterisoleret med papirulds-
isolering uden dampspærre, og går-
dens tre længer er alle efterisoleret 
med papiruld.

Enfamiliehus
En af de nominerede til prisen var 
einrum arkitekter. De har med de-
res CLT Projekt T77 ”indtaget rollen 
som pionerer, ildsjæle, innovatører 
og ikke mindst knalddygtige, træ-
byggende arkitekter i Danmark”. 
Nomineringstalen er gengivet i sin 
helhed i den efter-følgende artikel.

Huset er på 200 m2 i to planer. 
Der er anvendt 560 m2 massivt 

træbyggesystem som CLT plader. 
De bærende CLT-elementer i husets 
indervægge er 5-lags CLT med en 
tykkelse på 100 mm. Bag ved disse 
er der lagt 240 mm træfiberisolering 
og derpå en træbetonplade, hvorpå 
stålbeslagene til de udvendige glas-
paneler er fastgjort.

Husets skillevægge består af 
3-lags CLT plader på 80 mm hvor 
der er fræset udskæringer til vin-
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Boligerne i Studenterlandsbyen er placeret, så den åbne del vender ud mod 
naturen, og det mere lukkede indgangsparti vender ind mod de små stier mel-
lem boligerne.

Et af målene med Studenterlandsbyen har været at skabe en landsbystemning 
gennem smalle gader og restaurering af den gamle gård fra 1677. 

I Steffan Iwersens hus er skillevæg-
gene fremstillet af CLT plader med 3 
planker som træder frem i hjørnerne.

Steffan Iwersens hus er præget af 
enkelhed. 
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duer og døre. Hængsler er skruet 
direkte ind i væggene, da der med 
elementer af træ ikke er brug for 
rawlplugs.

Det bærende loft mellem stue-
etagen og førstesalen er en 160 
mm 5-lags CLT plade. Længste 
spænd for disse elementer er i 
stuen, hvor der et åbent spænd på 
7 meter.

Tagkonstruktionen er også 5-lags 
CLT på 160 mm, samt en 300 mm 
tyk trykfast stenuldsplade. CLT-
elementerne indgår i varmetabsbe-
regningen som isolering svarende til 
40 mm og tæller altså med i bereg-
ningerne overfor myndigheder.

Træet kan optage og afgive fugt, 
og dette minimerer behovet for luft-
udskiftning. Fugtbalancen justeres i 
høj grad af træets egenskaber, som 
også har indflydelse på fornemmel-
sen af temperaturen.

Parret valgte at få overskuds-
træet fra deres CLT-udskæringer 
med. Disse rester blev bl.a. anvendt 
til at bygge en 23 m2 stor garage.

Efter fundamentet var anlagt blev 
huset rejst på bare to dage. På ar-

kitrae.dk kan man se en video på 5 
minutter der viser hvordan det fore-
gik. Elementerne er lavet af planker 
af rødgran og fremstillet i Østrig.

Vadehavscentret
Det tredje nominerede hus til Træ-
prisen var Vadehavscentret tegnet 
af Dorte Mandrup. Det er et udstil-
lingscenter som er tilpasset det flade 
landskab og inspireret af de traditio-
nelle firlængede stråtækte gårde på 
egnen. Der indgår robinietræ på en 
del af facaden, men ellers har træ 
en beskeden rolle i bygningen.

sf

Fakta om de tre nominerede

Studielandsbyen. Damagervej 8, 8260 Viby J. 
Bygherre: Studielandsbyen ApS. Arkitekt 
lenschow & pihlmann. Opført 2017. Fo-
tograf: Hampus Berndtson.

Steffan Iwersens hus. Tryggevældevej 
77, 2700 Brønshøj. Bygherre: einrum 
arkitekter. Arkitekt einrum arkitekter - 
Kristin Brynja Gunnarsdóttir og Steffan 
Iwersen. Opført 2014. Fotograf: Træin-
formation.

Vadehavscentret. Okholmvej 5, 6760 Ribe. 
Bygherre: Esbjerg Kommune. Arkitekt: 
Dorte Mandrup A/S. Opført 2017. Fotograf: 
Adam Mørk.

375SKOVEN 10 2018

Er det forskel på 
alkylatbenzin og
alkylatbenzin?

*Vi gennemførte en kontrolleret motortest i 148 timer, med en motortype der kræver olieblanding. Der sammenlignede vi et andet
alkylatbenzin  med 2% olie, med Aspen 2-takts alkylatbenzin med 2% olie. 150 timers serviceinterval er foreskrevet for denne motor.as

p
en

.d
k

Aspen har gennemgået en fantastisk 

rejse. I 1988 skabte vi et forædlet 

brændstof, som ikke bare var bedre 

for skovarbejdernes helbred, men også 

for motorsavene. Det renere og mere 

effektive brændstof gav motorerne en 

bedre ydelse og driftssikkerhed med 

mindre reparationsbehov. 

Nu har vi desuden foretaget en 

motortest, hvor vi har sammenlignet

en konkurrents alkylatbenzin med 

2 % olie og Aspen 2 alkylatbenzin.* 

Resultatet ser du ovenfor, og det taler 

faktisk for sig selv. Vi bruger ganske 

enkelt en anden opskrift end de andre. 

Vi har også udviklet en helt ny 

miljøtilpasset og unik vegetabilsk 

savkædeolie, som fungerer fremragende 

ned til -32 oC. Desuden lugter den 

næsten ikke. Prøv den selv! 

Dette er således endnu et produkt, 

der gør en forskel for dig, din maskine 

og miljøet. Et løfte, vi aldrig svigter.

Anden alkylatbenzin 
med 2% olie

Aspen 2 
alkylatbenzin

Nyhed!

Vadehavscentret tilpasser sig det lokale miljø med strå og træ i facaden.
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En af de tre nominerede til 
Træprisen har bygget et hus 
til sig selv af krydslamineret 
tømmer. 

Arkitekten har gjort en 
stor indsats for at formidle 
sine erfaringer til hele 
branchen.

Anvendelse af CLT træ 
skal udvikles, ligesom det 
er sket med beton og andre 
materialer.

Her gengives talen der 
begrunder nomineringen.

Tale af arkitekt Søren Nielsen, Vand-
kunsten, med indstilling af Einrum 
arkitekter, ved Kristin Brynja Gun-
narsdóttir og Steffan Iwersen som 
modtagere af årets Træprisen. 

Massivtræ er for nutidens klima-
krise, hvad betonelementer var for 
efterkrigstidens boligkrise: En billig 
og teknisk overkommelig løsning. 
Tilsyneladende, i hvert fald, for når 
en ny byggemetode skal føres ud i 
praksis, står børnesygdommene i 
kø. Evolutionens vej er brolagt med 
fejl og mangler – også i arkitekturen. 

Betonens pionerer måtte slås 
med frostsprængninger, giftige 
fuger, kuldebroer, et generelt for-
færdeligt indeklima, samt umådelig 
grimhed. Så meget ondt skulle man 
igennem, at der i kølvandet på be-
tonens sejrsgang opstod en hel in-
dustri af eksperter. De står i dag på 
spring for at udpege fejl og mangler 
ved hvilken som helst byggeteknik 
(som ikke er betonbaseret), og de 
er de første til at kaste advarsler 
og vejledningsparagraffer efter nye 
materialer og metoder. 

Det vækker naturligvis ironisk 
undren hos miljøbevidste arkitekter, 

at netop materialet beton i dag er 
så cementeret i byggeriets praksis, 
at drømmen om at bygge i træ kan 
vække dyb mistro. 

Men udover hvad der til forveks-
ling ligner historieløs og magelig 
konservatisme, må generel skepsis 
anerkendes som et sundhedstegn. 
For at bygge med CLT er en ny 
teknik i Danmark, og det er umuligt 
at forny uden at begå fejl. 

CLT anvendt i villa
Udviklingen bør derfor ske med gan-
ske små skridt. Et af de bedste og 
mest betydningsfulde af sådan nogle 
skridt er taget af Einrum Arkitekter 
– Kristin Brynja Gunnarsdóttir og 
Steffan Iwersen – da de opførte deres 
egen to-etagers villa på Trygge-
vældevej i Brønshøj med et synligt 
råhus i CLT. Skridtet de dermed tog, 
var det, der i innovationslingo kaldes 
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Pioner for brug af 
CLT i huse

Steffan Iwersens hus er præget af få og velproportionerede rumlige elementer.
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proof-of-concept eller et ’demonstra-
tionsprojekt’. 

Projektets betydning viste sig 
først efter et stykke tid. Alle de 
mange rådgivere, som siden pil-
grimsfærdene til Vorarlberg var 
begyndt at sværme for massivtræ, 
skulle overbevise deres bygherrer 
om, at et træhus ikke var ’som at bo 
i en cigaræske’, eller hvad de ellers 
kunne finde på at indvende. 

Det rygtedes hurtigt, at Einrums 
hus på Tryggevældevej var ene-
stående vellykket til formålet, og at 
parret Kristin og Steffan var ideali-
stiske og generøse nok til at lukke 
det ene selskab efter det andet ind i 
deres privatliv. 

At Steffan også er en engageret, 
underholdende og ærlig fortæller 
med en dyb byggeteknisk indsigt 
har bestemt ikke gjort indtrykket 
ringere. 

Bygherrer, byggeudvalgsmedlem-
mer og entreprenører har på adres-
sen Tryggevældevej 77 måttet bøje 
sig for en overvældende evidens: 
Massivtræ kan være meget smukt, 
sundt og dejligt at bo og arbejde i. 
Huset er blevet en fordomsnedbryd-
ningsmaskine og et uomgængeligt 
standardværk for træbyggende dan-
ske arkitekter. 

Steffan har desuden på baggrund 
af sin stadigt voksende erfaring med 
CLT stillet sin viden til rådighed for 
utallige begyndere i branchen, og 
dermed bidraget til at forebygge 
stribevis af potentielle skader. 

Som arkitektur er Tryggevældevej 
fremragende designet og udført. 
Med et lavt byggebudget er vo-
lumengeometri, ruminddeling og 
hulsætning præget af en sikkert 
prioriteret enkelthed med få, men 
velproportionerede, rumlige elemen-
ter. CLT-pladernes gennemtænkte 
samlingsfigurer er konstant tilstede 
i husets interiør som en diskret 
mikro-tektonik. 

I eksteriøret er der et poetisk 
samspil mellem grundens store 
gamle træer og facadens præcise 
rækker af massivglas, hvoraf den 
øverste lykkeligvis er skrå. Huset er 
således ikke kedsommelig kassearki-
tektur, men ukrukket, langtidshold-
bar hverdagsmodernisme med en 
antagelig meget høj gensalgsværdi 
og til glæde for hele sit kvarter.

Priskommitéen indstiller Einrum 
med værket Tryggevældevej 77 til 
Træprisen 2018 for at indtage rollen 
som pionerer, ildsjæle, innovatø-
rer og knalddygtige træbyggende 

arkitekter. Ved at demonstrere det 
arkitektoniske potentiale i massiv-
træet peger projektet direkte ind i 
en fremtid, hvor en mere udbredt 
anvendelse af træ vil gøre vores 
bygninger smukkere, sundere og 
mindre klimabelastende.

Fotos: Træinformation.

(CLT betyder krydslamineret tømmer. 
Det er træplader bestående af en 
række lag af planker der er anbragt 
skiftevis vinkelret på hinanden (lige-
som krydsfiner). Red.)
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I Steffan Iwersens hus er der anvendt CLT elementer både i gulve, vægge og loft.

Huset ligger i Brønshøj, nord for København.
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Bliver 2019 mon et år
med udbredt blomstring i bøg?

Af Ingeborg Callesen og Iben M. 
Thomsen, Københavns Universitet

Bøgen vil måske blomstre 
rigeligt næste år. 

Derfor: Overvej mulig-
heden for selvforyngelse.
Det har tidligere været tilfældet at 
kombinationen af en relativt våd og 
kold sommer, især juni, efterfulgt af 
en varm og tør sommer har givet en 
meget rigelig blomstring og olden-
sætning hos bøgetræer. 

Blomstrende træer ses i vari-
erende grad omtrent hvert andet år, 
men virkelig massiv blomstring og 
frugtsætning – også kaldet ’landolden’ 
– har ofte vist sig, når en våd og 
kold juni er blevet efterfulgt af en 
varm og tør sommer i det følgende 
år. Denne sammenhæng har kunnet 
påvises statistisk i både europæiske 
datasæt og en lang dansk tidsserie 
over oldensætning og klima fra 1874 
til 1996 (se referencer).

