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Skovkonference 410
Skovkonferencen på Christiansborg 
havde tema om skov og klima. Om-
tale af indlæg fra to ministre og en 
debat med tre ordførere.

Fremme af træ i byggeriet 412
Træ i byggeriet er godt 
for klima 415
Biomassen i fjernvarmen 416
Tre indlæg fra skovkonferencen. Træ 
som byggemateriale møder mange 
fordomme, og de afvises en for en. 
Energiforbruget til at opføre et træ-
hus er mindre end beton og stål. 
Biomassens rolle i fjernvarmen. Nye 
politiske beslutninger kan presse 
biomasse tilbage.

Største træhus er et hotel 418
Danmarks største træhus er snart 
færdigt. Det er et hotel i København 
med 208 værelser. Træ er valgt fordi 
byggearbejdet går hurtigere, og man 
kan spare energi. Alle flader af træ 
dækkes til i den færdige bygning.

Nyheder fra Agromek 422
Messen for landbrugsmaskiner viser 
nyheder inden for bl.a. dæktryksmå-
ler, lågeåbner, færist, træfyr, hydrau-
likslange og elektrisk flishugger.

Rette tid og rette kvalitet 426
Interview med to planteskoleejere, 
Peter Ladegård og Jan Olsen. Om 
valg af herkomster og kontrol, ud-
vikling i branchen, udenlandske 
planteskoler, valg af træarter, dæk-
rodsplanter og automatisering.

Klimabidrag fra skove 430
Debatindlæg fra 6 forskere.  
Skovene kan både være lager af CO2 
og levere produkter. Det tager lang 
tid at opbygge et lager, og der er et 
maksimum. Den bedste anvendelse 
af skovene er at udnytte træet til 
energi og materialer.

Forædling og asketoptørre 433
Der er gjort gode fremskridt med 
forædling af ask for at undgå angreb 
af svampesygdom. Arbejdet har 
givet erfaringer der kan bruges i an-
dre lignende situationer.

INDHOLD 

Vildledt af biomasse 439
Biomasse til energi er ikke bæredygtigt.

Urørt skov og CO2 440
Urørt skov gavner ikke klima

Biomasse backup for 
vindenergi 442
Flis er CO2 neutralt brændsel.

Tørke og grøfter i 
bøgeafdelinger 443
Afvanding gavner sundhed.

Kort nyt
Overskud hos P.A. Savværk 437
3000 ha bynær skov 438
Overskud hos Herskind 438

Junckers solgt 441
Bøger sælges  444
Flis til Helsingør varmeværk 444
Færre i grønne organisationer 445
Klima er vigtigste miljøemne 445
Sveriges højest træ 446
Overskud hos Davinde 447
Klimastatistik oktober 447
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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 

   





 

 
 

LYSTRUPLUND – HADSUND

Evald@evaldborup.dk . CVR 14280642

Superflot luksuøs bolig i 2 plan, 290 kvm. Blandet skov- og land-
brug, med bl.a. nordmannsgran, nobilis og masurbirk, marker i 
omdrift, skøn natur og en god jagt. Gode driftsbygninger samt 
selvstændig lejlighed. Suveræn ejendom med mange anvendelses- 
muligheder. Kan erhverves med 21,6 ha jord kr. 6.490.000 eller 
mindre jord f.eks. 6 ha kr. 4.995.000.

Se mere hos evaldborup.dk  
– kontakt os på tlf. 9682 2040

Skovskolen 
Ny organisation

Skovskolen må imødese et under-
skud på 5,7 mio. kr om året i de 
kommende år ud af en omsætning 
på 65 mio. kr. Derfor sker der nu en 
tilpasning af driften.

Rasmus Brodersen får ansvar 
for alle uddannelser, og Susanne 
Ogstrup er fratrådt sin stilling. 
Videncenter for Park og Landskab 
nedlægges, og i slutningen af no-
vember vil en række medarbejdere 
blive afskediget.

Årsagen er mindre aktivitet på 
uddannelsen til skov- og naturtek-
niker som i 2016 stod for næsten 
40% af skolens indtægter. Undervis-
ningsministeren besluttede i 2017 
at nye elever skal have en praktik-
plads før uddannelsens start. Det 
har medført at optaget er faldet fra 
120-150 elever om året til 45 elever 
i 2018. Skovskolen får dog en skole-
praktikkvote på 50 i 2019, men der 
bliver tale om en permanent ned-
gang i aktiviteten
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LEDER

Retningen er fornuftig

Danmarks har fået en ny politisk plan for skovene -  
Danmarks nationale skovprogram. 

Miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen, 
præsenterede planen på skovkonferencen i oktober. Den 
bæres af en vision om et skovareal i vækst med sunde 
og robuste skove, med plads til forskellighed og med 
gode muligheder for at producere bæredygtigt træ og 
skabe arbejdspladser.

Skovprogrammet sætter langsigtede mål for en flersi-
dig og bæredygtig udvikling og drift af Danmarks skove, 
som leverer svaret på mange behov i det moderne 
samfund. Særlig vigtig er programmets anerkendelse 
af både nye og eksisterende skoves mulighed for at 
bidrage væsentligt til den grønne omstilling, til opfyldel-
sen af FN’s verdensmål og til opfyldelsen af Parisaftalen 
og det danske mål om en netto nuludledning af CO2 i 
2050.

Programmets gode balance mellem produktion, be-
nyttelse og beskyttelse er fastholdt, og aktiv bæredygtig 
drift af skovene anerkendes som det bærende grundlag. 
Det indeholder beskrivelser af fremtidens store behov 
for træressoucen og anerkender skovenes potentiale til 
at bidrage til klimaløsninger gennem optag og lagring af 
CO2 og træanvendelse. 

Handlingerne er få
Jakob Ellemann-Jensen lagde i sin præsentation ikke 
skjul på, at programmets handlinger er utilstrækkelige 
til at nå målene. Alene de allerede vedtagne politiske 
handlinger er beskrevet. Programmet er en ramme som 
skal udfyldes af handlinger i de kommende år. 

Med udgangspunkt i de mange forslag fra skovenes 
ejere og skovbrugets praktikere, der blev fremført på 
skovkredsmøderne og åbne workshops, vil vi præsen-
tere konkrete forslag til politikere og embedsmænd. 
Den første opgave bliver at få skovenes store potentiale 
i en klimasammenhæng solidt forankret i regeringens 
klimaplan.

Skovrådet har fået som særlig opgave at følge udvik-
lingen og løbende komme med råd og ideer til opfølg-
ning. Vi glæder os til at bidrage til at rådet får en aktiv 
rolle med at levere brugbare anbefalinger til ministeren 
om at skabe gode vilkår for at eje skov og drive et ak-
tivt skovbrug.

Få men vigtige ændringer
Programmet ligner i grove træk udkastet fra høringen 
i foråret. Også dengang udtrykte vi tilfredshed med 
mange af programmets strategiske pejlemærker. Yderli-
gere understreger programmet at der skal skabes gode 
vilkår for skovenes produktion:

-  Pejlemærket ”Klare rammevilkår for produktion af 
træ og andre goder” ændres til ”Gode og klare ramme-
vilkår for bæredygtig produktion af træ og andre go-
der”.

-  Der er medtaget flere handlinger om forskningen 
inden for skovbrugsområdet. Fx at der skal leveres 
forskning, udvikling og praksisnær rådgivning om klima-
tilpasset frø og plantemateriale, klimatilpassede kultur- 
og skovdyrkningsmodeller, og om potentialet for at øge 
optag og lagring af kulstof.

Vigtigt politisk grundlag
Programmet bliver et vigtigt politisk redskab, når poli-
tiske forslag og love fra andre områder risikerer at på-
virke skovene og skovbruget i en ugunstig retning. Med 
skovprogrammet ser vi frem til en bedre sammenhæng 
med andre politikområder så Danmark får en robust og 
samlet skovpolitik.

Niels Reventlow / Jan Søndergaard

i ny politisk plan for skovene

Miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen over-
rækker Danmarks nationale skovprogram til formanden 
for Dansk Skovforening, Niels Reventlow.
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Skovkonference om 
skov og klima

Tema for årets skovkonfe-
rence på Christiansborg var 
”Skovenes og skovbrugets bi-
drag til Danmarks klimaplan”.

Skovene kan bidrage til at 
løse Danmarks klimaforplig-
tigelse ved at levere mate-
rialer til byggesektoren og 
energi i form af varme, el 
og brændstof.

Den 11. oktober var Christiansborg 
igen rammen om den årlige Skov-
konference, som var arrangeret af 
Hans Chr. Schmidt fra Venstre og 
Dansk Skovforening. 

Der var 9 faglige indlæg om 
emner som skovenes muligheder 
for at binde kulstof, brug af træ i 
byggeriet, brændstof lavet af træ, 
biomasse i fjernvarmen, Danmarks 
klimaregnskab, skovdyrkning og 
træproduktion, og motivation af 
skovejerne til bæredygtig skovdrift. 
Nogle af foredragene omtales i dette 
nummer af Skoven, flere følger i næ-
ste nummer.

Miljø- og fødevareministeren
Miljø- og fødevareminister Jakob El-
lemann-Jensen indledte konferencen:

- Vi skal passe på vores skove, 
for de rummer en enestående natur. 
Skovene er også et trygt sted hvor 
vi kan søge tilflugt fra stress og 
aftaler når vi går en tur. De er gode 
for vores klode, og derfor skal vi 
have flere af dem. 

Herefter præsenterede Jakob 
Ellemann-Jensen det nye nationale 
skovprogram. 

- Den første udgave stammer helt 
tilbage fra 2002, og siden da har vi 
fået en række internationale aftaler, 
bl.a. Paris-aftalen. Det ny skovpro-
gram, som jeg fremlægger her i 
dag, indeholder pejlemærker for 
hvordan vi både bruger og beskyt-
ter skovene. 

- Skovene bidrager til at opfylde 
både regeringens klimaplan og FN ś 
verdensmål. Fra dansk side har vi et 
mål om at være CO2 neutrale inden 
2050. Giv mig gerne input så vi får 
sat konkrete mål for opfyldelsen af 
skovprogrammet. Jeg beder også lø-
bende Skovrådet om at komme med 
gode ideer.

- Træerne er en stærk modspiller 
ved at kunne lagre CO2. Derfor vil 
regeringen holde fast ved målet om 
20-25% skov inden år 2100. Det skal 
være sunde og robuste skove. Men 
træerne vokser langsomt, så vi skal 
være tidligt ude hvis træerne skal 
yde et væsentligt bidrag.

- En vigtig del af skovprogrammet 
er udlæg af urørt skov for at sikre 
biodiversiteten. I den øvrige del af 
skovene skal naturhensyn være en 
vigtig del af bæredygtig skovdrift.

Energiministeren
Senere på dagen kom energi-, for-
synings- og klimaministgere Lars 
Christian Lilleholt forbi:

- Regeringen har et mål om at 
hele elforbruget i 2030 skal dækkes 
af vedvarende energi, og det opnås 
ved at udfase kul i de store værker. 
Uden biomasse var vi ikke nået så 
langt som vi er i dag, og vi ville ikke 
kunne nå målet i 2030. Skov og bio-
masse er helt centralt for hvordan 
vi når klimamål, varmepumper er 
ikke den eneste løsning.

- Træ har stor betydning i kraft-
værker fordi det giver forsynings-
sikkerhed, når solen ikke skinner 
eller vinden ikke blæser. Det kræver 
bæredygtig biomasse, og jeg vil 
opfordre jer til at synliggøre denne 
positive egenskab meget mere end 
i dag. 

- Venstrefløjen synes at være 
mest optaget af at udfase biomasse 
– de har nærmest en fobi over for 
biomasse i de decentrale værker.

- Det vil kræve en fortsat stor 
indsats at nå vores egne mål i 
2030 om at vedvarende energi skal 
dække 55% af det samlede energi-
forbrug.

Alle pladser var optaget ved konferencen, og det var ikke muligt at skaffe 
plads til alle interesserede.

SKOVEN 11 2018
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- Det er ikke nok at nedsætte ud-
slippet af CO2, vi må også fjerne no-
get af det vi allerede har sluppet ud. 
Derfor holder vi snart en konference 
om hvilke metoder der findes til at 
fjerne CO2 fra atmosfæren. Vi vil af-
sætte 100 mio. kr til en nærmere un-
dersøgelse. Regeringens klimaudspil 
nævner øget kulstoflagring i skov, 
og en anden mulighed er at lagre 
CO2 i træbyggeri.

Politisk debat
Konferencen sluttede med en po-
litisk debat med tre ordførere fra 
Miljø- og Fødevareudvalget: Pia 
Adelsteen fra Dansk Folkeparti 
(som også er formand for udvalget), 
Bjarne Laustsen fra Socialdemokra-
tiet og Erling Bonnesen fra Ven-
stre. Her bringes nogle replikker 
fra debatten:

Erling Bonnesen: I 1807 plantede 
vi skov til flåden, men nu skal vi 
bruge træ til andre formål. Vi skal 
have mere skovrejsning, og målet 
er at skov dækker 20-25% af landets 
areal, der er ingen som har indven-
dinger mod det.

Skovene skal opfylde mange for-
mål, herunder træproduktion, de 
skal være et sted hvor man kan gå 
og cykle, og vi skal styrke biodiver-
siteten bl.a. ved at udlægge urørt 
skov. Når vi træffer beslutninger er 
det vigtigt at vide hvordan vi får 
mest muligt for pengene.

Pia Adelsteen: Der er et problem 
med beskyttelseslinjer omkring 
fortidsminder. Man må ikke plante 
juletræer inden for 100 m fra for-
tidsminder – hvorimod landbrug er 
OK, og området må gerne springe 
i skov. Jeg kender eksempler på at 
det medfører en betydelig begræns-
ning i en lodsejers muligheder for at 
anvende jorden.

Bjarne Laustsen: Der har været 
gennemført en kortlægning af natur-
værdier i statens skove. Jeg mener 
det er forkert at man stoppede da 
man nåede til de private skove.

Pia Adelsteen: Det er godt vi har 
fået kortlagt naturværdier i statens 
skove, men jeg mener ikke vi skal 
lave en tilsvarende kortlægning i 
private skove. 

Erling Bonnesen: Vi giver nu til-
skud til at få lavet en jordfordeling 
inden for landbruget. Formålet er 
at tage lavbundsarealer ud af drift, 
og nogle af disse kan måske blive 
til skov. 

Bjarne Laustsen: Når vi planter 
mere skov skal der også udlægges 
mere urørt skov – i hvert fald lidt 
mere.

Erling Bonnesen: Frivillighed er et 
vigtigt princip som skal være grund-
laget for politiske beslutninger. Vi 
sætter penge af til bestemte formål, 
og jordejeren kan herefter bestemme 
om det kan betale sig for ham. 

Pia Adelsteen: Der er byggelinjer 
omkring skov, så man ikke må bygge 
inden for 300 m. Jeg mener vi skal 
fjerne sådanne rigide byggelinjer.

Driftsbygninger står flere steder 
og forfalder selvom man ikke har 
tænkt sig at bruge dem mere. Det 
gør man for at kunne bevare byg-
geretten, og derfor bør man kunne 
nedrive bygninger men bevare mu-
ligheden for at bygge nyt mange år 
senere.

sf

Politisk debat mellem tre ordførere fra Miljø- og Fødevareudvalget: Erling Bon-
nesen fra Venstre, Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti, og Bjarne Laustsen fra 
Socialdemokratiet. Stående til venstre Hans Chr. Schmidt, som var med til at 
arrangere konferencen.

Næste år arrangerer Dansk Skovforening en skovpolitisk åbningsdebat den  
10. oktober 2019, også på Christiansborg. Reservér datoen.

Alle oplæggene fra skovkonferencen kan ses på hjemmesiden,  
www.skovforeningen.dk > Nyheder > 12. oktober 2018.

Miljø- og fødevareminister Jacob 
Ellemann-Jensen præsenterer rege-
ringens nye nationale skovprogram.

Energi-, forsynings- og klimaminister 
Lars Lilleholt understregede at træ har 
stor betydning i elproduktionen ved 
at sikre forsyningen når vinden ikke 
blæser.
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Baseret på foredrag af  
Lone Wiggers, Partner, Arkitekt 

MAA MNAL, C.F. Møller

C.F. Møller arkitekter har 
bygget mange træhuse – 
men kun i udlandet. 

I Danmark er der mange 
fordomme om at træ i byg-
geri giver problemer med 
hensyn til brand, fugt, lyd, 
økonomi og arkitektur.

Fordommene afvises én 
for én. Der gives anvisnin-
ger for hvordan man kan 
fremskaffe den nødvendige 

viden og indføre tekniske 
regler der svarer til uden-
landske erfaringer.

C.F. Møller er et af de store arkitekt-
firmaer, og de har i de senere år op-
ført mange huse med træ. Firmaet 
har en dagsorden om at gavne bæ-
redygtighed – træ kan bruges, gen-
bruges og til sidst nyttiggøres når 
det skal bortskaffes. Og træ er som 
byggemateriale godt for klimaet. 

C.F. Møller har da også gen-
nemført en række projekter med 
træ i udlandet. Eksempelvis i Vä-
sterås hvor der i år færdiggøres 
en boligejendom på 7.500 m2. Fire 
håndværkere byggede råhuset, de 
brugte 3 dage på at montere en 

etage, man kunne arbejde med en 
høj præcision med tolerancer på 
1-2 mm, og de mekaniske samlinger 
blev udført med skruer.

