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Skoventreprenørerne i 2017 54 
Årsberetning fra Dansk Skoventreprenør 
Forening. Generalforsamlingen fandt sted i 
Vingsted centeret 19. januar. Om certifice-
ring, flishugst, uddannelse mv.

Nyt fra Pro Silva 62
Nye vedtægter i Pro Silva. I 2018 er 
planlagt to ekskursioner med tema 
om urørt skov. (Foto fra Fanefjord i 
2017).

Maskinudbud fra statsskove 74
Statsskovene stiller en række krav 
til maskinføreren og maskinen når 
de udbyder skovningsopgaver til 
 private entreprenører.

Landsdækkende Skovskole 50 
Skovskolen vil øge aktiviteten på Eldrup-
gård på Djursland. Der skal undervises 
mere på EUD- og sling-uddannelserne, og 
der skal være flere AMU-kurser.

Dækrodsplanter virker 58
HedeDanmark har lavet forsøg med 
dækrodsplanter i 5 år. Dækrod klarer 
sig lige så godt som barrod – eller 
bedre – og de er billigere. Nye forsøg 
følger de kommende år med flere 
træarter og på bedre jord.

Urørt skov i statsskovene 64
13.300 ha statsskov udlægges til 
urørt skov eller ”anden biodiver-
sitetsskov” i løbet af en årrække. 
Private skovejere vil gerne udlægge 
urørt skov – hvis det er frivilligt og 
mod betaling. (Foto af urørt skov i 
Velling Skov).

47SKOVEN 2  2018



TROMPET

 

Skoven. Februar 2018. 50. årgang.
ISSN 0106-8539.

Udkommer 11 gange om året, omkring  
den 20.-25. i hver måned, bortset fra juli. 
 Abonnenter på  Skoven modtager  desuden 
 nyhedsbrevet Skoven-nyt  
ca. 2-3 gange om måneden.

Udgiver: Dansk Skovforening,  
 Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C,  
tlf. 33 24 42 66, fax 33 24 02 42.  
Postgiro 9 00 19 64.
E-mail: info@skovforeningen.dk
Hjemmeside: www.skovforeningen.dk

Redaktion: Søren Fodgaard, ansvh. 
 Liselotte Nissen, annoncer og 
 abonnementer.
E-mail:  sf@skovforeningen.dk, hhv. 

lln@skovforeningen.dk

Direkte indvalg:  
Tlf. 33 78 52 16  (Søren Fodgaard),  
Tlf. 33 78 52 15 (Liselotte Nissen).

Abonnement: Pris 660 kr. inkl. moms (2018). 
Medlemmer af foreningen modtager bladet 
som en del af    med lemsskabet.

Skovejende medlemmer af foreningen kan 
tegne abonnementer til medarbej dere mv. til 
en pris af 580 kr. Studerende og elever kan 
tegne abonnement på særlige vilkår.  Kontakt 
redaktionen for nærmere oplysninger.

Udland: Abonnement kan tegnes overalt i 
verden. Kontakt redaktionen for nærmere 
oplysninger.

Annoncer: Rekvirér vores media brochure 
med oplysninger om priser, formater, 
oplag, indstik mv. 

Indlevering: Artikler til Skovens 
 marts -nummer skal indle veres inden   
26.  februar  Annoncer bør indleveres  inden 
27. februar.

Eftertryk med kildeangivelse (Skoven nr. XX) 
tilladt. Ved artikler af navngivne forfattere 
skal forfatteren give accept af eftertryk.

Vinterskovning
af grandis

SKOVEN 1 2018 / PERSONALIA

Kontrolleret 
oplag for perioden 
1. juli 2016 - 30. 
juni 2017: 3254. 
Medlem af 
Danske Medier.

Tryk: www.step.dk

2/18
FEBRUAR 

UDGIVET AF DANSK SKOVFORENING

Skovforeningen
Ændringer i bestyrelsen
Skovejer Jørgen Westergaard, 
 Aabybro, er indtrådt i Dansk Skov-
forenings bestyrelse som repræsen-
tant for Danske Juletræer. Jørgen 
Westergaard ejer skoven Kjellerup 
Plantage, en skov på 80 ha, som lig-
ger ved Limfjorden. Jørgen afløser 
Martin Petersen, som har repræsen-
teret Danske Juletræer siden 2012. 

Skovejer Marie Louise Friederich-
sen, ejer af Allingkloster Skov, er 
udtrådt af bestyrelsen. Efter 10 år 
i bestyrelsen har Marie Louise Fri-
derichsen ønsket at trække sig fra 
bestyrelsesarbejdet i Dansk Skov-
forening, men hun fortsætter som 
skovkredsformand for Storstrøms 
skovkreds.

Skovdyrkerne
Ny skovrider på Øerne
Teamchef Heine Fischer Møller er 
ansat som skovrider i Skovdyrkerne 
Øerne. Heine F. Møller kom til Skov-
dyrkerne 1. juni 2017 og er teamchef 
vest for Storebælt. Han fortsætter 
som teamchef samtidig med at han 
tiltræder som skovrider.

Heine F. Møller afløser sekretari-
atschef Svend Christensen der har 
været skovrider i godt et halvt år 
efter sygemelding fra den forrige 
skovrider, Ulrik Nielsen. 

Heine F. Møller er 44 år og 
 stammer fra Vestjylland og er bosat 
i Haderslev med kone og to børn. 
Han er uddannet skov- og land-
skabsingeniør i 2007 og har gennem-
gået flere lederuddannelser. Han har 
været udførende skovfoged i fem år, 
og derefter fem år som bl.a. regions-
chef hos HedeDanmark. 
Skovdyrkerne Øerne har 1100 med-
lemmer og forvalter 20.000 ha skov.

LEDER

Asger Olsen A/S
Ejendomsmæglerfirma · Mde. 

Skove · Godser · Større Landbrug

Søvangen 20
DK-5884 Gudme
POST@ASGEROLSEN.COM

Tlf.:   +45 62254088
Fax:   +45 62252088

Mobil:   +45 20200088

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

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

skove, godser og større landbrug.
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Lige før jul underskrev Miljø- og Fødevareministeren 
nye regler for opdræt og udsætning af fuglevildt. 

Det er sidste trin i det store arbejde, som er lagt i at 
få skabt fortsatte og bedre muligheder for både at drive 
et professionelt jagtvæsen og for at imødekomme den 
stigende gruppe danskere, som gerne vil kombinere 
jagtinteressen med gode naturoplevelser. Reglerne gæl-
der for fasaner, ænder og agerhøns.

Reglerne indeholder fortsat et loft over hvor mange 
fugle der må udsættes. Der stilles også krav til uddan-
nelsen af den ansvarlige for udsætningen, og oplysnin-
ger om udsætningerne skal indberettes til myndighe-
derne. 

Lovændringen er et resultatet af et forarbejde inklu-
sive flere års forhandlinger med de andre organisatio-
ner i Vildtforvaltningsrådet. Det har været afgørende at 
finde regler som giver nye fordele for alle parter, og det 
er lykkedes. 

Udover at sikre de langsigtede muligheder for skov- 
og landbrugets udsætning af fuglevildt, så er vi særligt 
tilfredse med at der er kommer nye muligheder for at 
udsætte op til 12 fasaner pr. ha, hvis ejerne til gengæld 
laver varige naturforbedringer på landbrugsarealet. 

De nye regler og krav er i hovedtræk beskrevet i en 
bekendtgørelse, men de præcise regler for kravene til 
biotopplanerne vil komme i en tilhørende vejledning. Vi 
sidder også med i den arbejdsgruppe der samarbejder 
med Miljøstyrelsen om at skrive vejledningen, som for-
ventes udsendt i løbet af den kommende måned.

Med den store betydning jagt har for hovedparten af 
vores medlemmer, og den betydelige vægt jagtindtæg-
terne har i erhvervets driftsregnskab, så er det en vig-
tig politisk opgave for os at skabe gode og langsigtede 
rammer for at udvikle jagtmulighederne. Reglerne for 
udsætning af fasaner og agerhøns gælder de kommende 
8 år. 

Desværre blev reglerne for udsætning af ænder ikke 
gjort færdige i denne omgang. Vildtforvaltningsrådet 
har lovet at komme med en evaluering allerede om 2 år, 
så forberedelserne til de forhandlinger er allerede gået 
i gang. 

Når erhvervet skal fortælle omverdenen om det store 
og professionelle arbejde som ligger bag gode jagtople-
velser på udsat fuglevildt, så handler det om mere end 
overholdelse af lovens krav. 

Sammen med landbruget og jægerne har vi udviklet 
mærkningsordningen for udsat fjervildt under Bæredyg-
tig Jagt. Mærkningsordningen garanterer forbrugeren og 
samfundet, at lovgivningen er overholdt, og at dyrevel-
færd og fødevarehygiejne er af høj kvalitet.

I sidste halvdel af 2017 blev der afsløret flere sager af 
kriminalitet rettet mod rovfugle. I alle tilfældene er det 

uacceptable brud på jagtlovgivningen, hvor vi håber at 
politiefterforskningen vil føre til at lovovertræderne bli-
ver fundet og straffet. En hel branches omdømme sæt-
tes på spil, når enkelte brodne kar overtræder loven. 

Opgaven med at få gjort op med ulovlighederne er en 
fælles opgave for alle, og alene gennem forøget opmærk-
somhed fra lodsejerne selv kan vi sikre en praksis, der 
kan få gjort op med fordomme om, at jagtudøvelse er 
forbundet med efterstræbelse af rovfugle.

Vi vil arbejde videre med sagen politisk og med at 
finde løsninger, der kan genvinde tilliden til at jagt og 
udsætning af fuglevildt er en bæredygtig aktivitet, som 
gavner både naturen og jagten. Det er hele forudsætnin-
gen for at vi langsigtet kan skabe flere og bedre jagtmu-
ligheder. 

Niels Reventlow / Jan Søndergaard

LEDER

Flere og bedre jagtmuligheder  

    på fuglevildt

Det er en vigtig politisk opgave for Skovforeningen at 
skabe gode rammer for at udvikle jagtmulighederne.
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- Vi vil være en ægte
landsdækkende skovskole

Skovskolen ønsker at være 
massivt til stede både i 
 Jylland og på Sjælland.

Tankerne er foreløbig 
at lave flere AMU kurser 
i  Jylland, at dele af sling- 
uddannelsen foregår i 
 Jylland, og at der bliver 
flere diplomuddannelser  i 
Jylland.

- Skovskolen er sammen med uni-
versitetet på Frederiksberg eneud-
byder af alle uddannelser inden for 
skovbruget. Vi er ikke helt lands-
dækkende, for det meste foregår i 
København og Nordsjælland. Men 
vi arbejder hårdt for at vi kan være 
massivt til stede både i Jylland og 
på Sjælland.

Skovskolen har i dag de fleste 
aktiviteter i Nødebo, lige op til Grib-
skov i Nordsjælland. Der afholdes 

en del AMU-kurser og 1/3 af EUD 
uddannelsen på Eldrupgård midt 
ude i Løvenholmskovene på Djurs-
land. 

Skovskolen fik lidt omtale i forbin-
delse med regeringens beslutning 
om udflytning af en række statslige 
institutioner fra København til det 
øvrige Danmark. 

Borgmesteren i Norddjurs Kom-
mune udtrykte skuffelse over at 
Skovskolen ikke blev udflyttet til 

På Eldrupgård findes flere nyere træbygninger hvor der er undervisning af EUD elever samt AMU kurser.

UDDANNELSE 
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Djursland. Men han var optimist 
og fortalte at ”vi har budt ind med 
nogle interessante perspektiver på 
at styrke samarbejdet med Skovsko-
len, så der kan være et større antal 
studerende, elever og kursister samt 
ansatte på lokaliteterne på Løven-
holm end der er i dag”. 

Skoven har derfor taget en snak 
med Skovskolens forstander Thomas 
Færgeman for at høre hvilke planer 
skolen har.

Mere skole i Jylland
- Jeg hørte i efteråret et rygte om at 
Skovskolen var i spil til udflytning 
– forslaget stammede fra en række 
kommuner omkring Århus. Jeg 
valgte derfor at tage fat i Norddjurs 
Kommune som kunne bekræfte at 
de havde foreslået at flytte skolen til 
Djursland.

- Jeg mener det vil være en uhel-
dig beslutning at flytte hele skolen 
fordi det vil gå ud over vores kob-
ling til universitetet i København. 
Mange i erhvervet har sagt at det er 
meget værdifuldt med tilknytningen 
til universitet, og man har advaret 
om at splitte en lille sektor som 
skovbruget.

- Jeg har samtidig hørt fra mange 
at det vil være godt med mere akti-

vitet i Jylland. Mange af vores elever 
og studerende kommer fra Jylland, 
og de fleste jobs ligger der. Jeg 
kontaktede derfor borgmesteren og 
foreslog at vi samarbejdede om at 
Skovskolen kan vokse i Jylland. 

- Det vil kræve flere faciliteter på 
Eldrupgård. Vi kan i dag indlogere 
47 hvis der er to på hvert værelse, 
og der kan være 50 i spisesalen. 
Desuden har vi to lokaler til under-
visning og et værksted. Alle disse 
bygninger er udnyttet fuldt ud i dag, 
og flere aktiviteter skaber behov 
for mere plads, bl.a. et kollegium og 
flere undervisningslokaler. 

- Der er heldigvis god plads om-
kring Eldrupgård med muligheder 
for at placere nye bygninger. Nord-
djurs Kommune er meget positiv og 
vil hjælpe os med de nødvendige 
tilladelser. 

- Løvenholmfonden som ejer om-
rådet er også meget positiv. Vi har 
i forvejen et godt samarbejde med 
fonden som både har stillet skoven 
og Eldrupgaards hovedbygning gra-
tis til rådighed for os, ligesom fon-
den har opført en maskinlade som 
vi lejer.