En forklaring kan være, at knop-
perne kører i en to-årig cyklus. An-
lægget til den næste knop, der skal 
springe ud om to år, findes inden 
i de færdige knopper, der sidder i 
enden af skuddene i et givent år. 
Da 2017 havde en våd og kold som-
mer, og 2018 som bekendt var varm 
og tør, er der altså mulighed for, at 
2019 giver mange olden. 

Man kan danne sig et indtryk af 
mulighederne ved allerede nu at 
se på bøgetræernes knopper. En 
knop, som bliver til en han- eller 
hunblomst næste forår, skulle være 
synligt kortere og bredere end en 
knop, der bliver til et blad.

Man kan allerede nu gå ud og se 
efter, om der er mange knopper, der 
lægger an til blomstring. Billedet vi-
ser en knop, der bliver til en blomst. 
Bladknopper er længere og slankere.

Referencer:

Callesen, I., 1997. Tørkeskader hos bøg – 
undersøgelse af bladtab og jordbund i 
fire hugstforsøg samt analyse af klima 
og blomstring i en periode på 120 år. 

Speciale, 112 s. + bilag. Institut for 
økonomi, Skov og Landskab, Den Kgl. 
Veterinær og Landbohøjskole.

Callesen, I., B. Bilde-Jørgensen, A. Berg-
stedt, 1998. Sommertørkens virkning på 
bøg. 5. Opfølgning. Skoven 30: 196-200.

Anita Nussbaumer, Peter Waldner, 
Vladislav Apuhtin, Fatih Aytar, Sue 
Benham, Filippo Bussotti, Johannes 
Eichhorn, Nadine Eickenscheidt, Petr 
Fabianek, Lutz Falkenried, Stefan Leca, 
Martti Lindgren, María José Manzano 
Serrano, Stefan Neagu, Seppo Nevalai-
nen, Jozef Pajtik, Nenad Potočić, Pasi 
Rautio, Geert Sioen, Vidas Stakėnas, 
Celal Tasdemir, Iben Margrete Thomsen, 
Volkmar Timmermann, Liisa Ukonma-
anaho, Arne Verstraeten, Sören Wulff, 
Arthur Gessler (2018) Impact of wea-
ther cues and resource dynamics on 
mast occurrence in the main forest tree 
species in Europe, Forest Ecology and 
Management, Volume 429, 2018, pages 
336-350, ISSN 0378-1127,  
https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.07.011.

Foto: Iben M. Thomsen.

Bladknopperne er lange og slanke.Blomsterknopperne er korte og tykke.
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LEDEREN INDEN FOR  
KOMFORT OG ERGONOMI
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Projekt om forvaltning af 
biodiversitet i danske løvskove

Projektet sigter på at udar-
bejde en vejledning til brug 
for praksis.

Der er lavet forsøg med 
forskellige metoder til at 
lave dødt ved.

Projektet ”Urørt skov eller naturnær 
skovdrift – hvad skal der til for at 
bevare biodiversiteten i de danske 
skove?” er støttet af 15. Juni fonden 
og udføres ved Center for Makro-
økologi, Evolution og Klima (CMEC) 
på Københavns Universitet, i pe-
rioden 2014-8 i samarbejde med 
Naturstyrelsen. 

Formålet med projektet er at 
udvikle en platform for forvaltning 
af biodiversitet i danske løvskove – 
offentlige som private. Dette opnås 
ved at lægge vægt på tre praksis-
nære problemstillinger
1.  Hvordan fordeler biodiversiteten 

sig langs gradienten fra traditionel 
produktionsskov til gammel urørt 
skov?

2.  Hvad er muligheden for målrettet 
at skabe levesteder for truede ar-
ter knyttet til lysninger, dødt ved 
og veterantræer i dyrket skov?

3.  Hvordan kombineres biodiversitets-
hensyn med en økonomisk rentabel 
vedproduktion. Kan der med aktive 
indgreb skabes større biodiversitet 
i produktionsbevoksningerne, og 
hvad vil sådanne indgreb betyde 
biologisk og økonomisk?

Projektet er opdelt i fire delprojek-
ter, der kombinerer teori, empiri, 
eksperimentelle undersøgelser og 
formidling. 

Projektets fire dele
Projektets teoretiske del er en over-
sigt over studier af biodiversitet i 

tempererede løvskove, herunder 
kobling til parametre for levesteder. 

I den empiriske del undersøges bio-
diversitet og habitatudbud over en 
gradient fra traditionelt drevet bøge-
domineret løvskov til urørt med fire 
niveauer:
1.  Mere eller mindre konventionel 

bøgeskov uden væsentligt indhold 
af dødt ved, alder 70-110 år

2.  Naturnær drevet bøgeskov med 
mere varieret struktur og et bety-
deligt indhold af dødt ved, veteran-
træer mv., alder 80-150 år

3.  Urørt skov siden 1994/2000
4.  Længe urørt skov (mere end 50 år 

uden forstlig drift)
Der udvælges 10 bevoksninger 
indenfor hvert niveau, dvs ialt 
40 bevoksninger af mindst 2-3 ha 
(halvdelen i Gribskov i Nordsjæl-
land). I hver bevoksning undersøges 
diversiteten af vedboende svampe, 
epifytiske laver, mosser, karplanter, 
biller og fugle, sammen med en 
række parametre der beskriver sko-
vens udbud af levesteder. Desuden 
vurderes driftsøkonomien i hver 
bevoksning for at koble biologiske 
og økonomiske værdier.

I forsøgsdelen etableres et langsigtet 
forsøg med naturnære dyrkningsfor-
mer og konvertering af ensartede 
driftprægede bevoksninger til struk-
turrige skove med større udbud af 
levesteder og biodiversitet. 

Udgangspunktet er 80-110 årig 
ensartet bøgeskov i Gribskov, ialt 
fem bevoksninger af ca 10 ha. For-
søget omfatter halvdelen af hver 
bevoksning, mens den anden halv-
del er kontrolparceller (henholdsvis 
urørt og naturnær drift). 

I hver af forsøgsbevoksningerne 
udsættes 60 træer for behandlinger 

der sigter mod forbedrede levesteder, 
samtidigt med at der etableres 2 
lysbrønde med diameter på ca. 40 
m. Der indgår fire forskellige ind-
greb: Fældning, ringbarkning, basal 
brænding og udsavning af huller i 
stammen på ca 15 x 15 x 15 cm.

Undersøgelserne af biodiversitet 
og habitatdiversitet er i store træk 
som i den empiriske del, blot læg-
ges vægten i projektperioden på 
organismegrupper der forventes at 
reagere hurtigt (primært vedboende 
svampe, biller og fugle). Der forven-
tes klare resultater, indenfor projek-
tets godt fire år, men det fulde over-
blik kan først opnås om 10-20 år.

Den sidste del består af formidling 
til praksis hvorved der er skabt 
et videnskabeligt grundlag for for-
valtning af biodiversitet i danske 
løvskove. 

Der afholdes et afsluttende semi-
nar i maj/juni 2019 på Skovskolen 
med præsentation af projekt.

Der udarbejdes en håndbog 
med praktiske anbefalinger om for-
valtning af biodiversitet i danske 
løvskove. Bogen er udarbejdet i 
samarbejde med en følgegruppe fra 
Naturstyrelsen, kommunerne, skov-
brugets interesseorganisationer og 
relevante NGO’er. Bogen er planlagt 
til et oplag på 3000 stk.

Efter projektets afslutning i som-
meren 2019 er det planen fortsat at 
overvåge “langsomme” restgrupper 
(spætter, epifytter) om 2-5 år, og 
andre grupper overvåges med pas-
sende mellemrum.



 

Forsøg med at skabe dødt 
ved
Skovprojektet har også omfattet 
forsøg med at skabe hule træer og 
dødt ved i skovene. Man vil gerne 
have både stående og liggende dødt 
ved. Der skal helst være en jævn til-
gang af dødt ved, så svampe og dyr 
knyttet til dødt ved hele tiden har 
levesteder.

I den nordlige ende af Gribskov, 
tæt på distriktskontoret, ligger et 

forsøg i bøg fra 1898. Det er en lo-
kalitet som passer bøgen, for der 
er mange pæne stammer, og en del 
træer er over 30 meter.

Træer er ringet så de går ud på få 
måneder, og nogle er fældet ud i en 
lysning. Andre træer skal gå ud over 
en længere årrække - der er tændt 
ild ved foden af stammen eller der 
er skåret hul i stammen. Der er lavet 
to lysbrønde hvor veddet er fjernet i 
den ene, men ikke i den anden.

Forsøget blev vist frem for en 
større gruppe forstkandidater. Det 
var tydeligt at flere havde svært 
ved at forlige sig med tanken om at 
store, værdifulde bøge skulle kasse-
res på denne måde. 

Forsøget udføres af Jacob 
Heilmann-Clausen, Københavns Uni-
versitet.

sf
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Bøgetræ hvor der har været tændt bål på den ene side, så en del af stammen 
er skadet. Kronen er dog stadig sund (foto th.). 

Bøgetræ fældet og efterladt i en lysning. Bøgetræ med hul savet ud i stammen. 

Bøgetræ er ringet og går hurtigt ud.
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Af politisk konsulent Christian 
Jürgensen, Dansk Skovforening

Besøg i en urørt skov med-
førte debat om hvordan 
man får den størst mulige 
diversitet.

I en dyrket skov er lysnin-
ger ikke altid særligt værdi-
fulde for diversiteten. 

Tilskudsregler kan med-
føre ringere biodiversitet.

Det kan være nødvendigt 
at fælde gamle vejtræer.

Om morgenen onsdag den 29. 
august mødte 43 forventningsfulde 
deltagere op i de smukke rammer i 
Stiftelsen Sorø Akademis hovedbyg-
ning. Her blev de budt velkommen 
på ’Beletagen’ blandt rig dekoration 
og store portrætter af to af akademi-
ets mest betydningsfulde velgørere, 
Frederik den II og Christian den IV.

Workshoppen indgår i formidlingen 
af resultater fra projektet ”Urørt 
skov eller naturnær skovdrift – hvad 
skal der til for at bevare biodiversite-
ten i de danske skove?”. 

Arrangører var lektor Jacob 
Heilmann-Clausen fra Center for 
Makroøkologi, Evolution og Klima 
ved Københavns Universitet i sam-
arbejde med skovrider Jens Kristian 
Poulsen fra Stiftelsen Sorø Akademi.

Formålet med projektet er at 
skaffe viden om forvaltning af 
biodiversitet i danske løvskove til 
brug for praksis på den enkelte 
skovejendom – offentlig eller privat. 
Projektet er nøjere beskrevet på de 
foregående sider.
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Biodiversitet på Sorø
Skovdistrikt

Suserup Skov ud til Tystrup Sø har været urørt i mange årtier, og der findes 
en del store egetræer.

Nordøst for Suserup Skov er et areal udlagt til naturlig tilgroning, og opvæk-
sten af vedplanter er meget varieret. På dette sted dominerer ask, andre steder 
dominerer ær. men der er også masser af pil, birk, eg, tjørn, bøg mv.



 

Urørt skov
Der er en lang tradition for dyrkning 
af løvtræ på Sorø Akademi med bag-
grund i de gode vækstbetingelser for 
især bøg på stedet. Det har bevirket 
at 1.561 ha af distriktets skove i dag 
er bevokset med bøg, og at godt 
75% af det bevoksede areal (3.400 
ha) består af løvtræ.

Første punkt på turen var Suserup 
skov. Det er en meget smukt belig-
gende naturskov på 19 ha på skræn-
ten ned mod Tystrup Sø. Skoven 
har haft en særlig status helt tilbage 
fra det tidspunkt, hvor der i andre 
skove påbegyndtes en mere intensiv 
skovdyrkning. 

Skoven har langt tilbage været 
drevet som lystskov. Den blev fre-
det i 1925, i første omgang ikke 
som urørt skov, men som en styret 
beskyttelse af en guldalderskov 
med store gamle løvtræer. En slags 
forløber for ”biodiversitetsskov”. 
Skoven er i dag helt særlig for det 
nordvesteuropæiske lavland.

De meget gamle træer, det døde 
ved, de mange forskellige arter og 
deres gensidige dynamik, gav anled-
ning til en meget levende diskussion 
blandt deltagerne. Begrebet varia-

tion og variationens betydning for 
biodiversiteten blev diskuteret in-
tenst, og hurtigt blev der diskussion 
om skala for biodiversitet. 

I den urørte skov forekommer 
planterne mere pletvist i forbindelse 
med lysbrønde mv. Derimod med-
fører de mere homogene lysforhold 

i den klassiske dyrkede skov at der 
ofte er flere planteindivider spredt 
ud over hele bevoksningen. 