Huset er udformet med lodret 
brand- og lydskel. Der er fire lejlig-
heder pr etage med lejlighedsskel 
opbygget som CLT-dobbeltvæg, og 
der er CLT-etagedæk fra væg til 
væg. Elevatorskakten er også udfor-
met i CLT plader. 

(CLT står for krydslamineret tøm-
mer. Det er træplader opbygget af 
typisk 3-7 lag af brædder der er lagt 
skiftevis vinkelret på hinanden. De 
kan optage kræfter i to retninger og 
kan dermed erstatte bl.a. betonplader).

Træpladerne giver en række for-
dele. De kan opbygges som færdige 

I Västerås i Sydsverige opføres et træbyggeri på 7.500 m2 som er færdigt i år.

Hvordan fremmer vi bedst 
brugen af træ i byggeriet
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elementer på fabrik, transporten 
er lettere, fordi vægten er lavere 
og pladerne kan lægges ned på 
lastbilen. Betonelementer er meget 
tungere og skal stå op. Det er nemt 
at forberede installationer idet man 
på elementfabrikken kan lave CNC 
styrede fræsninger i pladerne.

Danske fordomme
Der bygges livligt med træ i udlan-
det. Men i Danmark er der barrierer, 
som gør at vi ikke kan følge med 
træbyggeriet i fx Norge, Sverige og 
England. Vi har behov for at fjerne 
fordomme og at politikerne ændrer 
regler. 

Brand
Den gængse opfattelse er at ”træ-
huse er brandfarlige”. Status i dag 
er at brandreglerne forskelsbehand-
ler træ i forhold til beton og stål: 
”Hvorfor skal et byggeri i træ kunne 
sikres til at blive stående i 120 mi-
nutter, når kravet til et byggeri i 
beton kun er 60 minutter?” 

Vi har i Danmark været vant til at 
bygge i sten (mursten, beton) osv. i 
mange år og kender disse materia-
ler. Derfor forlanges i dag fire gange 
mere dokumentation om træhuse 
frem for betonhuse. 

Anbefaling er derfor at udarbejde 
en ny brandsikkerhedsvejledning for 
træbyggeri. I denne vejledning skal:
-  Sikkerhedsniveauet for massiv-

træskonstruktioner fastlægges 
ligestillet med andre konstrukti-
onsformer.

-  Der skal indføres sammenligne-
lige regler/komparative krav for 
brand(belastnings)-beregning. 

-  Vejledningen skal tage højde for 
hybride konstruktionsformer samt 
særskilt adressere beklædningstræ 
og frie (åbne) træoverflader. 

Hybride konstruktioner kan være 
en kombination af træ og beton som 
kan anvendes i meget høje træhuse. 
Det er således anvendt i Mjøstårnet 
i Norge hvor der er brug for mere 
vægt i huset, idet træ som materiale 
er ret let (se Skoven 10/18).

Aktører til denne opgave: DBI 
(Dansk Brand- og sikringsteknisk In-
stitut), brandinspektører i de 5 store 
kommuner, TI (Teknologisk Institut), 
konsulenter og eksperter.

Fugt
Den gængse opfattelse er at ”det 
er fugtigt i Danmark, og træhuse 
rådner”. Status i dag er at der byg-

ges træhuse i vådere og dårligere 
klimaer end Danmarks – fx Norges 
vestkyst. 

Skader fra vand kan undgås ved 
at have styr på byggeprocessen,  
fx ved overdækning af bygge- 
pladsen, og ved at træelementerne 
er beskyttet mod udeklimaet med 
en regnskærm.

Anbefalingerne går på at:
-  Der udarbejdes en ny logistikvej-

ledning omkring håndtering af 
træelementer på byggepladsen.

-  Vejledningen skal indeholde 
rådgivning om montage, efter-
ventilering og eftertætning af 
CLT-elementbyggeri generelt samt 
om byggelogistik for træbyggeri, 
modtagekontrol, rækkefølger i 
(pakning og) udpakning, overdæk-
ning og opbevaring af elementer, 
tidsbegrænsning for opbevaring, 
udtørring og afslibning af monteret 
byggeri mm.

Man kan eksempelvis sørge for at 
bygge i lodrette sektioner der hur-
tigt kan lukkes.

- Det digitaliserede byggeri – VDC 
simuleringer af byggeprocesser – 
skal anvendes til udarbejdelse af 
byggeriets planlægning og styring. 
Hele byggeprocessen kan gennem-
spilles inden så man i god tid kan 
opdage kritiske tidspunkter.

Aktører kan være: SBI (Statens 
Byggeforskningsinstitut), TI, Dansk 
Byggeri.

Lyd
Den gængse opfattelse er at ”naboer 
larmer alt for meget i træhuse”. Sta-
tus i dag er at der i udlandet bruges 
veldokumenterede løsninger som 
mere end overholder lovkravene. 

Anbefalingen er at der udarbejdes:
-  Ny lydvejledning / eksempelsam-

ling til CLT-byggeri. Eksempel-
samlingen skal give inspiration til 
byggetekniske løsninger, der kan 
overholde krav til flanke-, trans-
missions- og trinlydsdæmpning, 
og som kan tilpasses det enkelte/ 
individuelle byggeri. 

-  Nuværende, opførte danske træ-
bygninger eftermåles, og data bru-
ges i eksempelsamlingen. Desuden 
henvises til internationale løsnin-
ger (Sverige: ”KL-normbogen”, 
Østrig, Tyskland, England).

Aktører: DTU (Danmarks Tekniske 
Universitet), eksperter og konsulen-
ter (fx: Jens Holger Rindel på DTU, 
ekspert i bygningsakustik og lyd-
isolering i konstruktioner).

Økonomi
Den gængse opfattelse er at  
”træhuse koster alt for meget, og 
risikoen er for stor”. Status i dag 
er at besparelser i byggetiden  
reducerer omkostninger til kapital 
og finansiering. Denne reduktion 
udligner de ekstra omkostninger 

C.F. Møller vandt i 2013 en konkur-
rence om at bygge et træhus i 34 eta-
ger i Stockholm for Sveriges største 
boligforening.

Væg- og etagedæk af CLT elementer. 
Øverst ses hvordan det er opbygget 
af brædder der ligger vinkelret på 
hinanden.
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ved træhuse som derfor er konkur-
rencedygtige.

En analyse fra Trondheim viser 
at CLT elementbyggeri er omkring 
3 måneder hurtigere end tilsva-
rende betonelementbyggeri. Et CLT 
element koster i dag lige så meget 
som et betonelement. Men mindre 
kraner og fundamenter samt hurti-
gere montage reducerer byggetiden 
markant.

Vi mangler viden om træbygeri fordi 
der opføres for lidt. Anbefalingerne 
er derfor at:
-  Der indsamles og analyseres erfa-

ringer fra konkrete byggerier.
-  Forsikringsselskaber inddrages for 

at arbejde med afdækning af CLT-
byggeriets risikoprofil og mulige 
forsikringsdækning.

-  Dansk Byggeri arbejder med at 
prissætte selve montagen af CLT-
elementer. (Pt. prises montagen 
som om det var betonelementer).

-  Danske skovejere tilbyder at levere 
træ til produktion af CLT elementer 
(fx i Sverige – Södra har lavet et 
anlæg i Sydsverige, og endnu et er 
på vej).

-  Der indføres maximumkrav for 
CO2-udledning fra nybyggeri som 
krav til byggetilladelse i Bygnings-
reglement (tillæg til BR 18).

-  Der investeres i et CLT-anlæg i 
Danmark. 

Aktører: Dansk Byggeri, Regeringen, 
byggeriets organisationer, fonde m.fl.

Arkitektur
Den gængse opfattelse er at ”træ-
huse ligner norske skihytter”. Status 
i dag er at træbyggeri spiller en 
vigtig rolle i en nyfortolkning af 
bygningskultur, byfortætning og 
transformation”.

Anbefalinger er at
-  Der udskrives arkitektkonkurren-

cer for udvikling af nye arkitek-
tursprog for både simpelt og mere 
komplekst byggeri, der involverer 
massivtræskonstruktioner (CLT og 
Limtræ). Der skal være fokus på 
indeklima, tektonik og æstetik. 
Tidligere gik det offentlige foran 
og lavede demonstrationsbyggerier 
der kunne inspirere og skabe viden.

-  Arkitekter udarbejder katalog for 
arkitektoniske løsninger af CLT-
bygningsdele, såsom vægge, lof-
ter, gulve, samlinger af gulv/væg, 
væg/loft mm. i forhold til brand, 
lyd og installationsføringer i CLT-
byggeri. 

-  CLT ś byggetekniske muligheder 
udnyttes arkitektonisk. Trækon-
struktioner kan således udkrages 
uden problemer med kuldebroer. 

(Udkragning betyder at en byg-
ningsdel ender uden for den 
yderste understøtning og således 
ender frit).

-  Der udvikles nye facadeløsninger 
for sikring mod lodret 
brandsmitte.

-  Der opføres et demo-/forsøgsbyg-
geri i 1:1 hvor alle CLT udfordringer 
testes og dataopsamles.

Aktører: Arkitektforeningen, Fonde, 
Offentlige udbydere m.fl.

Fotos: C. F. Møller Arkitekter 

”Træhuse ligner norske skihytter” – eller gør de?

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.

SKOVKONFERENCE
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Er træ i byggeriet
godt for klimaet? 

Baseret på foredrag af  
seniorforsker Harpa Birgisdottir, 
Statens Byggeforskningsinstitut

Energiforbruget til opfø-
relse og nedrivning af selve 
bygningen er ved at være 
større end energiforbruget 
til driften af bygningen 
over 120 år.

Der er derfor behov for 
nye metoder til at reducere 
CO2 udslip fra bygningen. 
Og her vikl anvendelse af 
træ være et meget effektivt 
middel.

Bygninger er en væsentlig del af 
vores liv, for vi opholder os 90% af 
tiden i bygninger. Men bygninger 
udgør også en væsentlig miljø-
belastning.

I Europa står bygninger for 40% 
af materialeforbruget, 40% af energi-
forbruget, 33% af vandforbruget, og 
20-35% af de væsentligste skader på 
miljøet. Og i Danmark står byggeriet 
for 30% af den samlede affalds-
mængde og 5% af bruttonational-
produktet.

Energiforbruget til drift af byg-
ninger er reduceret markant. I 1961 
var det oppe på 360 kWh pr. m2, og 
i 2015 var det helt nede på 40. Det 
skyldes bedre isolering af vægge, 
tag, vinduer osv., bedre ventilation, 
nye former for belysning, tættere 
konstruktioner og meget andet. 

Men vi har overset forbruget 
indlejret i selve bygningen. Derfor 
er der behov for at se på hele byg-
ningens livscyklus over 120 år, lige 
fra produktion af byggematerialer, 
transport af varer og installation, 
brugsfasen med vedligehold, reno-
vering og især forbrug af energi 
og vand, over nedrivning og be-

handling af affald samt til sidst 
muligheder for genvinding og gen-
anvendelse. 

Træhuse halverer udslip
Byggefasen står for lidt over halv-
delen af bygningens samlede ener-
giforbrug. Her viser beregninger at 
træbyggeri kan reducere CO2-udled-
ningen med op til 50%. 

Figur 1 viser nogle eksempler på 
CO2-udledningen i forskellige former 
for boliger, baseret på nye danske 
studer for bygningens livscyklus. 

Parcelhuset af mursten ligger 
højest. Man kommer længere ned 
med et tungt etagebyggeri (dvs. 
med beton). Men det absolut laveste 
er etagebyggeriet i træ hvor udslip-
pet er det halve af parcelhuset i 
mursten. Tilsvarende resultater er 
i øvrigt også set i nylige svenske 
studier.

Udslippet fra driften er næsten 
den samme for alle tre huse, det er 
byggefasen der står for det meste af 
forskellen. Der er derfor behov for 
designstrategier som nedbringer de 
indlejrede drivhusgasser. Der kan 
nævnes mere end en halv snes 
muligheder, men en af de centrale 
er brug af træ.

Hvis træ anvendes i de bærende 
konstruktioner viser engelske studer 
at de indlejrede drivhusgasser ned-
bringes med 30-39% sammenlignet 
med murværk, stål eller beton. 
Svenske studier viser tilsvarende 
en reduktion på 27-77% i forhold til 
beton.

Hvis træ anvendes i facader viser 
engelske studier at indlejrede drivhus-
gasser nedbringes med 24% i forhold 
til murværk. Svenske studier viser en 
reduktion på 15% i forhold til beton.

Så hvis man spørger om træ i 
byggeriet er godt for klimaet, så er 
svaret ja. Men resultaterne afhænger 
af de enkelte byggerier og bygge- 
metoder. Der er behov for mere 
konkrete eksempler der kan belyse 
mulighederne mere indgående.

Bæredygtighedsklasse
Konklusionen er altså at i kraft af 
isolering mv. er det lykkedes at re-
ducere energiforbruget i driften af 
nye danske bygninger markant. Det 
betyder omvendt at energiforbrug 
og CO2 udslip fra selve bygningen er 
ved at få større betydning end hele 
driften over 120 år.

Derfor har både bygge- og 
energibranchen og Statens Bygge-
forskningsintitut (SBi) foreslået, at 
bygningsreglementets nuværende 
energiklasser suppleres med krav til 
bygningers samlede energiforbrug 
og miljøpåvirkning inklusive mate-
rialer, opførelse og nedrivning. 

Der er foreslået betegnelser som 
bæredygtighedsklasser eller livs-
cyklusanalyse-klasser.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
er ved at undersøge, om der kan 
udarbejdes en enkel, billig og let 
tilgængelig frivillig bæredygtigheds-
klasse hvor branchen kan få en vej-
ledning i hvordan byggematerialer 
anvendes mest effektivt.

Nye danske studier for bygningens livscyklus

0 2 4 6 8 10

Parcel mur

Etage-tung

Etage-træ

Kontor-let 1

Kontor-let 2

Kontor-tung

Bygning

Drift

kg CO2/m2/år

Bolig
120 år

Kontor
80 år

SBi rapport 08:2017

1,81 

2,85 

3,72

ca. 50% reduktion

Figur 1. CO2 udledning i kg/m2/år til opførelse og nedrivning af bygningen 
(blå) og drift (rød) for forskellige typer bygning.
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Biomassen
i fjernvarmen

Baseret på indlæg af  
adm. direktør Kim Mortensen, 

Dansk Fjernvarme

Artiklen gengiver indlægget på 
konferencen samt begivenheder der 
er indtruffet efter afholdelse af konfe-
rencen. Red.

1,7 mio. husstande har 
fjernvarme. Lige over halv-
delen af energien kommer 
fra biomasse.

Mange mindre værker bli-
ver presset fra årsskiftet når 
grundbeløbet bortfalder. 

Først nogle nøgletal for fjernvarmen 
2018: 

1,7 mio. husstande har fjern-
varme. De sidste fem år er der kom-
met 20.000 nye fjernvarmekunder 
om året. De seneste fire år har for-
brugerne oplevet et samlet prisfald 
på 14% på varmen.

60% af fjernvarmeleveringen sker 
i de 20 største byer. 

53% af fjernvarmen er nu grøn, 
62% med bioandel af affald.

84% af fjernvarmeselskaberne er 
forbrugerejede, 12% er kommunalt 
ejede, og 4% er kommercielle selska-
ber eller boligforeninger. 

Der er ca. 400 medlemmer af 
Dansk Fjernvarme, og de leverer  
99% af fjernvarmen.

Mange brændsler
Vi har altså en meget stor fjernvar-
mesektor i Danmark. Fjernvarme er 
en meget fleksibel teknologi fordi 
den giver så mange muligheder, 
bl.a. for at skifte mellem forskellige 
brændsler.

Forbruget af biomasse er helt do-
mineret af træpiller og flis, se fig 1. 
De tre største værker står for 87% af 
træpilleforbruget. Det er helt over-
vejende Ørsteds kraftvarmeværker. 

Ser vi på flis alene, så står fire 
store værker for 39% af flisforbru-
get, men der er mange små forbru-
gere af flis, se fig 2.

Det samlede energiforbrug til el 
og varme er opdelt på mange for-
skellige brændsler. Biomasse står 
for 24%, og hertil kan lægges 2% 
biogas og 8% bionedbrydeligt affald 
(især husholdningsaffald). Forskel-
ligt biologisk materiale står altså for 
34%. Se fig. 3. 

De fleste fjernvarmeværker leverer 
imidlertid udelukkende varme, se fig. 
4. Biomassen udgør 39% af forbruget, 
biogas 2% og bionedbrydeligt affald 
11%, altså i alt 52% biologisk materi-
ale. Men det fremgår at der er stadig 
en betydelig andel fossile brændsler 
i form af kul og naturgas.

Biomassens andel er vokset støt 
og roligt over årene, men det går 
langsomt med at nedbringe andelen 
af kul og naturgas.

Grundbeløbets bortfald
Det store debatemne for mange 
mindre fjernvarmeværker er at 
grundbeløbet bortfalder 1. januar 
2019. 100 fjernvarmeselskaber kan 
imødese priser over 18.000 kr, når 
dette tilskud fra staten bortfalder, 
og problemet er størst i de mindre 
samfund i provinsen.

Det drejer sig om 140.000 hus-
stande, svarende til 8% af fjern-
varmeforbrugerne, der skal betale 
mere. Hovedparten skal betale mel-
lem 2.000 og 4.000 kr mere om året, 
men 8.000 husstande får en stigning 
på næsten 10.000 kr om året. 