Styrkelse af AMU og sling
AMU kurser og EUD

- Vi er derfor gået i gang med at se 
på hver uddannelse for sig. Vi er 
eneudbyder af AMU kurser inden for 
skov og natur der henvender sig til 
kommuner, entreprenører, skovbrug 
mv. Disse kurser kan sagtens komme 
til at stå endnu stærkere.

- Nye optagelseskrav betyder at 
EUD eleverne skal have praktikplads 
efter de første 20 uger, og skoleprak-
tik falder stort set bort. Vi forventer 
et fald i antallet af elever, og det be-
tyder at vi har mulighed for at mar-
kedsføre AMU kurserne mere, både i 
vest og øst. 

- Hvad angår EUD er vores mål at 
undervisningen af EUD elever på sigt 
skal være ligeligt fordelt mellem vest 
og øst.

Natur- og kulturformidler
- Herefter har vi set på vores uddan-
nelser til professionsbachelor som 
ligger i Nødebo. Natur- og kulturfor-
midler (naku) bliver i Nødebo. Der 
findes allerede en tilsvarende uddan-
nelse i Hjørring, og vi har en aftale 
om ikke at konkurrere med hinanden.

Have- og parkingeniør
- Have- og parkingeniør uddannel-
sen (hopi) ligger formelt under Er-
hvervsakademi Sjælland, og den har 

- Skovskolen blev ikke udflyttet i 
denne runde, siger Skovskolens for-
stander Thomas Færgeman. Det bety-
der at vi selv kan styre processen og 
vælge hvilke former for undervisning 
vi flytter og hvornår. Og vi ved der er 
efterspørgsel efter flere uddannelses-
pladser i Jylland.

Luftfoto af Skovskolens afdeling i Løvenholmskovene midt på Djursland. 
Øverst ses den gamle hovedbygning til Eldrupgård hvor der i dag er indrettet 
værelser. Lidt til højre findes to bygninger med kontorer og spisesal. Helt ude 
til højre er 1½ elevbygning med værelser.
 Lidt til venstre for Eldrupgård ligger to undervisningslokaler, og lidt 
længere nede to ældre bygninger der bl.a. bruges til oplagring. Endnu længere 
nede, og skjult af træerne, findes en maskinlade. Der er gode muligheder for 
at bygge nyt bl.a. til højre for maskinladen.

UDDANNELSE 
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kun eksisteret i fem år. Det vil være 
vanskeligt og risikabelt at opdele 
den på to lokationer – men den skal 
 markedsføres mere i Jylland.

Skov- og landskabsingeniør
- Derfor diskuterer vi nu uddannel-
sen til skov- og landskabsingeniør 
(sling). Vi arbejder med forskellige 
scenarier for hvordan den kan ud-
vikle sig i Jylland. Vi har planlagt 
at præsentere mulighederne inden 
sommeren på et seminar med delta-
gelse af vores ekspertudvalg – hvor 
erhvervet også er repræsenteret.

- Vi vil se på en række forskellige 
scenarier. Måske skal vi afvikle det 
første år i Jylland. Det indeholder 
nogle praktiske fag hvor de stude-
rende snuser til skovarbejdet, og 
med en placering i Midtjylland kan 
de stifte bekendtskab med nåleskov-
brug og det vedproducerende skov-
brug. Men det kan også være at vi 
skal udbyde en hel sling-uddannelse 
i Jylland.

- Det er vigtigt at slingerne møder 
alle former for skovbrug og natur-
forvaltning. De skal kunne arbejde 
overalt i landet og med mange typer 
af arbejdsopgaver.

- Vi diskuterer scenarierne med 
lærerne som peger på at vi må ikke 

sætte studiemiljøet over styr. Slin-
gerne trives i Nødebo hvor de er 
sammen med andre studiegrene. De 
har flere fag sammen med hopi og 
naku, og det medfører samtidig at vi 
kan lave en omkostningseffektiv ud-
dannelse. 

- Vi vil ikke kappe båndene til 
universitet på Frederiksberg hvor 
en del slinger tager en overbygning 
som kandidat. Men vi ser samtidig 
et tydeligt behov for at være mere til 
stede i Jylland.

- Erhvervet er enig med os i begge 
synspunkter, og så må vi se hvordan 
det kan føres ud i livet.

Diplomuddannelser
- Den sidste gruppe er diplomuddan-
nelserne som er efteruddannelse på 
niveau med professionsbachelor-
uddannelserne. Deltagerne er typisk 
i arbejde og har gennemgået en af 
vores egne uddannelser eller en anden 
uddannelse. Der er undervisning nogle 
dage om måneden, og så laver man en 
opgave derhjemme over nogle uger.

- Diplomuddannelserne skal frem-
over også tilbydes i Jylland. Jeg tror 
der er et stort behov, og vi vil gerne 
udvikle flere slags diplomuddannelser.

sf

UDDANNELSE

Over for undervisningsbygningerne findes kontorer og spisesal.
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Skoventreprenørerne i 2017
Årsberetning fra Dansk Skoven-

treprenør Forening. 

SBP certificering og forenin-
gens egen ordning God-
kendt Biomasseproducent 
er blevet mere udbredt.

Der har været større ak-
tivitet blandt skoventrepre-
nørerne i 2017. Men drifts-
resultatet er blevet ringere, 
og der er flere tab på debi-
torer.

Dansk Skoventreprenør Forening 
holdt generalforsamling fredag d. 19. 
januar 2018 i Vingstedcentret under 
DM&Es Vidensdage. Her gengives en 
let redigeret udgave af formandens 
beretning.

DSF havde i 2017 95 medlemmer, 
en fremgang på 2 i forhold til året 
før. Set over en årrække er der støt 
fremgang. Tilbage i 2002 var der 42 
medlemmer, og foreningen vokser 
med i gennemsnit 3-4 medlemmer 
om året.

DSF har status som en specialfor-
ening under DM&E – Danske Maskin-
stationer og Entreprenører.

Bæredygtig biomasse
DM&E har i 2017 markeret sig i for-
bindelse med bæredygtig biomasse, 
både i Danmark og i Europa. Der er 
nu 6 medlemsvirksomheder, som 
kan kalde sig Godkendt Biomas-
seproducent, 3 er blevet SBP- og 
PEFC-certificeret, og flere er på vej.

Vores eget system, Godkendt 
Biomasseproducent, har vist sig at 
være et rigtig godt værktøj for små 
og mellemstore producenter af flis, 
der ønsker at leve op til kriterierne 
for bæredygtighed. Systemet er ble-
vet anerkendt af varmeværkerne, og 
det er en overkommelig proces at 
indføre hos skoventreprenørerne.

De SBP-certificerede medlemmer 
er også kommet godt ind i fyrings-
sæsonen. De kan mærke at der er 
stor interesse for deres produkter 
nu hvor de kan sælge dem som 
bæredygtige. Vi håber at det i den 
nærmeste fremtid smitter af på flis-
prisen.

PEFC CoC certificering
DM&E blev i 2017 gruppeleder for 
den første PEFC Chain-of-Custody 
gruppecertificering nogensinde i 
Danmark. Efterspørgslen efter PEFC-
certificeret træ er stigende, og ud-
viklingen ventes at fortsætte.

- Det er min overbevisning, at der i skovsektoren i 2018 vil blive lagt vægt på forsyningssikkerhed, sagde formanden for 
DSF, Viggo Mortensen. Det gælder både for savværker og for energiproducenterne, der alle har oplevet problemer med 
deres forsyningskæde. 
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Omsætningsfordeling for DM&E landbrugsmaskinstationer 2016

Omsætningsfordeling for DM&E Skov 2016

Der er flest virksomheder, som 
omsætter ml. 1 og 1,5 mio.

25 pct. af entreprenører om-
sætter mindre end 1,4 mio. 

50 pct. af entreprenører om-
sætter mere end 3,7 mio. 

25 pct. af entreprenører om-
sætter mere end 9,0 mio.

Der er flest virksomheder, som 
omsætter ml. 15 og 25 mio. kr.

25 pct. af landbrugsmaskinsta-
tionerne omsætter mindre end 
1,8 mio. 

50 pct. af landbrugsmaskinsta-
tionerne omsætter mere end 
5,0 mio.

25 pct. af landbrugsmaskinsta-
tionerne omsætter mere end 
10,5 mio.

Der er 2 omsætningsintervaller, 
hvor der er flest virksomheder; 
i gruppen ml. 2 og 3 mio. samt i 
gruppen over 10 mio. 

25 pct. af skoventreprenørerne 
omsætter mindre end 1,5 mio. 

50 pct. af skoventreprenørerne 
omsætter mere end 2,7 mio. 

25 pct. skoventreprenørerne 
omsætter mere end 7,7 mio.

Medlemmernes fordeling på omsætning.
Formanden for DSF, Viggo Morten-
sen, aflagde beretning.

Et stærkt marked for bæredygtigt 
træ og et krav fra flere af medlem-
mernes kunder fik DM&E til at til-
byde medlemmerne en PEFC-certifi-
cering. Det betyder at der fremover 
bliver flere PEFC-certificerede skov-
entreprenører til gavn for de danske 
skove og forbrugerne. 

Med en gruppecertificering for 
skoventreprenørerne sikrer vi os, at 
medlemmerne kan tilbyde certifice-
rede produkter fra de danske skove. 

For mange mindre virksomheder 
er certificering en besværlig og 
omkostningstung øvelse. Derfor kan 
man i PEFC-systemet oprette grup-
peordninger for mindre virksom-
heder. Det giver virksomhederne 
mulighed for at vælge en PEFC-certi-
ficering uden selv at skulle etablere 
et internt dokumentationssystem – 
det klares af gruppelederen.

Ny FSC standard på plads
DM&E Skov har siden efteråret 2016 
deltaget i arbejdet med de nye FSC 
skovstandarder. Standarderne er nu 
forhandlet på plads og er sendt til 
høring i FSC International. Det har 
taget arbejdsgruppen omkring fem 
år at nå til enighed, og DM&E Skov 
har altså kun været med i den af-
sluttende proces. 

Arbejdet med FSC skovstandar-
der startede med fokus på vores 
holdning til forhold for dem der ar-
bejder i skoven, både ansatte skov-
arbejdere og entreprenører. 

Gennem processen har der 
åbnet sig mange nye muligheder 
ud over de ansattes forhold. Det 
er bl.a. nu muligt at levere FSC 
Controlled Wood direkte til sav-
værkerne når man er Godkendt 
 Biomasseproducent.

Skoventreprenør på 
europæisk plan
Det har været et hektisk år i CEET-
TAR – den europæiske forening for 
entreprenører i skov- og landbrug. I 
2017 blev der i EU behandlet forslag 
til ændringer i direktivet for ved-
varende energi, herunder krav til 
bæredygtigheden ved produktion af 
biomasse.
Den danske repræsentant i CEET-
TAR, Claus Clemmensen, blev an-
sat af CEETTAR som ekspert på 
biomasseområdet. Det skyldes at 
Danmark er langt fremme med at 
dokumentere bæredygtigheden af 
skovens produkter.

CEETTARs anbefalinger til EU lå 
meget tæt på den måde vi håndterer 
bæredygtig biomasse på i Danmark, 
nemlig en risikobaseret tilgang til 
produktion af biomasse. Samme 

Seks medlemmer af DSF er nu 
 Godkendt Biomasseproducent.

Med DM&E Kortportal kan man lave arbejdskort der viser hvor man skal tage 
særlige hensyn.
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anbefaling blev givet af CEETTARs 
samarbejdspartnere, de europæiske 
statsskove (EUSTAFOR) og de euro-
pæiske skovejere (CEPF).

Alt dette var med til at EU i 
fremtiden vil arbejde med en risiko-
baseret tilgang til biomasse. DM&E 
tolker dette som en klar sejr for de 
europæiske skoventreprenører og 
især de danske. Den risikobaserede 
tilgang er praktisk mulig at gennem-
føre for de fleste entreprenører, og 
systemet kører allerede i Danmark.

Ny uddannelsesstruktur 
Skoventreprenørerne er repræsente-
ret i det faglige udvalg for skovbru-
gets uddannelser gennem skoventre-
prenør Peder Frederiksen.

Revisionen af skovbrugets ud-
dannelser er i løbet af 2017 stort 
set faldet på plads, så de stemmer 
bedre med virksomhedernes behov. 
Skolepraktikken på Skovskolen vil 
være meget begrænset, og hvis ele-
ver skal gennemføre uddannelsen 
skal de finde en praktikplads. 

Den nye struktur bliver rullet ud 
i løbet af 2018. Det vil kræve omstil-
ling og et tættere samarbejde mel-
lem Skovskolen og skovbruget. Vi er 
i DM&E klar til et samarbejde, da 
der er brug for kvalificeret arbejds-
kraft i hele branchen. Vi vil fortsat 
arbejde på at forbedre de enkelte 
uddannelser, især uddannelsen til 
maskinfører.

DM&E Kortportal
DM&E Kortportal har nu kørt siden 
marts 2017. Den er et nyttigt værk-
tøj som grundlag for planlægning af 
arbejdsopgaverne. Med portalen er 
det nemt at lave arbejdskort med 
oplysning om bl.a. beskyttet natur, 
kulturminder m.m.

Træklatring
DM&E SKOV stod i spidsen for ar-
bejdet med en arbejdsmiljøbranche-
vejledning for erhvervsmæssig træk-
latring. Den skal sikre gode arbejds-
forhold for de entreprenører, der 
udfører erhvervsmæssig træklatring, 
samt give Arbejdstilsynet indblik i 
arbejdsgangene ved beskæring og 
fældning af træer fra toppen.

Vejledningen er udarbejdet i 2017 
i samarbejde mellem en række or-
ganisationer. Arbejdet har kostet 
godt 100.000 kr som er finansieret 
af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 
BAU Jord til Bord. (Se mere i Skoven 
1/18, side 41).

Efterspørgslen efter skovens 
 produkter vil i 2018 holde det 
samme niveau eller øges. 