Den samlede artsdiversitet er 
derfor ikke særligt forskellig mellem 
de to skovtyper, men der findes i 
urørt skov ofte gammelskovs- 
specialister som mangler i den dyr-
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Et hul i en bøgeselvforyngelse er ikke særlig interessant hvad angår biodiversitet. Der kan plantes forskellige buske i 
kanten for at skabe flere levesteder.

Fem workshops
Mødet i Sorø var en blandt fem workshops om forvaltning af biodiversitet 
i skov afholdt i august. 

Formålet med møderne var at bygge bro mellem skovforvaltere og 
forskere og samle viden til en kommende håndbog om forvaltning af bio-
diversitet i de danske skove. Målgruppen var skovejere og forvaltere med 
praktisk interesse for at gøre en forskel for biodiversiteten.

Temaer og lokaliteter for de fem workshops var følgende:
Gråstenskovene: Udlæg af urørt skov – konvertering og naturgenopretning. 
Salten Langsø Skovadministration: Biodiversitetshensyn i det certificerede 

skovbrug. Workshoppen omtales i Skoven 11.
Lille Vildmose: Skovdrift med fokus på optimering af biodiversitet. 
Stiftelsen Sorø Akademi: Biodiversitetshensyn i det flersidige skovbrug. 
Svanninge Bjerge: Konvertering af forstlig dyrket skov til vild skov. 

De fem workshops var arrangeret af Center for Makroøkologi, Evolution og 
Klima ved Københavns Universitet i samarbejde med de lokale lodsejere.
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kede skov. I Suserup fx Glat Hullæbe 
og Snylterod.

En større (og for de indviede 
velkendt) diskussion udfoldede sig 
om behovet for helhedstænkning og 
plads i landskabet for ’urørt skov’ 
kontra ’naturnær skovdrift’. Det 
indebærer at skovlysninger, skov-
kanter og forstyrrelsesdynamik kan 
indtænkes optimalt i samspil med 
deres anvendelse. 

Ligeledes var der diskussion 
omkring biodiversitetens mobilitet, 
hvor forskerne påpegede at al bio-
diversitet kræver kontinuitet. Fx har 
karplanter, mider og snegle meget 
brug for stationære nøglebiotoper, 
hvorimod flagermus, vedsvampe, 
fugle er mere mobile. 

Under diskussioner om priori-
tering af dødt ved lagde forskerne 
vægt på nødvendigheden af en 
jævnt fordelt gradient af diameter-
klasser. Der må således ikke kun 
efterlades én bestemt dimension af 
stammer og grene (stor som små) 
på samme lokalitet. 

Efter vandring i den ’tætte’ natur-
skov vandrede forsamlingen fra 
skoven til et lysåbent område umid-
delbart nordøst for skoven. Det har 
været agerland i almindelig omdrift 
og blev siden udpint via høslet og 
græsning. 

I 1992 blev området udlagt til 
naturlig tilgroning via naturlig 
frøspredning fra Suserup Skov. 
Træer som var væltet fra skovkanten 
ud på engen havde fået lov at blive 

liggende for at skabe en naturlig 
sammenhæng imellem den gamle og 
den nye – men meget dog nedbidte 
– skov. 

To små lysninger
Den anden halvdel af ekskursionen 
omfattede besøg i de dyrkede skove 
på distriktet, Sønderskov/Broby 
Vesterskov. Her har man gennem 
århundreder udnyttet de gode 
vækstbetingelser for bl.a. bøg til at 
selvforynge uden plantning. 

Først to lysninger, henholdsvis en 
nedlagt drænkanal og et sjældent 
set hul i selvforyngelsen. Forskerne 
mente ikke disse lokaliteter havde 
særlig stor værdi for  biodiversiteten. 
Hvis det er muligt blev det anbefalet 
at fremme biodiversiteteten ved at 
plante blomstrende buske til glæde 
for insekter i kanter af sådanne 
urentable skovpletter.

Ved næste stop blev det fortalt 
hvordan distriktet omhyggeligt regi-
strerer værdifulde nøglehabitater og 
at værdifuld natur ikke ødelægges 
eller fx nedhugges til flis.

En større bunke løvtræ skovet til 
flis (selvsået hvidtjørn m.m.) blev 
fremvist af værterne. Meget mod 
distriktets vilje havde det været 
nødvendigt at fælde fritstående ’for-
krøblede’ småtræer på en eng (et 
såkaldt ’udvandret’ hegn). Det blev 
gjort for at kunne trække skovkanten 
skarpere op og dermed bevare EU’s 
direkte arealstøtte på landbrugs-
arealet. 

Dette skabte anledning til en god 
debat om utilsigtede konsekven-
ser af EU tilskudsregler og om de 
mange risikoforhold ved udvælgelse 
og udtag af flis.

Frivillig naturbevarelse
Som et eksempel på frivillig natur-
bevarelse blev der vist en gammel 
egebevoksning fra 1805 med endnu 
ældre egeveterantræer på henimod 
350 år – de er levn fra en lysåben 
græsningskov. Her var ønsket fra 
distriktet et offentligt udspil om en 
fremtidig forvaltningsplan for om-
rådet. 

På træerne havde bl.a. den yderst 
sjældne svamp ’Safrangul pragt-
poresvamp’ (Aurantiporus croceus 
(Pers.) Murrill) indfundet sig, og det 
bidrog til stedets unikke og urskovs-
lignende karakter. 

Som sidste punkt blev markante 
vejtræer fremvist som et eksempel 
på store træer med behov for fæld-
ning grundet nedfaldningsfare. Her 
var der store vedmasser at hente 
i de stående stordimensionerede, 
men udtjente vejtræer, men også 
store muligheder for at udvikle bio-
diversitet. 

Forskerne fortalte hvordan 
simple kapninger af stammen kan 
skabe stående og soleksponerede 
stammer, der kan byde på gode 
livsbetingelser for en helt anden 
form for bille- og svampeflora end 
tilsvarende stammer i en mørk un-
derskov.
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Tæt på Sorø findes en lille bevoksning med ege på 200-350 år. Et af træerne har den meget sjældne safrangul pragtpo-
resvamp - Aurantiporus croceus.



 

Af Weiwei Huang, Jon K.  
Hansen, Anders Ræbild, Lisbeth 

G. Thygesen, Bruno Bilde  
Jørgensen og Jørgen Bo Larsen,  

Københavns Universitet

Væksten for japansk lærk, 
rødgran, grandis og bøg vil 
sandsynligvis blive reduce-
ret i fremtidens klima i for-
hold til i dag. 

Væksten for douglasgran 
og almindelig ædelgran vil 
kun blive reduceret margi-
nalt, og væksten for stilkeg 
vil sandsynligvis forbedres. 

Høje efterårstemperatu-
rer kan spille en negativ 
rolle for rødgran, grandis 
og i nogen grad almindelig 
ædelgran. Dette bliver un-
dersøgt i et nyt projekt. 

Fremtidens klima og valg af 
træart
Fremtidens klima vil sandsynligvis 
byde på højere temperaturer, hyp-
pigere og længerevarende tørkepe-
rioder om sommeren, mere nedbør i 
vinterperioden og kraftigere storme. 
Klimaændringerne vil potentielt 
påvirke vedegenskaber, vækst og 
dødelighed hos vores vigtigste 
skovtræarter. 

Dette emne kan belyses ved at 
sammenholde de årlige variationer 
i klima med årringsbredder og ved-
egenskaber i de enkelte år. Dette 
kan give en indikation af, hvordan 
vækst og vedegenskaber hos for-
skellige træarter vil påvirkes i et 

fremtidigt markant ændret klima. 
Dermed kan vi opnå vigtig viden til 
brug for træartsvalget. 

Klimaet afspejles i årringene 
Et nyligt afsluttet ph.d. projekt af 
Weiwei Huang har undersøgt, hvor-
dan vækst og vedegenskaber for en 
række vigtige træarter retrospektivt 
påvirkes af nedbør og temperatur 
på forskellige tider af året. 

Dette er sket på basis af årrings-
analyser og analyser af vedegenska-
ber. Materialet har været stamme-
skiver taget fra en træartsforsøgs-
serie med i alt seks forsøg, som blev 
etableret efterår 1964 - forår 1965. 
Der er undersøgt otte arter – rød-
gran, sitkagran, grandis, douglas-
gran, almindelig ædelgran, japansk 
lærk, stilkeg og bøg. 

I det følgende ses udelukkende på 
resultaterne fra årringsanalyserne. 
De omfatter en periode på ca. 40 år 
indtil 2012 og er kendetegnet ved 
stærkt varierende temperatur- og 
nedbørsforhold. 

Forsøgene er beliggende i Marie-
lund plantage (Løvenholm), Hastrup 
plantage (NST Midtjylland), Højbjerg 
skov (Svenstrup Gods), Stenholt 
Vang (NST Nordsjælland), Rødhus 
plantage (NST Vendsyssel) og Kat-
borg plantage (NST Vestjylland). 

Nedbør og vækst 
Figur 1 viser sammenhængen mel-
lem årlig vækst og tørkeindeks i 
samme år (c) og året før (p) for de 
undersøgte træarter og lokaliteter. 
Tørkeindekset er her defineret som 
nedbør minus potentiel evapotran-
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Hvordan påvirkes 
skovtræarternes vækst  
af klimaet? 

SKOVDYRKNING

Fig. 1. Sammenhæng (korrelation) mellem årlig tilvækst (årringsindeks) og 
månedlig nedbørsindeks (nedbør minus potentiel evapotranspiration) i forskel-
lige måneder i samme år (c.Jan-c.Sep.) og foregående år (p.Jun-p.Dec.) og på 
forskellige lokaliteter: Marielund plantage (1008), Hastrup plantage (1009), 
Højbjerg skov (1010), Stenholt Vang (1011), Rødhus plantage (1013), og Katborg 
plantage (1014). 
En positiv sammenhæng mellem vækst og tørkeindekset er vist med blåt og en 
negativ sammenhæng med rødt. (De sorte prikker angiver, hvor der er fundet 
en statistisk sikker sammenhæng mellem vækst og tørkeindekset). 



 
spiration (fordampning fra jord og 
blade, red.). 

Ikke overraskende er der en sam-
menhæng mellem tørkeindekset for 
perioden juni-august på de fleste 
lokaliteter og den årlige vækst hos 
rødgran, japansk lærk, sitkagran, 
grandis og almindelig ædelgran. 

For japansk lærk er der endvidere 
en tendens til en sammenhæng med 
sidste års tørkeindeks i sommer-
perioden på to af de formodet tør-
reste forsøgslokaliteter Hanherred 
og Ulborg. 

For douglasgran er der kun en 
svag tendens til en sammenhæng 
mellem vækst og tørkeindekset. 
Det gør sig også gældende for bøg, 
mens væksten for stilkeg ikke viser 
sammenhæng med tørkeindekset 
i juni-august på nogen af forsøgs-
lokaliteterne. 

Temperatur og vækst
Årringsanalyserne viste lidt overra-
skende, at høje temperaturer i sen-
sommer og efterår synes at påvirke 
væksten negativt det følgende år 
hos rødgran, grandis og almindelig 
ædelgran. 

For flere af arterne er der en po-
sitiv effekt af højere temperaturer 
i foråret, især dog hos stilkeg og 
douglasgran (se fig. 2). 

Tilvæksten tenderer hos stilkeg 
til at være ringere i år med høje 
temperaturer i september samme 
år. Med andre ord er væksten i den 
sidste del af vækstsæsonen svagere 
ved en høj temperatur. Effekten er 
dog ikke af samme størrelsesorden 
som effekten af højere forårstempe-
raturer. 

Desuden udviser stilkegen en 
positiv respons af høje tempera-
turer i oktober det foregående år. 
Alt i alt er der en klar tendens til 
at stilkegen vil have gavn af højere 
temperaturer. 

Fremtidens vækst i et 
ændret klima
Modelberegninger baseret på data 
fra årringsanalyserne og data fra 
en række regionale klimamodeller 
viser, at væksten for japansk lærk, 
grandis, rødgran og bøg kan blive 
reduceret med op til 10-16 % i perio-
den 2071-2100 i forhold til en refe-
renceperiode fra 1991-2009. 

Der vil være en ubetydelig ned-
gang i væksten for sitkagran, al-
mindelig ædelgran og douglasgran, 
mens væksten for stilkeg vil blive 
øget med 12 % i forhold til 1991-

2009. De regionale klimamodeller er 
baseret på et RCP4.5- scenarie hvor 
der forventes en global stigning i 
temperaturen på 1,1-2,5 ˚C for perio-
den 2071-2100 i forhold til perioden 
1991-2009. 