Det skal tages i betragtning at 
priserne generelt er faldet 14% de 

Fig. 1. Fordeling af biomasse i fjern-
varmen.

Fig.2. Flisforbrug opdelt på fire stør-
relser af varmeværker. Øverst ses 
mængderne, nederst antal værker i 
de forskellige grupper.
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seneste fire år, men en del værker 
må hæve prisen betydeligt mere 
end det prisfald der har været de 
senere år.

Hvad er grundbeløbet
Grundbeløbet var et tilskud der 
skulle sikre at de værker som leverer 
både varme og el kunne stå standby 
med elproduktionen. De skulle så 
levere når der ikke blev produceret 
nok strøm fra vind og sol. 

Grundbeløbet blev indført i 2004 
i forbindelse med liberalisering af 
elmarkedet. Det var tidsbegrænset, 
og det kan ikke forlænges på grund 
af EU’s nye regler for statsstøtte. 

Varmeværkerne blev i 2015 vars-
let om at tilskuddet forsvinder. 
Mange har derfor valgt at lægge om 
fra fyring med naturgas til flis eller 
halm. 

Nogle værker har været i stand 
til at undgå prisstigninger fordi de 
har sat penge til side eller har kun-
net effektivisere. Andre værker må 
hæve priserne betydeligt, bl.a. fordi 
deres nuværende anlæg ikke er ned-
skrevet.

Stiger prisen for meget vil en 
del forbrugere måske installere 
eldrevne varmepumper, flisfyr el-
ler brændeovne. Forbrugerne har 
stadig pligt til at være tilsluttet, 
men de bruger mindre fjernvarme. 
Det påvirker værkets økonomi så 
de øvrige kunder må betale endnu 
mere – og nogle værker risikerer at 
måtte lukke.

- Anvendelse af brændsler i fjern-
varmesektoren har været meget 
debatteret på det seneste, siger Kim 
Mortensen. Det er som om man 
skal være imod biomasse hvis man 
vil være rigtig grøn, det er næsten 
endnu værre end kul. 

- Nogle politikere har talt om et 
egentligt forbud mod biomasse i 
den decentrale opvarmning. Der 
har bredt sig en ”biomasseforskræk-
kelse” på Christiansborg, vel især 
hos Radikale, Alternativet og delvist 
SF.

- Hold ”Biomasseproportionerne” 
for øje. Den maksimale biomas-
seudbygning er begrænset og lille 
i forhold til biomasseanvendelse 
andre steder (dvs. kraftværkerne). 
De kunder der ender med at forlade 
et fjernvarmeværk med for høje pri-
ser må i mange tilfælde forventes at 
installere et individuelt biomassefyr 
(træpiller).

- Til politikerne: Uanset en vold-
som udbygning med varmepumper, 

så skal vi også bruge biomasse til 
back-up. Hold op med at rejse rundt 
og lave forbud mod at brænde bio-
masse af!

Varmepumper og biomasse
Der blev indgået et politisk forlig 
mellem alle Folketingets parter den 
25. oktober om at ophæve produk-
tionsbindingerne for de mindre 
fjernvarmeområder den 1. januar 
2019. Det drejer sig om 385 områder 
under 500 TJ.

I sommer indgik partierne Ener-
giaftalen hvor man lempede elvar-
meafgiften, så varmepumper bliver 
billigere. Den nye aftale ophæver 
brændselsbindingen til naturgas og 
kraftvarmekravet i de mindre om-
råder. 

Værker, der ønsker at investere i 
rene biomasseprojekter skal i en mid-
lertidig periode på 3 år både opfylde 
kravet om en positiv samfundsøko-
nomi og påvise en besparelse for var-

mekunderne på 1.500 kr. inkl. moms 
pr. år pr. standardhusstand i forhold 
til det næstbilligste alternativ. 

Hvis projektet indeholder såvel 
biomasse som varmepumpe skal 
man ikke opfylde det ekstra krav – 
men varmepumpen skal være størst.

Formålet er at understøtte omstil-
lingen til elbaseret varme – og at 
værkerne kun omstiller til biomasse, 
hvor det er nødvendigt for at under-
støtte grundbeløbets ophør.

Disse regler gælder ikke kun for 
etablering af helt nye anlæg. De om-
fatter også større investeringer i de 
eksisterende anlæg til flisfyring i de 
nævnte 385 forsyningsområder. 

Kilder: Pressemeddelelse fra 
Energi-, Forsynings- og Klimaministe-

riet 25.10.18 og nyheder fra Dansk 
Fjernvarme 25.10.18 og 26.10.18, 

www.altinget.dk 30.10.18, www.skov-
foreningen.dk 30.10.18

Fig. 3. Fordeling af brændsler til produktion af el og varme.

Fig. 4. Fordeling af brændsler til produktion af varme alene
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ANVENDELSE AF TRÆ

Danmarks største
træhus er et hotel

Et stort hotel er under op-
førelse i København. De 
fire etager med værelser er 
opbygget af træelementer 
både i vægge, lofter og 
gulve. 

Træelementerne giver  
fordele i forhold til beton- 
elementer, især i form af 
kortere byggetid og lettere 
håndtering.

Der opføres 50 hoteller 
af samme type over hele 
Europa.

Der har været snakket meget om 
at opføre etageboliger i massivtræ. 
Men nu er der et hotel på vej med 
208 værelser, og det bliver Dan-
marks klart største træhus. 

Grundplan med lobby, møderum 
og fitness er lavet i beton. Men de 
fire næste etager med værelserne 
er udelukkende lavet med CLT træ-
elementer (bortset fra trappe- og 
elevatortårne). Når hotellet indvies 
til foråret vil der ikke være synlige 
træoverflader, fordi alle flader med 
træ er skjult af forskellige former for 
beklædning.

Hotellet ligger i Sydhavnen i Kø-
benhavn, tæt på centrum og tæt på 
indfaldsveje. Det er på i alt 9.700 m2 
og henvender sig til ”young profes-
sionals” (samt til dem der tror de 
stadig er 29 år).

Hurtig og enkel montage
Vægge og etagedæk er fremstillet 
af rødgranplanker. Elementerne in-
deholder isolering, der er monteret 
vinduer, de er beklædt med gips-
plader hvor der er spartlet mellem 
gipspladerne, og der er lavet kabling 
til lamper og installationer. Så når 

de kommer til København skal de 
blot løftes på plads af en mobilkran.

En montør lægger et limlag ud på 
oversiden af det element som ele-

mentet skal stå på. Derpå styres ele-
mentet ned over de gevindstænger 
som er monteret på det underlig-
gende element. Hvis det kniber kan 

Et element består af facaden til to værelser – inklusive isolering og vinduer – 
og der står montører klar til at dirigere det på plads
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ANVENDELSE AF TRÆ

man med brækjern og løftestang 
lempe elementet på plads – træ har 
jo også en vis elasticitet.

Til hvert værelse hører et våd-
rumsmodul med bad og toilet som 
ligeledes er præfabrikeret. Nogle 
steder er der behov for at lave ud-
skæringer for at give håndværkerne 
adgang til samlingsbeslagene. Så er 
det nemt at skære ud i træpladen el-
ler gipspladen og lukke hullet igen.

Når væggene er rejst kommer 
der etagedæk ovenpå. Så kan hånd-
værkerne straks gå i gang med at 
fuge mellem elementerne og spartle, 
male og lægge gulv. 

Der skal monteres plader på 
facaden, og de får en perforeret 
overflade. Nogle steder sættes kar-
napper på for at få en variation i 
facadeudtrykket. Disse detaljer fast-
lægges dog først fast til sidst.

Hvorfor træ
Hotellet har en fin bæredygtig pro-
fil, fordi træ er en råvare der for-
nyes hele tiden ude i skoven. Frem-
stillingen af træelementer udleder 
betydeligt mindre CO2 end beton. 
Til hotellet anvendes 2.000 m3 CLT 
plader, og de gemmer 1,3 millioner 
kg CO2 i hele hotellets levetid. 

Det er nu ikke bæredygtighed, 
miljø eller æstetik der er baggrun-
den for valg af træ. Det er helt 
lavpraktiske forhold omkring kort 
opførelsestid og enkel montage.

Elementerne fremstilles meget 
rationelt på en fabrik, nærmest på 
samlebånd, og det foregår i en op-
varmet fabrikshal frem for på en 
kold byggeplads. 

Transporten er billigere fordi 
træelementerne vejer mindre end 
betonelementer, så der kan være 
flere elementer på lastbilen. Det er 
flade moduler som kan stables lig-
gende hvor betonelementer skal stå 
oprejst på ladet. 

Byggeprocessen går hurtigt, fordi 
der er tale om en langt højere grad 
af færdiggørelse end med tilsva-
rende betonelementer. Når elemen-
terne er rejst skal man ikke vente på 
udstøbning og udtørring, men kan 
gå videre lige så snart elementerne 
er skruet sammen. 

Træelementerne er meget let-
tere end betonelementer og -gulve. 
Derved er det muligt at spare på 
fundamentet. 

Med valget af træ bliver der en 
høj energieffektivitet i bygningen. 
Der er meget lave tolerancer på 
massivtræelementerne, kun 2 mm, 

og det giver en ekstremt god luft-
tæthed. Med træ er det også lettere 
at undgå kuldebroer.

En enkelt ulempe er der på 
grund af de danske krav til brand-
sikring. Ved trækonstruktioner skal 
man påvise at de har 120 minutters 
brandmodstandsevne. Her har man 
lavet en brandbeskyttelse i form 
af gipsbeklædning, så det er lige 
så sikkert som et hus i beton eller 
stål. Derfor er trækonstruktionen 
er stort set usynlig i det færdige 
hotel.

Hurtig byggetid
Montagen går så hurtigt, at der går 
under et år fra man sætter spaden i 
den tomme grund til hotellet tages i 
brug. Et tilsvarende byggeri i beton 
ville tage 2 – 2½ år.

Der er netop opført et tilsvarende 
Moxy hotel i Oslo med 308 værelser 

over 7 etager. Det tog kun 3½ måned 
at montere alle elementer, næsten  
4 værelser pr. dag i gennemsnit. På 
hotellet i København arbejder 8-9 
montører som skal montere værel-
serne og taget på højst 3 måneder.

En kortere byggetid betyder me-
get økonomisk, fordi man sparer 
renter på byggelånet. 

Del af udenlandsk kæde
Hotellet bliver en københavnsk 
afdeling af hotelkæden Moxy som 
har planer om 50 tilsvarende hotel-
ler med 200-400 værelser over hele 
Europa. Alle med samme koncept 
hvor alt undtagen grundplansetagen 
og trappeskakter er lavet med præ-
fabrikerede elementer af massivtræ 
fra fabrikken i Italien. 

Der findes allerede hoteller efter 
dette koncept i bl.a. Oslo, Glasgow, 
London, München, Frankfurt og Wien.

Et etagedæk til et helt værelse inklusive gipsplader på undersiden monteres
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Moxy-kæden ejes af hotelkæden 
Marriott og Vastint Hospitality som 
er et hollandsk ejendomsselskab der 
ejes af møbelfirmaet Ikeas moder-
selskab, Interego Foundation. 

Vastint har ikke noget at gøre 
med Ikeas forretninger at gøre, og 
der kommer så vidt vides ikke Ikea 
møbler i hotellet. Men man kommer 
alligevel til at tænke på Ikeas kon-
cepter med fokus på træ, produk-
tion i stor skala og i høj hastighed.

Få danske bidrag
Det er tankevækkende at de fleste 
aktører på byggeriet ikke er en del 
af den danske træbranche og byg-
gebranche. 

Bygherren er multinational, ar-
kitekten er fra Østrig, plankerne er 
også fra Østrig, elementerne er pro-

duceret i Italien på en fabrik opført 
af Vastint til formålet, montørerne 
er fra Litauen, og beregninger af 
statik er udført af TimberDesign LT 
også fra Litauen. 

Der er dog danske arkitekter og 
ingeniører med på afgrænsede opga-
ver, og byggeledelsen er dansk. 

Det er selvfølgelig godt at erfa-
ringer fra udenlandske firmaer kan 
udnyttes ved opførelsen af hotellet. 
Men det betyder også at der ikke 
umiddelbart er udsigt til ret mange 
træhuse i Danmark. 

En dansk bygherre er vant til tra-
ditionelle materialer som beton og 
stål, og det samme gælder arkitek-
ten, ingeniøren, håndværkerne osv. 
Så falder valget næppe på et træ-
hus. Hvorfor vælge et materiale som 
ingen kender – med risiko for at det 
bliver for dyrt og dårligt?

Det er svært at finde de nødven-
dige kompetencer i den danske byg-
gebranche. Derfor er der brug for at 
danske ingeniører, håndværkere og 
entreprenører bliver uddannet i byg-
ning af træhuse, og at der indsamles 
erfaringer på området.

Adresse

Hotellet åbner til foråret. Adressen er  
Scaniagade 14, København S, og kommer 
man til København i bil kan man ikke 
undgå at se det. 

Fra motorvejen langs Køge Bugt kom-
mer man over på Amager. Når motorvejen 
slutter fortsætter man 1 km ind gennem 
Sydhavnen. Man kan så køre ligeud ad 
Enghavevej eller skråt til venstre ad  
Scaniagade mod centrum. Disse to veje 
danner en trekantet grund hvor hotellet  
er placeret. 

Kommer man fra Holbækmotorvejen og 
kører gennem Folehaven, så kommer man 
forbi hotellet når man krydser Enghavevej.

Hotellet ligger et par hundrede meter 
fra Sydhavn S-togsstation, og senere kom-
mer der metro i kvarteret.

Kilder

www.trae.dk 12.9.18, www.ing.dk 13.9.18, 
www.aok.dk 1.10.18

Fotos

Byggepladsleder Paulius Milcius, Simon 
Auken Beck fra Træ- og Møbelindustrien, 
Søren Fodgaard.

Under transporten kan der stables mange elementer oven på hinanden

Elementerne er lavet af CLT plader.  
Det er krydslamineret tømmer der 
består af 3-7 lag brædder som er lagt 
skiftevis vinkelret på hinanden og 
limet sammen

Facaden er dækket af sort plastic, så træet ikke skades af regn. Der kommer 
senere en facadebeklædning som ikke er af træ
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LETVÆGTER,
HÅRD MOD TRÆET 

MS 261 C-M

Stor kraftoverførsel - let i vægt.
Perfekt til de krævende opgaver,
der klares med stort overskud.

50,2 cm³ • 3,0 kW/4,1 • hk 4,9 kg

Find nærmeste forhandler på stihl.dk

NU

VEJL. PRIS
5.695,-

5.295,-

Pris er inkl. moms og gælder til og med 31. nov 2018. Forbehold for trykfejl.

Skoven helside_MS261.indd   1 2018-10-23   11:00:43SKOVEN 11 2018
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DRIFTSTEKNIK

Nyheder fra Agromek

Messen for landbrugsma-
skiner i Herning åbner 27. 
november. 

Blandt nyhederne er 
udstyr til regulering af 
dæktryk, nye løsninger til 
åbning af låger, nye varme-
anlæg og en batteridrevet 
flishugger.

Arrangørerne af Agromek har vurde-
ret en række af de nye maskiner der 
udstilles på messen. De er blevet til-
delt 1, 2 eller 3 stjerner efter deres  
nyhedsværdi, og det er markeret med*. 
Artiklen er baseret på pressemeddelel-
ser fra Agromek og fra udstillerne.

Håndholdt dæktryksmåler 

** Vægmonterede dæktryksmålere 
har været kendt i mange år. Den 
automatiske dæktryksmåler fra den 
australske producent Jamec Pem er 
den første håndholdte, og den vises 
af PlovekspertenApS.

Den håndholdte dæktryksregula-
tor giver mulighed for anvendelse 
udendørs eller i marken. Derved 
kan den bidrage til at flere får ned-
reguleret dæktrykket. 

Man indtaster det dæktryk der 
ønskes og tilslutter apparatet til 
ventilen. Apparatet justerer selv 
og stopper med en bip-tone når op-
gaven er løst. 

Dæktryksmåleren har en lang 
slange. Man behøver derfor ikke at 
stå lige ved siden at dækket, når 
det pumpes op, og man kan udføre 
andre opgaver imens. 

Den klarer både op-pumpning og 
ned-justering – som der f.eks. er be-
hov for ved montering af tvillinghjul 
på traktor. 

Redaktionens tilføjelse: I skoven 
kan nedsættelse af dæktryk være 
relevant fordi det reducerer mark-
trykket og giver mulighed for at 
køre i skoven i våde perioder. Det 
er bedst at bruge særlige dæk, se 
Skoven 10/18, side 400.

Planeringsskær
* Fransgård Maskinfabrik har lavet et bugseret planeringsskær som gør det 
let at lave afretning af ubefæstet vej og pladser. Redskabet kan laves om til 
et 3-punkts ophængt planeringsskær til f.eks. snerydning.
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Flytbar færist 
* Poda har lavet en færist, der pla-
ceres ovenpå jorden og nemt kan 
flyttes med f.eks. en traktor med 
frontlæsser. Den er egnet til mid-
lertidige eller omskiftelige indheg-
ninger, og til hurtig etablering af 
ledåbninger og adgangsveje. 

Poda Flytbar Færist er den første 
mobile færist på markedet. Færisten 
kræver ikke nogen grav, og den 
kan derfor hurtigt placeres på det 
ønskede sted uden foregående grave-
arbejde. 