Det er min overbevisning, at 
der i skovsektoren i 2018 vil blive 
lagt vægt på forsyningssikkerhed. 
Det gælder både for savværker og 
for energiproducenter, der alle har 
oplevet problemer med deres forsy-
ningskæde. 

Det våde vejr i 2017 har givet 
 problemer med at få produkter ud 
af skovene. Derfor vil der også ske 
noget inden for planlægning, lager-
styring og adgang i skovene. 

Med høj efterspøgsel efter en-
treprenørarbejde i skoven skal der 
også rekrutteres nyt personale, 
og det har vist sig at være svært. 
Derfor vil et af fokuspunkterne i 
skovudvalget være uddannelse og 
rekruttering.

Brancheundersøgelse DM&E Skov 2017
Skoventreprenørbranchen er kendetegnet ved mange små virksomheder 
og et mindre antal ret store. 1/3 ligger mellem 1,5 og 3 mio. kr i omsæt-
ning, og 1/4 omkring og over 10 mio. kr. 

Der er indsamlet oplysninger om medlemmernes aktivitet i 2016 og 2017. 
Der er blevet lidt flere ansatte, og arbejdsmængden er øget. Det stemmer 
med meldingerne om mange opgaver i skovbruget og stigende priser på 
tømmer, kævler og til dels flis. 

Priserne for entreprenørydelser har været stort set uændret – men drifts-
resultatet er blevet ringere end i 2016. Det skyldes sandsynligvis den 
store nedbør i sommer- og efterårsperioden. Nogle opgaver er blevet ud-
sat, og mange entreprenører har været tvunget til at hoppe fra opgave til 
opgave for at holde maskinerne i gang. 

Desuden er der 14% flere som har oplevet tab på debitorer.

SKOVENTREPRENØRER

Udvikling i skovarbejde fra 2016 til 2017. Grøn viser hvor stor andel af med-
lemmerne der har fremgang på et område, gul andelen med uændret situation, 
og rød andelen med tilbagegang.

Tab på debitorer – med farver er vist hvor stor andel der ikke har tab, små 
tab eller større tab.
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Tilmelding til Skovens Dag 2018 er åben
Tilmeldingerne er nu åbne for ar-
rangører til Skovens Dag 2018, der 
bliver afholdt søndag den 6. maj. 

Danske skovejere og andre med 
tilknytning til landets skove har 
mulighed for at vise skoven frem for 
danskerne, lære dem om naturbeva-
ring og skovdrift og i det hele taget 
sprede interessen for livet i det fri. 

Arrangementerne spænder bredt 
– fra hyggelige gåture i skoven til 
større aktiviteter som rideture, 
bålmad og demonstrationer af skov-
ningsmaskiner. 

Det behøver altså hverken være 
svært eller omfattende at holde et 
arrangement på Skovens Dag. Til 
gengæld kan det hjælpe med at op-
lyse danskerne om vores skove, og 
hvorfor det er vigtigt at passe godt 
på dem.

Årets tema, ’Skovens historie’ er 
bredt og giver rig mulighed for at 
tale med skovgæsterne om skovens 
drift, muligheder og udvikling. Te-
maet er primært til inspiration, og 
du bestemmer selv, hvordan du vil 

eller ikke vil bruge det i dit eget 
 arrangement.

Læs meget mere om Skovens 
Dag 2018 på www.skovensdag.dk. 
Har du yderligere spørgsmål, eller 
har du lyst til at deltage med et 

 arrangement, så skriv en mail til 
Alex  Mølbach på   
am@skovforeningen.dk.

Skovens Dag er støttet af Nordea 
fonden.

Skovens Dag kan bestå af en gåtur med en gruppe skovgæster (her fra 
 Bregentved 2014).

SKOVENS DAG 
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Dækrodsplanter: 
Små planter der virker

Af Lisbeth Sevel, Lars Bjerre 
 Hansen, Thomas Steen  Mikkelsen 

og Martin Briand Petersen, 
 HedeDanmark

Efter 3 års test og 2 års 
praktiske erfaringer med 
dækrodsplanter har vi i dag 
overbevisende resultater for 
at anvende de små planter 
på næringsfattige jorde. 

Dækrodsplanterne klarer 
sig bedre end eller lige så 
godt som tilsvarende bar-
rodsplanter - og så er de 
billigere.

Vi laver nye forsøg med 
flere arter af nåletræer og 
løvtræer samt forsøg på 
mere næringsrige jorde. 

Baggrund
Dækrodsplanter bliver brugt i stor 
stil i vores nabolande med gode 
erfaringer, men de har endnu ikke 
rigtig slået an i Danmark. Dækrods-
planterne har fået et lidt blakket ry, 
og flere dårlige erfaringer har ført 
til en generel opfattelse af, at de 
små planter ikke virker optimalt un-
der danske forhold. 

I 2012 satte vi os for at udfordre 
denne ”sandhed”. Vi begyndte at 
samle erfaringer, både danske og 
svenske, som resulterede i et pro-
jekt, hvor det hurtigt blev klart, at 
flere forskellige faktorer er afgø-
rende for succes. 

Projektet skulle besvare spørgs-
målet: Kan vi lave billigere kultur-
anlæg, hvor vi anvender arterne 
rødgran, sitkagran og lærk som 
dækrodsplanter. Og er dækrodsplan-
ter mindst lige så gode, som tilsva-
rende kulturer, hvor der anvendes 
barrodsplanter? Svaret i dag er en-
tydigt – ja!

I 2012 opnåede vi værdifulde 
erfaringer ved at besøge Poul Arne 
Madsen på St. Hjøllund og Esben 

Møller Madsen på Trolleholm i Sve-
rige. Begge har gået foran med at 
anvende dækrodsplanter. 

Forsøgsplantninger
Vi manglede egne danske og lokale 
erfaringer. Derfor etablerede vi i 
2013 forsøgsplantninger med både 
barrods- og dækrodsplanter, der 
blev plantet side om side. 

I 2015 udvidede vi og etablerede 
reelle kulturer hos flere skovejere, 
der ønskede at afprøve dækrods-
planterne. Vi udvalgte 9 af disse 
kulturer og udlagde deciderede 
prøveflader, som vi årligt har fulgt 
siden hen (i det følgende benævnt 
demonstrationsarealer). Se mere i 
boks 1.

Fra 2015 og frem til i dag har vi 
i alt plantet ca. 1,3 mio. dækrods-
planter svarende til ca. 370 ha nye 
kulturer. Vi har hovedsageligt plan-
tet rødgran, sitkagran og lærk, men 
også i mindre omfang douglas, nobi-
lis og grandis som dækrodsplanter 
(Tabel 1). 

For de sidste tre arter betyder 
det, at vi allerede nu har de første 

Foto 1. Dækrodsplanter af lærk i år 1 og efter fem års vækst i DJB øst.  Målepinden på foto th. er 4 m høj.
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År Rødgran Sitka Lærk Grandis Douglas Nobilis Total

2015 66.500 192.300 148.300 3.800 410.900

2016 24.600 184.600 90.900 43.100 17.600 15.000 386.200

2017 48.300 202.200 125.900 33.800 3.800 86.800 502.700

Total 139.400 579.100 365.100 80.700 21.400 101.800 1.299.800

Tabel 1. Antal dækrodsplanter plantet af HedeDanmark i årene 2015-2017.

spæde positive erfaringer. Det fort-
sætter i de kommende år, hvor der 
indtil nu er planlagt plantning af ca. 
1,2 mio. dækrodsplanter i 2018 og 
2019. 

Forsøgs- og demonstrations-
arealerne har været afgørende for 
måden, vi opfatter dækrodsplan-
ter på i HedeDanmark. De er det 
håndgribelige bevis, hvor både 
HedeDanmarks egne skovfogeder 
og skovejerne fysisk har kunnet se, 
hvordan dækrodsplanterne har kla-
ret sig – foreløbigt gennem de første 
5 vækstsæsoner. 

Som et supplement til de visuelle 
fakta har vi også årligt udført opmå-
linger i forsøgs- og demonstrations-
bevoksninger. Disse målinger har vi 
nu samlet for de sidste fem år og vil 
i det følgende gøre rede for hoved-
trækkene.

Fem års resultater 
I 2013 blev der anlagt 4 deciderede for-
søgsarealer, og i 2015 er der anlagt de 
9 demonstrationsarealer (se boks 1). 

På hvert areal er der udlagt prøve-
flader på 20 x 20 m, hvor vi årligt 
har målt træernes rodhalsdiameter, 
topskudslængde og planteafgang. 
Derudover er der registreret even-
tuelle problemer med snudebiller, 
vildt og ukrudt. 

I 2017 har vi desuden målt træer-
nes totalhøjde. De første målinger 
blev udført i 2. vækstsæson i 2014 
og siden da årligt frem til 2017. 

Rødgran
Rødgran startede i de første tre 
vækstsæsoner (2013-2015) med at 
levere imponerende topskudshøjder. 
Dækrodsplanterne var fra 2 til næ-
sten 4 gange så høje som barrods-
planterne (Figur 1). 

I 4. og 5. vækstsæson havde for-
skellene i de årlige tilvækster udlig-
net sig. Men det ændrede ikke på, at 
den totale højde målt i 2017 (efter 5. 
vækstsæson) i gennemsnit var op til 
30 % højere for dækrodsplanterne. 

Det samme gjorde sig gældende 
for rodhalsdiameteren, som var op 

til 40 % tykkere på dækrodsplan-
terne sammenlignet med barrods-
planterne i 4. vækstsæson (2016, 
ikke målt i 2017). 

Generelt er der registreret en hø-
jere samlet planteafgang for barrod-
splanterne, især i Birkebæk afd. 86, 
hvor der også er observeret et højt 
snudebilletryk. Her ses det, at dæk-
rodsplanterne generelt har klaret sig 
bedre end barrodsplanterne.

Den samme tendens har vi målt 
på demonstrationsarealerne, samt 
observeret på de godt 140.000 dæk-
rodsplanter af rødgran vi har plan-
tet siden 2015 i nye kulturer. 

Den samlede konklusion for dæk-
rodsplanter i rødgran er derfor, at 
de kommer rigtig godt fra start, de 
etablerer sig hurtigt, og de vokser 
godt, meget homogent og stabilt. På 
de arealer, vi har målt, følger for-
springet i tilvæksten sammenlignet 
med barrodsplanterne dem i hvert 
fald i de første 5 år.

Træart Rødgran Lærk

Plantetype Dækrod Barrod Dækrod Barrod

4. Birkebæk afd. 8 X X X X

4. Birkebæk afd. 86 X X X X

3. DJB Øst X X X X

3. DJB Vest X X X X

Forsøgsarealer med dækrods- og barrodsplanter.

Træart Rødgran Grandis Sitka Lærk

1. Hammer Bakker X X

2. C.E. Flensborg Afd. 106b X X

2. C.E. Flensborg Afd. 105b X X

5. Clasonsb$org X X X

6. Liegård Afd. 4b X X

6. Liegård Afd. 19b X X

7. Lundbæk Afd. 24 X X

7. Lundbæk Afd. 30 X X

8. Kværs Plt. Afd. 2 X X

Demonstrationsarealer med dækrodsplanter.

Boks 1. Placering af forsøgsarealer 
og demonstrationsarealer samt over-
sigt over de arter der indgår.
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Lærk
Dækrodsplanter i lærk kommer på 
samme måde som rødgran godt fra 
start. Topskudshøjden i 2014 (2. 
vækstsæson) er ca. 50% højere end 
for barrodsplanter. 

Dette forspring udligner sig dog 
i de kommende vækstsæsoner. Det 
ender med, at den gennemsnitlige 
totalhøjde i 2017 er lidt højere (ca. 8 
%) for barrodsplanter end for dæk-
rodsplanterne (Figur 2). 

En del af denne forskel kan skyl-
des at dækrodsplanterne fra starten 
var forholdsvis små (rodhalsdiame-
tre på 2-5 mm, mod 10 mm for bar-
rodsplanterne). Til trods for denne 
markante forskel fra starten har 

lærken indhentet det meste (foto 1). 
Der er iøvrigt højere planteafgang 
for barrodsplanterne end dækrods-
planterne. 

Vi har målt årlige tilvækster for 
lærk på de 9 demonstrationsarealer 
på niveau med forsøgsplantnin-
gerne. 

Den samlede konklusion er, at 
dækrodsplanter af lærk kommer 
sikkert og godt fra start. De vokser 
stabilt, muligvis med en lidt mere 
moderat tilvækst i de første år end 
barrodsplanterne, som jo er kendt 
for at vokse meget ”aggressivt” i 
starten. Vi vil nu følge udviklingen 
de kommende år.

Hvis man planter lærken i de fremti-
dige spor med henblik på at de skal 
falde væk ved de første tyndinger, 
så kan det vise sig at være en fordel 
at lærkens tilvækst er lidt mere mo-
derat. Det betyder at når man bru-
ger dækrodsplanter vil en evt. be-
kymring omkring lærkens dominans 
over de blivende træer mindskes.

Sitka
Der blev plantet dækrodsplanter af 
sitka på 6 ud af de 9 demonstrati-
onsarealer. Alle planter kom godt 
fra start og fordoblede deres gen-
nemsnitlige topskudshøjde fra 1. til 
2. vækstsæson.
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Figur 1. Resultater med rødgran fra fire forsøgsarealer. Fra 
oven topskudshøjde i 2.-5. vækstsæson, rodhalsdiameter i 
2.-4. vækstsæson, total højde i 2017 og planteafgang i 2017. 
Dækrodsplanter er med grøn, barrodsplanter med rød. 

Figur 2. Resultater med lærk fra fire forsøgsarealer. Fra 
oven topskudshøjde i 2.-5. vækstsæson, rodhalsdiameter i 
2.-4. vækstsæson, total højde i 2017 og planteafgang i 2017. 
Dækrodsplanter er med grøn, barrodsplanter med rød. 
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I 3. vækstsæson havde de en 
 topskudshøjde på ca. 40 cm, hvilket 
resulterede i en total højde på ca. 1 
m efter 3 år. Siden 2015 har vi sam-
let plantet små 600.000 dækrods-
planter af sitka, og alle skovfogeder 
melder om god og homogen vækst.