En del af den forventede reduk-
tion i væksten for rødgran og gran-
dis skyldes en negativ temperaturef-
fekt i efteråret. Plantefysiologisk er 
dette umiddelbart svært at forklare, 

men den negative effekt af høje 
efterårstemperaturer for væksten 
hos rødgran er også fundet i andre 
undersøgelser. 

Derfor er der igangsat et projekt 
støttet af Godfred Birkedal Hart-
manns Forskningsfond. Målet er 
specifikt at undersøge effekten af 
øgede efterårstemperaturer hos rød-
gran, douglasgran, grandis, bøg og 
stilkeg. 
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Fig. 3. Træartsforsøget i Lovrup skov (NST Vadehavet) efter stormen den 3. 
december 1999. Forsøget giver et eksempel på effekten af storm for de enkelte 
træarter samt deres potentiale til at modstå stigende og kraftigere storme.
(Foto: Feb. 2000, B. Bilde Jørgensen). 

Fig. 2. Sammenhæng (korrelation) mellem årlig tilvækst (årringsindeks) og 
månedlig middeltemperatur i forskellige måneder i samme år (c.Jan-c.Sep.) og 
foregående år (p.Jun-p.Dec.) og på forskellige lokaliteter: Marielund plantage 
(1008), Hastrup plantage (1009), Højbjerg skov (1010), Stenholt Vang (1011), 
Rødhus plantage (1013), og Katborg plantage (1014). 
En positiv sammenhæng mellem vækst og middeltemperatur er vist med grønt 
og en negativ sammenhæng med rødt. (De sorte prikker angiver, hvor der er 
fundet en statistisk sikker sammenhæng mellem vækst og nedbørsindeks). 
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Evnen til at overvinde 
tørkeår
I forhold til fremtidens klima er det 
vigtigste sandsynligvis at kunne 
overvinde tørkeår uden svækkelser 
(stor grad af resiliens). Derfor blev 
det også undersøgt, i hvor høj grad 
de forskellige arter er i stand til 
at genvinde deres vækst efter eks-
treme tørkeår som f.eks. 1975/1976. 

Her viste det sig, at stilkeg, bøg, 
almindelig ædelgran og douglasgran 
synes at have bedre evne til at gen-
vinde deres tidligere vækst efter 
tørke sammenlignet med rødgran, 
sitkagran, grandis og japansk lærk. 

Træartsvalget i forhold til 
et ændret klima
Resultaterne indikerer, at væksten 
hos specielt japansk lærk, rødgran, 
grandis og sitkagran kan blive nega-
tivt påvirket i et fremtidigt klima, og 
at de kan have sværere ved at over-
vinde perioder med ekstrem tørke. 

Det skal dog siges, at projektet 
er tilbageskuende. Resultaterne kan 
derfor ikke tage højde for effekterne 
af forhøjede koncentrationer af CO2, 
som må forventes at have en gavnlig 
virkning på træernes fotosyntese og 
reaktion på klimaekstremer. 

Det kan derfor være fornuftigt 
at undgå store arealer med japansk 
lærk, rødgran, sitkagran og grandis 
i renbestand. For de stormlabile 
træarter som rødgran, sitkagran og 
delvist grandis, skal det endvidere 
tages i betragtning, at stormene i 
fremtiden kan blive kraftigere (se 
figur 3). 

Resultaterne bekræfter billedet af, 
at douglasgran kan blive en vigtig 
nåletræart i fremtiden. Det skyldes 
at den har bedre tørketolerance 
og sandsynligvis bedre resiliens 
end f.eks. japansk lærk, rødgran og 
sitkagran. 

Stilkeg vil sandsynligvis i fremti-
dens klima få bedre vækstvilkår end 
i dag. Den har nemlig overordnet 
set gavn af en længere vækstsæson 
og har stor tørketolerance. 

Afslutningsvis bør det nævnes, at 
de foreliggende konklusioner tager 
udgangspunkt i det for øjeblikket 
mest sandsynlige klimascenarium, 
hvilket er behæftet med en vis usik-
kerhed. Der er altså ikke taget højde 
for at klimaændringerne kan udvikle 
sig mere dramatisk, hvis ikke vi får 
styr på de menneskeskabte CO2-
udledninger. 

Desuden er der stor usikkerhed 
omkring eksisterende skadevolderes 

betydning i et ændret klima. Eksem-
pelvis forventes barkbiller at blive 
et stigende problem under varmere 
og tørrere somre, hvilket vil være 
problematisk for specielt rødgran 
og sitkagran. Desuden kan der 
fremkomme nye skadevoldere (jvf. 
elmesyge og asketoptørre). 

Disse usikkerheder kan primært 
imødegås ved i højere udstrækning 
at satse på træartsblandinger frem 
for renbestande. 
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Se mere

Den faktuelle beliggenhed af forsøgene 
og kontaktperson kan findes på  
www.ign.ku.dk > Om Instituttet > 
Langsigtede feltforsøg

Det nuværende bedste skøn for det frem-
tidige klima er beskrevet i Skoven 9/18, 
side 334.
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Skovning: 
Maskinskovning 
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Udkørsel:
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Flishugning
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Knusning
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Kassetræ
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Pæle og rafter
Kalmarbrædder
Lærk og Douglas
Bygningstømmer til byggeri
Opsavning efter ønskede mål
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www.hjoellundsavvaerk.dk

st.hjoellund@vedskov.dk

Danmarks største skoventreprenørvirksomhed
- Din sikkerhed for professionelt kvalitetsarbejde



 
Vildtforvaltningsrådet
Formand genudpeget
Jan Eriksen er genudpeget som for-
mand for Vildtforvaltningsrådet for 
2018-2022. 

Vildtforvaltningsrådet rådgiver 
miljø- og fødevareministeren i spørgs-
mål om jagt- og vildtforvaltning.

De øvrige medlemmer i Vildtfor-
valtningsrådet er indstillet af en 
række organisationer. De nuværende 
medlemmer er genudpeget, bortset 
fra Lars Hvidtfeldt som er trådt ud 
og erstattet af Frederik Lüttichau. 

Medlemmerne er herefter: Ella 
Maria Bisschop-Larsen (Danmarks 
Naturfredningsforening), Claus 
Lind Christensen (Danmarks Jæ-
gerforbund), Niels Iuel Reventlow 
(Dansk Skovforening), Flemming 
Torp (Friluftsrådet), Birgitte Heje 
Larsen (Dyrenes Beskyttelse), Egon 
Østergaard (Dansk Ornitologisk For-
ening), Henrik Bertelsen (Landbrug 
& Fødevarer) og Frederik Lüttichau 
(Landbrug & Fødevarer). 

Medlemmerne af Vildtforvalt-
ningsrådet er udpeget for fire år 
ad gangen. Rådet afholder møder 

cirka fire gange om året. Materiale 
fra rådets møder kan ses på:  
www.vildtforvaltningsraadet.dk 

Ærespriser fra 
Heilmanns Fond
Hvert år uddeles to ærespriser fra 
Heilmanns Fond. 

Yngre forsker
Prisen til en yngre forsker er tildelt 
Weiwei Huang (foto t.v.) som har 
gennemført et Ph.d. studie på Kø-
benhavns Universitet. Hendes forsk-
ning bidrager til at forklare de vig-
tigste danske træarters reaktion på 
klimaet og hun forudsiger, hvordan 
træarterne vil klare sig i et fremtidigt 
ændret klima. 

Endvidere er Weiwei en stærk 
samarbejdspartner og link til Kina, 
hvilket forventes at kunne styrke 
skovforskningen i begge lande. Wei-
wei Huang har skrevet en artikel 
om sin forskning i dette nummer af 
Skoven, side 385.

Skovbruger
Prisen til en person der har sat sine 
spor i skovbrugsverdenen er tildelt 
Peter Friis Møller (foto næste side). 
Han har i mange år arbejdet for na-
turnær skovdyrkning. 

Han er deltidsansat i Danmarks 
og Grønlands Geologiske Under-
søgelser, men er også selvstændig 
med rådgivning om naturskovsdy-
namik, skovøkologi, beskyttelse af 
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AHWI GRENKNUSERE og RODFRÆSERE 
Effektive – også i juletræskulturer 

Grenknuser type FM500-2000 Rodfræser type RFL700-2000 

• Knusning af skrottræer i spor 
• Knusning af enkelte rækker
• Knusning af stubbe i kørespor
• Knusning af hele stykker  

•  Effektiv ved omlægning til ny kultur eller  
tilbage til landbrugsjord 

•  Sønderdeler stubbe op til 30 cm i én  
arbejdsgang 

• Arbejdsdybde op til 30 cm i én arbejdsgang 

Wirtgen A/S · Taulov Kirkevej 28 · 7000 Fredericia
Tlf. 75 56 33 22 · Fax 75 56 46 33 · e-mail: wirtgen@wirtgen.dk

For nærmere oplysninger kontakt:

Begge maskiner fås i forskellige  

arbejds bredder og størrelser, 
og til traktorer med  

en ydelse fra ca. 100 HK op til 400 HK.



 

naturværdier i skov samt naturgen-
opretning.

Han har været forfatter eller med-
forfatter til en lang række naturbø-
ger, der er skrevet for almindelige, 
men naturinteresserede mennesker, 
såsom ”Danmarks træer og buske”, 
”Danmarks skove” og ”Danmarks 
insekter”. Nævnes kan også en bog 
om at lave kryddersnaps af hvad 

man finder i naturen; naturen skal 
ikke blot bevares, den skal også 
bruges.

Han har skrevet 90 artikler til 
Den Store Danske Encyklopædi og 
onlineleksikonet Den Store Danske. 
Desuden har han skrevet artikler i 
mange fagblade, bl.a. Skoven, Flora 
og fauna, Dendrologisk årsskrift, 

Urt, Fugle, Levende natur, samt en 
ugentlig haverubrik i Weekendavi-
sen med underfundige tanker om 
naturen.

Peter Friis Møller er eller har 
siddet i bestyrelserne for en række 
fonde: Skovhistorisk Selskab, Fugle-
værnsfonden, Skovsgaards Fond og 
Struckmannfonden.
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FARMA® – EUROPAS I SÆRKLASSE 
MEST SOLGTE SKOVVOGN. 

OFFICIEL FORHANDLER:

WWW.FORSMW.COM

Egeskovvej 10
8700 HORSENS
Tlf. 7578 2230

info@ysm.dk
www.ysm.dk

CT 6,7–9F 

FARMA T9 er en af Danmarks mest solgte skovvogne. På FARMA T9F har vi beholdt forgængerens mange 
fordele. Du får fortsat samme svingbare rammestyring, samme kraftige bogie og samme styrke i rammen.  
Nu kan du også vælge om du vil have lavett eller teleskop støtteben. Vognen har fået et nyt krankonsol,  
som sikrer bedre udsyn gennem frontgitteret. Derudover kan du nu udruste vognen med en 6.7 meter kran.

Mere flisfyring i Skive
Tilladelse til ny kedel

Efter en afgørelse i Energiklage-
nævnet kan Skive Fjernvarme nu gå 
i gang med at udvide fjernvarmenet-
tete. Naturgasselskabet HMN GasNet 
havde gjort indsigelse mod planerne 
om at opføre en ny kedelcentral 
på Holstebrovej og en udvidelse af 
forsyningsområdet i den nordlige og 
vestlige del af byen.

Nu vil man etablere en ny central 
på 10 MW som primært baseres på 
dansk træflis. Når den er på plads 
sidst i 2019 kan man tilbyde fjern-
varme til 1.600 ejendomme der i dag 

for det meste forsynes med gas eller 
olie. Det kræver dog at mindst halv-
delen af ejendommene i et område 
tilmelder sig.

I dag fyrer Skive Fjernvarme med 
træpiller på centralen på Thorsvej, 
og det dækker godt halvdelen af 
forbruget i Skive by. Desuden råder 
man over tre ældre værker der fyrer 
med naturgas, men de bruges kun 
som spidslast.

Om nogle år vil man beslutte om 
der skal laves endnu en kedelcentral 
på 10 MW i den sydlige del af byen 
der i dag er udlagt som naturgas-
område.

Kilde: www.energy-supply.dk 15.5.18



 

Mjøstårnet i Norge er snart 
færdigt. Træ udgør den 
bærende konstruktion, og 
det får en højde på 85,35 
m. Huset bliver en demon-
stration af hvad man kan 
anvende træ til.

Mjøstårnet bliver 4,35 m 
højere end planlagt for at 
kunne fastholde titlen som 
verdens højeste træhus. 

Og ”træhus” er i øvrigt 
heller ikke klart defineret.