Færisten har en omvendt V-form. 
Det betyder at den har den samme 
afskrækkende effekt på dyrene som 
den traditionelle færist med dybden 
under rørene og afstanden mellem 
dem. 

Soldrevet lågeåbner 
** Poda har lavet en automatisk låge-
åbning hvor motoren drives af en 
strømforsyning, der oplades af sol-
celler. Det er en løsning til afsides 
områder, hvor der ikke er adgang til 
230 V strøm. 

Lågen åbner automatisk ved tryk 
på en knap. Kontakten kan placeres 
i en højde der er bekvem for en 
rytter til hest, så det ikke er nød-
vendigt at stå af hesten. Den er også 
særdeles velegnet til handicappede. 

Automatikken er selvlukkende, så 
indhegningen ikke efterlades åben. 
Blød start/stop sikrer, at heste ikke 
skræmmes af pludselige bevægelser.

 

Hydraulisk Lågeåbner 
* Poda har lavet en handicapvenlig 
lågeåbner. Det er et selvstændigt og 
rent mekanisk/hydraulisk system 
til betjening af tunge og fjederbela-
stede låger på steder, hvor der ikke 
er strøm. En selvlukkende funktion 
sikrer, at dyrene ikke løber ud fordi 
lågen står åben. 

Ledåbneren kan sikre nem og 
sikker passage gennem led til f.eks 
dyrehaver og naturområder med 
græssende husdyr. 
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Lille kraftvarmeanlæg
* BVS Varmeservice viser et lille 
kraftvarmeanlæg fra Hargassner 
som kan yde 20 kW el og 60 kW 
varme. Der fyres med træflis i to 
kompakte enheder som kun fylder 
2,5 m2 gulvareal. 

Anlægget leveres med 2 færdig-
byggede moduler - det ene forgasser 
træet, det andet producerer el og 
varme med en forbrændingsmotor. 

Elnyttevirkningen er ca. 25% af 
energiproduktionen. Den samlede 
nyttevirkning i forhold til den indfy-
rede energimængde er op til 93%. 

Nyhederne i dette anlæg er særligt 
dets modulopbygning og dets 
minimale behov for fysisk plads, 
samt elnyttevirkningen. Installering 
og montering af anlægget svarer 
i omfang til installering af et 
tilsvarende kedelanlæg til skovflis.

Træpille- og Træfliskedel 
* Scanboiler Varmeteknik A/S viser 
Fröling T4e som er en ny lavenergi-
kedel med høj effektivitet til træpiller 
og træflis. Den fås fra 45 til 60 kW. 

Kedlen har bl.a. indbygget parti-
kelseparator, som betyder at støv- 
emissionerne reduceres væsentligt. 
Derudover leveres kedlen med ind-
bygget kedelshunt som forenkler 
installeringen af kedlen. Desuden er 
der recirkulering af røggas, og det 
øger nyttevirkningen. 

Tidligere skulle funktioner som 
partikelseparator og røggascirkule-
ring påbygges kedlen som ekstraud-
styr og fandtes kun til kedler på 200 
kW eller større. 

Fleksibel hydraulikslange 
** Hydra-Grene viser en ny, meget 
fleksibel hydraulikslange i ét lag fra 
Gates MXT.

Efterhånden som landbrugets 
maskiner bliver større, skal de også 
kunne klappes mere sammen, når 
de skal køre på landevejen. Det stil-
ler store krav til hydraulikslangerne, 
som skal kunne holde til at blive 
bukket sammen igen og igen. Men de 
skal også kunne klare et stort tryk.

Normalt benyttes to-lags hy-
draulikslanger. Men den ny et-lags 
hydraulikslange er lige så stærk 
som en to-lags, samtidig med at den 
er lettere og mere fleksibel. Det er 
måden, wiren er vævet på, der giver 
den store holdbarhed og fleksibilitet 
i den nye hydraulikslange.

Slangen er godkendt til samme 
høje arbejdstryk som to-lags hydrau-
likslanger.

Redskabsramme til 
hegnsklipper

** Kyndestoft Maskinfabrik har  
lavet en redskabsramme for hegns- 
klipper med teleskopisk udskud. 
Den er især egnet til montering på 
frontlæsser. 

Kontravægten i venstre side 
følger automatisk hegnsklipperen 
i højre side. Når armen med red-
skabet teleskoperer til den ene side 
kører kontravægten ud i den anden 
side. 

Dermed er redskabsrammen og 
traktoren altid i balance. Frontlæs-
serens levetid forlænges når den 
ikke bliver skævt belastet. Desuden 
kan man benytte en mindre traktor 
og mindre frontlæsser end man el-
lers ville have anvendt.

Rammen giver en bedre række-
vidde. Hegnsklipperen kan komme 
tættere på hegnet, uden at basis-
maskinen behøver at køre i selve 
hegnet eller i afklippede grene. Red-
skabsrammen kan foldes sammen af 
hensyn til vejtransport.

Styringen af balancen er hydrau-
lisk uden ventiler eller elektronik. 
På rammen er også monteret hy-
draulisk påkørselsafviger. 

Der findes flere redskabsrammer 
med lignende formål på markedet. 
Men disse er alle med fast kontra-
vægt hvis der er monteret frontvægt.

DRIFTSTEKNIK

SKOVEN 11 2018



425

Flishugger med batterier

Linddana præsenterer verdens før-
ste eldrevne flishugger, TP 175 Mobil 
E. Elmotoren yder 30 HK og har et 
moment på 85 Nm. 

Strømmen kommer fra en 96V 
Lithium-ion batteripakke med en 

kapacitet på 150 Ah. Den klarer 2 
timers arbejde med roterende valser 
– og op til 4 timer, hvis der samtidig 
lades med kabel fra et 230 eller 380 
volt stik. Der er 5 års garanti på bat-
terierne.

TP 175 Mobil E er en skivehugger 
med TP Opticut-systemet, og den 

har to knive og 60 cm rotorskive. 
Den klarer en trædiameter på 175 
mm og laver op til 6 m3 træflis i ti-
men. Da den er eldrevet udleder den 
ikke CO2, NOx og partikler, og elmo-
torens lydniveau er markant lavere 
end en benzin-/dieselmotors.

TP 175 Mobil E vejer under 750 
kg og kan derfor transporteres med 
almindeligt kørekort. Med det højde-
justerbare udkastrør og den sam-
menklappelige tragt er flishuggeren 
kompakt under såvel transport som 
opbevaring.

Flishuggeren er egnet på steder 
hvor lavt støjniveau og ingen emis-
sioner er vigtige, og til opgaver hvor 
mængderne af grene er begrænset. 
Den er ikke egnet til større opgaver 
i skoven, men den viser at man nu 
kan bruge batterier til en så kræ-
vende opgave som flishugning.

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.

Agromek afholdes i Messecenter Her-
ning fra den 27. - 30. november 2018. 
Der er åbent 9-17.  
Onsdag d. 28. er der dog åbent til 20, 
og der er gratis adgang fra kl. 16.

DRIFTSTEKNIK
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PLANTESKOLEDRIFT

- Rette mængder 
til rette tid

og i rette kvalitet

Interview med to plante-
skoleejere.

Planteskolerne skal kunne 
levere de rette provenienser 
og til rette tid.

Forbruget af planter er 
let faldende på grund af 
mere naturlig foryngelse og 
færre tilskud. Der plantes 
mere nåletræ.

Der er behov for mere 
automatisering af produk-
tionen.

- Forholdet mellem skovene og 
planteskolerne er på mange måder 
et partnerskab. Der er tendens til 
at de ansatte i skoven får stadigt 
større areal at passe, og derfor bli-
ver nogle opgaver overladt til andre. 
Skovbrugerne besøger ikke længere 
fem forskellige planteskoler for at 
vurdere planter og indhente tilbud 
– udgangspunktet er at man handler 
ét sted.

- Der er et godt samarbejde mel- 
lem skove og planteskoler. Det stiller 
krav til begge parter, tingene skal 
klappe. Det er vigtigt at skovene kan 
plante på det rette tidspunkt ved et 
nyanlæg af en kultur. Et forkert valg 
kan give problemer mange år frem. 

To planteskoler
Skoven tog midt i oktober en snak 
med to planteskoleejere om udvik-
lingen inden for branchen. Peter 
Ladegaard ejer Johansens Plante-
skole i Børkop ved Vejle som pro-
ducerer planter til det åbne lande, 

dvs. skovbrug, pyntegrønt, jule-
træer, læplantning og vildtplanter. 

Det dyrkede areal udgør 95 
ha, og der er nyere produktions-
bygninger på 5000 m2. Johansens 
Planteskole har licens til høst af 
nordmannsgran i en afdeling i Am-
brolauri Tlugi. 

Jan Olsen ejer Suså Planteskole 
i Rønnede ved Næstved og produ-
cerer bøg, eg og nordmannsgran. 
Der er et formaliseret samarbejde 
mellem de to planteskoler om pro-
duktion og salg, således at produk-
tionen fra Suså planteskole indgår 
som en del af den samlede mængde 
i Johansens planteskole.

Jan Olsen er desuden ansat som 
skovfoged på Gisselfeld Kloster. Der 
er et uformelt samarbejde mellem 
planteskolen og skoven om maski-
ner og mandskab. Jan kan derfor se 
sagerne fra begge sider – men i dette 
interview taler han som planteskole-
mand. 

Rette herkomster
Peter: Det skal være sådan at sko-
vene skal kunne ringe til én plante-
skole og få det hele. Det er normalt 
at vi får ordrer et halvt år forud 
– de fleste afgiver deres ordre i det 
tidlige efterår for deres ordrer til 
forårsplantningen. 

Der er også flerårige aftaler med 
nogle kunder, der rækker 2-3 år 
frem. Det er typisk rammeordre, der 
løbende kan justeres til.

Planteskolerne skal have et grun-
digt kendskab til herkomsterne og 
kunne levere de bedst egnede til et 
hvert formål i skovene. Vi kan nor-

malt opfylde ønskerne, det er et af 
vores kerneformål. Vi skal sørge for 
at de rette mængder er der til tiden 
og i den rette kvalitet. 

Vi vil gerne have den rolle. Vi er 
klar over at det kræver at skovene 
har tillid til os og det er et ansvar 
som vi gerne tager på os.

Jan: De fleste ønsker danske 
frøkilder, og det plejer vi at kunne 
opfylde for de fleste arter. Bøg kan 
opbevares 3-4 år, men eg kan vi kun 
lagre et halvt år. Derfor kan vi ikke 
altid opfylde ønsker om dansk eg, 
men vi kan næsten altid skaffe hol-
landsk, eventuelt polsk i genetisk 
god kvalitet.

- Kan vi regne med at proveniensen 
er angivet korrekt?
Peter: Planteskolerne har blind tillid 
til at de danske frøhandlere er 100% 
troværdige og leverer troværdige 
frøpartier.

Jan: Det hjælper at vi stort 
set kun bruger danske frøkilder. 
Nordmannsgran har tidligere givet 
problemer fordi en ret stor del af 
frøforsyningen stadig stammer fra 
Georgien. For 20-25 år siden fik vi 
en del frø fra Georgien hvor vi ikke 
kunne være sikker på at frøkilden 
var korrekt angivet. 

Peter: Det er i orden i dag. De 
danske frøfirmaer har folk dernede 
når frøene høstes, så de kan sikre 
sig at frøet er høstet på den lokalitet 
der angives. Og danske planteskoler 
køber, mig bekendt, alt Nordmanns-
granfrø af danske frøhandlere. 

De danske frøplantager af Nord-
mannsgran vil få en større og større 
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betydning og andel af den samlede 
frømængde efterhånden som de 
kommer endnu mere i produktion. I 
løbet af de næste 5-10 år vil denne 
forskydning mellem frø fra Georgien 
og frø fra danske frøplantager blive 
markant.

De danske frøplantager giver 
også den fordel at der er sket en 
forædling i retning af de egenskaber 
vi anser for vigtige til produktion 
af juletræer. Desuden er der sket en 
vis tilpasning til dansk klima.

Lidt færre planter
- Hvordan har udviklingen været på det 
danske plantemarked de senere år?
Peter: Forbruget af planter har været 
let faldende. Der er blevet meget 
færre planteskoler, men de reste-
rende er til gengæld blevet større. 

Det er især salget til statsskovene 
der er faldet fordi der laves mere 
naturforyngelse. Vildtplantning og 
læplantning er gået kraftigt ned pga 
ændrede skatteregler og bortfaldet 
tilskud fordi tilskuddet er væk. De 
private skovdistrikter er nogenlunde 
uændret.

Jan: De næste årtier tror jeg 
på uændret salg. Kommer der et 
stormfald kan det dog give store 
udsving. Staten vil nok fortsat have 
behov for planter til skovrejsning 
fordi de har til opgave at beskytte 
grundvandet og etablere bynære 
skove, men med de store områder 
som de har udpeget til urørt skov 
vil deres behov falde. 

Der bruges en hel del planter til 
privat skovrejsning, men det er et 
usikkert marked, fordi det styres 
af en politisk dagsorden. Men jeg 
tror at miljøhensyn kan medføre en 
stigende interesse. 

Skov har den egenskab at den 
kan lagre CO2, og når man bruger 
træerne til tømmer eller plader fø-
res lageret over i bygninger hvor 
det ligger i mange år. 

Grønne organisationer, som bl.a. 
Verdensnaturfonden, er også po-
sitive over for skovdrift. De ser et 
større omfang af produktionsskov-
brug som et middel til at beskytte 
skove med store naturværdier.

Udenlandske planteskoler
- Mærker I udenlandske planteskoler 
på det danske marked?
Peter: Vi møder nogle få udenland-
ske producenter via agenter. De har 

produceret specifikt til det danske 
marked for de har købt frø heroppe. 
En tysk skovplanteskole har som en 
dansk skovplanteskole sin produk-
tion rettet mod hjemmemarkedet 
som det primære. Det gælder overalt 
i Europa.

Der kommer nordmannsgran-
planter fra tyske planteskoler til 
Danmark. Noget af frøet kommer fra 
danske frøfirmaer, og noget fra bl.a. 
tyske frøfirmaer. 

Nogle af disse har en høstlicens i 
Georgien, andre ikke, men licensen 
gælder ikke til de samme detailom-

råder som de danske frøfirmaer har 
licens til. Der er et marked i Europa 
for at købe frø direkte fra georgiske 
firmaer, og det indebærer en risiko 
for oprindelsen.

De danske planteskoler eksporte-
rer også planter til Tyskland. Vi kan 
gøre os gældende fordi vi kan til-
byde sikkerhed for oprindelsen. Des-
uden tilbyder vi en stærk teknisk 
kvalitet fordi vi sorterer hårdere og 
dermed leverer en kraftigere plante. 

Nogle tyske planteskoler leverer 
naturligvis gode planter, men opfat-
telsen og forståelsen for betydnin-

- Der er et godt samarbejde mellem skovene og planteskolerne, siger Jan Ol-
sen (tv.) og Peter Ladegård (th.), her ved et bed på Suså Planteskole.
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gen af en stærk kvalitet er ander-
ledes. Det er nok fordi nordmanns-
gran ofte ikke er et hovedprodukt.

Mere nåletræ
- Hvilken udvikling har der været i 
træartsvalget de senere år?
Peter: Der bliver plantet mere nå-
letræ, bl.a. fordi flismarkedet gør 
volumenproduktion vigtig.

Jan: Økonomien i nåletræer er 
god, men der plantes i stigende grad 
andre arter end rødgran. Sitka fore-
trækkes ofte fordi produktionen er 
væsentlig højere. De nye frøplanta-
ger som eksempelvis C.E. Flensborg 
producerer langt over bonitet 1 på 
Gisselfeld samtidig med at rethed 
og finkvistethed næsten er på højde 
med rødgran. 

Hvis der er meget kronvildt vil 
man også foretrække sitka. Jeg har 
desuden solgt meget sitkagran til 
plantning efter ask der er gået ud af 
asketoptørre.

Nobilis er igen kommet på kul-
turplanen efter mange år med en 
meget lille efterspørgsel. Dels fordi 
man forynger eksisterende bevoks-
ninger til klippegrønt, dels fordi den 
som art har en god vedproduktion 
på velegnede lokaliteter. 

Risikoen for stormfald trækker i 
retning af mere stabile arter. Sitka-
gran er lidt mere stormstabil end 
rødgran, men douglas og grandis 
bliver også brugt i større omfang.

Peter: Rødgran spiller stadig en 
vigtig rolle, og jeg tror ikke sitka 
bliver ved at gå frem i antal. Mange 
har fundet ud af at man skal have 
flere varer på hylderne, og rødgrans 
sikre vedkvalitet og sundhed gør 
den fortsat til en vigtig vedproduce-
rende træart i skovbruget.

Plus og minus ved dækrod
- Tror I at dækrodsplanter vinder 
frem?
Peter: Jeg laver lidt lønproduktion af 
dækrod, men ellers har vi begge to 
kun barrodsplanter. Der er fordele 
og ulemper ved begge systemer. 

En barrodsplante er en robust 
plante der fungerer under danske 
forhold med bl.a. et højt ukrudttryk. 
En dækrodsplante er en mindre og 
yngre plante og på nogle områder 
en mere følsom plante i en kul-
turstart. Men under de rette forhold 
fungerer den. 

En fordel ved dækrodsplanter er 

hurtigere reaktion på ændrede mar-
kedsforhold, fordi produktionstiden 
er kortere. Der er mulighed for mere 
automatisering, og man er ikke så 
afhængig af vejrliget.