Snudebiller, vildt og 
ukrudt?
En af de helt store bekymringer ved 
brug af dækrodsplanter har væ-
ret, om de mindre planter er mere 
sårbare over for snudebiller? Ville 
vildtet trække planterne op eller 
bide dem kraftigere? Og vil den lille 
plante drukne i ukrudt?

Vi har målt og registreret alle 
parametre. Den klare konklusion 
er, at vi har ikke set forskel mellem 
barrods- og dækrodsplanter hvad 
angår snudebiller og vildt. Det bety-
der ikke, at snudebiller ikke gnaver 
på dækrodsplanter, men et stort 
snudebilletryk udgør et problem på 
samme niveau som for barrodsplan-
terne. 

Dækrodsplanterne skal derfor 
sprøjtes mod snudebiller på lige fod 
med barrodsplanterne. Desuden er 
der behov for den samme grundige 
jordbearbejdning, hvor mineraljor-
den blotlægges omkring planten. 

For rødgran har vi set at dæk-
rodsplanterne tilsyneladende klarer 
sig bedre end barrodsplanterne. 
Det kan muligvis have noget at gøre 
med, at de mindre planter har nåle 
på stammen, således at sand og 
jord der sprøjter op fra skovbunden 
kan hæfte bedre. Måske dannes der 
et fysisk filter mod snudebiller, på 
linie med andre påførte fysiske bar-
rierer, som lim/sand og voks. 

Vi har heller ikke set forskel mel-
lem de to plantetyper hvad angår 
vildtskader. Hvis der er et meget 
højt vildttryk vil planterne blive 
bidt lige hårdt. Enkelte steder, hvor 
kronvildttrykket har været meget 
højt, er enkelte planter blevet truk-
ket op. Dette har dog ikke haft 
nogen betydning for kulturens sam-
lede overlevelse.

Indtil nu har vi hovedsageligt 
plantet dækrodsplanter på næ-
ringsfattige lokaliteter, hvor ukrudt 
generelt ikke er et problem. På to 
af demonstrationsarealerne har 
der dog været ukrudtsproblemer, 
hvor de mindre dækrodsplanter har 
haft vanskeligheder med et massivt 
ukrudtstryk. 

Det er en udfordring, vi er meget 
opmærksomme på. Generelt viser 

alle erfaringer, at korrekt og rettidig 
jordbearbejdning er helt afgørende 
for et positivt resultat. 

Nøglen til succes 
Gennem de sidste fem års arbejde 
med dækrodsplanter har vi erfaret, 
at flere faktorer er helt afgørende 
for succes. 

Der skal ske en nøje planlægning, 
der kræves den rigtige jordbear-
bejdning af arealet, plantningen 
skal foregå til rette tid, og der skal 
 eventuelt foretages renholdelse. 
Alle dækrodsplanter bliver leveret 
fra planteskolen i frossen tilstand. 
Dette giver os afgørende fleksibilitet 
i forhold til muligheden for at vælge 
det rigtig plantetidspunkt. 

Den nøje planlægning gør, at vi 
undgår plantespild. Vores erfaringer 
og test med renholdelse og forskel-
lige jordbearbejdningsmetoder, 
giver os desuden viden til at vælge 
den rigtige metode til et givent 
areal. 

Vi vil vide mere om dækrods-
planter….

Vi står i dag med fem års positive 
resultater for brug af dækrodsplan-
ter i Danmark. Vi ved, at dækrods-
planter klarer sig lige så godt som, 
og i nogle tilfælde bedre end de 
traditionelle barrodsplanter. 

Vi startede med en situation, 
hvor der var skepsis både i vo-
res interne organisation samt hos 
mange skovejerne. På baggrund af 

forsøg og nyanlagte kulturer, hvor 
 planternes vækst har talt for sig 
selv, er stemningen nu vendt. 

Dækrodsplanter af rødgran, sitka-
gran og lærk er i dag en integreret 
del af de muligheder  skovfogeden 
i HedeDanmark kan tilbyde 
 skovejeren, når der skal planlægges 
nye kulturer på de næringsfattige 
lokaliteter. Udover en sikker kultur 
kan der også opnås betydelige be-
sparelser i forhold til en traditionel 
plantning. 

Vi vil selvfølgelig vide mere om 
dækrodsplanternes potentiale. Der-
for har vi også besluttet at teste 
dækrodsplanter på de bedre jorde. 
Her ved vi, at ukrudt kan være et 
problem, og derfor tester vi flere 
forskellige metoder. 

Vi tester også andre arter, spe-
cielt har vi stor tiltro til douglas, 
grandis og nobilis som dækrods-
planter. Sidst, men ikke mindst, vil 
vi også teste dækrodsplanter af 
løvtræer på udvalgte, næringsrige 
lokaliteter. 

Udover at blive klogere på anven-
delse af dækrodsplanter, arbejder vi 
på at udvikle en let, effektiv og mil-
jøvenlig bekæmpelse af snudebiller 
ved at beskytte planterne med voks. 
Denne metode vil forhåbentligt 
kunne anvendes på både barrods- 
og dækrodsplanter.

Læs mere:
www.hededanmark.dk
Kontakt forretningsudvikler Martin Bri-
and Petersen for uddybende oplysninger: 
mbp@hededanmark.dk

KULTURTEKNIK

Foto 2. Dækrodsplanter og en barrod-
splante af lærk.

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.
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ARRANGEMENTER

Nyt fra ProSilva Danmark
Af formand Niels Peter Dalsgaard 

Jensen

Pro Silva har fået nye ved-
tægter. Foreningen ledes nu 
af en bestyrelse på op til 15 
personer.a

I 2018 er der to ekskursio-
ner. På Lolland om udlæg 
af urørt skov, i  Midtjylland 
om løvtrædyrkning i 
 hedeplantager.

Nye vedtægter
På foreningens bestyrelses- og 
repræsentantskabsmøde den 21/9 
2017 blev et nyt sæt vedtægter for 
foreningen godkendt. Vedtægterne 
har i december været til afstemning 
blandt foreningens medlemmer, og 
de nye vedtægter blev godkendt en-
stemmigt pr. 5. januar 2018. 

Udover at vedtægterne er gjort 
mere operationelle, er repræsen-
tantskabet nedlagt, og der er nu kun 
en bestyrelse bestående af op til 15 
personer. Bestyrelsen består fra 5. 
januar 2018 af 15 personer svarende 
til medlemmerne af den gamle be-
styrelse + repræsentantskab. 

I henhold til de gamle vedtægter 
var repræsentantskabet og dermed 
bestyrelsen selvsupplerende. Det 
har vi ændret således, at ethvert 
medlem, som ønsker at være aktiv 
i foreningens bestyrelse, nu kan 
melde sig som kandidat til bestyrel-
sen inden 1. august hvert år. 

Er der ingen ledige pladser i be-
styrelsen bliver der kampvalg som 
afholdes på årets sidste ekskursion. 
Kun fremmødte medlemmer har 
stemmeret.

Som hidtil udsendes der ikke 
automatisk kontingentopkrævninger 
til sidste års medlemmer af for-
eningen. Hvis man ønsker at være 
medlem af ProSilva skal man sende 
en mail via hjemmesiden – www.pro-
silva.dk – og for 2018 indbetale 175 
kr til foreningens bankkonto.

Vi har fortsat problemer med 
at få opdateret vores hjemmeside, 
hvorfor de nye vedtægter og den 
nye bestyrelse ikke fremgår af hjem-
mesiden. De nye vedtægter kan fås 
ved henvendelse til foreningen.

Frivillig indsats
Arbejdet i foreningen er alene ba-
seret på frivilligt arbejde, og derfor 
når vi det vi når. Har man lyst og 
energi til at deltage i arbejdet er 
man derfor meget velkommen til at 
melde sig under fanen.

De manglende kræfter afspejler sig 
også i årets program som alene be-
står af to ekskursioner i Danmark. 

Vi har flere gode kontakter i 
Sydengland. Der kunne bestemt ar-
rangeres en meget god ekskursion 
til naturnært drevne løvskove, men 
ingen i bestyrelsen har lige nu tid 

Ekskursion i Færchs Plantage 22/9 2017. Orientering om plantagen med udsigt 
ud over Klostermølle.

Ekskursion i Kogleskoven den 22/9 2017. Referencehegn og drøftelse af spørgs-
målet om hvilke arter der kan betragtes som hjemmehørende på sandjord.
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AHWI GRENKNUSERE og RODFRÆSERE 
Effektive – også i juletræskulturer 

Grenknuser type FM500-2000 Rodfræser type RFL700-2000 

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

•  Effektiv ved omlægning til ny kultur eller  
tilbage til landbrugsjord 

•  Sønderdeler stubbe op til 30 cm i én  
arbejdsgang 

• Arbejdsdybde op til 30 cm i én arbejdsgang 

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

For nærmere oplysninger kontakt:

Begge maskiner fås i forskellige  

arbejds bredder og størrelser, 
og til traktorer med  

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

ARRANGEMENTER

og overskud til at arrangere turen. 
Vi prøver igen til næste år og håber 
det da vil lykkes at få arrangeret en 
ekskursion. 

Program for 2018
Ekskursion på Lolland
Fredag d. 13. april afholdes der 
ekskursion på Søholt ved Maribo-
søerne. Vært er Frederik Lüttichau. 
Skovfoged Jens Rebien, Hededan-
mark er medvært.

Emnet vil være udlæg af urørt 
skov og skov med plukhugstdrift. I 
1999 blev der indgået en tilskuds-
aftale om udlæg af 320 ha til urørt 
skov (55 ha produktionsskov, 95 ha 
birk/ellemose, 55 ha rørskær og ube-
vokset og 115 ha værnskov og krat) 
og 130 ha skov med plukhugstdrift 
(50 ha bøg og 30 ha andet løv). 

På ekskursionen vil det være mu-
ligt at se resultatet af de to typer 
udlæg efter 18 år. 

Ekskursion i Jylland:
Fredag d. 21. september afholdes 
ekskursion hos Naturstyrelsen, Midt-
jylland ved Feldborg med skov 

foged Jens Peter Clausen som 
 ekskursionsvært. 

Emnet for ekskursionen vil være 
løvtrædyrkning i hedeplantager. Der 
bliver mulighed for at se og drøfte 
bevoksninger af løvtræ i forskellige 
aldre fra 1883 og frem til nu. 

Der lægges op til en drøftelse af 
 såvel muligheder for produktion som 
barrierer for løvtræ på en hedeloka-
litet – selvfølgelig under hensyntagen 
til de flersidige hensyn, der tages 
i en statsskov. Udgangspunktet vil 
være lokale skovdyrkningserfaringer 
samt de bevoksninger, der besigtiges 
under ekskursionen. 

Det årlige bestyrelsesmøde afholdes 
den 20. september et sted i Natur-
styrelsen, Midtjyllands geografi.

Nærmere oplysninger om ekskursio-
nerne og herunder tilmeldingsfrister 
vil blive udsendt til foreningens 
medlemmer og til modtagere af ny-
hedsmails og forhåbentlig til den tid 
også fremgå af vores hjemmeside.

Kontingent

Kontingentet er på 175 kr/år og indbetales 
til Pro Silvas konto i Jyske Bank, Randers: 
Reg.nr 7835 kontonr. 133 458 2. Husk at 
anføre navn på indbetalingen. Hvis man 
ikke har netbank, kan man indbetale via 
en lokal afdeling af Jyske Bank, men igen 
husk at anføre navn.

Kørespor i Færchs Plantage. Er det 
uacceptabelt, vejrligets præmisser, el-
ler blot et nyt levested for planter og 
insekter ?
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13.300 ha statsskov bliver
urørt eller biodiversitetsskov

Naturen får nu førsteprioritet i 20 procent af de statslige skovområder inklusiv eksisterende urørt skov. Det svarer til to 
gange Samsø eller fire gange Gribskov. (Foto fra en tætbevokset del af Jægersborg Dyrehave).

Der udlægges 6.700 ha 
urørt løvskov, 3.300 ha 
urørt nåleskov og 3.300 ha 
anden biodiversitetsskov på 
statens arealer.

Udlægningen sker over en 
periode på 10-50 år. I denne 
periode fældes udvalgte 
træer, dels for at skabe lys 
og variation, dels for at fi-
nansiere  udlægningen.
$

Godt 13.300 hektar af statens skove, 
fordelt på 45 lokaliteter rundt  omkring 
i Danmark bliver i de  kommende år 
omlagt til enten urørt skov eller anden 
biodiversitetsskov. 

De godt 13.300 hektar skov  dækker 
over 6.700 hektar urørt løvskov, godt 
3.300 hektar urørt  nåletræsplantage 
og godt 3.300  hektar anden biodiversi-
tetsskov. 

Når Naturpakken er gennemført, 
vil der i alt være 22.300 ha skov til 
biodiversitetsformål på statens arealer. 
Det betyder mere end en  fordobling 

af det nuværende skovareal til 
 biodiversitetsformål på statens arealer.
Udlægningen af urørt skov og anden 
biodiversitetsskov sker som en del 
af Aftalen om Naturpakken, som re-
geringen og Dansk Folkeparti indgik 
i maj 2016. 

Udpegningerne af de konkrete 
arealer bygger blandt andet på ana-
lyser fra forskere på Københavns 
Universitet og Aarhus Universitet.  
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NATURVÆRDIER

Vildere naturoplevelser
I de urørte skove vil der fortsat 
være plads til friluftsaktiviteter. Der 
kan også foretages afgræsning for at 
skabe mere dynamik i skovene. 
Områderne bliver lagt urørt over 
en længere periode på 10 år for løv-
træer og 50 år for nåletræer. I den 
periode bliver der fældet udvalgte 
træer, dels for at skabe mere lys og 
variation i skovene, dels for at finan-
siere udlægningen. De træer, der er 
mest værd for biodiversiteten, bliver 
ikke fældet. 