Verdens højeste træhus er klar til 
indflytning om et halvt år, i marts 
2019. Det hedder Mjøstårnet og lig-
ger i Brumunddal et par timer nord 
for Oslo. Der bliver på 18 etager med 

i alt 16.000 m2 boliger, kontorer, 
hotel, restaurant og svømmehal.

Huset har været omtalt i Skoven 
undervejs i byggefasen, hvor vi 
skrev at det bliver 81 meter højt. 
Men den 4. september blev den 
sidste bjælke monteret i en højde af 
85,35 meter. Pergolaen på tagterras-
sen er pludselig blevet 4,35 meter 
højere.

Bygherren Arthur Buchardt giver 
denne begrundelse: ”Når vi først 
skal bygge verdens højeste træhus 
i Brumunddal, hvorfor ikke gøre det 
så højt som muligt?”

1,35 m mere end 
konkurrenten
Det lyder mærkeligt, og forklaringen 
skal da også søges et par tusinde 
km mod syd, i Wien. Her er man 

nemlig i gang med at bygge HoHo 
Haus (=Holzhochhaus – Træhøjhus). 
Det bliver måske færdigt sidst i 2019 
og får en højde på – gæt engang – 
84 meter. 

Hvis ikke Mjøstårnet havde lagt 
lidt ekstra til i toppen havde det 
altså mistet titlen som verdens 
højeste træhus.

Det er ikke så enkelt at gøre et 
hus højere, for vindbelastningen 
bliver større når højden øges. Vin-
dens kræfter bliver holdt i skak af 
fundamentet, men det kan jo ikke 
forstærkes når man først er gået i 
gang med byggeriet. 

Problemet er løst ved at afrunde 
kanterne på bjælkerne i pergolaen i 
stedet for at de som først planlagt 
skulle være rektangulære i tvær-
snit. Det er samme man bruger ved 
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Verdens højeste træhus
er 85,35 m

Mjøstårnet ligger ud til søen Mjøsa. Her er den sidste bjælke netop sat på plads.



 

flagstænger som er afrundet for at 
reducere vindkræfterne.

Nu venter vi så bare på at kon-
struktørerne af HoHo Haus forlæn-
ger deres hus med et par meter, så 
de kan genvinde prædikatet som 
verdens højeste træhus. Uanset 
hvem der ender med rekorden får 
de nok ikke lov at beholde den 
længe, for der er stor interesse for 
at bygge træhuse over alt i verden, 
og de bliver stadigt højere.

Træhus eller hybridtræhus
Et træhus er ikke bare et træhus, 
det er et spørgsmål om definitioner. 
For nogle år siden byggede Moelven 
et hus på 51 meter i Bergen, ”Treet”, 
udelukkende med træ i den bærende 
konstruktion.

Moelven står også for trækon-
struktionerne i Mjøstårnet. Der er 
anvendt træ i alle bærende byg-
ningsdele i lodret plan samt de 
fleste afstivende dele i vandret plan. 
Der er en lille afvigelse i boligerne 
på de 7 øverste etagedæk som be-
står af træbjælker med et lag beton.

Baggrunden er at et træhus er en 
ret let konstruktion, og kraftig vind 
vil sætte bygningen i svingninger. 
Det vil hos nogle fremkalde søsyge 
- selvom der ikke er nogen risiko for 
bygningens stabilitet. 

Med et lag af beton øges vægten 
så meget at svingninger bliver lang-
sommere. Det gør iøvrigt samtidig 
at trinlyde i boligerne bliver dæmpet. 

Træhus eller ikke træhus
Gruppen bag Mjøstårnet mener deres 
bygning stadig kan betegnes som et 
træhus trods betondækket, og at de 
derfor nu har verdensrekorden. 

HoHo Haus er opbygget omkring 
en traditionel kerne af armeret beton 

som optager 25% af belastningen. 
Det meste af den bærende konstruk-
tion består af træ som optager de 
resterende 75%. 

Der er anvendt 4.600 m3 gran i 
HoHo Haus, og østrigerne mener 
godt man kan kalde det et træhus. 
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Den sidste bjælke i Mjøstårnet bliver sat på plads i en højde af 85,35 meter d. 
4. september.

Limtræbjælkerne i Mjøstårnet har typisk et tværsnit på 73 x 81 cm, og de stør-
ste søjler er 149 x 63 cm.

Limtræbjælker til fire etager bliver 
løftet på plads på én gang.



 
Fagfolk foreslår at betegne HoHo 
Haus som et træ-beton hybridhus.

Reducerer CO2-udslip
Arthur Buchardt fortæller at han 
fik ideen til Mjøstårnet da norske 
politikere opfordrede til at tænke 
mere på temaer som klima, lokale 
produkter og bæredygtighed. 
Buchardt blev direkte inspireret af 
Parisaftalen og forpligtelserne til at 
reducere CO2-udslip.

- Jeg tog den udfordring bogstave-
ligt, og uden at spørge politikerne 
gjorde jeg noget ved sagen. At 
bygge med træ er at bidrage til en 
bedre verden. 

- Pointen med Mjøstårnet er 
også at vise hvad træindustrien i 
Ringsaker har af kompetencer og 
produkter. Dette er et levende ek-
sempel på hvad der er muligt, og 
hvad vi kan i Ringsaker.

(Ringsaker er en kommune mellem 
Hamar og Lillehammer som ligger i 
et skovrigt, men meget tyndt befolket 
område).

sf

Kilder
www.moelven.no 4.9.18 (som har leve-

ret alle dele af trækonstruktionen)
www.vollark.no 10.9.18
www.hoho-wien.at 
www.ing.dk 10.9.18
Fotos: Voll Arkitekter, Moelven, 

Sweco, HoHo Haus.
Mjøstårnet er udførlig omtalt i Skoven 

3/18. Høje træhuse i mange lande 
er omtalt i Skoven 3/17. De højeste 
træhuse i Danmark er på 4 etager, 
se Skoven 3/18.
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Ny monteringsteknik
Mjøstårnet er det første af sin art, og derfor har det været nødvendigt at 
udvikle mange nye metoder. En af disse er en helt ny monteringsteknik 
som Moelven Limtre står for.

Moelven var også entreprenør på lejlighedsbyggeriet ”Treet” i Bergen 
der var færdigt i 2014. Bygningen har en højde på 51 meter fordelt på 14 
etager. Trædelene blev først monteret på fabrikken i Moelv for så at blive 
fragtet til byggepladsen for den endelige montage. 

Men med Mjøstårnet går bjælkerne direkte ud til byggepladsen, uden 
nogen for prøvemontage.

- Der er tale om præcision på højt niveau. Bjælkerne kommer færdigt 
forarbejdet til byggepladsen, og her skal de passe på millimeter. Der 
er ikke plads til fejl i montagen. Princippet er næsten som Lego for 
voksne. Alle dele har en klar adresse og skal passe ind, siger direktør 
Rune Abrahamsen fra Moelven Limtre.

Denne metode betyder også at det går langt hurtigere at bygge 
Mjøstårnet. Når verdens højeste træhus står færdigt marts 2019, har 
Moelven hejst flere hundrede limtræbjælker på plads i konstruktionen 
i løbet af 10 måneder.

- Denne montagemetode er meget tidseffektiv og bliver den nye 
standard for limtrækonstruktioner som denne, fastslår Abrahamsen.

Flere etager i et løft
Selve montagen er udført ved hjælp af en stor kran som står på bygge-
pladsen. Der er ikke anvendt et udvendigt stillads.

- Vi har løftet 4-5 etager på plads ad gangen. Derefter har vi fyldt efter 
med Trä8-gulvelementer. Der er tale om vanvittigt store konstruktioner, 
og det er en helt utrolig fornemmelse at se næsten 20 meter af bygningens 
højde blive hejst på plads i ét løft. Så vokser både bygningen og vores 
stolthed i samme takt, siger montageleder Lars Ivar Lindberg fra Moelven 
Limtre.

Mjøstårnet er udført i et samspil mellom bygherren AB Invest AS og totalen-
treprenør HENT AS. Moelven Limtre AS er totalunderentreprenør og leverer 
limtræ, kerto- og massivtrækonstruktioner i tårnbygningen og svømmehal-
len i en lavere sidebygning.
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 SKOVDYRKNING 

Af stationschef Bo Karlsson, 
Skogforsk

Hvis cellevæggene i rød-
gran er for tynde kollapser 
cellerne i tørke. 

Denne egenskab er 
stærkt genetisk styret  og 
kan derfor fjernes gennem 
forædling.

Scenarierne for det fremtidige klima 
peger mod at ekstreme vejrsituatio-
ner bliver mere almindelige. 

Perioder med ekstrem sommer-
tørke kan udgøre en trusel mod 
rødgranen. Træer kan rammes af 
cellekollaps og forstyrrelser i træets 
vandtransport. Dette kan medføre 
at granerne rammes af tørkestress 
med nedsat vitalitet, kvalitetsned-
sættende indre revnedannelser eller 
sågar synlige stammerevner.

Skogforsk har lavet en undersø-
gelse hvor der indgår dels vedanato-
miske data fra rødgraner i sydsven-
ske forædlingsforsøg og træer med 
tydelige tørkesymptomer fra bevoks-
ninger i Sydnorge, dels 22 træer i 
Skogforsks arkiv af grankloner hvor 
halvdelen havde tydelige tørkerev-
ner i den tørre sommer 2006.

Konklusionen er at tykkelsen af 
cellevæggen er den vigtigste år-
sag til at celler i veddet kollapser. 
I visse tilfælde har dette ført til 
synlige tørkerevner. Cellevæggen i 
celler med kollaps er alle under 3 
mikrometer (1/1000 mm), se figur 1.

I frisk splintved fra træer med 
tynde cellevægge og uregelmæs-
sig fordeling af lignin i cellevæggen 
kunne der ses lyse bånd. Disse bånd 
kan anvendes til at udpege træer 
med anlæg for tørkestress.

Tynde cellevægge vil ikke blot 
medføre skader på graner på tørre 
voksesteder eller i forbindelse 
med ekstreme tørkeperioder. De 
indebærer også en øget risiko for 
tørkerevner i tørringsprocessen på 
savværket.

Tykkelsen af cellevæggen er rela-
tivt stærkt genetisk styret. Det be-

tyder at risikoen kan mindskes ved 
forædling for denne egenskab. 

Tykkelsen af cellevæggen har 
samtidig stærk sammenhæng med 
veddets densitet (vægt i forhold til 
rumfang). Derfor bør træer med 
meget lav densitet fjernes ved for-
ædling. 

En anden konklusion af undersø-
gelsen er at det er vigtigt at gran 
ikke plantes på alt for tørre vokse-
steder. 

I det sydlige Sverige er der plan-
tet meget rødgran på jorde hvor 
skovfyr ville have været den rette 
træart (det skyldes at skovfyr ska-
des meget mere af elg end rødgran, 
red.). Disse bevoksninger løber 
sandsynligvis en øget risiko for at 
blive ramt af tørkestress og stam-
merevner i fremtiden.

Om artiklen og forfatteren
Denne artikel er en sammenfatning 
af en artikel som er publiceret i 
Forest Ecology and Management, 
vol 409, 1.2.2018, side 527-540. 

Forfatteren til artiklen, Bo Karls-
son, er forstgenetiker og leder af 
Förädling Syd og af forskningsstatio-
nen Ekebo i Skåne. 

Han oplyser at han hørt rappor-
ter om tørkerevner fra flere områder 
i Sydsverige i denne sommer. 

Billedet er fra hans egen skov i 
det østlige Småland. Det er optaget 
sidste år hvor det også var tørt. 

Bo Karlsson oplyser at han har 
set tilsvarende problemer i år i hy-
bridlærk på ”lidt for tørt” voksested.

Se også artikel i Skoven 9/16.
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Tørkerevner er arveligt bestemt

Revne i 20-årig rødgran i det østlige 
Småland i sommeren 2017.

Figur 1. Den procentvise fordeling af cellevæggens tykkelse i mikrometer for 
træer med cellekollaps (grøn) og træer uden cellekollaps (grå). Diagrammet er 
baseret på 22 træer fra Skogforsks klonarkiv og 24 træer fra Sydnorge.



 

Det er besluttet hvor der 
skal udlægges 13.800 nye 
arealer med urørt skov og 
anden biodiversitetsskov.

Urørt skov betyder fri for 
skovdrift, men der kan godt 
laves indgreb for at fremme 
biodiversiteten.

Det er nu besluttet i hvilke af sta-
tens skove der skal udlægges i alt 
13.800 ha som urørt skov eller an-
den biodiversitetsskov. Det er en del 
af Naturpakken fra 2016 som er ind-
gået mellem de borgerlige partier, 
Venstre, Konservative Folkeparti, Li-
beral Alliance og Dansk Folkeparti.