Jan: Dækrod produceret i dan-
ske systemer er ikke billigere end 
barrod, og det er ikke egnet til alle 
jordtyper, fordi planten er ret lille. 
På Sjælland er der normalt vand nok 
i jorden, til gengæld bliver ukrudtet 
stort i løbet af en sommer. På den 
gode jord har vi brug for en stor 
plante hvis den skal klare sig.

Vanskeligt år
- Har I mærket sommertørken i plan-
teskolerne?
Peter: Vi har vandet meget hele 
sommeren, og et-årige planter af 
alle arter trives. Men flerårige plan-
ter er ikke, afhængig af art, vokset 
helt så meget, selv om vi har van-
det. Vi har oplevet, at især bøg har 
lidt i varmen og ikke helt opnået 
normal størrelser. 

Jan: Det sidste år har været et 
vanskeligt år for os. Der var pres 
på i starten, fordi efteråret var eks-
tremt regnfuldt, og foråret kom sent. 
Og lige pludselig kom så tørken.

Automatisering
- Er der behov for at automatisere 
driften af planteskolerne for at holde 
omkostningerne nede?
Peter: Det er et problem at skaffe 
arbejdskraft, og lønniveauet er 
kraftigt stigende. Og vi har stadig 
mange manuelt krævende opgaver 
i et produktionsforløb, bl.a. lugning 
efterhånden som mange af de kemi-
ske løsninger er faldet ud.

Der er grænser for hvor meget 
kemi vi kan anvende, mange mid-
ler er faldet ud – og et middel som 
glyphosat er under pres. Vi hører 
til den nordlige gruppe i EU hvor 
der efterhånden er en del begræns-
ninger for anvendelsen, men den 
centraleuropæiske gruppe er også 
kommet godt med. 

Jeg tror der kommer robotter på 
et tidspunkt. I første omgang nok 
ikke til frøbedet, men i priklebedet 
hvor planterne står på række, må 
det være muligt at udnytte robot-
teknologien 

Man har i de sidste 20 år arbejdet 
med at lave en sorteremaskine, og 
der findes nogle få typer. Maski-
nerne kan måle længde og rodhals-
diameter, men de kan ikke registrere 
skader, farver, rod mv. så der findes 
ikke en løsning endnu.

Jan: I væksthus er det lettere at 
automatisere, og det er lettere at 
kontrollere ukrudtet, og det kunne 
godt trække i retning af dækrods-
planter.

sf

Læs mere

Læs mere om planteskolerne på  
www.johansens-planteskole.dk og  
www.susaaplanteskole.dk 

- Vi er sikre på at proveniensen er 
korrekt angivet når vi får frø fra Ge-
orgien. Men med tiden vil de danske 
frøplantager blive de vigtigste leve-
randører.
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Skovene kan både fungere 
som lager af CO2 og le-
verandør af produkter til 

huse, møbler og energi.
Det tager meget lang tid 

at opbygge et lager i sko-
ven, og på et tidspunkt nås 
et maksimum.

Den bedste anvendelse af 
skoven er at udnytte træet 
dels til energi hvor det er-
statter olie og kul, dels til 
materialer hvor det erstat-
ter stål og beton.

Danmarks skove er et af de redska-
ber, vi har i forhold til at modvirke 
klimaændringerne. Træer kan både 
optage og lagre CO2 eller fortrænge 
kul, olie og gas i vores energifor-
syning. 

Energi-, forsynings- og klimamini-
steren har meldt ud, at det ikke er 
tilstrækkeligt at stoppe CO2-udled-
ningen. Vi skal i gang med perma-
nent at fjerne CO2 fra kredsløbet, 
hvis vi skal undgå katastrofale 
klimaændringer. Den mest effek-

Træerne i de danske skove rummer et lager af kulstof svarende til 150 millioner ton CO2 i stamme, grene og rødder.  
Lageret øges hvert år med 2,4 millioner ton fordi tilvæksten er større end hugsten.

Klimabidrag fra 
Danmarks skove 
- hellere biomasse end CO2 lager
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tive og enkleste måde at lagre CO2 
er at lade solenergi og fotosyntese 
omdanne luftens CO2 til biomasse i 
træer.

Kulstoflager i globale skove
Ifølge FN’s fødevareorganisation 
FAO indeholder verdens skove cirka 
1.100 milliarder ton CO2 bundet over 
og under jorden. Sammenligner vi 
med de årlige udledninger fra af-
brænding af kul, olie og gas på cirka 
34 milliarder ton CO2, så modsvarer 
lageret af kulstof i skovene 30 gange 
den nuværende årlige udledning fra 
fossile brændstoffer og industri. 

Totalt rummer klodens økosy-
stemer et kulstoflager svarende til 
omtrent 3 gange det CO2, der er i 
atmosfæren.

Træ kan også fortrænge olie, kul 
og gas i vores kraftværker eller om-
dannes til brændstoffer til biler, fly 
og skibe. Vi kan også i langt højere 
grad, end vi gør i dag, bruge træ, 
når vi bygger huse og reducere 
brugen af stål og beton; materialer, 
som kræver meget energi at frem-
stille. Mere træ i byggeriet lagrer 
også CO2 i bygningerne.

Kulstoflager i danske skove
Men hvor meget CO2 kan de danske 
skoves træer lagre, og hvor meget 
fossil energi kan brugen af træ til 
energi og materialer fortrænge?

Knapt 15 procent af Danmarks 
areal er dækket af skov. Skovenes 
træer har opbygget et stort lager 
af kulstof svarende til 150 millioner 
ton CO2 i stamme, grene og rødder. 
Samtidig vokser træerne og hiver 
hvert år, hvad der svarer til 7,2 
millioner ton CO2 ud af luften. 

Danmarks skove lagrer i øjeblik-
ket mere CO2, end der fjernes. Der-
for øger de i den umiddelbare frem-
tid lageret med 2,4 millioner ton CO2 
hvert år.

Lagring i urørte skove
Økosystemer, herunder skove, kan 
lagre kulstof indtil en øvre grænse. 
Når denne grænse er nået, svarer 
nedbrydningen af træerne til deres 
tilvækst. I Danmark er grænsen un-
der optimale forhold omkring 840 
ton CO2 per hektar lagret i træerne 
selv og cirka 670 ton CO2 per hektar 
lagret i dødt ved, rådnende plante-
materiale og i jorden.

Vi kender denne grænse ret 
præcist gennem indgående studier 
af den urørte Suserup Skov, hvor 
forholdene for CO2-lagring er noget 

nær optimale. I realiteten vil det 
for den samlede skov i Danmark 
ikke være muligt at lagre samme 
mængde kulstof. Det kan være så 
lidt som halvdelen af Suserup.

Hvis alle skove i Danmark var 
som Suserup Skov, ville vi efter 100-
150 år som et absolut maksimum 
have lagret yderligere 460 millioner 
tons CO2. Det er næsten udelukkende 
træer og dødt ved, der lagrer kulstof-
fet, da kulstofindholdet i skovjorde 

kun ændres meget langsomt.
I starten vil CO2-lagringen gå 

hurtigt, men hastigheden aftager 
og vil til sidst gå mod nul, fordi en 
stigende del af den lagrede mængde 
CO2 atter udledes fra døde og råd-
nende træer.

Anvendelse af træ
En forøgelse af skovens kulstoflager 
i levende og dødt ved med 460 mil-
lioner ton CO2 er et stort tal. Men 

Urørt skov kan lagre store mængder kulstof, men kun til en vis grænse. Her-
efter svarer tilvæksten til nedbrydningen af døde plantedele. I den urørte Su-
serup Skov ved Sorø (foto) kan lageret nå op på 840 ton CO2 pr. ha i træerne 
og 670 ton i dødt ved og rådnende plantedele i jorden. Det er den optimale 
mængde – for danske skove som helhed er lageret i nærheden af halvdelen af 
Suserup.

Hvis alle danske skove er lige så effektive som Suserup Skov kunne de lagre 
460 millioner ton CO2. Men Danmarks udledning af CO2 er 85 millioner ton 
om året. Det lager som kan opbygges på 100-150 år svarer altså kun til 5 års 
udledning.
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til sammenligning udleder Danmark 
inklusiv luft- og skibsfart årligt om-
kring 85 millioner ton CO2. Det CO2-
lager, vi kan opbygge i skovene på 
100-150 år, svarer kun til cirka 5 års 
udledning.

Biomasse er i dag den største for-
nybare energikilde i Danmark. Godt 
20 procent af vores energiforbrug 
kommer fra biomasse, hvoraf træ 
udgør hovedparten. Udnytter vi 80 
procent af tilvæksten i de danske 
skove til energi, vil det årligt redu-
cere vores udledning af drivhusgas 
med godt 4,1 millioner ton CO2. De 
sidste 20 procent af tilvæksten vil 
forblive i skovene til gavn for skov-
økosystemet.

Øger vi brugen af træ i alt nybyg-
geri og anvender den resterende del 
til energi, kan den samlede effekt af 
energi og materialer komme op på 
cirka 4,6 millioner ton reduceret CO2-
udledning om året. Oveni begge mu-
ligheder er der en lagring i skoven 
på 0,5 millioner ton CO2 om året.

Over 100 år giver det, alt andet 
lige, en samlet fortrængning og lag-
ring svarende til 510 millioner ton 
CO2 altså 13-120 procent mere end 
ved udelukkende at bruge skoven 
som CO2-lager. Den store variation 
skyldes, at vi ikke har tilstrækkelig 
viden om, hvor meget kulstof sko-
ven reelt kan lagre, og hvor lang tid 
det tager.

En meget vigtig faktor, når træet 
anvendes til energi og materialer, 
er, at når biologisk kulstof erstat-
ter fossilt kulstof undgår vi at øge 
den samlede mængde kulstof, som 
indgår i kredsløb med atmosfæren. 
Der vil være mindre CO2, som skal 
fjernes for at stabilisere klimaet.

Der er stort fokus på at reducere 
udledningen af fossilt CO2 til atmo-
sfæren. Det synes også at være en 
fornuftig strategi. Det er med fos-
silt CO2 som med tandpasta; det er 
forbandet svært at få tilbage i tuben 
igen, når det først er kommet ud.

Skovrejsning uden en samtidig 
reduktion af fossil CO2-udledning er 
en kortsigtet (ikke-)løsning, da vi i 
så fald fortsat vil øge den mænge 
af kulstof, som er i kredsløb med 
atmosfæren. Uden en næsten 100 
procents reduktion i udledningen 
af CO2 fra fossile kilder bliver det 
meget, meget svært at undgå kata-
strofale klimaændringer.

Anvendelse er bedre end 
lager
Vi har her beskrevet de største og 

mest umiddelbare muligheder for 
at anvende skoven i Danmark til at 
modvirke klimaændringerne. Enten 
ved at træet bruges til energi og 
materialer og derved til at erstatte 
fossile ressourcer. Eller ved at skoven 
bruges som kulstoflager.

Selvom potentialet for kulstoflag-
ring i skov er angivet under opti-
male forhold, er virkningen begræn-
set. Den største effekt opnår man 
ved at dyrke og bruge skovene til at 
erstatte fossile brændsler og energi-
tunge materialer som stål og beton.

En vigtig forudsætning er, at 
skovøkosystemerne forbliver pro-
duktive og sunde, samt at de fortsat 
forvaltes bæredygtigt med blandt 
andet særlige hensyn til biodiversitet 
og grundvandsressourcer.

På et tidspunkt har vi forhåbent-
lig reduceret vores udledning af 
fossilt CO2 så meget, at det giver en 
større klimaeffekt at bruge skove 
og bygninger som kulstoflagre end 
at anvende træ til at erstatte fossile 
brændsler. Da kan vi med fordel 
ændre strategi for skovens rolle i 
kampen mod klimaændringerne. 
Hvornår og hvordan dette skal ske, 
afhænger af, hvor hurtigt og ef-
fektivt vi får reduceret den fossile 
CO2-udledning.

Skovens træer vokser ikke ind i 
himmelen, men i forhold til at af-

bøde klimaændringerne indtager de 
en vigtig og voksende betydning, 
der ikke bør glemmes i den politiske 
og strategiske indsats for at leve op 
til nuværende og fremtidige klima-
forpligtelser.

Denne artikel har været bragt som 
debatindlæg på Altinget d. 29. oktober. 

Hvis vi øger brugen af træ i alt nybyggeri og anvender resten til energi, kan 
udledningen af CO2 reduceres med 4,6 millioner ton; oveni kommer så en 
lagring i skoven på 0,5 millioner ton CO2 om året. Over 100 år giver det, alt 
andet lige, en samlet fortrængning og lagring svarende til 510 millioner ton 
CO2 eller mere end ved udelukkende at bruge skoven som CO2-lager.  
(Foto af træhusene ved Lisbjerg Bakke ved Århus, se Skoven 3/18)
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Forædling set i lyset
af asketoptørre

Nogle få procent af aske-
træerne er modstands-
dygtige over for angreb 
af asketoptørre, og denne 
egenskab er arvelig. 

Udvalg af træer til foræd-
ling og fremavl sker mest 
effektivt blandt unge træer 
frem for gamle træer.

Naturstyrelsen har fået 
kåret en frøplantage, som 
ventes at producere frø, der 
er markant sundere end et 
gennemsnitligt frøparti. Der 
er også nye asketræer på 
vej, som er fremkommet ved 

kontrollerede krydsninger 
blandt de sundeste træer.

Når ask selvforynges får 
de sunde træer flere afkom 
end de usunde træer. 

Ved NordGen Temadagen på Skov-
skolen 6.9.18 holdt Ditte C. Olrik,  
Naturstyrelsen, et indlæg om ”Aske-
toptørre – forædling i en ny virkelig-
hed”. Indlægget refereres her. Red.

Ask var den første træart man be-
gyndte at forædle gennem anlæg af 
frøplantager. Allerede i 1940’erne 
udvalgte man et dusin asketræer ud 
fra deres flotte stammeform. 

Der blev taget podekviste fra træ-

erne, og man anlagde 3 frøplantager. 
Til én af dem, FP 217 (Tisvilde), be-
nyttede man kun 2 kloner, mens de 
to andre (Birkemarken FP 202 ved 
Humlebæk og Gurre Vang FP 212 
ved Helsingør) indeholdt 9 kloner. 
I alle frøplantagerne var der kun ét 
hantræ til bestøvning af 7 hunlige 
kloner (de fleste asketræer er enten 
primært hanlige eller hunlige). 

Det lave klonantal – og det fak-
tum at der kun var én han – betød 
at der var tale om et genetisk snæ-
vert udvalg. Men dengang var der 
ikke det samme fokus på genetisk 
diversitet og dets betydning, som 
der er i dag. 

Det var derimod tilfældet i 1995, 
hvor man lavede to nye frøplanta-

Fig. 1. De første symptomer på asketoptørre blev set i 2003. Tørre skudspidser, tilbagevisning af blade og skud, og  
vanris på stammen.
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ger, og her blev de gamle kloner 
suppleret med 29 nye. Ligesom de 
gamle kloner blev de 29 nye træer 
udvalgt efter kvalitet set i forhold 
til forstlige egenskaber. Der blev 
lavet podninger som blev plantet ud 
i Tuse Næs FP 280 ved Holbæk og 
Tapsøre FP 281 ved Christiansfeld. 

Ask benyttes meget i landskabs-
plantninger. Derfor blev der i 2002 
anlagt yderligere to frøplantager 
– denne gang med frø fra robuste 

træer. Der blev samlet frø fra 97  
udvalgte træer, og afkommene 
(halv-søskendefamilier) blev plantet 
ud i Randers FP 291 og Hvinningdal 
FP 290 ved Silkeborg.

Toptørre begynder
I 2003 ses de første symptomer på 
svampesygdommen, asketoptørre, 
som på daværende tidspunkt alle-
rede var kendt i nogle af vore nabo-
lande. 

Klassiske symptomer er tilbage-
visning af blade og skud samt tørre 
skudspidser. Efterhånden dræbes 
store partier i kronen, og ofte  
dannes der vanris på stammen. 
(Fig. 1). 

I mange tilfælde går træerne 
ud i løbet af nogle år – enten som 
direkte følge af asketoptørre eller 
på grund af angreb af sekundære 
skadevoldere. Især unge træer giver 
hurtigt op. 

Fig. 2. Angrebne træer har tydelig misfarvning af veddet, også langt op i stammen, og veddets værdi forringes.

Fig. 3. I 2007 registreres sundheden af de enkelte kloner i frøplantagen på Tuse Næs (til venstre). I 2018 er der stadig 
enkelte sunde træer (til højre).

FORÆDLING

SKOVEN 11 2018



 

435

Når man undersøgte angrebne 
træer så man tydelig misfarvning af 
veddet. Desuden var de svækkede 
træer ofte sekundært angrebet af 
andre svampe, f.eks. honningsvamp. 
(Fig. 2).

Fra 2010 og frem øges hugsten i 
hele landet voldsomt for at redde 
værdierne, og i dag er der kun få 
hugstmodne askebevoksninger til-
bage. 

I 2007 registreres sundheden af 
de enkelte kloner i frøplantagerne 
på Tuse Næs og Tapsøre første gang. 
Her viste nogle få af klonerne sig at 
være næsten helt sunde. (Fig. 3).