Aftaleparterne har lagt vægt på, 
at der bliver udpeget hele skove el-
ler dele af større skovområder som 
urørt skov. Størstedelen er udpeget 
i større sammenhængende områder, 
men der er også udlagt enkelte min-
dre skove med kendte forekomster 
af truede arter. 

I forbindelse med udpegningen 
har forskere givet værdifuldt input 
til hvilke skove og skovområder, der 
har et højt biodiversitetspotentiale. 

Udpegningerne blev sendt i hø-
ring den 2. februar 2018. Høringen 
vil vare i otte uger. Der findes præ-
cise kort over udpegningerne samt 
baggrundsoplysninger på Natursty-
relsens hjemmeside. 

Et rådgivende forum bestående af 
forskere fra danske forskningsinsti-
tutioner rådgiver løbende Natursty-
relsen i forbindelse med udlægnin-
gen af skove til biodiversitetsformål. 
Skovrådet bliver undervejs i pro-
cessen bedt om at drøfte og kom-
mentere konkrete faglige spørgsmål. 
Naturstyrelsen vil holde øvrige inte-
ressenter orienterede om processen 
og dens resultater. 

Der vil ske en lokal inddragelse 
via de lokale brugerråd. Der vil 
blive udarbejdet detaljerede forvalt-
ningsplaner for hvert af de udpe-
gede områder. Planerne vil derefter 
blive sendt i en offentlig høring i 
henhold til den normale praksis for 
udarbejdelse af planer for Natursty-
relsens arealer.

Tabel 1-2 viser hvor store arealer 
der er tale om af forskellige typer. 
Tabel 3 viser de største sammenhæn-
gende områder; i en del tilfælde er der 
tale om dele af en større skov.

Bemærk der er tale om nye areal-
udpegninger – nogle skove allerede 
en hel del biodiversitetsskov af 
 forskellig art.

Skindbjerglund

Rold Skov

Vestamager

Charlottenlund Skov

Jægersborg
Lystskove

Rude Skov

Farumskove

Store Dyrehave

Gurre Søbredder

Nejede Vesterskov

Gribskov

Hellebæk,Teglstrup Hegn

Velling Skov
Klostermølle

Silkeborg, Sønderskov

Odderholm

Silkeborg, vest og nord

Indskovene
Rydhave Skov

Mønsted
Kalkgruber

Klinteskoven

Tisvilde Hegn

Arresødal Skov

Boserup Skov

Bidstrupskovene

Myrdeskov

Ulvshale Skov

Gråsten Dyrehave

Augustenborg Skov

Søgård Skov

Lindet Skov

Sønder Stenderup Nørreskov

Stagsrode Skov

Pamhule Skov

Draved Skov

Halsskov Vænge

Skagen Klitplantage

Læsø Klitplantage

Svinkløv Klitplantage

Hald

Ajstrup Strand

Livø

Ørnbjerg Mølle

Hammeren

Almindingen

Løv/nål Urørt
løvskov

Urørt
nåleskov

Anden
biodiv.skov

I alt

Hovedtræart løv 4.067 665 1.914 6.646

Hovedtræart nål 1.539 2.186 1.035 4.760

Andet åbent areal 395 169 157 721

Beskyttet naturareal 616 236 313 1.165

Vej 154 51 78 282

I alt 6.772 3.306 3.496 13.574

Artsgrupper Urørt
løvskov

Urørt
nåleskov

Anden
biodiv.skov

I alt

Hjemmehørende 4.075 1.555 2.176 7.805

Ikke hjemmehørende 1.532 1.296 772 3.600

Lysåbne arealer og vej 1.165 456 547 2.168

Beskyttet naturareal 616 236 313 1.165

I alt 6.771 3.306 3.493 13.574

Tabel 1. Nye udlagte arealer, fordelt på tre typer af biodiversitetsskov, hektar.

Tabel 2. Nye udlagte arealer, fordelt på hjemmehørende og ikke hjemmehø-
rende arter, hektar.
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Skovområde Urørt
løvskov

Anden
biodiv.skov

I alt

Københavns området
Farumskovene 1) 903 180 1.083
Jægersborg Lystskove 
2)

259 249 508

Rude Skov v Birkerød 317 317
Vestamager 178 178
Nordsjælland
Gribskov m. Harager 
Hegn

2.072  778 2.850

Tisvilde Hegn 1.201 433 1.632
Hellebæk Skov, Tegl-
strup Hegn

293 159 452

Store Dyrehave v Hil-
lerød

110 110

Midtsjælland
Bidstrupskovene v 
Osted

316 297 613

Boserup Skov v Roskilde 111 83 194
Bornholm, Møn
Almindingen 286 101 387
Klinteskoven, Møn 86 11 97

Nordjylland
Skagen Klitplantage 859 859
Læsø Klitplantage 749 749
Svinkløv  Klitplantage, 
 Hanherred

498 498

Midtjylland
Silkeborg vest, nord 240 180 420
Indskovene v Fussingø 382 382
Rold Skov 253 253
Silkeborg  Sønderskov 187 187
Velling Skov v Bryrup 158 158
Hald v Viborg 99 99
Sydjylland
Sønder Stenderup Nør-
reskov v Kolding

196 196

Stagsrode Skov v 
 Juelsminde

194

Lindet Skov,  Hønning 
Plantage v Skærbæk

171 171

Søgård Skov v Åbenrå 152 152
Pamhule Skov v 
 Haderslev

110 110

1) Store Hareskov, Ganløse Ore, 
 Nyvang, Terkelskov, Farum Lillevang, 
Ryget Skov, Nårreskoven
2) Jægersborg Dyrehave, Jægersborg 
Hegn, Ordrup Krat, Ravnholmene

Naturpakken
Der er i årene 2016-2019 afsat i alt 
87,9 mio. kr. til indsatser vedrø-
rende biodiversitetsskov. 

Naturpakken omfatter også mid-
ler til biodiversitetsskov på private 
arealer. Der er varigt afsat 23,1 mio. 
kr. årligt – og i 2017 blev der tilført 
10 mio. kr. ekstra til tilskud til urørt 
skov på private arealer. 

Kilder:
www.mst.dk 22.1.18 Pressemeddelelse
www.nst.dk > Naturbeskyttelse > Natur-
projekter > Naturpakken. Læs mere, se 
oversigtskort for de enkelte landsdele, 
baggrundsmateriale udarbejdet de senere 
år, bl.a. Naturpakken.
Udpegning af skov til biodiversitetsformål. 
40 sider, januar 2018. Naturstyrelsen. 
www.nst.dk Der skal udlægges 10.000 ha urørt skov, heraf 1/3 i nåleskov. (Foto af 

 fyrreskov på sandføget areal i Tisvilde Hegn).
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Private skovejere 
vil også gerne øge 
 biodiversiteten
Naturpakken fastlægger at langt det 
meste urørt skov og biodiversitets-
skov skal udlægges på statens area-
ler. Men Skovforeningen har peget 
på at de private skovejere vil også 
gerne være med:

Naturpakken indeholdt målsætnin-
ger for udlæg af 3.300 hektar bio-
diversitetsskov på private arealer 
gennem frivillige aftaler med lods-
ejerne. Heraf en målsætning om 900 
hektar urørt skov.

Der blev derfor i 2017 lanceret 
en ny national betalingsordning 
for privat urørt skov, og den gamle 
betalingsordning for Bæredygtig 
skovdrift blev moderniseret endnu 
engang. Det har medført stor inte-
resse fra private skovejere, fonde og 
selskaber.

Vi er glade for den store inte-
resse, der viser at biodiversiteten 
bedst og mest effektivt fremmes i 
private skove gennem frivillighed og 
mod betaling.

54 millioner i 2017
Miljøstyrelsen har i 2017 fået 45 
ansøgninger om urørt skov på i alt 
470 hektar. Desuden er der kom-
met 80 ansøgninger om udlæg til 
anden biodiversitetsskov (ekstensiv 
drift, bevaring af træer til natur-
ligt henfald, etablering af naturlige 
vandstandsforhold, græsningsskov 
og særlig indsats for arter) på i alt 
omkring 4.400 hektar.

Der er dermed søgt om udlæg af 
langt større skovareal til biodiversi-
tetsskov end der var afsat finansie-
ring til i 2017-ansøgningsrunden. 

Miljø- og Fødevareministeren af-
satte derfor inden jul ekstra 10 mil-
lioner kroner til urørt skov og 17,5 
millioner kroner ekstra til anden 
biodiversitetsskov. Samlet er der gi-
vet tilsagn for 54 millioner kr. Langt 
flere skovejere har dermed fået po-
sitivt svar på deres ansøgninger.

Resultatet er at der er givet til-
sagn til 6 ejendomme med urørt 
skov på i alt 140 hektar – pris 19 
millioner kroner. Og til 34 ejen-
domme med anden biodiversitets-
skov på i alt 2.300 hektar – pris 35 
millioner kr.

Bedre ordninger 
Siden 2006 har Skovforeningen 
arbejdet for at betalingsordnin-
gerne til gennemførelse af Natura 
2000-planerne skulle være attraktive 
for skovejeren. 

Senere er der kommet et ønske 
om generelt at fremme biodiversi-
teten i skovene, og betalingsordnin-
gerne skal nu dække andet end Na-
tura 2000-områderne. Vi har opnået 
at ordningerne er blevet forbedrede 
væsentligt, og de er dermed blevet 
mere attraktive for flere skovejere. 

Skal endnu flere private skovejere 
indgå aftaler, må ordningerne fort-

sat udvikles så de bliver mindre 
bureaukratiske og målrettet lige 
præcis den indsats der er brug for 
på de konkrete arealer. 

Derfor går Skovforeningen nu 
med i et større EU-finansieret pro-
jekt, der skal se på modeller for be-
taling af økosystemtjenester. Her vil 
vi sammen med forskere fra Køben-
havns Universitet over de næste fire 
år afprøve en auktionsmodel, hvor 
produktion af ekstra biodiversitet 
sættes på auktion.

Kilde: www.skovforeningen.dk 23.1.18 
af Tanja Blindbæk Olsen

KORT NYT

GRØFTER

• Oprensning
• Udgravning
• Ny-anlæg

I skov, eng & blødbund

Få et bud på en løsning.
Ring til Simon Straarup.
Mobil: 40 31 26 24

Private skovejere indsendte i 2017 ansøgninger om udlæg af urørt skov 
og  biodiversitetsskov som er 2-3 gange større end der er afsat penge til. 
 (Arkivfoto af bøg som er frivilligt fredet i Hem Skov v Mariager).
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Hvad ved vi om forekomsten 
af dødt ved i danske skove 
før 1800?

Af lektor, dr. phil. Bo Fritzbøger, 
Saxo-Instituttet, Københavns 

Universitet

Det er svært at opgøre 
mængden af dødt ved in-
den indførelsen af ordnet 
skovbrug omkring 1800.

Skovene bestod overve-
jende af ung skov og ret få 
gamle træer. 

En ret stor del af skov-
hugsten har været liggende 
dødt ved. 
 

International videnskabelig litteratur 
om vor tids store miljøtrusler har 
udpeget tabet i biodiversitet som 
den længst fremskredne (Steffen et 
al. 2015). Vi kommer altså næppe 
udenom, at vi som globalt kollektiv i 
almindelighed (og som villige delta-
gere i den vestlige verdens forbrug-
sideologi i særdeleshed) er årsag til 
den sjette store masseudryddelse i 
jordens lange historie som vært for 
liv (Ceballos et al. 2015). 

Der er derfor god grund til, at ud-
viklingen i biologisk mangfoldighed 
er stadig stærkere reguleret, og at 
området overvåges tæt både natio-
nalt og internationalt. 

Udgangspunktet
Dødt ved er blevet genstand for stor 
opmærksomhed fordi det er leve-
sted for en række udryddelsestru-
ede hjemlige arter. 

For at kunne følge udviklingen i 
dødt ved er det nødvendigt at have 
et udgangspunkt; en baseline base-
ret på historiske data. Men når det 
gælder udviklingen i mængden og 

arten af dødt ved, er de historiske 
data temmelig vanskelige at tolke. 

Et forsøg på en opgørelse blev 
gjort i forbindelse med et projekt 
gennemført af Naturstyrelsen og 
Institut for Geovidenskab og Natur-
forvaltning ved Københavns Univer-
sitet. Denne artikel bygger på dette 
projekt (Johansen 2015; se også Sko-
ven 2015/3).

Det havde været ideelt, hvis det 
også for før-statistisk tid – dvs. ti-
den før ca. 1800 – havde været mu-
ligt at tilvejebringe repræsentative 
data, som kunne sammenfattes til 
landsdækkende billeder af situatio-
nen på forskellige tider. Det er det 
imidlertid ikke. 

Vi har kun enkeltstående ek-
sempler, hvis generelle udsagns-
kraft vi ikke har mulighed for at 
 vurdere. Men vi kan tillade os visse 

 antagelser om generelle sammen-
hænge mellem forekomsten af dødt 
ved og en række samfundsforhold:
• Mængden af både dødt og le-

vende ved var omvendt propor-
tional med intensiteten af skov-
udnyttelsen. Det må dog tilføjes, 
at forsyningen med brændsel og 
tømmer gennem hele perioden 
har været delvis baseret på im-
port.

• Udnyttelsen antog mange forskel-
lige former. Nogle af disse bidrog 
til frembringelse af dødt ved (f. 
eks. græsnings- og stævnings-
skader), mens de fleste snarere 
fjernede vedmasse.