Den nye udlægning omfatter 45 
forskellige statsskove fordelt over 
hele landet. Nogle af de større er 
bl.a. Gribskov, Silkeborgskovene, 
Gråstenskovene, Klinteskoven på 
Møn og Skagen Klitplantage som 
nogle af de større. Lidt over halvde-
len, 7.373 ha, ligger i Nordsjælland.

Kortet viser hvor skovene er 
placeret. I de fleste tilfælde er det 
kun en del af de nævnte skove som 
ændrer driftsform, mens andre dele 
fortsætter hidtidig drift. 

Der er tale om ”nye” arealer der 
udlægges ud over hvad der tidligere 
er blevet udtaget af traditionel skov-
drift. Statsskovene har nu ialt 22.800 
hektar skov som er beskyttet på 
forskellig vis.

- Det er den mest ambitiøse 
udlægning af urørt skov og anden 
biodiversitetsskov nogensinde i 
Danmark, siger miljø- og fødevare-
minister Jakob Ellemann-Jensen. Vi 
skaber store sammenhængende om-
råder, hvor naturen får lov til at gå 
sin gang til glæde for blandt andet 
insekter og svampe. 

- Det viser, at regeringen i den 
grad leverer på den grønne front. Vi 

giver danskerne mere vild natur i 
de danske skove og nye naturoplevel-
ser med masser af gamle og rådne 
træer fulde af liv.

Urørt er ikke helt urørt
Udlægningen fordeler sig med 
10.200 ha urørte løvskove og nå-
letræsplantager helt uden træ-
produktion samt 3.600 ha skov til 
biodiversitetsformål med en nedsat 
træproduktion. Omlægningen tager 
op til 50 år, afhængigt af hvilken 

slags skov der er tale om.
Urørt skov betyder at der ikke 

længere må foretages traditionel 
skovdrift, men der kan laves andre 
indgreb for at bevare og forbedre 
naturværdierne. I biodiversitetsskov 
kan der stadig føres skovdrift og 
fjernes værdifuldt træ, men der tages 
vidtgående hensyn til at fremme 
naturværdierne. Se boksen for nær-
mere definitioner.

Der er ikke begrænsninger i fri-
luftslivet. Ligesom på alle andre 
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Mere urørt skov og 
biodiversitetsskov hos staten

Oversigt over placeringen af de nye arealer. Sort markerer urørt skov, grøn 
anden biodiversitetsskov, og rød markerer at begge typer findes i samme skov.



 

statsskovarealer er der fri adgang i 
døgnets 24 timer. Det vil forsat være 
muligt at lave friluftsaktiviteter, og 
jagt og fiskeri kan også fortsat finde 
sted.

Politiske holdninger
- Mere urørt og anden biodiversi-
tetsskov giver danskerne helt nye 
muligheder for en anderledes gåtur 
i skoven, siger miljøordfører Pia 
Adelsteen (DF). Børnene kan klatre 
på væltede træer, og man kan nyde 
kaffen på en væltet træstamme. Det 
er helt centralt for Dansk Folkeparti, 
at naturen stadig er åben for dan-
skerne.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi 
fordobler det areal, hvor naturen 
har førsteprioritet i statens skove, 
siger miljøordfører Carsten Bach 
(LA). Det er en milepæl i dansk na-
turpolitik, som jeg mener, at vi har 
stor grund til at være stolte over.

- Med udpegningerne tager vi et 
fantastisk skridt for naturen, siger 
miljøordfører Mette Abildgaard (K). 
Det gælder ikke mindst i Gribskov 
nord for Hillerød, hvor vi skaber det 
i særklasse største sammenhæn-
gende skovområde, hvor naturen 
har førsteprioritet.

- Med Aftalen om Naturpakken 
besluttede vi en meget ambitiøs ind-
sats for naturen i de danske skove, 
siger naturordfører Anni Matthiesen 
(V). Nu har vi udpeget de helt 
konkrete arealer, hvor danskerne 
i fremtiden kan se den vilde natur 
folde sig ud.

Høringsfase
Aftalepartiernes forslag til udpeg-
ning af urørt skov i 45 skove har 
været i offentlig høring i foråret, og 
det har givet anledning til mindre 
justeringer. 

Antallet af skove, som nu ud-
lægges som urørt eller anden bio-
diversitetsskov, er fortsat 45, mens 
hektartallet med nyudpegninger 
er steget fra 13.600 til 13.800. Det 
skyldes først og fremmest, at der er 
blevet korrigeret for unøjagtigheder 
i kortmaterialet.

Udpegningerne er en indsats i 
Aftalen om Naturpakken. Der er i 
årene 2016-2019 afsat i alt 87,9 mio. 
kr. til indsatser vedrørende biodi-
versitetsskov. 

Driftsplaner
Der vil snart blive fremlagt over-
ordnede retningslinjer for de 13.800 
ha som er udpeget. De vil bl.a. 
beskrive hugsten i forbindelse med 
udfasning af skovdriften, plejetiltag, 
den fremtidige hugst i de 3.300 ha, 
der udlægges som anden biodiver-
sitetsskov samt forholdet til andre 
hensyn som f.eks. kulturhistorie og 
friluftsliv. 

De overordnede retningslinjer 
sætter rammerne for udarbejdelsen 
af lokale forvaltningsplaner for de 
udpegede skove. 

I løbet af 2019 udarbejdes kon-
krete plantillæg for de udlagte 
skove. Indholdet i plantillæggene 
holdes som udgangspunkt indenfor 
rammerne af de overordnede ret-

ningslinjer for forvaltningen af skov 
med biodiversitetsformål. 

Plantillæggene målrettes til den 
udlagte skov/det udlagte skovom-
råde. Udarbejdelsen af plantillæg 
følger Naturstyrelsens proces for 
tilvejebringelse af planforslag med 
heraf følgende lokal inddragelse og 
høring.

sf

Foto: Per Hilbert.
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Fremlæggelsen af planerne blev markeret i Gribskov hvor miljøminister Jacob 
Ellemann-Jensen lavede ringning af en stor bøg. Når barken fjernes vil træet 
gå ud i løbet af få måneder og derved skabe levesteder for fugle, svampe og 
insekter.

Læs mere på www.nst.dk > Naturbe-
skyttelse > Naturprojekter > Natur-
pakken. Der er link til omtale af hver 
eneste af de 45 udpegede skove med 
kort der viser hvilke arealer der om-
lægges og hvilken form for drift der 
bliver fremover.

Drift af urørt 
skov og anden 
biodiversitetsskov
I urørt skov og anden biodiver-
sitetsskov har naturen første-
prioritet. Disse tiltag er tilladt / 
forbudt, når arealerne er udlagt:

Forbudt i urørt skov: 
• Skovdrift
• Fjernelse af træer og dødt ved 

Tilladt i urørt skov: 
•  Naturpleje for at gavne biodi-

versitet, herunder afgræsning 
med større dyr for at opnå en 
mere naturlig dynamik

• Friluftsliv for borgerne 
• Bekæmpelse af invasive arter
•  Fældning af træer der er til 

gene for trafikken, friluftslivet, 
fortidsminder eller udgør en 
sikkerhedsrisiko

• Jagt og fiskeri

Drift af anden biodiversitetsskov
•  Der må gerne være en træpro-

duktion i anden biodiversitets-
skov, men hovedformålet på 
arealet er biodiversitet.

•  Der efterlades minimum 15 
ældre træer pr. ha til naturligt 
henfald og død

• Dødt træ fjernes ikke 
•  Friluftsliv, jagt og fiskeri, be-

kæmpelse af invasive arter med 
videre er tilladt lige som i en 
urørt skov



 

Over halvdelen af Gribskov 
skal omlægges til urørt 
skov og anden biodiversi-
tetsskov. 

Men det tager lang tid når 
udgangspunktet er en forstligt 
drevet skov. Mange steder mang-
ler undervækst og dødt ved.

En vigtig overvejelse er 
hvor meget man skal styre 
udviklingen.

Nu har man udpeget de dele af stats-
skovene hvor man ønsker at øge den 
biologiske mangfoldighed af planter 
og dyr. Driften skal omlægges fra 
traditionel skovdrift til urørt skov 
eller anden biodiversitetsskov. Det 
har ikke været prøvet før i den skala. 

Der er brug for mange forskellige 
midler. Man vil lave en hugst der 
fremmer variation i alder, arter og 
tæthed. Man vil bevare store hule 
træer og øge mængden af dødt ved. 

Man vil anlægge lysninger og 
lukke grøfter for at skabe vådområder. 
Man vil afgræsse mange steder, især 
helårsgræsning, og måske bruge ild 
til at skabe variation. 

De lokale skovbrugere indrømmer 
at de har flere gange måttet tage en 
dyb indånding. For de skal i mange 
tilfælde gøre det stik modsatte af 
hvad de tidligere har gjort.

Den vigtigste opgave lige nu er 
at dokumentere tilstanden i dag, så 
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Omlægning af driften
i statsskovene

Foto 1. Bøg fra 1813, udlagt urørt i 1993, men ikke meget biodiversitet.



 
man om en årrække kan vise hvad 
der er opnået.

Der har været mulighed for at 
diskutere planerne i Gribskov ved 
Hillerød. Det er dels sket ved en 
Nordgen-konference, dels ved års-
mødet i Danske Forstkandidaters 
Forening. Begge møder blev afholdt 
i september, før de konkrete arealer 
blev offentliggjort.

Omlægning i Gribskov
Gribskov udgør den største samlede 
skovstrækning i det nye program. 
Der bliver 2.111 ha urørt skov og 826 
ha anden biodiversitetsskov. Hertil 
kommer flere mindre arealer på om-
kring 300 ha der allerede er udtaget 
af drift. Gribskov er i alt 5.300 ha og 
er en af de største skovstrækninger 
i landet.

Der er en omstillingsperiode på 
10 år for løvskov og 50 år for nåle-
skov, regnet fra Naturpakkens ved-
tagelse i 2016. Der skal laves en ny 
driftsplan for de arealer der udta-
ges, og den bliver nok færdig i 2019. 
Herefter er der 7 år til omlægning af 
løvskoven.

Der skal hugges op til 25% af 
vedmassen. Det sker for at fjerne de 
mest værdifulde træer til gavn for 
de biologisk set bedste træer, for at 
reducere arealet med nåletræ samt 
for at finansiere omlægningen.

Arealet med vådområder skal 
stige. Terrænet er ret kuperet med 
mange små lavninger. I 1857 ud-
gjorde vådområder 25% af skoven, 
men de blev drænet og tilplantet 
med især gran, og i 1990 var der 
kun 3% tilbage.

Siden er mange moser genskabt 
ved at lukke grøfterne og hæve 
vandstanden. I dag udgør søer, 
vådområder og enge 8% af skoven.

Det nuværende vejnet i skoven vil 
blive nedprioriteret. Nogle veje ned-
lægges – og nogle bliver oversvømmet 
når moser sættes under vand. Man 
bevarer dog de veje som blev an-
vendt til parforcejagt i 1600-tallet.

Urørt bøgeskov
For flere hundrede år siden var bøg 
den dominerende træart i Gribskov. 
Foto 1 viser bøg fra 1813 som blev 
udlagt til urørt skov i 1993. Men der 
er ingen undervækst og dødt ved, 
og biodiversiteten er lav.

En dag vil de gamle bøge falde 
om, og der bliver lysninger og mere 
variation, men det vil tage mange 
årtier. Det kan være længe at vente 
på at der skabes en variation i be-

voksningen som giver plads til flere 
arter.

Vi kan få mere variation ved 
at lave plukhugst og skade nogle 
træer så de går ud. Eller er vi for 
utålmodige?

Plukhugst
Et andet eksempel er en noget 
yngre bøgebevoksning (foto 2). Den 
har i en årrække været drevet med 
plukhugst, det vil sige med hugst i 
alle aldersklasser. Den står på ret god 
jord, så der er en del undervækst.

Hvis den skal udlægges til urørt 
skov vil man hugge de mest vær-

difulde træer til fordel for krukker, 
skæve træer, spidstveger og træer 
med skader på stammer. Hugsten 
vil skabe mere lys, men træerne vil 
lukke sig i løbet af få år, så det bliver 
hurtigt mørkt igen. 

Det vil ændre sig når de gamle 
træer går ud, men det vil tage flere 
hundrede år. 

Eg eller blandet løv
En egebevoksning på 80 år (foto 3) 
er så småt under omlægning. Den 
blev hugget i vinter, og der er lavet 
skader på 3 træer for at skabe dødt 
ved. Det er en næringsrig, lidt fugtig 
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Foto 2. Mellemaldrende bøg hvor de økonomisk bedste træer hugges til fordel 
for forstligt ringe træer. Altså modsat tradtionel udvisning.