Efter mere end ti år er der stadig 
et par kloner, som stadig ser ud til 
at modstå sygdommen næsten uden 
symptomer. Hovedparten er skadet i 
forskellig grad, og mange er gået ud. 
Kun én (klon #35) ser rigtig fin ud. 
(Fig. 4).

En undersøgelse i FP 291 Randers 
i 2008-10 bekræftede, at der er stor 
genetisk variation i modtagelighed, 
og viste desuden at modstandsev-
nen nedarves.

Baseret på registrering af sund-
hed i klon-frøplantagerne vurderes 
det, at det kun er 2-5% af træerne, 
der er modstandsdygtige overfor 
asketoptørre. Men da der er tale om 
en genetisk betinget modstands-
evne, som nedarves fra forældre til 
afkom, åbner det på længere sigt for 
forædling.

Nyt forædlingsprogram
I 2012 startede Naturstyrelsen i sam-
arbejde med Skovdyrkerne et nyt 
forædlingsprogram, hvor den helt 
centrale egenskab var sundhed. Man 
gennemgik gamle træer, især i stats-
skovene, samt afkomsforsøg og ud-
valgte unge træer, som ikke ud-viste 
symptomer. (Fig. 5).

Der blev taget podekviste fra de 
bedste træer (Fig. 6). 

Der blev anlagt to nye frøplan- 
tager: FP 302 Tjæreby ved Hillerød 
fra 2015 og FP 303 Stærkende ved 
Roskilde fra 2016. (Fig. 7).

En del af disse udvalgte træer er 
sunde, en del klarer sig nogenlunde, 
men der er også en del som i dag 
udviser svære symptomer (i 2017 ca. 
12%). En tidlig prognose fra Stær-
kende i 2017 viser, at 15-30 kloner 
er sundere end den sundeste fra de 
gamle frøplantager (klon #. 35). 

Det er ikke et stort antal, men 
det er nok til at sikre en tilstræk-

Fig. 4. Sundhed i orteter i FP 290 Randers og FP 291 Hvinningdal. (En ortet er 
”modertræet” til en klon). Figuren viser at der er stor genetisk variation, og 
at rangordningen mellem orteterne kun ændres lidt. En enkelt klon, #35, ser 
rigtig fin ud.

Fig. 5. I 2012 startede et nyt forædlingsprogram hvor den centrale egenskab er 
sundhed, og man gennemgik gamle bevoksninger.
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kelig stor genetisk bredde/diversitet, 
såfremt det kun bliver disse kloner, 
der på sigt skal producere frø i frø-
plantagerne.

Gamle eller unge træer 
Trods stor omhu ved udvalget af 
sunde træer er der altså en del som 
ikke bevarer sundheden. Det gæl-
der især de kloner, der stammer fra 
gamle træer. 

Generelt viser erfaringen, at det 
er vanskeligt at udvælge i gamle 
bevoksninger. Det skyldes sandsyn-
ligvis forskelle i infektionstryk, men 
også forskelle i de øvrige stress- 
faktorer som træerne er underlagt. 
Dertil kommer forskel i alder – jo 
yngre træ, jo hurtigere respons på 
infektion. 

Endelig kan det være svært at se 
hele kronen og især toppen på de 
gamle træer, som ofte står i lukkede 
bevoksninger. Det gør det vanskeligt 
præcist at vurdere træets sundhed 
ved udvælgelsen. 

Samlet set er erfaringen, at man 
godt kan foretage udvalg blandt 
gamle træer. Men det er vigtigt, at 
de udvælges i kraftigt angrebne be-
voksninger, så de har været udsat 
for et stort smittetryk. 

Men når der udvælges er der kun 
tale om en prescreening. Efterføl-
gende målinger i frøplantagerne er 
derfor nødvendig, og arbejdet med 
at finde de modstandsdygtige aske-
træer er derfor langt fra slut endnu.

Sammenligner man udvalg i gamle 
og unge bevoksninger, falder det ud 
til fordel for udvalg af unge træer. 

Man kan foretage en meget kraftig 
selektion i bevoksninger med stort 
stamtal. Samtidig bliver unge træer 
som regel skadet ret hurtigt, og 
derfor er det lettere at se på unge 
træer, om de har modstandsevnen.

Flere tiltag
Der foregår flere andre aktiviteter. 
Der er lavet kontrollerede kryds-
ninger blandt de sundeste kloner: 3 
huntræer blev bestøvet med pollen 
fra 14 forskellige donorer, primært 
danske, men også nogle svenske. 
Der er anvendt overvejende sunde 
donorer, men også 3 usunde for 
at vurdere gevinsten ved at bruge 
sunde bestøvere.

FP 291 Randers er i 2017 godkendt 
og kåret til frøhøst med sundhed 
som det primære kriterium. Af de 
oprindelige 2.504 plantede træer er 
opretholdt 193 træer. Dermed har 
man bevaret de 8% sundeste, som 
har en gennemsnitlig kroneskade på 
10%. (Fig. 8).

Frøplantagen har stadig en høj di-
versitet, fordi de 193 træer er fordelt 
på 64 familier. Med den kraftige selek-
tion må man forvente, at planter der 
stammer fra FP 291 Randers vil blive 
markant sundere end planter fra tid-
ligere frøkilder, fordi egenskaben har 
en så høj grad af nedarvning.

Selektion i skoven
Der findes stadig asketræer i mange 
skove, og de selvforynger sig. En 
lille andel af disse gamle træer må 
antages at være modstandsdygtige. 

En ny igangværende undersøgelse 

af DNA fra gamle og unge træer i 
Valby Hegn i Nordsjælland viser, at 
de sunde asketræer i gennemsnit får 
flere afkom end de usunde. Der sker 
altså en selektion til gavn for større 
modstandsevne. 

Over tid må man derfor forvente, 
at sundheden i skovens asketræer 
langsomt forbedres, hvis man efter-
lader sunde træer fremfor at fælde 
dem. Hvis det kombineres med at 
plante sunde afkom fra de nye frø-
plantager, kan det sandsynligvis 
yderligere bidrage til at hæve sund-
heden blandt foryngelsen i nabo- 
bevoksninger. 

Men der bør udplantes sunde 
planter flere steder i skoven, da man 
ikke kan forvente at askefrø spredes 
meget mere end 100 meter fra mo-
dertræet.

Der er altså håb om, at asken kan 
overleve i vores skove, men det kræ-
ver tålmodighed.

Erfaringer i forædling mod 
skadevoldere
Asketoptørre har også givet nogle 
erfaringer, som kan bruges hvis nye 
sygdomme dukker op i fremtiden.

Eksisterende afkomsforsøg og 
klonfrøplantager er vigtige, når nye 
sygdomme dukker op. Det gør det 
muligt at skaffe viden uden først at 
skulle bruge 5-15 år på at etablere 
nye forsøg. Man kan afklare, om der 
findes modstandsdygtige individer, 
om denne egenskab er genetisk sty-
ret, og man kan identificere særligt 
modstandsdygtige kloner.

Fig. 7. Podekvistene blev brugt til anlæg af to nye frøplantager, FP302 Tjæreby 
(tv.) og FP303 Stærkende (th.).

Fig. 6. Der blev indsamlet podekviste 
af de sunde gamle træer.
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Udvalg i gamle træer er vanske-
ligt. Træerne skal observeres i lang 
tid, før man kan være sikker på, om 
de reelt er modstandsdygtige.

Samarbejde og udveksling af vi-
den (og måske materiale) er vigtigt 
for at få mere viden så hurtigt som 
muligt.

Diversitet er vigtigt, både i frem-
avl og bevaring, fordi det er den 
bedste måde at ruste sig mod nye 
skadevoldere, klimaforandringer 
mm. 

Fremtiden
Der er flere ting man kan tage fat på 
i de kommende år. 

De nye klonfrøplantager skal 
tyndes ud fra kriteriet om størst 
mulig sundhed. Der kan laves en 
2. generations frøplantage baseret 
på materialet fra FP 290 og FP 291. 
Måske skal der hentes materiale i 
andre lande. 

Der er begrundet forhåbning om, 
at vi kan producere sunde frø, så 
asken fortsat forbliver en vigtig del 
af de danske skove. 

Fig. 8. I 2017 blev FP291 Randers godkendt og kåret til frøhøst med sundhed 
som det primære kriterium. 193 ud af 2504 træer er bevaret.

Overskud hos P.A. 
Savværk 
Lavere overskud i 2018/19
P.A. Savværk fik et overskud i 
2017/18 på 3,3 mio. kr mod 2,2 mio. 
kr i 2016/17 (og 1,6 mio. kr i 2015/16). 
Ledelsen anser årets resultat for 
tilfredsstillende. Savværket laver 
blokvarer i eg, bøg, ask, ahorn, lærk 
og douglas samt bygningstømmer i 
eg, douglas og lærk.

Ejeren Kim Axelsen siger til 
fyens.dk at 2017/18 har været det 
bedste år nogensinde for savværket. 
En tredjedel af de 15 ansatte har 
lavet opskæring og bøjning af træ 
til møbelfabrikken Carl Hansen og 
Søn som i de senere år har oplevet 
en stor vækst i salget af de danske 
møbelklassikere.

Ud over møbelemner har P.A. 
Savværk en stor produktion af halv-
fabrikata til gulvfabrikken Viking 
i Roslev. P.A. Savværk ligger i Ko-
rinth, men har også opskæring i Sø-
fælde – begge byer ligger på Sydfyn. 
Herudover er Kim Axelsen medejer 
af Viking der ligger i Nordjylland.

Ledelsen tilføjer i regnskabet at 
”for det kommende år forventes et 

lavere aktivitetsniveau med et der-
med faldende resultat til følge.” Kim 
Axelsen siger at når de kommer til 
messer er folk mere tilbageholdende 
end før. Han frygter at der er en 
opbremsning på vej – eller måske 
er det bare fordi der er gået 10 år 
siden finanskrisen, og så bliver folk 
bekymrede.

For at modvirke en mulig afmat-
ning inden for møbler og gulve vil 
man udvide med andre produkter. 
Det drejer sig især om lister i for-
skellige dimensioner der kan bruges 
som dækmateriale på bygninger,  

både udvendigt til facader og ind-
vendigt til lofter og vægge. Råvaren 
til listerne skal komme fra skallerne 
der bliver til overs når man skærer 
de større dimensioner til møbler og 
gulve.

Endelig er der tanker om at bruge 
savværkets flis til produktion af 
fjernvarme i Korinth frem for at 
køre den til varmeværker i Assens 
eller Odense. 

Kilder: www.cvr.dk,  
www.fyens.dk 26.10.18

2017/18 2016/17

Bruttofortjeneste 19,7 17,3

Resultat efter skat 3,3 2,2 

Aktiver 35,8 35,2

Egenkapital 11,9 9,6

Soliditet 33 27

EK forrentning 17 23

Regnskabsår 1.5.17 - 30.4.18 1.5.16 - 30.4.17
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KORT NYT

3.000 ha bynær 
statsskov 
Ti års skovrejsning
Gennem de seneste ti år har staten 
etableret 3.000 ha skov i nærheden 
af større byer. Det svarer til 5 m2 pr. 
dansker. Formålet er først og frem-
mest at beskytte grundvandet og 
styrke tilbudene til friluftslivet.

- Danskerne bruger i dag natu-
ren anderledes end tidligere, siger 
miljø- og fødevareminister Jacob 
Ellemann-Jensen. Før kørte vi en tur 
i bilen for at nyde søndagsfrokosten 
i det fri. I dag tager vi en løbetur i 
naturen før eller efter arbejde, og 
det kræver nye skove tæt på vores 
hoveddør. 

- De mange nye bynære skove 
er både en gevinst for naturen og 
for alle os der nu kan nyde en tur i 
det grønne uden at det kræver lang 
planlægning og transport.

De nye statslige skove bliver 
typisk etableret i samarbejde med 
lokale kommuner og forsynings- 
selskaber, som bidrager med mellem 
50 og 100 procent af udgiften til køb 
af arealer.

Naturstyrelsen arbejder i øjeblik-
ket med omkring 30 skovrejsnings-
projekter i samarbejde med forskel-
lige kommuner og forsyningsselska-
ber fordelt over hele landet.

328 ha ved Næstved
En af de byer som har fået mere 
skov er Næstved. Miljø- og fødevare-

minister Jakob Ellemann-Jensen var 
den 14. oktober med til at markere 
færdiggørelsen af 328 hektar ny 
bynær skov og natur i en grøn ring 
omkring byen. 

Naturstyrelsen og Næstved Kom-
mune har de seneste 11 år arbejdet 
sammen om at etablere de nye 
skove og naturområder. Kommunen 
har overdraget arealer til staten, og 
Naturstyrelsen har opkøbt yderli-
gere arealer. 

Styrelsen har plantet skoven, og i 
tæt samarbejde med kommunen er 
der etableret en række friluftsanlæg, 
såsom udvidelse af ridestien Husar-
stien, en fiskesø og picnicpladser.

Næstved Kommune har samtidig 
anlagt flere vådområder, blandt an-
det en klimasø der især er til gavn 
for fiskebestanden, og en bæk i den 
ny skov ved Rønnebæk. 

Søen kan oplagre vand om vinte-
ren og udlede vandet til Rønnebæk-
ken i tørre perioder om sommeren 
og efteråret. På den måde kan man 
forhindre problemer med både tørke 
og oversvømmelser i området.

Den grønne ring i Næstved omfat-
ter seks nye skove: 2009 Even Skov, 
2010 og 2016 Vridsløse Skov, 2010 
Rønnebæk Fælled, 2014 Ladby Skov, 
2015 Fælleseje Skov og 2018 Rønne-
bæk Øst.

Kilde: www.nst.dk 14.10.18

Mange steder i landet rejses skov i nærheden af byerne.

Overskud hos Herskind 
Lavere end året før

Herskind Savværk ved Galten fik et 
overskud i 2017/18 på 2,2 mio. kr 
mod 5,1 mio. kr i 2016/17 (og  
6,4 mio. kr i 2015/16). Ledelsen  
anser årets resultat for tilfreds- 
stillende.

Hovedaktiviteten består op-
skæring og tørring af eg, bøg, ask, 
ahorn samt douglas m.v. Savværket 
præsenterer sig således på hjem-
mesiden:

”Herskind Savværk blev grund-
lagt allerede i begyndelsen af 
1930'erne og blev i 1955 overtaget 
af familen Jakobsen. Virksomheden 
beskæftiger p.t. 40 medarbejdere.

Herskind Savværk vil fremover 
bestræbe sig på kun at købe certi-
ficeret træ fra kilder, der er certifi-

ceret enten som FSC® coc, cw eller 
PEFC.

Herskind Savværk vil, såfremt der 
ikke forligger et certifikat, få sælger 
til at underskrive et dokument, hvor 
sælger på tro og love med sin un-
derskrift fortæller, at træet ikke er 
skovet fra et bevarings- eller truet 
område.

Herskind Savværk tilstræber 
fremover kun at sælge skovet træ 
fra certificerede områder.

Herskind Savværks politikker og 
Risk Assessment kan ligeledes læses 
på vor FSC® certificat linket til vor 
hjemmeside.” 

Kilde: www.cvr.dk og  
www.herskind-savvaerk.dk

2017/18 2016/17

Bruttofortjeneste 17,5 21,5

Resultat efter skat 2,2 5,1

Aktiver 30,6 28,9

Egenkapital 23,3 21,1

Soliditet 76 73

EK forrentning 9 24

Regnskabsår 1.5.17 - 30.4.18 1.5.16 - 30.4.17
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Vildledt
af biomasse

Af Andreas Petersen,  
Verdens Skove

120 NGO’er over hele 
verden tager afstand fra 
brugen af skovbiomasse 
i energisektoren. De 
ønsker at bryde med 
vildledelsen om at 
biomasse er bæredygtigt og 
klimavenligt.

I en ny fælles udtalelse pr. 26.10.18 
tager den hidtil bredeste kreds af 
grønne NGO’er klart afstand fra 
brug af biomasse i stor skala til 
energiformål. 

Flere end 120 NGO’er fra godt 
30 lande, der repræsenterer flere 
hundredetusinde mennesker over 
hele verden har skrevet under på 
den fælles udmelding. Listen inklu-
derer bl.a. Verdens Skove, Green-
peace International, Birdlife Interna-
tional og Friends of the Earth.

De 120 NGO'er er bekymrede 
over, at biomasse er en samfunds-
mæssig desillusion om at vi hjælper 
klimaet ved at brænde skovene. De 
har med denne udtalelse besluttet 
at øge deres engagement og arbejde 
kollektivt for at mindske brugen af 
biomasse og fokusere på virkelige 

løsninger, der beskytter og genop-
retter skovene.

Dermed markeres også indirekte 
en klar international kritik af dansk 
energipolitik, hvor der er sket en 
markant øgning i brugen af træba-
seret biomasse som flis og træflis 
gennem flere år. 

Skoven er vigtig for klimaet
Ifølge de underskrivende organisa-
tioner spiller skoven en uvurderlig 
rolle som klimaløsning og som ga-
ranti for biodiversitet og livsgrund-
lag for folk, der lever i og af skoven. 

Organisationerne retter en skarp 
kritik af et mangelfuldt klimaregn-
skab, der automatisk går ud fra at 
skovbiomasse er CO2-neutralt. Dette 
er i praksis vildledende, da den 
bygger på en antagelse om at CO2-
udledningen medregnes i klimaregn-
skabet, hvor biomassen produceres, 
ikke hvor den brændes. Dette sker 
bare sjældent i praksis. 