• Intensiteten af udnyttelsen var li-
gefrem proportional med antallet 
af mennesker med adgang til sko-
ven. Desuden var lokale variatio-
ner i udnyttelsesgraden påvirket 

Fig. 1. Skov- og lynghedesignaturer fra Videnskabernes Selskabs Kort, der blev 
opmålt i perioden 1763-1805. Digitaliseret af Peder Dam, Peter Steen Nielsen, 
Claus Dam og Jan Bill (2003) og tilgængeligt på http://hiskis2.dk. 
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af skovens beliggenhed i forhold 
til bebyggelse og transportmulig-
heder.

Samtidig er det muligt at udpege 
fem hovedkilder til dødt ved: 1) 
veterantræer med hulheder, døde 
grene osv., 2) stående døde træer, 
3) liggende dødt ved, 4) stød efter 
hugst og 5) træ i bygningsmassen. 

Konvertering af skovene
Perioden fra 1500 frem til slutnin-
gen af 1700-tallet var kendetegnet 
ved en stort set konstant befolk-
ningsstørrelse på 500-600.000, som 
imidlertid var meget ujævnt fordelt 
over landet (Johansen 2002). Og det 
samme var skovene, som kun fand-
tes i de østlige landsdele (se fig. 1). 

Der er ingen tvivl om, at den 
samlede vedmassebeholdning faldt 
drastisk gennem perioden, men 
hvor meget ved vi ikke. Vi har heller 
ingen mulighed for at fastslå udvik-
lingen i skovarealet før ca. 1780. 

Der er imidlertid stærke indicier 
for, at der fra midten af 1600-tallet 
og et århundrede frem skete en gen-
nemgribende konvertering fra gam-
mel højskov til ung skov med karak-
ter af krat (Fritzbøger 1992).

Denne konvertering repræsen-
terede selvsagt en voldsom – men 
ikke kvantificerbar – reduktion i 
den levende vedmasse. Mængden af 
dødt ved må imidlertid være redu-
ceret i samme forbindelse, eftersom 
overskoven i sagens natur indeholdt 
flere veterantræer og træruiner end 
underskoven. 

Udviklingen afspejles særdeles 
tydeligt ved at sammenholde årlige 
taksationer af udvalgte ege- og bø-
geskoves frugtsætning over tid (se 
fig. 2). Overalt ser man således en 
markant reduktion i oldenproduktio-
nen fra midten af 1600-tallet til mid-
ten af 1700-tallet. Det er udtryk for 
at de store træer blev sjældne.

Regulering af skovene
Det var et grundvilkår, at periodens 
skovbrug var – eller i det mindste 
blev søgt – nøje reguleret. Det var 
nemlig som hovedregel landets 
godsejere, der i egentlig forstand 
ejede skovene. 

Derfor forudsatte enhver hugst 
af de større træer, den såkaldte 
overskov, en bevilling (udvisning) af 
godsejeren. Til gengæld rådede fæ-
stebønderne længe over de mindre 
træer, underskoven. 

Det var netop denne opdeling, 
der med tiden førte til den nævnte 
konvertering fra overskov til un-

derskov. Bønderne havde jo en 
indlysende interesse i ikke at lade 
underskoven vokse sig af hænde, 
så overskovens træer fik ikke lov at 
skygge underskoven væk.

Helt fra den ældste specialise-
rede skovlovgivning i 1665 var det 
en grundbestemmelse, at man ved 
udvisning skulle tage dødt ved før 
levende træer. 

I Skovforordningen fra 1710 hed-
der det således, at ”ingen frugtbæ-
rende træer [må] udvises, så længe 
forfurnede [= rådne] og tophallende 
[= toptørre] træer er forhånden”. Og 
meget tyder på, at denne regel of-
test blev fulgt. 

Umiddelbart må vi altså gå ud 
fra, at der ikke var meget dødt ved 
tilbage i skovene (fordi det var ud-
vist og fjernet som brænde). 

Meget hugst af dødt ved
Men når vi så for enkelte skoves 
vedkommende ser på udvisningerne 
over tid, så viser der sig et billede, 
hvor døde træer og nedfaldsved 
blev udvist år ud og år ind (Fritzbø-
ger 1989; se fig. 3). 

Som eksempel kan nævnes Fal-
ster. Her bestod ¾ af brændselsud-
visningerne til øens ca. 1000 konge-
lige fæstegårde af ”hule og tørre ege 
og bøge”, og omtrent 1/5 udgjordes 
af ”ege- og bøgestubbe”. Der må 
altså have været en sand overflod af 
dødt ved!

Stød efter træfældning havde et 
relativt højt vedindhold. Indtil slut-
ningen af 1700-tallet fældede man 
normalt træer med økse, og økse-
fældninger gav væsentligt højere 
stød end fældning med sav. Derfor 
anbefalede skovbrugsreformatoren 
C.D.F. Reventlow da også sav frem 
for økse, netop for at udnytte skov-
ressourcen bedre. 

Ud over meget uens bevoksninger 
domineret af kratvækst med spredte 
indslag af større oldentræer, må pe-
riodens skove altså have båret præg 
af et anseligt antal knæhøje stød i 
skovbunden (se fig. 4). 

16- og 1700-årenes mange syns-
forretninger af skove afspejler 
måske også dette. Eksempelvis får 
vi om den ganske lille Harte Skov 
nordvest for Kolding at vide, at 
skovbunden i 1645 (efter Torsten-
sonkrigen mod Sverige) rummede 
ikke færre end 180 bøgestød.

Dødt ved i bygninger
Foruden de levende og døde træer, 
der i store dele af Østdanmark gav 
agre, enge og overdrev skovkarak-
ter, var også tidens byggeri en mulig 
kilde til dødt ved. Fra 1500-tallet 
havde mangel på bygningstømmer 
i de fleste landsdele ført til en æn-
dring i byggeskikken. 

Man gik bort fra heltømrede 
bygninger og i retning af forskellige 
halvtømrede konstruktioner med 
såkaldt bindingsværk. De bærende 
bygningselementer var af lokalt eller 
importeret tømmer, mens resten af 
ydermurene bestod af fletværk med 
lerklining.

1600-tallet var præget af krige, 
misvækst og udbredt økonomisk 
forarmelse, og bygningsstandarden 
var generelt miserabel. På Falster 
manglede der i 1685 i gennemsnit 
materialer til 10 bygningsfag per 
gård eller mellem 1/4 og 1/3 af den 
samlede bygningsmasse (Fritzbøger 
1989). 

Underforsyning med konstruk-
tionstræ synes at have været et 
generelt fænomen, og tømmer i alle 
faser af nedbrydning var hyppigt 
forekommende. 

SKOVHISTORIE – NATURVÆRDIER

Fig. 2. Kvaliteten af træ ved udvisning til brænde i Vålse sogn på Nordfalster 
1671-84.
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Fig. 3. Der var en ganske høj tæthed af høje stød i skovene. Udsnit af håndteg-
net prospekt over dele af Sydsjælland ca. 1670, Nationalmuseet.

Konklusion
Den ikke særligt præcise konklusion 
på det ovenstående må blive, at der 
gennem århundrederne forud for 
indførelsen af moderne skovbrug og 
entydige ejendomsforhold omkring 
1800 skete en markant reduktion i 
antallet af veterantræer. 

Liggende dødt ved må som ho-
vedregel antages at være fjernet 
i forbindelse med brændselsud-
visninger, men der var øjensynlig 
til stadighed meget at tage af. De 
fleste skove prægedes endvidere af 
mange, høje stød og stående træer 
med høj syge- og dødelighed. Og 
endelig var tømmeret i den stående 
bygningsmasse i dårlig vedligehol-
delsesstand. 

Der var altså antagelig i almin-
delighed særdeles gode levevilkår 
for de forskelligartede nedbryder-
organismer, der i dag trues af ud-
ryddelse.

Kilder
Ceballos, G. et al. 2015: Accelerated mo-
dern human–induced species losses: En-
tering the sixth mass extinction, Science 
Advances 1:5, 2015 (http://advances.
sciencemag.org/content/1/5/e1400253.full)

Fritzbøger, B. 1989: Skove og skovbrug 
på Falster 1652-1685, Landbohistorisk 
Selskab (http://static-curis.ku.dk/portal/
files/165182592/Skove_og_skovbrug_p_Fal-
ster_1652_85.pdf.searchable.pdf)

Fritzbøger, B. 1992: Danske skove 1500-
1800. En landskabshistorisk undersøgelse, 
Landbohistorisk Selskab (http://static-
curis.ku.dk/portal/files/167896106/Dan-
ske_skove.pdf)

Johansen, H.C. 2002: Danish Population 
History 1600-1939, University Press of Sou-
thern Denmark

Johansen, V.K. (ed.) 2015: Opgørelses-
metoder og udvikling i dødt ved, IGN Rap-
port marts 2015

Steffen, W. et al. 2015: Planetary bounda-
ries: Guiding human development on a 
changing planet, Sciencexpress 15 January 
2015, (http://science.sciencemag.or  x/con-
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Artiklen er i store træk identisk med 
et foredrag, som forfatteren holdt i 
Dansk Dendrologisk Forening den 5. 
december 2017.

Fig. 4. Årlige oldentaksationer, dvs. skøn over den aktuelle oldenproduktions 
evne til at give føde til svin gennem efterårsmånederne frem til juleslagtnin-
gen, i Vålse sogn 1640-82 og 1742-63.
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Nyt magasin på 
 museum
Til skov- og jagtgenstande
Der har netop været rejsegilde på et 
nyt stort magasin ved Det Grønne 
Museum på Djursland. Magasinet 
skal rumme de genstande der flyttes 
fra det nu lukkede Jagt- og Skov-
brugsmuseum i Hørsholm.

Museumsmagasinet er på 1.300 
etagemeter og ligger på Århusvej, i 
et industrikvarter i den sydlige del af 
Auning. Byggeriet følger tidsplanen, 
selvom vejret har drillet i perioder. 
Magasinet ventes at blive overdraget 
til bygherren, Slots- og Kulturstyrel-
sen, til juli. 

Magasinet er bygget efter bære-
dygtige lavenergi principper, bl.a. 
uden isolering i gulvet. Det gør at kli-
maforskellene sker meget langsomt 
- det er optimalt for genstandene og 
godt for miljøet.

Udover magasinet skal der foreta-
ges fire mindre ombygninger i eksi-
sterende lokaler med nye værksteder 
og velfærdsfaciliteter, samt våbenma-
gasin. 

Byggeriet af magasinet mødte i 
starten forhindringer af temmelig 
usædvanlig karakter. Entreprenørens 
projektleder, Martin Kajhøj Johnsen 
fra BASE Erhverv as, sagde ved rej-
segildet:  

- Byggeriet havde første spadestik 
i september. Allerede efter en dags 
udgravning dukkede mange beton-
konstruktioner fra grundens tidligere 
brug som kartoffelmelsfabrik op. 
Underjordiske tanke og vægge kom 
frem hver dag, og uanset hvor vi gra-
vede, kom der nye til. 

- Da vi var midtvejs i udgravnin-
gen, var mit bedste gæt, at det ikke 
var bunkerne ved Vestkysten som 
var tyskernes hovedkvarter under 
krigen. Historiske luftfotos kunne 
dog afsløre noget andet…

- Men med fælles kamp og enighed 
blandt rådgivere, bygherre og jorden-
treprenør lykkedes udgravningerne, 
og etableringen af sandpuden og 

 fundamenterne næsten planmæssigt. 
Kilde:www.baseerhverv.dk 1.2.18

KORT NYT

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

Rejsegilde på nyt magasin til skov- og jagtgenstande på Det Grønne Museum d. 31. januar.
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NATURVÆRDIER

Karplanter skal kortlægges

Med den nye app kan man ude i naturen læse et faktaark om en art (tv.), se et stort antal fotos af den, se udbredelses-
kort og de tidspunkter på året hvor den er fundet (midt) og se hvilket kvadrat du befinder dig i, og hvilke arter der er 
fundet her.

En ny atlaskortlægning af 
danske karplanter er sat i 
gang. 

Alle kan deltage og ind-
berette fund, bl.a. via en 
app på mobilen. Man kan 
få hjælp til at bestemme 
arterne.

I januar 2018 satte Naturbasen gang i 
en ny atlaskortlægning af de danske 
karplanter. Formålet er at skaffe ny 
viden om forekomsten af planter, 
både sjældne og almindelige. Oplys-
ningerne kan anvendes både af natu-
rinteresserede og i naturforvaltning 
og forskning. 

Karplanter er stort set alle større 
planter vi møder i naturen. De om-

fatter sporeplanter såsom ulvefod, 
bregner og padderok, og frøplanter 
såsom nåletræer, græsser, blomster-
planter mv. Mosser, alger og svampe 
er ikke karplanter.

Hvis du kender artsnavnet på en 
plante du finder i naturen, kan du 
indberette arten til atlasprojektet. 
Hvis du ikke kender navnet kan du 
spørge andre brugere af Naturbasen.

Findestedet noteres inden for et 
landsdækkende net af 10 x 10 km 
kvadrater. Med brug af app’en kan 
man se hvilket kvadrat man befinder 
sig i og hvilke arter man bør kunne 
træffe i kvadratet. Man kan også se 
hvilke arter der tidligere er observe-
ret og derfor bør eftersøges. 

Projektet kører indtil videre i pe-
rioden 2018-2022 med mulighed for 
forlængelse. Der har tidligere været 
lavet en tilsvarende kortlægning af 

karplanter herhjemme i perioden 
1991-2011. 

Naturbasen står for flere andre 
atlasprojekter i disse år. De omfatter 
kortlægning af udbredelsen af dag-
sommerfugle, padder og krybdyr, 
guldsmede og vandnymfer, svirre-
fluer og biller.

Dansk Ornitologisk Forening står 
for en atlaskortlægning af fugle, og 
svampe kortlægges under Dansk 
Svampeatlas. Desuden har der tidli-
gere været kortlægning af pattedyr 
samt ferskvands- og saltvandsfisk.