Foto 3. Eg på 80 år som skal bevares som egeskov, selvom bøg og andre løv-
træer vokser bedre.



 

jord med mange forskellige levesteder. 
Vi fik at vide at man ønsker at be-

vare egen. Det vil kræve hugstind-
greb med mellemrum, for egene vil 
med tiden blive overvokset af bøg. 

Egen kan ikke forynge sig på stedet. 
Det kan kun ske i lysåbne områder 
– eventuelt også i områder der er 
for fugtige til at bøgen kan klare sig. 
Flere deltagere mente at det ikke er 
den rette lokalitet for eg. Bøgen bli-
ver 5 meter højere end egen.

På arealer udlagt til urørt skov 
vil der i fremtiden kunne foretages 
ikke-forstlige indgreb til gavn for 
biodiversiteten. Men det bør over-
vejes hvor meget vi skal gøre for at 
bevare denne egebevoksning. Skal 
vi lade naturen gå sin gang og lade 
ske hvad der nu sker?

Yngre eg
Den ældre egebevoksning har rige-
ligt med underskov, men ikke den 
unge eg i foto 4. Måske er jordbun-
den ringere.

Der mangler de buske som er 
en del af egeskoven. Vi kunne 
indbringe buskene nu, inden det 
udlægges til urørt skov, men de vil 
måske indfinde sig naturligt senere. 
Det blev oplyst at statsskovene har 
generelt ikke planer om at indbringe 
buske. 

Det blev foreslået at lave en 
stærk hugst der kan give lys på 
bunden. Måske med lysninger nogle 
steder og utyndede partier andre 
steder. 

Lysninger på en jordbund som 
denne vil nok medføre en tæt be-
stand af ørnebregne som vil holde 
andre planter væk i lang tid. Der-
med har vi en stabil lysning – men 
ikke meget biodiversitet.

Et lige så vigtigt problem er at 
der er tale om en ung bevoksning 
med et ret stort stamtal, langt 
større end en gammel egeskov. Hvis 
al hugst stopper vil den i løbet af 
20-30 år blive tæt med opknebne 
stammer og små kroner.

Nogle træer vil med tiden gå ud. 
Men det vil i mange år være tydeligt 
at bevoksningen er kunstigt frem-
bragt, og der vil ikke udvikles store 
bredkronede træer. 

Det taler for at man i de kom-
mende årtier laver flere stærke 
hugstindgreb for at få tykke, bred-
kronede træer med en stor biodiver-
sitet.

Nåletræer
Rødgranen er i dag en naturlig del 
af Gribskov fordi den har været 
plantet i to hundrede år (foto 5). 

Den har været betragtet som 
ikke-hjemmehørende, men den 
holdning er under opblødning. Den 
har været i landet i forrige mellem-
istider, og den ville formentlig være 
indvandret til Gribskov hvis ikke 
mennesker var begyndt at dyrke 
jorden for mange tusinde år siden.

Der findes i dag mange dyr og 
planter knyttet til nåleskoven. Der-
for har man besluttet at rødgranen 

fortsat skal have en plads i Gribskov, 
og den vil mange steder kunne for-
ynge sig naturligt. Skoven skal dog 
være domineret af løvtræ, så en 
stor del af de nuværende arealer 
med rødgran bliver afviklet de kom-
mende år. 

Der blev spurgt hvad man vil 
gøre hvis der sker stormfald de 
kommende år, og det har man ikke 
besluttet. Når bevoksningerne er 
lagt ud til urørt om 8 år vil stam-
merne blive liggende.

Når der laves skovning i dag laver 
man skader på nogle af træerne, så 
de går ud og skaber nye levesteder. 
Det har vist sig at for hvert skadet 
træ får man 10 træer med angreb af 
typografer.

Yngre rødgran
Der er et stort areal med rødgran 
anlagt efter 1981-stormen, se et ek-
sempel i foto 6. Der findes mange 
små selvsåede planter på bunden. 
Denne del af skoven er planlagt til 
primært løvtræ, så skal vi acceptere 
granen?

Vi kan lade bevoksningen gå i op-
løsning. Det vil ske over en årrække 
ud fra de huller der er opstået, bl.a. 
i blødbundsarealer. Vi kan også 
vælge at skove det hele nu for at 
fjerne frøkilder til selvsåningen.

Der blev advaret mod at lave for 
meget mikrostyring. Det kan blive 
dyrt i fremtiden når man ikke har 
indtægter fra arealet. En del slog til 
lyd for at acceptere rødgranforyngel-
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Foto 4. Eg på 33 år plantet efter stormfald i 1981. Foto 5. Ældre rødgran som måske skal 
forynges med en blanding af gran og 
bøg.
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sen, hæve vandstanden hvis muligt, 
måske lave et par mindre huller, og 
så lade naturen gå sin gang. 

En af planerne for bevoksninger 
af denne alder er at lave en stærk 
hugst og indplante bøg. Bøg og rød-
gran vokser jo naturligt sammen i 
Centraleuropa og vil måske kunne 
forynge sig sammen.

Der er plantet en del sitka i Grib-
skov, men den anses for et fremmed-
element. Den er ikke naturlig for 
Europa, og der er meget lidt biodi-
versitet knyttet til den. Den selvsår 
sig en del steder, og derfor afvikles 
alle bevoksninger i løbet af få år.

Græsningsskov
En del arealer udlægges til græs-
ningsskov, bl.a. ud mod Esrum Sø 
hvor heste fra Frederiksborg Slot 
græssede for flere hundrede år si-
den. Nogle af disse enge er blevet 
genskabt og afgræsses af shetlands-
ponyer (foto 7). 

Afgræsning i Gribskov vil ske via 
forpagtning. Der er mange regler om 
tilsyn og fodring, og det er dyrt at 
overholde med lønnet arbejdskraft. 
Statsskoven opsætter og passer heg-
net, resten tager forpagteren sig af.

Der kan fortsat drives jagt i sko-
ven, men man har ikke afgjort hvor-
dan bestanden skal styres. En stor 
bestand vil give et højt græsnings-
tryk, men det vil hæmme foryngelse 
og undervækst. Vildtet vinterfodres 
i dag, men det vil nok ophøre. 

Der er dåvildt i skoven. Det er en 
indført art, så det overvejes om den 
skal være der fremover.

Er staten en stabil partner
I de kommende år laves en voldsom 
omlægning af driften i mange stats-
skove. Træer dyrket med henblik på 
værdiproduktion bliver fjernet eller 
får lov til at gå ud, og tilbage bliver 
træer med høj biologisk værdi.

Det tager meget lang tid at gen-
nemføre en sådan omlægning. I yngre 
bevoksninger går der flere hundrede 
år før der er hule træer og dødt ved.

Professor Bo Larsen rejste flere 
gange det spørgsmål om vi kan 
regne med at skovpolitikken ligger 
fast. Er staten en stabil partner?

Der har været mange forskellige 
politikker i statsskovene over de se-
neste to hundrede år. Efter skovenes 
indfredning kom vedproduktion i 
højsædet. Der blev lavet skovrejs-
ning på hederne for at øge vedpro-
duktionen, moser blev drænet og 
tilplantet med gran. 

Der blev investeret store beløb i 
optimering af vedproduktion med 
stort økonomisk afkast. En overgang 
overvejede man gødskning af rød-
gran. 

I 1970’erne blev friluftsliv vigtigt. 
Skovrejsning sker nu kun som by-
nær skov. Skovene skal beskytte 
grundvand, binde kulstof og levere 
produkter der erstatter olie og kul. 
Og nu er bevarelse af biodiversitet 
altså blevet et vigtigt emne.

Vi er overbeviste om at vi nu har 
fundet den rette skovpolitik. Men 
kan vi være sikre på at der ikke 
dukker nye behov op en dag, og at 
nogle af de nuværende emner gli-
der i baggrunden? De politiske mål 

skifter hurtigt i dag, og skiftene sker 
med stadigt kortere intervaller.

For skovdyrkeren er det et vigtigt 
emne. For det tager lang tid at om-
lægge driften til at producere biodi-
versitet. Og når først omlægningen 
er sket tager det meget lang tid at 
lægge om igen, især hvis man vil 
lave vedproduktion. 

Eller som Bo Larsen sagde under 
debatten om behandling af rødgran: 
”Det er noget vi leger. Om 100 år le-
ger vi noget andet.”

sf
Se flere detaljer om udlægningen i 
Gribskov på www.nst.dk > Naturbe-
skyttelse > Naturprojekter > Natur-
pakken
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Foto 6. Rødgran fra 1981 med flere huller.

Foto 7. Græsningsskov ved Dronningens Bøge der nu afgræsses af shetlands-
ponyer.



 
Skovdæk med lavt 
dæktryk
Egnet til blød bund
Dækfirmaet Alliance har lavet ver-
dens første skovdæk hvor dæktryk-
ket kan sænkes til det halve af det 
normale. Det nye dæk kan bære den 
samme vægt ved 2,5 bar som et 
normalt dæk kan ved standardtryk 
4,5-5 bar. Dækket hedder Alliance 
F344 ELIT (Low Pressure).

Alliance har arbejdet med opga-
ven i flere år. De har udviklet hvad 
de betegner ELIT teknologi – det 
står for Engineered Low Inflation 
Tire. 

Når trykket sænkes, så øges 
trædefladen med op til 20%. Det 
giver lavere marktryk, mindre jord-
komprimering, mindre hjulspin, 
højere trækkraft og bedre brænd-
stoføkonomi.

Dæk med lavere dæktryk har 
været efterlyst til naturnært skov-
brug hvor man ønsker at undgå 
spordannelse og komprimering af 
jordbunden. Men det vil være en 
fordel overalt ved kørsel på blød-
bund og i vådt føre.

Alliance har tilpasset det nye 
dæk på flere punkter for at opfylde 
kravene. Ribberne har en vinkel 
som giver et godt greb og virker 
selvrensende. Forstærkninger i træde-
fladen forhindrer hjulspin, giver lang 
levetid og sikrer stabilitet ved lavt 
dæktryk. Endelig er der indbygget 
stålforstærkninger i siderne for at 
undgå punkteringer.

Dækket fås i størrelserne 710/40-
24.5, 800/400-26.5, 710/45-26.5 og 
750/55-26.5. 

Kilde: Pressemeddelelse 5.6.18
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Det første dæk til skovmaskiner der kan anvendes med det halve dæktryk af 
det normale. Det betyder mere skånsom kørsel.

Tilbageførsel af aske 
kan øges
Ingen skader ved øget mængde
I dag må der højst spredes 3 tons 
aske pr. ha 3 gange over en periode 
på 70 år i skovene. Men nu har nye 
undersøgelser under ledelse af Bio-
logisk Institut under Københavns 
Universitet vist at grænserne for ud-
bringning af aske i skov kan hæves. 

Asken stammer fra flisfyring i 
varmeværker og kraftværker og in-
deholder værdifulde næringsstoffer. 
Selv om træflis indeholder relativt 
små mængder næringsstoffer vil det 
især på mager jord have stor værdi at 
kunne tilbageføre næringsstofferne.

Et større hold forskere har gennem 
fem år undersøgt konsekvenserne 
af udbringning samt om doseringen 
kan øges. Der er både foretaget felt-
forsøg, forsøg i drivhus og laborato-
rieundersøgelser.

Konklusionen er at man uden 
problemer kan øge den maksimale 
dosering. Der er ingen negative ef-
fekter af at tilføre 9 tons tørstof aske 
pr. ha på én gang i en bevoksning af 
rødgran. 

Der bliver ikke øget udvaskning 
af tungmetaller eller kvælstof. Der 
er ikke øget udslip af drivhusgasser 
som lattergas, metan eller kuldioxid 
ved øget nedbrydning af jordens 
organiske stof. Og der er heller ikke 
toksiske effekter på jordbundens 

organismer eller ophobning af tung-
metaller i fødekæden.

Doseringen af aske i en given 
bevoksning vil afhænge af jordens 
indhold af næringsstoffer og træ-
ernes behov. Det er ikke sikkert at 
der er behov for at øge doseringen 
væsentligt, men udbringningen kan 
blive billigere. I stedet for 3 udbring-
ninger à 3 tons vil man kunne vælge 
1 udbringning à 9 tons.

Kilde: Forskning i Bioenergi nr 65. 
Projektet, kaldet Ashback, har været 

omtalt i Skoven 6-7/17 og 8/17. Der 
har været deltagelse af flere institutter 

på Københavns Universitet, Danmarks 
Tekniske Universitet, Århus Universitet 

og HedeDanmark.