I udtalelsen advares der mod, at 
produktion af biomasse kan føre til 
uansvarlig og ubæredygtig udnyt-
telse af skovens ressourcer. Omdan-
nelse af skove til træ-plantager med 
monokultur, der producerer bio-
masse er en særlig trussel. 

Ved at opsuge CO2 fra atmosfæ-
ren kan skoven være en afgørende 
del af klimaløsningen, hvis vi skal 
nå målet om at begrænse global 
opvarmning til 1,5 grader. Ved at 
bruge biomasse til energiformål går 
man i den stik modsatte retning. 

Storstilet brug af biomasse til 
energiformål kan føre til forøgede 
konflikter over skovressourcer og 
risiko for at rettigheder, interesser 
og ressourcer tilhørende indfødte, 
oprindelige og lokale grupper i skov-
områder kan blive truet. 

Ved at investere i biomasse bliver 
investeringer taget fra andre forny-
bare og mere klimavenlige energifor-
mer som vindenergi og solenergi. 

Alle underskrivende organisatio-
ner appellerer til at vi må bevæge 
os væk fra skovbiomasse for på en 
effektiv måde at modvirke klimafor-
andringerne. Subsidier og støtte til 
skovbiomasse må ophøre, og der 
må sættes en effektiv stopper for 
den øgede brug af skovbiomasse i 
energisektoren. 

At beskytte og genskabe verdens 
skove er en værdifuld klimaløsning, 
at brænde skovene er det ikke. 

Læs hele udmeldingen:  
http://environmentalpaper.org/ 
the-biomass-delusion/  

Verdens Skove
Verdens Skove er en dansk miljøor-
ganisation, der kæmper for en ver-
den med en rig skovnatur. Det gør 
vi i samarbejde med folk, der lever i 
og af skoven. 

Vi hjælper virksomheder, stater 
og forbrugere med at tage ansvar 
ude og hjemme og sikrer derved en 
bæredygtig anvendelse af skovens 
ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at 
stoppe tabet af skovenes biologiske 
mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt 
dansk landskab med mere vild skov-
natur, der er rigt på biologisk mang-
foldighed.

Verdens Skove startede som regn-
skovsgruppen Nepenthes i 1982.

Anvendelse af biomasse og 
herunder træ til fyring møder 
stigende kritik fra især grønne 
organisationer, se bl.a. lederen i 
Skoven 10, 2018 (også på www.
skovforeningen.dk 22.10.18).

Her bringes tre debatindlæg 
om emnet. Først en udmelding fra 
Verdens Skove som er vedtaget 
sammen med et stort antal andre 
organisationer i udlandet, dels to 
indlæg fra forskere.

DEBAT – TRÆ TIL ENERGI
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DEBAT – SKOVDRIFT

Urørt skov og CO2

Af seniorforsker (emeritus),  
dr. agro. Niels Heding

Skovene kan binde store 
mængder CO2 og dermed 
mindske drivhuseffekten.

Vi går glip af denne virk-
ning ved udlæg af urørt 
skov eller rydning af skov 
for at genskabe heder.

Vor tids største problem er ”drivhus- 
effekten”, der betyder, at atmosfæ-
rens temperatur forøges. Årsagen 
hertil er udledning af drivhusgasser 
forårsaget af vores gøremål, hoved-
sagelig brug af olie, kul og gas. 

Kuldioxid er den mest betyd-
ningsfulde drivhusgas. Indholdet af 
kuldioxid i atmosfæren kan mind-
skes ved at øge skovenes binding 
af kulstof. Træerne binder kulstof 
ved at optage CO2 i forbindelse 
med fotosyntesen. En vis del af det 
optagne CO2 indgår i træernes bio-
masse (ved, rødder mv.) og lagres. 

Opgjort i CO2 svarer de danske 
skoves kulstoflager til 149 millioner 
tons CO2. Tabel 1 viser at det dan-
ske skovareal er vokset kraftigt gen-
nem årene, og skovene binder i dag 
5,5 millioner tons CO2 om året. 

Til sammenligning udgør Dan-
marks samlede udledning af CO2 
36,7 millioner tons om året.

Urørt skov binder ikke CO2

Det er for tiden populært at ud-
lægge store skovarealer som urørt 
skov. Det vil sige skov, som man 
ikke passer længere, men netop 
overlader helt til sig selv. 

Men urørt skov er i balance og 
binder ikke CO2. Dødt træ rådner 
løbende og frigiver dermed CO2 i en 

mængde, der svarer til, hvad træ-
erne optager gennem fotosyntesen.

Tilhængerne af urørt skov anfø-
rer, at urørt skov også vokser og 
optager CO2. Dette er rigtigt, men 
atmosfærens indhold af CO2 æn-
dres ikke. Det skyldes at træet fra 
urørte skove ikke bruges og dermed 
ikke fortrænger kul, olie eller gas. 
Det rådner og tilbagesender lige så 
meget CO2, som det har optaget fra 
atmosfæren. Resultatet er nul.

Tabel 2. Manglende årlig binding af 
CO2 ved udlæg af et givet areal med 
urørt skov.

Km2 Tons per år

200 204.000

400 408.000

600 612.000

800 816.000

1000 1.020.000
 

Udlæg af urørt skov skaber levested for mange dyr og planter. Men efter en 
årrække vil skoven ikke længere binde CO2. Træerne optager ganske vist CO2 
under fotosyntesen, men der frigives lige så store mængder, når døde plante-
dele bliver nedbrudt. 

Tabel 1. Årlig binding af CO2 på det danske skovareal på tre forskellige  
tidspunkter.

År Skovareal Binding af CO2

1820 1.400 km2 1.428.000 tons per år

1900 2.000 km2 1.840.000 tons per år

2012 6.000 km2 5.520.000 tons per år
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Samme binding ved 
skovdrift
Drives skovene normalt med ud-
tynding, hugst og plantning af nye 
træer, får man både i pose og sæk 
hvad angår binding af CO2. Det skyl-
des, at skovene hele tiden vokser 
det samme, mens de fældede træer 
udnyttes til gavntræ og energi. 

Det kræver måske en lidt nær-
mere forklaring. Træernes vækst er 
i høj grad uafhængig af antallet af 
træer per ha. 

Har man for eksempel 500 træer 
på en ha og så udtynder 100 af træ-
erne, så vil de resterende 400 træer 
vokse lige så meget, som de 500 
træer gjorde. Det har skovbrugs-
videnskaben påvist mange gange.  
Dyrket skov producerer det dob-
belte af urørt skov.

Mange forstår ikke, hvorledes 
træ, der bruges til fyring, påvirker 
CO2 indholdet i atmosfæren. De 
bemærker, at træ ved forbrænding 
udleder CO2. Men de overser at den 
mængde CO2, der udledes, er opta-

get fra atmosfæren, og at brændet 
erstatter kul, olie eller gas, som 
derimod giver et nettotilskud til  
atmosfæren.

Som det fremgår af tabel 1, er der 
meget mere skov i Danmark nu end 
tidligere. Det vil sige at størstedelen 
af de danske skove er plantager. 
Særlig på de tidligere heder og klit-
ter er der anlagt store plantager. 

Heder genskabes
Disse plantager har man nu også 
fra politisk hold fået kig på. Man er 
begyndt at rydde skoven for at gen-
skabe hederne, for eksempel i Hvid-
bjerg og Stenbjerg plantager i Thy. 
Hermed ophører enhver binding af 
CO2 med et slag. 

Men fredningsfolk, politikere og 
andre overser, at de danske heder 
og klitter er opstået i fortiden ved 
overdreven hugst og kreaturgræs-
ning i de skove, som for mange  
hundrede år siden voksede der. 

Man genskaber altså heder på 
arealer som tidligere var skov. I ste-
det kunne man støtte skovens folk i 
at genskabe fortidens skove  

og binde mængder af CO2.

Udlæg af urørt statsskov
De danske skove har i gennemsnit 
en årlig tilvækst på 9,6 kubikmeter 
træ per ha. Dette svarer til 10,2 tons 
CO2 per ha hvert år. Det vil sige, 
at for hver ha skov, der udlægges 
urørt, ophører optaget af 10,2 tons 
CO2 pr ha årligt. 

Der foreligger planer om at ud-
lægge store dele af Statens skove 
som urørte. Blandt andet har Social-
demokratiets formand, Mette Frede-
riksen, sammen med andre partier 
lovet at gennemføre, hvad de kalder 
en grøn linje. Drivhuseffekten spiller 
tilsyneladende ingen rolle for disse 
folk. 

I tabel 2 har jeg anført følgerne 
ved binding af CO2 og tilføjet nogle 
tal, der viser, hvor mange af os dan-
skere, der kunne sige sig fri for ud-
ledning af CO2, hvis skovene fortsat 
blev passet. Samtidig er det klart, at 
binding af CO2 ved dyrkning af skov 
giver indtægter i modsætning til 
mange andre fortrængningsmetoder.

Junckers solgt 
Kapitalfond har aktiemajoritet
Det privatejede industri investe-
ringsselskab Jysk Fynsk Kapital A/S 
(JFK) har købt 56% af aktierne i 
Junckers Industrier i Køge. Ledelsen 
og de nuværende ejere fortsætter og 
beholder en væsentlig aktiepost.

- Vi var egentlig ikke i en salgs-
proces, men har siden før sommer-
ferien haft dialog med JFK, fortæller 
den administrerende direktør, Car-
sten Chabert. Drøftelserne har lige 
så meget gået på, hvordan vi kan 
udvikle Junckers yderligere, som på 
det egentlige salg af aktieposten. 

- På den måde har vi lært hinan-
den bedre at kende. Jeg er sikker på 
at JFK har meget viden at bidrage 
med, og at de med deres langsig-
tede perspektiv for udvikling af de-
res virksomheder, er et godt match 
for os. Og så er jeg selvfølgelig glad 
og stolt over, at vi har udviklet virk-
somheden til at blive et attraktivt 

opkøb for så erfarne industrifolk, 
som står bag JFK.

Junckers vil fremover vokse i 
især Kina og USA. Der afsættes 
gulve til store kommercielle projek-
ter med luksuslejligheder og store 
kontorbyggerier i Silicon Valley, og i 
Kina efterspørges især sportsgulve. 
Det største marked er dog stadig 
Europa.

Junckers har i de senere år kon-
centeret sig om indtjening frem for 
vækst, og de sidste tre regnskaber 
har vist overskud. Ifølge Carsten 
Chabert skyldes det at man kon-
centrerer sig om massive gulve og 
produkter til overfladebehandling i 
form af lak og olie til trægulve. Alt 
andet er skåret fra fordi det ikke var 
lønsomt.

- Junckers er en virksomhed med 
et stærkt brand og nogle virkelig 
gode produkter, siger administrende 
direktør Per Kristensen fra JFK. 
Ledelsen har gennem en fokuseret 
strategi formået at skabe en sund 

virksomhed med en god indtjening, 
og det danner et stærkt fundament 
for fortsat vækst og videre udvik-
ling. 

JFK ejer i forvejen flere virksom-
heder indenfor Byggematerialer.

Junckers Industrier
Gulvfabrikken i Køge har ført en 
lidt omtumlet tilværelse. I perioden 
2008-2014 var der et samlet under-
skud på 255 mio. kr. Selskabet var 
ejet af kapitalfonden Axcel som i 
2014 solgte det til HBC Invest der 
ejes af direktionen og flere bestyrel-
sesmedlemmer. 

De tre seneste regnskaber har 
vist overskud – i 2017 22,3 mio. kr 
og i 2016 25,3 mio. kr. 

Se mere i bl.a. Skoven 9/14,  
8/15 og 4/18.

Kilder: Pressemeddelelse fra  
Junckers, www.wood-supply.dk 

15.10.18 og 16.10.18
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Biomasse kan være 
miljøvenlig backup til vindenergi

Af Holger Skjerning, fhv. lektor  
i fysik og energi, DTU

Flis er et CO2 neutralt 
brændsel.

Det debatteres livligt, om biomasse 
faktisk er CO2-neutralt. Nogle på-
står, at det ikke er tilfældet, fordi 
der naturligvis kommer CO2 op af 
skorstenene, når det afbrændes. 
Men så simpelt er det ikke. Det er 
den samlede proces, der afgør, om 
biomasse er CO2-neutralt.

Jeg vil ikke blande mig konkret 
i de meget komplicerede støtteord-
ninger i Danmark, men blot nævne, 
at hvis man ønsker at reducere CO2-
udslippet mest muligt, er biomasse 
i form af træ, flis og træpiller en af 
mulighederne.

Faktisk er dette træ det eneste 
danske brændsel, der kan levere 
miljøvenlig backup til de mange 
vindmøller, der jo ikke leverer  
strøm ca. 100 dage hvert år, hvor 
det næsten ikke blæser.

Danske skove har længe været 
100 pct. reguleret. Der fældes og 
genplantes helt systematisk, så 
mængden af skov er den samme år 
efter år - faktisk en smule voksende. 
Derfor er der samme mængde træer 
i skovene år efter år. 

Men det betyder, at der også er 
samme mængde kulstof (C) i sko-
vene, og altså kan der ikke være 
udsendt CO2 til omgivelserne. 

Det er naturligvis ikke de små 
nyplantede træer, der optager mas-
ser af CO2. Det er de 20-30 gange 
så mange træer i alle størrelser, 
der ikke bliver fældet, der hvert år 
vokser og tilsammen optager præcis 
samme mængde CO2, som et års 
fældning udsender.

Den energi, der bruges til fæld-
ning, transport og bearbejdning af 
træ, medfører, at dansk træ "kun" 
er ca. 95 pct. CO2-neutralt, men det 
er altså langt mere klimavenligt end 
kul, gas og olie.

Danmarks ca. 700.000 brænde-
ovne og danske træpiller leverer 
lidt mere end 6 pct. af det danske 
energiforbrug. Det betyder, at det 
danske CO2-udslip ville være 5-6 
pct. større, hvis dansk brænde ikke 
blev udnyttet. 

Det skal tilføjes, at den voksende 
import af træpiller er mindre CO2-
neutral. Dels ved vi ikke altid, om 
eksportlandene har reguleret skov-
drift, dels er energiforbruget til 
transport større end for dansk træ.

Det er mit håb, at misforståel-
serne om CO2-neutralitet kan erstat-
tes af viden, så afgifterne kan ind-
rettes herefter. 

Dette debatindlæg har været bragt 
i Børsen 17. oktober.

Mere info
Holger Skjerning har skrevet flere 
indlæg på hjemmesiden for Ren 
Energioplysning, www.reo.dk > FAQ. 

Han har svaret på spørgsmålet 
”Hvorfor er træ CO2-neutralt”, og i 
dette svar findes et link til en  
beskrivelse (der i øvrigt er en lidt 
længere udgave af ovenstående 
indlæg). Der findes også svar på 
spørgsmålet ”Hvordan går det med 
verdens skovarealer?”

På www.reo.dk > Viden om Energi > 
Energikilder findes korte afsnit om 
bl.a. biomasse og brænde.

Flisfyring i kraftværker kan levere strøm når vindmøllerne ikke snurrer rundt.
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Tørke – ja
- Men vær opmærksom på side-

grøfterne i bøgeafdelingerne

Af Rolf V. de Neergaard,  
Gunderslevholm.

Tørkeskader på bøg kan 
skyldes for dårlig afvanding 
som begrænser røddernes 
vækst.

Der er risiko for fregner  
i veddet som forringer  
værdien.
Foranlediget af den udførlige omtale 
af tørkeproblemerne i sommeren 
2018 i "Skoven" nr. 9 vil jeg gerne 
knytte nogle kommentarer hertil.

De mange skader – specielt i bø-
geafdelingerne i de gamle skovegne 
– kunne måske skyldes en for ringe 
dybde af sidegrøfterne i den enkelte 
afdeling; hovedgrøfterne er som  
regel dybe nok. 

Ved at sænke sidegrøfternes 
bund, f.eks. 20-25 cm, opnår man 
den fordel at forbedre det enkelte 
træs rodrum noget. Derved er rød-
derne i en tørkeperiode i en pas-
sende dybde, og i en våd periode 
kan jorden afvandes på grund af 
den større dybde.

På Gunderslevholm gik vi i 
1950erne og mange år frem i gang 
med denne proces, og vi har haft 
glæde af det.

Jeg husker ganske nøje Dansk 
Skovforenings ekskursion til Falster 
(til Gl. Kirstineberg 1995, red.), 
hvor vi gik gennem en bøgeafdeling 
for at bedømme en selvforyngelse. 
Det viste sig at planterne aldeles 
var groet til i voldsom græsvækst 
– formentlig grundet for høj grund-
vandstand. 

På vej tilbage så jeg et stykke 
mellemaldrende bøg – vel 60-70 år 
gammelt – det var væltet helt om-

kuld. Da jeg undersøgte rødderne 
var alle rådnet væk.

I "Skoven" nr. 8/2018 er der et fint 
referat fra Skovforeningens ekskur-
sion til Ravnholt, som har en be- 
skeden andel i bøgedriftsklassen 
(ca. 15% af distriktet). 

Den tanke melder sig, at de flade 
arealer måske trænger til en bedre 
afvanding? Bøg gror ofte udmærket 
på flad jord, hvis vandafledningen 
er i orden.

Fregner i veddet
Med hensyn til fregner i veddet 
havde vi på Gunderslevholm ingen 
problemer med dette. 