Sådan deltager du
Når du observerer en karplante (og 
er helt sikker på artsbestemmel-
sen), kan du indberette dit fund via 
Naturbasens app som du findter på 
www.planteatlas.dk, eller på www.
fugleognatur.dk. 
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Hvis du ikke kender arten, så kan du 
1. Spørge i Forum. Tag et foto og læg 

det ind i forummet på www.fugle-
ognatur.dk. Når arten er identifi-
ceret, indtaster du observationen 
på hjemmesiden.

2. Bruge Naturbasens app når du står 
i felten (i naturen) ved hjælp af 
en Hvad er det?-knap. Så foreta-
ges artsbestemmelsen af andre 
brugere, og fundet indberettes 
automatisk til atlasprojektet, hvis 
billedet er godt nok til en artsbe-
stemmelse.

Naturbasen
Atlasprojektet udspringer af Natur-
basen, der har 2,1 mio. observatio-
ner og 42.000 medlemmer. Landets 
vildtlevende flora og fauna er siden 
2001 blevet indberettet af mange tu-
sinde naturinteresserede danskere. 

Naturbasens projekter udføres i 
samarbejde mellem Naturhistorisk 
Museum Århus, Århus Universitet, 
NaturErhvervsstyrelsen, tre natio-
nalparker, en lang række kommuner 
og 6 private konsulentfirmaer. 

Læs mere
om atlasprojekter
www.planteatlas.dk 
www.naturbasen.dk
www.dof.dk
www.svampeatlas.dk 
Atlasprojekter generelt: Skoven 8/17, side 309.

om Naturbasen
www.naturbasen.dk
www.fugleognatur.dk 
Foto: Peder Størup

Ny version af  
Naturbasens app
Sidst i januar blev der udsendt en 
version 3 af Naturbasens app med 
mange nye funktioner. Der er nu en 
Søg art knap med informationer om 
20.000 danske arter af dyr, planter 
og svampe. 

Naturbasens atlaskortlægninger 
er også indlejret i app’en, og resulta-
tet vises i et "Faktaark". 

Hvis arten overvåges i et Atlas-
projekt, er der et direkte link til 
artens aktuelle udbredelse i 10 x 
10 km-kvadrater, så man kan se om 
arten er rapporteret fra det kvadrat 
man befinder sig i.

Hvis man vil indberette arten fra 
sin aktuelle position, klikker man på 
Indberet-ikonet.

For alle arter kan man nu swipe 
mellem de billeder af arten der er 
lagt ind i Naturbasen. Tryk på bille-
det på Faktaarket, hold en finger på 
skærmen og swipe mod venstre.

Brugerne giver karakterer til 

 hinandens billeder på hjemmesi-
den, og når du swiper er billederne 
sorteret efter disse karakterer. På 
den måde vises altid billeder af høj 
kvalitet. 

Med atlas-knappen kan du altid 
få at vide hvilket 10 x 10 km-kvadrat 
du befinder dig i og hvad det hed-
der. Under kortet findes links til Na-
turbasens seks atlaskortlægninger. 
Ved tryk på et link kan du få at vide 
hvilke arter der er fundet i det kva-
drat du befinder dig i, og hvilke du 
bør eftersøge.

Alle arts-faktaark har nu Dan-
markskort med den nationale udbre-
delse baseret på Naturbasens data. 
Dette giver dels en oversigt der kan 
fortælle om arten findes i ens nær-
hed, dels kan det være med til at 
finde huller hvor arten måske bør 
indberettes fra.

Endelig er der nu fænologigrafer 
som viser hvornår på året arten 
forekommer, baseret på de data der 
indberettes i Naturbasen. 

Rådgivning omkring Skov- og Landskabspleje

Kontakt Skovfoged Børge Nissen på tlf. 22 72 49 51 eller 
mail Kertinge@skovnatur.com - Se mere på www.skovnatur.com

Skovfoged Børge Nissen varetager Dine interesser som ren rådgivning eller i samlede 
tilbud med såvel rådgivning som entreprise. 

25 års praktisk erfaring og virke er DIN garanti for et vellykket projekt.

Salg af alle  
skovrelaterede produkter
- Råtræ, flis, juletræer, klippegrønt, 

 nicheprodukter

Entreprisestyring
- Projekt- og arbejdsbeskrivelser
- Valg af entreprenør, opfølgning, 

 omkostningsstyring

- Traditionel skovdyrkning, 
 årsplanlægning og administration

- Vildtvenlig skovdrift
- Skovcertificering
- Juletræer og klippegrønt

- Skovrejsning og ejendomspleje
- Naturpleje herunder sø-anlæg og 

vedligeholdelse.
- Biotopplaner

Alle Danmarks karplanter skal kort-
lægges, bl.a. hyldegøgeurt.
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Statsskovenes krav til 
udbud af maskinopgaver
Statsskovene udbyder 
 omkring 2/3 af deres 
 skovningsopgaver.

De stiller en række krav 
til maskinføreren, bl.a. om 
kendskab til naturnær drift. 

Maskinen skal have tråd-
løs dataforbindelse og 
kunne vise digitale kort, og 
bestemte miljøkrav skal op-
fyldes.

På DM&E Vidensdage 
fortalte produktionsleder 
Mats Johansson og udbuds-

ansvarlig Thomas Claudi 
Westh om de krav Natursty-
relsen Driftscentret stiller til 
maskinfører og maskiner.

Statsskovene er en af de store ud-
bydere af maskinopgaver – her for-
stået som maskinskovning, udkørsel 
og flishugning der medfører salg af 
råtræ. Staten har selv 14 maskiner 
som dækker ca. 35% af behovet, 
mens hovedparten af opgaverne 
sendes i udbud.

Naturstyrelsen har valgt at have 

et antal egne maskiner fordi man 
vil have føling med økonomien i 
maskindrift, og man vil kunne følge 
med i den tekniske udvikling og af-
prøve ny teknik eller nye metoder. 
Statens egne maskiner er placeret 
i større skovområder, således at 
transport på landevej begrænses 
mest muligt.

Det er altså omkring 2/3 af stats-
skovenes maskinopgaver der ud-
bydes, og der er primært tale om 
offentlige udbud. Hvis kontrakten 
er på over 1 mio. kr skal det i EU-
udbud. 

Der foretages årligt benchmark 

Statsskovene ønsker at bruge maskiner med brede dæk. I nogle skovområder vil man gerne anvende bærende bånd, 
mens bånd er uønskede andre steder. Her ses en ny maskine anskaffet af en entreprenør med 800 mm hjul og brede 
bærende bånd på den forreste boogie.
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af styrelsens egne maskiner, så det 
sikres, at de arbejder konkurrence-
dygtigt.

For tiden har Naturstyrelsen 42 
kontrakter eller rammeaftaler. De 
fleste kontrakter løber over 3 år 
med mulighed for forlængelse i 2 
gange 1 år. Det gør at vinderen af en 
kontrakt har mulighed for at inve-
stere i udstyr hvis statsskovene har 
særlige ønsker. 

Statsskovene har også en række 
mindre maskinopgaver inden for fx 
kulturanlæg og –pleje, publikumsan-
læg, veje, naturpleje osv. Hvis ikke 
der er salgbare produkter (fx i form 
af flis) er det de lokale enheder som 
står for opgaverne. Nogle enheder 
udfører selv de fleste opgaver med 
egen traktor og redskaber, mens an-
dre udbyder næsten alt.

Ønsker og krav
En entreprenør der vil byde på en 
maskinopgave i statsskovene skal 
opfylde en række bestemte krav.

Uddannelse
Maskinførerne skal have mindst 12 
måneders erfaring med kørsel af 
skovmaskiner, og de skal have gen-
nemgået Skovskolens kursus ”Natur-
nær driftsteknik” eller tilsvarende. 

Hvis entreprenøren i kontraktpe-
rioden får en ny maskinfører uden 
kurset i naturnær driftsteknik, så 
kan føreren udføre op til 20% af en 
årsopgave hvis han er på venteli-
ste til kurset. Den situation opstår 
jævnligt, for entreprenørbranchen 
er kendetegnet ved hyppig udskift-
ning af maskinførere.

Kommunikation 
Føreren skal kunne tale dansk – 
”kunne foretage en ubesværet kom-
munikation der sikrer gennemfø-
relse af kontrakten”. 

Selvom det er EU-udbud er der 
ikke krav om at alle EU sprog skal 
være gyldige. Det er i orden at 
kræve kendskab til dansk sprog, 
men ikke at det skal være en etnisk 
dansker.

Elever
Det er en saglig begrundelse at for-
lange en vis erfaring og viden hos 
maskinførerne, men spørgsmålet er 
hvordan det skal opnås i praksis. 
Entreprenørerne erkender at der 
generelt er ”mange grå hår” i bran-
chen, og det er svært at skaffe nye 
førere. 

Statsskovene får meget få kvalifi-
cerede ansøgere når de slår en stil-

ling op. Og de har selv mange ma-
skinførere, som er startet i 80’erne. 

Derfor giver kontrakterne også 
mulighed for at entreprenøren har 
elever. Statsskovene satser på at få 
en elev om året til deres egne ma-
skiner, og han skal komme fra Skov-
skolens maskinføreruddannelse. 
Eleven skal arbejde sammen med en 
erfaren fører. 

IT
Maskinen skal have trådløs datafor-
bindelse fx med mobilt bredbånd. 

Der skal være en bærbar compu-
ter eller tablet med GPS som kan 
vise Pas På kortet. Det er et skov-
kort med markering af fortidsmin-
der, særlige planter, fuglereder osv. 
som entreprenøren skal tage hensyn 
til. Kortet viser også kørespor. 

Kortet bruges også til at vise 
hvor der skal arbejdes. Mens skov-
ningen udføres opsamles informa-
tion om, hvor skovningsmaskinen 
har kørt, så udkørselsmaskinen 
efterfølgende  kan se, hvor træet er 
placeret. 

Endelig skal maskinen have ud-
styr til at indmelde data om skovet 
og udkørt træ.

Maskinerne
Alle maskiner skal opfylde ”Miljø-
krav til skovmaskiner” bl.a. med 
krav til dæk og hydraulikolie. Det 
står i et notat der stammer fra 2005, 
men det er stadig aktuelt med tilfø-
jelser. En justeret version af miljø-
kravene er under udarbejdelse.

Biologisk nedbrydelig olie skal 
være mærket med enten Ecolabel, 
Blaue Engel, eller godkendt efter 
Svensk standard. For nogle opgaver 
kan der være supplerende krav.

Fremtidens udbud
Det mest spændende var måske 

at høre hvilken vej udviklingen vil 
gå.

Generelt ønsker statsskovene 
ikke for store og tunge maskiner i 
 skoven. Man ønsker heller ikke at 
gå i retning af de helt små maskiner 
som man kan se på Elmia messerne 
(fx Vimek og Malwa). Disse maski-
ner anvendes nogle steder i parker 
mv., men i skoven vil de være dyre i 
drift fordi maskinkraft og læsseevne 
er mindre. 

Generelt ønsker statsskovene at 
skåne jordbunden og skovvejene 
(vejene skal være egnet til kørsel 
med cykler og barnevogne). Derfor 
ønsker man i nogle skove at an-
vende meget brede dæk som med-
fører mindre sporkørsel og lavere 

marktryk. I det seneste udbud på 
Sjælland var kravet således 920 mm 
dæk.

Nogle steder ønsker statsskovene 
at undgå bærende bånd. De er vel-
egnede i bevoksninger, men de ska-
der vejene. De er også tunge – op til 
4 tons for et sæt – og kræver mere 
brændstof.

Andre steder ser man gerne 
bånd – det gælder således to af de 
seneste udbud i Jylland. Kravene til 
dækkenes bredde afhænger således 
af opgaven – i de to nævnte udbud 
var kravet til dækbredden 700 hhv. 
800 mm.

Flere af deltagerne på Vidensda-
gene sagde at de foretrak at inve-
stere i bånd fremfor ekstra brede 
dæk som ikke er attraktive i privat-
skove.

Det viser et generelt problem 
hvis statsskovene stiller særlige 
krav til maskinerne. Risikoen er, at 
der ikke er ret mange maskiner der 
kan opfylde dem, og hvis der kom-
mer for få bud bliver kontrakten 
måske dyrere. Men det kan også 
medvirke til, at skabe en udvikling, 
så maskinparken i skovene gradvis 
bliver den mest optimale i forhold 
til at skåne skovbunden og skov-
vejene.

sf
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Alle skoventreprenøropgaver udføres

Besøg os på www.jjskovservice.dk

JJ Skovservice
v/Jens Johansen

Vadet 2  . DK 4660 St. Heddinge

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

mobil +45 20 45 82 02
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En skov for sjov !
En skov med mange historier
I 1972 kom de nye landbrugslove. 
Det gjorde at jeg var nødt til at er-
hverve et mindre landbrug på ca. 10 
ha med det formål at have plads til 
udvikling og demo af maskiner. Til 
ejendommen hørte to skovparceller 
på hver ca. 1 ha, heraf den ene en 
såkaldt ”tolvfavneskov”, og den an-
den klemt inde blandt mange andre 
parceller.

Jeg meldte mig ind i det der den-
gang hed småskovsforeningen. Det 
måtte være dér jeg hørte hjemme, af 
flere årsager. Med tiden blev det til 
lidt mere skov med nogle tilkøb hist 
og pist, noget der har givet en me-
get rodet geografi, men ikke mindre 
interessant af den grund.

Prøjserne i 12 favneskoven
Min skov er noget ganske særligt. 
Den ene parcel ligger ud mod Als-
sund, og den er 12 favne (ca. 23 
m) bred og ca. 500 m lang. I denne 
parcel og i naboparcellerne lå der 
nemlig i juni i 1864 20.000 preussiske 
soldater i bivuak og ventede på at 
sejle over Alssund om natten den 29. 
juni for at erobre Als.

En begivenhed der havde været 
under opbygning gennem nogen tid, 
men som var en komplet overra-
skelse for danskerne. Dette blev den 
definitive slutning på krigen i 1864.