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

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



 
Skovbrande i Sverige i år
26.000 ha ramt
Sverige har haft varmt og tørt vejr 
denne sommer ligesom i Danmark. 
Men de har også været ramt af en 
række skovbrande. Brandfolk fra 
mange lande, herunder Danmark, 
deltog i slukningsarbejdet. Italien 
sendte to fly som kan dumpe 6000 
liter vand ad gangen.

Der er brændt 26.000 ha skov, 
svarende til 0,1% af Sveriges skov-
areal. Det drejer sig især om Gäv-
leborgs län, samt Jämtlands og 
Dalarnas län der alle ligger nord for 
Stockholm. Midt i juli blev mængden 
af træ skønnet til 2,6 mio. m3sk til 
en værdi af 900 mio. SEK.

Den største enkeltstående brand 
i Sverige i nyere tid fandt dog sted 
i 2014 i Västmanland. Her brændte 
et sammenhængende område på 
14.000 ha.

I Norge er der brændt 3.040 ha 
skov i år, heraf 1.170 ha produktiv 
skov, især i den sydlige del af lan-
det. Der har været høje temperatu-
rer, og selv helt mod nord ved 70 
grader nordlig bredde var der tro-
penætter i juli (minimumtemperatur 
over 20 grader).

Skovbrande historisk
Skovbrande har været meget mere 
almindelige i Sverige. Fra forhisto-
risk tid til 1600-tallet var der store, 
men ret få brande. Frem til midten 
af 1800-tallet var der mange som 
bosatte sig i skovene, og deres 
aktiviteter forårsagede flere, men 
mindre brande. Hvert år brændte 
omkring 1% af skovarealet, svarende 
til 250.000 ha. 

Med den moderne skovindustris 
indtog blev skovbrande aktivt be-
kæmpet, og det brændbare mate-
riale i skovene blev høstet frem for 
at blive brændt i skoven. Et stort 
netværk af skovveje har også hjul-
pet til at slukke skovbrande på et 
tidligt stadie.

I perioden 1955-1979 brændte i 
gennemsnit 3.550 ha hvert år i Sve-
rige. I de seneste tyve år (før 2018) 
brændte i gennemsnit 1.900 ha hvert 
år (inklusive branden i Västman-
land).  

Ild har været en naturlig del 
af dynamikken i nordlige boreale 
skove længe før mennesker be-
gyndte at gribe ind. Boreale om-
råder med meget naturskov lider 
jævnligt af brande. I Canada bræn-
der i snit 2,5 mio. ha om året. Ud fra 
satellitfoto af skove i Rusland skøn-
nes det at der har været skovbrand 
på i snit 9,3 mio. ha om året i perio-
den 1996-2005.

I områder med moderne skov-
brug er skovbrande næsten udeluk-
kende et resultat af utilsigtet men-
neskelig aktivitet. De kan opstå fra 
cigaretter, gnister fra plove og skov-
maskiner, lejrbål mv. I fjerne egne 
af Canada og Sibirien er lynnedslag 
den vigtigste årsag til brande.

sf

Kilder: Skogen, Norsk Skogbruk, 
www.skogsstyrelsen.se, News and 
Views fra Nordic Forest Research SNS 
7-2018. Læs mere om skovbrande og 
deres betydning på www.slu.se 
– søg på ”brand”.
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Beskæring af  
tykke grene

Beskæring og stammeråd
2-trins beskæring

Ny viden
Nyt Kursus

•  Hvor tykke grene må beskæres?
•  biologien i beskæring af træer

•  forskelle mellem træarter

•  ny metode til tykke grene: 
•  2-trins beskæring

•  beskæring og stammeråd

•  beskæring og risikotræer

København: 30. oktober, 9-15
Kolding: 1. november, 9-15

Forplejning: Let morgenmad, kaffe, 
frokost, eftermiddagskaffe med 

kage.  Pris: 1975 kr (+ moms). 20% 
rabat til medlemmer af DTF.   

Studerende 1000 kr, hvis plads. 

Tilmelding senest 15. oktober på 
cnn@skovbykon.dk 

Kurset afholdes af 
dr. agro Christian 
Nørgård Nielsen

Verdensrekord i 
plantning
15 i minuttet
Hvor mange planter kan man sætte 
på et døgn? Svenskeren Timo Kloft 
satte sig for at slå verdensrekorden 
på godt 15.000 planter.

Han nåede op på 21.039 planter 
på 24 timer. Det er 877 i timen eller 
14,6 i minuttet. Rekorden blev slået 
på en stor afdrift i Lycksele i Nord-
sverige. 

Timo fortæller at han har ikke 
trænet i forvejen, han arbejder bare 
som han plejer. Timo er fra Jämtland 
og arbejder for en lokal entreprenør.

For at få godkendt verdensrekor-
den er arbejdet blevet filmet konstant 
uden afbrydelser af to kameramænd. 
Det skal så gennemgås af Guiness før 
rekorden kan anerkendes.

Kilde: Landskogsbruk 28.6.18



Holder du svampemyg?
Ønsker fugtighed
Mange har set den lille myg på spi-
sesvampe. Er man på svampejagt i 
skoven, finder man også nemt dens 
nyklækkede larver og deres grave-
gange i svampenes lidt ældre frugt-
legemer. 

Udviklingen fra æg til myg sker i 
løbet af ganske få dage og er tilpas-
set den korte tid, hvor frugtlege-
merne er fremme.

Potteplanterne på kontoret havde 
igennem længere tid fået rigeligt 
med vand. Derfor var sphagnum-
men blevet et ideelt levested for 
svampemyg – både hvad angår fugt 
og føde. 

De svampeelskende myggelarvers 
tilstedeværelse er dog ikke alene 
tegn på, at jorden er for fugtig. Den 
viser også, at der er svampevæv 
under udvikling – selv om man ikke 

umiddelbart kan få øje på frugtlege-
merne.Under de lune forhold i vin-
dueskarmen var der så pludselig et 
mylder af svampemyg i planterne. 

Flere arter kan komme til, hvis 
potterne ikke får lov til at tørre ud. 

Også sommerfuglemyg, vandfluer og 
bananfluer sværmer for fugtige pot-
teplanter.   

Tekst & foto: Kent Olsen, 
Naturhistorisk Museum, Aarhus.
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Den sorte hekse-svamp
Bliver sort og slimet
De fleste svampe rådner hurtigt 
væk, når de har tabt deres sporer 
og sikret næste generation. 

Der er dog undtagelser, og en af 
dem er en meget overset svamp, 
som tilhører vokshattene. Disse 
svampe er i det hele taget ret over-
sete, fordi de fleste arter gror på 

steder, hvor de færreste tænker på 
at se efter svampe. 

Desuden kræver mange af dem et 
næringsfattigt miljø. Vokshattene er 
også ganske små, 2-10 cm høje, og 
derfor ikke lige noget, der er påfal-
dende på en langhåret græsmark.

Svampene her hedder kegle-
vokshat, og man ser dem ofte på 
overdrev og i gamle græsrabatter og 
økologisk drevne græsplæner. 

Som frisk er keglevokshatten 
fint farvet med rød hat. Imidlertid 
mister den hurtigt farven og bliver 
stående som et sort lig, der ser ud, 
som om den var dyppet i tjære.

Keglevokshatten er måske giftig. 
Indbydende er den i hvert fald ikke 
– heller ikke som frisk, da overfla-
den er slimet. På engelsk kaldes den 
af indlysende grunde Witch’s Hat – 
heksens hat.   

Tekst & foto: Frank Jensen, foto tv.: 
Morten D. D. Hansen/Naturhistorisk 

Museum, Aarhus.

Planteliste fortæller alt
Beskriver biodiversitet
Hvis man vil vide om der er høj 
biodiversitet i et område vil det 
mest logiske være at tælle alle arter 
af planter, dyr, svampe osv. Det vil 
være en voldsom opgave, bl.a. fordi 
man skal kende alle de 35.000 arter 
der findes i Danmark.

Nu har en dansk forskergruppe 
imidlertid vist at det er tilstrække-

ligt at lave en liste over planterne. 
De er udtryk for artsrigdommen for 
en bred vifte af andre organismer, 
lige fra storsvampe, laver, mosser til 
snegle og edderkopper. 

Planterne siger ikke kun noget 
om antallet af andre arter, men også 
om den genetiske diversitet og om 
antallet af truede arter. Det skyldes 
dels at planterne fortæller noget ge-
nerelt om levevilkårene, dels at en 

høj diversitet af planter fremmer en 
høj diversitet af andre arter.

Det er gammel bondelærdom at 
man kan aflæse jordbundsforhol-
dene i ukrudtsfloraen, og det passer 
altså.

Resultaterne er baseret på meget 
nøje undersøgelser af arterne i 130 
prøveflader rundt om i landet.

Kilde: www.dce.au.dk > Aktuelt > 
Nyheder > 4.9.18
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 Vi leverer millioner af planter direkte til vore kunder hver sæson  
    - og vi har produceret planter i over 30 år … ..Gæt hvorfor 

 

      www. SKOVPLANTER.dk   

• Planter til skov, læhegn og juletræer 

• Grenknusning, stub- og rodfræsning 

• Boring af plantehuller, rillepløjning m.m. 

• Maskinplantning i skov og på mark 

• Natur- og landskabsprojekter 

   





 

 
 

KORT NYT  / KLIMASTATISTIK

September 2018
September blev mild med 14,1 gr. i 
snit – det er 1,4 gr. over normalen 
for 1961-90 og 0,4 gr. over snit af 
2006-2015. Rekorden er på 16,2 gr. 
fra september 2016. Bornholm blev 
varmest med 15,7 gr., mens Nord-
jylland var koldest med 13,5 gr.

Den første måling af frost er fra 
d. 25.9. i Billund i Midtjylland, og 
den laveste måling blev -0,8 gr. den 
29.9. også i Billund. Temperaturen 
måles i 2 meters højde, og der har 
formentlig været frost på udsatte 
steder før d. 25.9.

Der faldt 81 mm på landsplan. 
Det er 8 mm over normalen for 
1961-90 og også 8 mm over snit af 
2006-2015. Mest faldt i Midt- og Vest-
jylland med 127 mm, mens Born-
holm fik mindst med 22 mm. Den 7.9 
blev et meget vådt døgn med 27 mm 
på landsplan. En målestation i Midt-
jylland kom op på 83 mm.

Der var vind af stormstyrke i 
Nordvestjylland. Der var storm-
styrke i vindstødene langs hele den 
jyske vestkyst og vindstød af orkan-
styrke i Nordvestjylland.

Ved redaktionens slutning mang-
lede en del oplysninger fra DMI, og 
tabellen er derfor ikke fuldstændig.

Kilde: www.dmi.dk

Periode Sept. Aug.

Målt Nor-
mal Målt

Temperatur, gr.

Middel 14,1 12,7 15,6
Absolut minimum -0,8 -1,2 2,9
Absolut maximum 27,0 24,5 29,5
Antal frostdøgn 0,2 0,0

Nedbør, mm

Nordjylland 71 64
Midt- og Vestjylland 86 66
Østjylland 70 66
Syd- og Sønderjylland 86 72
Fyn 59 61
V-, S-Sjælland, Lol-Fal 56 62
Kbh., Nordsjælland 60 67
Bornholm 61 53
Landsgennemsnit 81 73 66

Vindstyrke, m/s 

Middel 5,8 5,3
Højeste vindstød 34,6

Antal graddage 128 43

Antal soltimer 135 128 196
 

Skovbrugets Indkøbsguide 2019
Skovbrugets Indkøbsguide er landets eneste leverandørregister inden 
for skovbruget. Indkøbsguiden er i A5-format og rummer oplysninger 
om virksomheder, leverandører og organisationer.

Indkøbsguiden er en uundværlig opslagsbog, når der skal findes leve-
randører til skovbruget. Den udkommer med Skoven 11/2018 og findes 
også som netversion

Tilmelding til Indkøbsguiden 2019 er udsendt på mail mandag den 8. 
september. Skulle du havde overset den i din indbakke eller ikke mod-
taget den – og ønsker du at være med – så kontakt Liselotte Nissen på 
LLN@skovforeningen.dk eller på 3378 5215 inden den 30. oktober 2018.

Det er gratis at være med hvis du kun 
ønsker at være optaget med dine 
stamoplysninger: navn, adresse,
 telefon og e-mail.

Dansk Skovforening

Skovbrugets
Indkøbsguide
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Magasinpost (SMP)

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

 Quercus robur

Carpinus betulus

Crataegus laevigata

Euonymus europaeus

M
alus sylvestris 

Pinus sylvestris... 

Ring Forstplant  2140 3021  

forstplant@
forstplant.dk
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