Men pludselig slog lynet ned!  
Ved et salg af et parti bøgekævler 
for ca. 10-15 år siden i de såkaldte 
østrigske bøge (karpaterbøge ?)  
anlagt i 1888, var der fregner. Det 
var et meget smukt stykke bøg – 
med træhøjde op til 39 meter, og 
med en svag terrænhældning mod 
nordvest, men næsten uden grøfter. 

Deklasseringen af kævlerne blev 
voldsom på grund af disse fregner 
i veddet. Enten har køberen haft en 
dårlig dag, eller også var dette ind-
ledningen til de katastrofalt dårlige 
priser på bøg efter årtusindskiftet.

Fregnerne var en overraskelse for 
os – men man skal aldrig tro, at den 
hellige grav er vel forvaret!

DEBAT – SKOVDYRKNING

Vil bøgen trives bedre hvis der blev lavet flere grøfter?
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Henvendelse til Ernst Riisgaard Pedersen, tlf.: 2781 3184 eller peddersens@post.tele.dk

Flis til Helsingør 
Fra Danmark, Norden og  
Baltikum

Forsyning Helsingør er ved at forny 
byens kraftvarmeværk – et projekt 
der ventes afsluttet med årets ud-
gang. Nu er der lavet aftaler med  
de tre første leverandører af bære-
dygtig flis, så forsyningen er sikret 
frem til næste sommer. 

Anvendelsen af flis betyder at 
CO2-udledningen i produktionen af 
fjernvarme falder med 88 procent. 

- Vi kan nu kunderne den grønne 
fjernvarme, vi har lovet dem. Der-
med bidrager Helsingør Kraftvarme-
værk med et væsentligt skridt til at 
indfri målene i kommunens vision 
om at blive CO2-neutral i 2050, siger 
bestyrelsesformand i Forsyning  
Helsingør, Per Tærsbøl.

Der skal bruges ca. 110.000 tons 
flis om året. Alle leverandører skal 
leve op til brancheaftalens krav om 
bæredygtig flis. Det betyder blandt 
andet, at der er krav om genplant-
ning, at skoven skal være i vækst, 
og at biodiversitet og økosystemer 
skal opretholdes.

Flisen kommer fra skove i Nord-
sjælland, resten af Danmark, Norden 
og Baltikum. De tre leverandører er: 
Naturstyrelsen Nordsjælland, Södra 
Danmark og HedeDanmark. 

En stor del af flisen vil komme fra 
forskellige nordsjællandske skove og 
køre ad forskellige veje til værket. 
En del vil blive sejlet ind til Hunde-
sted Havn og fragtet derfra i last- 
biler. Og så vil en del blive losset af 
på kajen i Helsingør Havn og kørt 
de sidste få kilometer til værket på 
Energivej.  

- I Forsyning Helsingør er vi 
optaget af, om flisen kan leve op 
til bæredygtighedskravene. Vi har 
valgt tre leverandører hvilket giver 
forsyningssikkerhed og sikrer, at vi 
kan opnå konkurrencedygtige priser 
og den nødvendige kvalitet i leve-
rancerne. 

- Med valget af de tre leveran-
dører får vi samtidig en større va-
riation i de samlede transportveje. 
Flisen vil både ankomme til værket 
via vejnettet direkte fra skovene og 
via ruter fra havnene i Hundested 
og Helsingør.

Kilde:www.fh.dk 11.10.18
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Færre i grønne 
organisationer
Grøn dagsorden hjælper ikke
Miljø og klima er emner som har 
stor politisk bevågenhed og omtales 
hyppigt i medierne. Men det har 
ikke fået danskerne til at strømme 
til grønne organisationer. 

Det er især de store organisatio-
ner der har det svært. Danmarks 
Naturfredningsforening har mistet 
12.000 medlemmer på 9 år. Dan-
marks Jægerforbund har mistet 
næsten 5.000 på 4 år. Danmarks 
Sportsfiskerforbund er gået tilbage 
med over 8.000 på 10 år, og tilbage i 
1980’erne var oppe at runde 50.000. 
Nogle af de mindste organisationer 
går derimod lidt frem.

Tabellen viser resultaterne af 
en sammenstilling udarbejdet af 
Altinget. Tallene dækker forskel-
lige perioder, så man kan ikke lave 
en enkelt sammentælling. De fire 
foreninger som er gået tilbage har 
mistet sammenlagt 26.400, mens de 
fire foreninger er gået frem har vun-
det 5.900. Så organisationerne som 
helhed er gået tilbage de seneste 
fem-ti år.

Årsager
Der er flere årsager til denne udvik-
ling, påpeger flere forskere over for 
Altinget. Vi synes måske der tales 
meget om miljø, men emnet er ikke 
så langt fremme som i 1970’erne og 
1980’erne. 

Tidligere kunne man markere 
en holdning ved medlemskab af en 

forening. Men i dag har næsten alle 
politiske partier synspunkter på 
miljøområdet, og det er sværere at 
engagere folk i organisationer. Alle 
organisationer har svært ved at få 
fat på de unge.

Selvom vi er optaget af miljø og 
klima, så organiserer vi os os ikke 
længere så meget i store organi-
sationer. Derimod like’r vi gerne 
i enkeltsager på facebook eller er 
med i indsamling af underskrifter på 
aktuelle emner på internettet. Vi går 
også mere op i at markere klima- 
bevidsthed ved at gøre noget ved 
vores eget forbrug af fx energi og 
råvarer, men det betyder ikke øget 
aktivitet i organisationer.

Som eksempel nævnes DN’s 
kampagne om rent drikkevand 
hvor der på kort tid er indsamlet 
12.000 underskrifter der støtter 
forbud mod sprøjtegifte i grund-
vandet. Det er godt for denne sag, 

men det tiltrækker ikke med- 
lemmer. 

Medlemmer er derimod nød-
vendige for at finansiere organisa-
tionens mere langsigtede arbejde, 
ansætte kyndige medarbejdere og 
levere frivillige til forskellige opga-
ver.

Forskerne mener det bliver svært 
at fastholde mange medlemmer 
fremover. De foreslår at man går 
bort fra en bred profil og forsøger 
at anlægge en skarpere profil med 
færre mærkesager.

Problemet er generelt for orga-
nisationer. Fagforeningerne har i 
mange år haft vigende medlemstal. 
Og de politiske partier som helhed 
er gået voldsomt tilbage set over en 
lang årrække – selvom vi i dag har 
langt flere partier at vælge mellem. 
Det er ikke tilbud der mangler!

Kilde: Altinget 11.9.18

Forening 2008 2013 2017 2018
Verdens Skove 1.300 2.900
Danmarks  
Naturfredningsforening 140.900 128.800

Danmarks Jægerforbund 94.800 90.200

Dansk Vandrelaug 6.800 8.900
WWF Verdensnaturfonden 
medlemmer 12.800 11.600

WWF Verdensnaturfonden 
partnerskaber 8.200 9.800

Dansk Ornitologisk  
Forening 16.100 16.700

Danmarks  
Sportsfiskerforbund 26.600 18.100

 

Klima er vigtigste 
miljøemne 
Biodiversitet i baggrunden
Klimaforandringer er nu det absolut 
vigtigste emne for danskerne inden 
for miljøområdet. Det viser en un-
dersøgelse foretaget af Norstat for 
Altinget og Jyllandsposten.

Den samme undersøgelse blev 
lavet for to år siden, og klimaforan-
dringer er gået fra fra 30 til nu 39%. 
Forurenet drikkevand og skadelige 
kemikalier er derimod gået tilbage.

En forsker ved Ålborg Universitet 
mener at det kan skyldes at alle 
partier i dansk politik tager stilling 
til klimaforandringer og betegner 

det som et alvorligt problem. De 
klassiske dagsordener er trængt 
mere i baggrunden. 

Det emne som er mest omtalt i 
forbindelse med skovene er biodi-
versitet, og det er nu nede på en 
fjerdeplads.

Forskel på unge og gamle
Det er især de unge mellem 18 og 
29 som vurderer klimaet højt – over 
halvdelen peger på klimaet som det 
vigtigste. Måske fordi de vil komme 
til at opleve forandringerne.

De ældre generationer er mere 
optaget af de klassiske emner om-
kring luft- og vandforurening. For 

de gamle over 70 er drikkevand og 
klimaforandringer lige vigtige.

Kilde:www.altinget.dk 26.10.18

Undersøgelsen
Hvilket af følgende problemer  
bekymrer dig mest? 
Klimaforandringer 39% 
Forurening af drikkevand 18% 
Forurening af hav, fjorde og søer 
13% 
At plante- og dyrearter uddør 8% 
Skadelige kemikalier 7% 
Luftforurening 6% 
Støj 2% 
Ved ikke 8%
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Sveriges højeste træ
49,4 meter høj rødgran

Medlemmer af den svenske hjemme-
side www.skogsforum.se har i nogen 
tid eftersøgt høje træer i Sverige, og 
de har nu fundet Sveriges højeste 
træ. Det er en rødgran som står i 
Mölnbacka i Värmland (det er på 
højde med Stockholm og tæt på den 
norske grænse). 

Træet står i en tæt bevoksning, 
og det er et kuperet terræn. Det be-
tyder at det er svært at se toppen af 
træet og foretage en korrekt måling. 
Nogle af de mange opmålinger viser 
over 50 m, men finderne garanterer 
at det er i hvert fald 49,4 m højt.

Mölnbackagranen vokser stadig i 
højden, og den omgivende skov ser 
sund ud, så træet vil nok passere  
50 m om nogle år. Alderen skønnes 
til 120-130 år.

Sveriges højeste rødgran har ind-
til nu været "Lekvattnetgranen" som 
var 48 meter da den blev fældet i 
2003. Det højeste træ i Sverige har 
indtil nu været en ædelgran i Om-
berg som i 2016 blev målt til 49 m. 

Den ene af finderne er Fredrik 
Reuter som har grundlagt skogs- 
forum.se. Han mener at det er inte-
ressant at se at den hjemlige rød-
gran vokser lige så godt som den 
udenlandske ædelgran.

Det er ingen tilfældighed at det 
høje træ er fundet netop i Värm-
land, for her har rødgran gode 
vækstbetingelser. Vækstsæsonen er 
relativt lang i Värmland, der findes 
store skråninger med god vandbe-
vægelse, og der er en undergrund af 
hyperit. 

(Hyperit stammer fra lava der for 
flere milliarder år siden blev presset 
op gennem sprækker i grundfjeldet. 
Når det forvitrer frigives mange næ-
ringsstoffer).

Eftersøgning
Grundlaget for eftersøgningen er  
laserskanninger fra fly udført af Sve-
riges Lantbruksuniversitet i Umeå. 
Alle skove i Sverige blev skannet for 
nogle år siden, og universitetet har 
på det grundlag udpeget mistænke-
ligt høje punkter i skoven. 

Herefter har Skogsforum.se sam-
men med medlemmer og erfarne 
skovtaksatorer opsøgt mulige 
rekordtræer, som er opmålt med 
laserhøjdemåler. Under eftersøgnin-
gen er der fundet flere hundrede 
træer over 40 m.

Rekordtræet har i sit liv været 
vidne til skiftende brug af landska-
bet. Det er spiret sidst i 1800-tallet 
da de fleste svenskere levede på 
landet, og jorden blev ofte brugt til 
landbrug eller overdrev. 

På den tid blev brydningen af jern-
malm i Mölnbacka indstillet. I stedet 
blev der opført savværker og cellulo-
seindustri, og meget af landbrugsjor-
den er siden blevet tilplantet.

Mölnbackagranen og den  
omgivende skov får lov at vokse  
så længe den lever. Området er fri-
villigt fredet af ejeren, Bergvik Skog, 
et stort skovselskab som har overta-
get de skove der tidligere hørte un-
der skovindustrierne StoraEnso og  
Billerud Korsnäs. 

Bergvik Skog ejer 2,3 mio. ha 
skov især i Mellemsverige og hugger 

6 mio. m3 om året. I hele granens 
levetid har skoven været ejet af  
forskellige store skovselskaber.

Nordens højeste træ
Rødgran kan i Danmark på gode 
voksesteder nå op omkring 40 m, 
men i vores blæsende klima kan den 
næppe nå 49 m. Det kan douglas-
gran derimod, og i foråret blev det 
højeste træ i danske skove målt til 
53,7 m i Silkeborg Sønderskov.

Sverige har derfor formentlig Nor-
dens højeste rødgran. Men Nordens 
højeste træ står altså i Danmark.

sf

Kilder: Skogsforum Media AB 
22.10.18, www.bergvikskog.se.  

Foto: Fredrik Reuter
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Mölnbackagranen står tæt sammen med andre graner.

Finderne af træet, Frederik Melakari (tv.) og Fredrik Reuter (th.).
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Se mere på www.brdrhojrup.dk

Også godkendt til PEFC-skoveFølg os på Facebook & LinkedIn

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

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

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

www.brdrhojrup.dk

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

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

Følg os på 
Facebook

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

 Grenknusning af kvas

Vi giver engod pris
for

dit træ!

 Fældebunkelægning

RING
og få et

ufor-
pligtende tilbud

- allerede
i dag
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Overskud hos Davinde 
Pæn fremgang

Davinde Savværk ved Odense fik 
et overskud i 2017/18 på 3,7 mio. kr 
mod 2,0 mio. kr i 2016/17 (og  
1,0 mio. kr i 2015/16). Ledelsen 
anser årets resultat for tilfredsstil-
lende.

Selskabets formål er at drive han-
del, fabrikation og håndværk inden 
for træindustrien. Selskabet præsen-
terer sig således på hjemmesiden:

”Davinde Savværk A/S er et løv-
træssavværk, hvor hovedvægten er 
lagt på bøgetræ, men vi arbejder 
også med bl.a. kirsebær, ahorn, eg 
og ask. 

For at sikre den bedst mulige rå-
vare, køber vi selv vort råtræ hjem, 
primært fra Danmark, men også en 

del fra udlandet. Kævlerne skæres 
på en topmoderne bloksav. 

Efter endt ovntørring opskæres 
planker i rette emner efter Deres 
specifikation og kvalitetskrav. For at 
yde den bedst mulige leverings- 
service har Davinde Savværk altid 
ca. 1.200 m3 ovntørre planker på 
lager fordelt på forskellige standard-
tykkelser og kvaliteter. Herudover 
har vi et lager på ca. 500 m3 ovn-
tørre opskårede emner/firkanter i 
forskellige kvaliteter.

Vi producerer gerne mere kompli-
cerede emner, som f.eks. høvlede, 
borede, fræsede og pudsede emner. 
Vi har desuden siden 1935 specia-
liseret os i at dampbøje massivt 
løvtræ.” 

Kilder:www.cvr.dk og  
www.davinde.dk

2017/18 2016/17

Bruttofortjeneste 20,8 17,8

Resultat efter skat 3,7 2,0 

Aktiver 25,8 20,9

Egenkapital 16,5 12,8

Soliditet 64 61

EK forrentning 22 16

Regnskabsår 1.5.17 - 30.4.18 1.5.16 - 30.4.17
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Oktober 2018
Oktober 
Oktober fik en middeltemperatur  
på 10,3 °C. Det er 1,2 °C varmere 
end normalen for 1961-90, og 0,5 
°C varmere end gennemsnittet for 
2006-2015. Den ligger dog stadig 
uden for top 10'en over varmeste 
oktobre. 

Det var lunest i den sydlige del af 
landet og langs kysterne, over  
11,5 gr., mens det var koldest i 
Vendsyssel med under 9,5 gr.

Det blev til 47 mm nedbør, hvilket 
er 29 mm mindre end normalen  
for 1961-90 og hele 36 mm mindre 
end gennemsnittet for 2006-2015. 

Der faldt mest i Nord- og Nord-
vestjylland samt i Nordsjælland, 
nogle steder over 75 mm.

Oktober har været ganske solrig 
med 127 soltimer. Det er den mest 
solrige oktober i 7 år. Vi fik 46 % 
mere sol end normalen for 1961-90 
og 25 % mere sol end gennemsnittet 
for 2006-2015. Samlet set er det den 
9. mest solrige oktober (sammen 
med oktober 1946) siden målingerne 
begyndte. 

Der var mest solskin i sydøst, 
især på Lolland-Falster, med over 
160  
timer, mens der var mindst i nord-
vest med under 100 timer.

Som følge af tekniske problemer  
hos DMI udsendes for tiden stærkt 
begrænsede opgørelser af vejret.

Kilde: www.dmi.dk

Periode Okt. Sept.

Målt Nor-
mal Målt

Temperatur, gr.

Middel 10,3 9,1 14,1
Absolut minimum -3,7 -0,8
Absolut maximum 20,0 27,0

Nedbør, mm

Landsgennemsnit 47 76 81

Antal soltimer 127 87 135
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Magasinpost (SMP)

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

Skovning: 
Maskinskovning 
Håndskovning 
Fældebunkelægning

Udkørsel:
Udkørsel af effekter
Fældeudkørsel

Andet entreprise:
Flishugning
Rodfræsning
Knusning
Kvas rydning
Plantning
Sprøjtning

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

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

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

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

st.hjoellund@vedskov.dk

Danmarks største skoventreprenørvirksomhed
- Din sikkerhed for professionelt kvalitetsarbejde

Asger Olsen A/S
Ejendomsmæglerfirma · Mde. 

Skove · Godser · Større Landbrug

Søvangen 20
DK-5884 Gudme
POST@ASGEROLSEN.COM

Tlf.:   +45 62254088
Fax:   +45 62252088

Mobil:   +45 20200088

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

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

skove, godser og større landbrug.