Der er da sikkert ingen tvivl om 
at jeg med en detektor kan finde 
mange tabte ting der.

På parcellen stod der en stor 
gammel bøg med en knækket gren 
som dødsdømte træet. Jeg fik en af 
mine venner der er ”trækunstner” til 
at grave en preusser frem. En preus-
ser der er faldet i søvn på vagten, 
nok den største fornærmelse som 
findes for en soldat.

I de nætter hvor den 29. juni fal-
der på en lørdag eller søndag er vi 
til tider nogle venner og bekendte 
der tager ud i skoven kl. 0:30 om 
natten

Vi har tændt bål, ristet pølser og 
har haft en foredragsholder til at 
fortælle om overgangen, perkussi-
onsrifler (forladevåben med perkus-
sionslås), de forskellige andre våben-
typer eller krigen i al almindelighed. 

Kl. 3:00/ 2:00 soltid går vi ned 
på stranden og knalder et par ka-
nonslag af. Vi ser hvordan lyset var 
Kl. 2:00 om natten ved overgangen. 

Hvordan var det muligt for så mange 
mand at komme uset over Alssund 
en sommernat i juni.

Der er også et levn fra oldtiden, 
en bronzealdergrav, i parcellen.

Almindeskoven
Den anden parcel, Almindesko-

ven, er også interessant. Det var 
i den, den kendte sønderjyde H.P. 
Hanssen en vinterdag i 1800-tallet 
gik på jagt, og på denne jagt beslut-
tede at han ville blive i Sønderjyl-
land og kæmpe for danskheden.

Denne skov rummer i øvrigt en 
rævegrav og to grævlingegrave.

Til slut: hvad bruger jeg så skov-
dyrkerforeningen til ? Gamle bøge 
vokser jo ikke så hurtigt, så engang 
hvert 5. eller 6. går vi en hyggetur og 
snakker om træerne og skovdriften.

Jo min skov er for sjov og så lidt 
træ til opsavning på min bloksav til 
planker.

A.P. Hansen

En skovs historie
Selv små skove kan have interessante historier at fortælle. Det er værd 
at bemærke netop i 2018, hvor temaet for Skovens Dag d. 6. maj er – Sko-
vens historie.

Hvis andre læsere har en spændende, sjov eller anderledes historie at 
fortælle om deres skov er man meget velkommen til at indsende en be-
retning til redaktionen – sf@skovforeningen.dk

Den gamle bøg som blev til en prøj-
sisk soldat der sover på vagten.

A.P. Hansen har fem parceller i Sottrup Skov som ligger ud mod det smalle 
Alssund.

SKOVHISTORIE 
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Professor i udeskole
Første af sin art
Seniorforsker Peter Bentsen fra 
Sundhedsfremme, Steno Diabetes 
Center Copenhagen under Region 
Hovedstaden, er netop blevet ud-
nævnt som adjungeret professor in-
den for udeskole og udepædagogik. 
En adjungeret professor er tilknyttet 
et universitet og holder fx forelæs-
ninger eller vejleder studerende, 
men har sit fuldtidsjob et andet 
sted.

Peter Bentsen har forsket i børn 
og unges sundhed, trivsel og læring 
i krydsfeltet mellem sundheds- og 
socialvidenskab og humaniora. 
Han har især forsket i udeskole og 
sundhedsfremme i skolen. Han har 
en ph.d. grad på et projekt om ude-
skole fra Københavns Universitet.

Peter har også stået i spidsen for 
større forskningsprojekter, der frem-
mer sundhed og læring i forskellige 
rammer i børn og unges hverdags-
liv. Det er fx skoler, lokalsamfund, 
museer samt natur og grønne om-
råder.

Det nye professorat er Danmarks 
første af sin art. Det er tilknyttet 
Center for Børn og Natur, som er 
placeret på Skovskolen i det nye 
Videncenter for Friluftsliv og Natur-

formidling. Dette videncenter hører 
under Institut for Geovidenskab og 
Naturforvaltning (IGN) som igen er 
en del af Københavns Universitet.

Professoratet skal videreudvikle 
viden inden for udeskole og udepæ-
dagogik, friluftsliv, naturformidling 
og udelæring. Det skal også udbygge 
samarbejdet med forskere på SDCC 

Sundhedsfremme, hvor Peter Bent-
sen har sin daglige gang. Han er 
seniorforsker og teamleder inden 
for forebyggelse med særlig vægt på 
børn og unge.

Professoratet starter pr. 1. fe-
bruar 2018 og løber indtil videre til 
2023.

Kilde:www.ign.ku.dk 2.2.18

Friluftslivs effekt på 
sundhed
Ny rapport
En ny rapport giver et overblik over, 
hvad frisk luft og aktiviteter – el-
ler bare ophold – i naturen gør for 
vores krop og sjæl. Bag rapporten 
står forskere fra Steno Diabetes 
Center  Copenhagen og Københavns 
 universitet. 

En af forfatterne, Erik Mygind, 
arbejder til daglig i Videncenter for 
Friluftsliv og Naturformidling på 
Skovskolen. En anden af forfatterne, 
Peter Bentsen, er netop udnævnt til 
adjungeret professor samme sted.

Rapporten er blevet til på initiativ 
fra Friluftsrådet, der for et år siden 
gav 600.000 kr. til at udarbejde en 
oversigt over forskning om frilufts-
livs effekter på fysisk, mental og 
social sundhed.

I rapporten kan man fx læse, at 
friluftsliv har en stor gavnlig effekt 
på menneskers fysiske helbred. En 
halv til en hel times gåtur eller sid-
dende afslapning i natur og grønne 
områder medfører en større akut 
reduktion i stressniveauer. Samtidig 
fremmer det forskellige kognitive 
funktioner bedre end samme akti-
viteter i bymæssige og indendørs 
omgivelser.

Tæt afstand fra bopæl til natur og 
grønne områder ser desuden ud til 
at øge menneskers fysiske aktivitet 
og modvirke overvægt.

En anden konklusion er, at an-
vendelsen af friluftsliv i dagsinstitu-
tioner eller i skolers undervisning 
hænger positivt sammen med børns 
mentale, sociale og fysiske sundhed.

Rapporten er på 40 sider og 
 bygger på knap 500 videnskabelige 
artikler, og det er håbet at den 

vil blive brugt af både praktikere, 
forskere og beslutningstagere. Rap-
porten følges senere op af en mere 
uddybende, systematisk forsknings-
oversigt.

Kilde: www.skovskolen.ku.dk 
25.1.18

Læs mere
Lærke Mygind, Rikke Hartmeyer, Eva 
Kjeldsted, Erik Mygind og Peter Bentsen: 
Viden om friluftslivs effekter på sundhed. 
Rapport 40 sider. Hentes på    
www.friluftsraadet.dk > Om Friluftsrådet 
> Publikationer > Viden om friluftslivs 
 effekter på sundhed
Foto: Alice Bjerge Rasmussen,  
Fåborg  Kommune.

Et nyt professorat skal styrke forskningen i udeskole og indlæring i naturen. 
Og en ny rapport samler viden om naturens betydning for menneskers sund-
hed og trivsel. (Foto af udeskole i Pipstorn Skov ved Fåborg).
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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 

   





 

 
 

Skovbegravelse i 
 Horsens
Begravelsesplads indviet
Mandag d. 15. januar blev der ind-
viet en begravelsesplads i Stensballe 
Skov lige øst for Horsens. Skoven 
hører under Stensballegård der ejes 
af Henrik Ahlefeldt-Laurvig og hans 
søn Jannik. 

Pladsen blev indviet af ikke blot 
skovejeren, men også kultur- og 
kirkeminister Mette Bock (LA), borg-
mester Peter Sørensen (S) samt en 
række borgere.

Medejer af Stensballegård, Jannik 
Ahlefeldt-Laurvig, siger til Horsens 
Folkeblad at der har været stor ef-
terspørgsel på at blive begravet i 
skoven. Det har sat tankerne i gang 
hos mange. Man bliver forenet med 
naturen – man bliver optaget af træ-
ernes rødder, og vil altid være der-
ude på en eller anden måde.

Der er afsat 1,25 ha, og der er 
ikke aftalt et bestemt antal pladser. 
Hensigten er at det skal være en 
naturlig del af skoven. Det skal ikke 
være tydeligt på lang afstand at der 
er en begravelsesplads.

Praktisk om begravelser
Begravelsespladsen er placeret i en 
typisk ældre bøgeskov. En gravplads 
koster 5900 kr. for 10 år, inklusiv 
gravning og administration.  Pladsen 
er åben for alle trosretninger og 
for ateister, og den er åben for 

alle  uanset hvilken kommune man 
 kommer fra.

Man må kun nedsætte urner, og 
de placeres omkring store træer. 
Urnerne skal være biologisk nedbry-
delige. Pladser kan reserveres på 
forhånd, så man kan blive placeret 
ved siden af andre i sin familie.

Pladsen er ikke indhegnet, fordi 
skovloven kræver at man ikke skal 
kunne se det er en begravelsesplads. 
Man må ikke ændre plantevæksten 
på stedet, så der må ikke lægges 
blomster og lignende ved gravste-
derne. Man må kun lave en diskret 
markering af gravstedet med fx en 
mindeplade med navn på afdøde. 

Horsens Kommune fører tilsyn med 
begravelsespladsen, mens Horsens 
Kirkegårde tager sig af administra-
tionen. Den daglige drift varetages 
af Stensballegård, og det omfatter 
bl.a. at håndtere forespørgsler, grave 
hullerne og dække dem til igen.

Pladsen ligger i Stensballe Skov 
lige øst for Horsens på nordsiden af 
Horsens Fjord. Der er adgang via en 
grusvej fra parkeringspladsen ved 
golfbanens klubhus.

Kilde: Kilde: Horsens Folkeblad 
15.1.18, 11.1.18, tv2.dk 15.1.18

Flere skovprojekter
Anlæg af begravelsespladser i naturområder blev muligt med en lov i 
2008, ændret i 2010 (se www.retsinfo.dk, søg på Begravelsesloven). 

Der findes andre begravelsespladser i skove og naturområder. Denne 
liste omfatter de steder som redaktionen kender til.
- Stampeskoven ved Mølholm Kirkegård i den sydlige del af Vejle (Skoven 
11/16)
- Grejsdalens Kirkegård nord for Vejle
- Kohaveskoven der ejes af Odense kommune (Skoven 5/15 og 5/14)
- Skov ved Vestre Kirkegård der ejes af Silkeborg Kommune (Skoven 5/15 og 
- Skov ved Farum Kirke nord for København (Skoven 11/13)
- Skov ved Høsterkøb Kirkegård nord for København
- Skippershoved Skovkirkegård i Meilgård Overskov på Djursland (Sko-
ven 11/07). Pladsen ligger i en privat skov og er anlagt i 1750 til brug for 
 ejeren af Meilgård Gods, men er siden blevet åbnet for andre.

Skovforeningen har i en årrække arbejdet for at åbne mulighed for at 
indrette pladser i skove, se ledere i Skoven 10/07 og 2/06. 

Miljøstyrelsen
Flytter til Odense

Regeringen meddelte 17. januar at 
4.024 statslige arbejdspladser skal 
flytte ud af København. 

For skovbruget er den vigtigste 
at det meste af Miljøstyrelsen – 
cirka 440 arbejdspladser – flytter 
til Odense. Samtidig overføres Mil-
jøstyrelsens opgaver med minister-
betjening til departementet – det er 
150 arbejdspladser som altså bliver 
i København. 

Flytningen til Odense forventes 
gennemført i 1. halvår 2019. I alt har 
Miljøstyrelsen 950 arbejdspladser 
over hele landet. 

Miljø- og Fødevareministeriet har 
i alt 4.300 medarbejdere. Med Miljø-
styrelsens flytning fra København til 
Odense vil andelen af arbejdsplad-
ser udenfor København stige fra 58 
procent til 68 procent.
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Flisfyring i Hobro
Fra affald til flis

Hobro Varmeværk har nu taget den 
nye fliskedel i brug. Anlægget har 
en indfyret effekt på 10 MW, men 
det kan yde 13 MW fordi anlægget 
også har en varmepumpe og røg-
gaskøling.

Hobro Varmeværk fik tidligere 
varme fra Reno Nords affaldsfor-
brændingsanlæg ikke langt derfra, 
men den mulighed er nu definitivt 
lukket. 

I tilfælde af spidslast kan varme-
værket få varme fra en oliekedel, 
men det er næsten tre gange så dyrt 
som varme fra flis eller fra affald, så 
den mulighed skal begrænses mest 
muligt.

Hobro Varmeværk har investeret 
omkring 100 millioner kroner i ke-
del, skorsten,  mandskabsfaciliteter, 
rør og installationer samt en akku-
muleringstank på 4.000 m3.

Med det nye varmeværk bliver 
det muligt at levere fjernvarme til 
den sydlige del af byen hvor mange 
boliger har været opvarmet med 
naturgas eller oliefyr. Samtidig udvi-
des fjernvarmenettet i den nordlige 
del af byen.'

Kilde:
www.energy-supply.dk 20.11.17
www.hobrovarme.dk
Tegning: Arkikon

Arkitektens tegning til det nye 
 flisværk i Hobro.
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Flere og større maskiner
Udkørselsmaskiner i Sverige
Der er solgt 10% flere udkørselsma-
skiner i Sverige i 2017 i forhold til 
året før. Der blev i 2017 solgt 331 
maskiner med lastvægt over 8 tons 
mod 300 i 2016, og især 2. halvår var 
godt. Det øgede salg er udtryk for 
stigende hugst, stigende træpriser og 
dermed behov for flere maskiner.

De enkelte mærkers markedsandel 
ændrer sig kun lidt fra år til år. John 
Deere er stadig størst med godt en 
tredjedel af markedet, og Komatsu er 
lidt bagefter. 

Der er omkring 1/6 til Ponsse, og 
Rottne ligger lidt lavere. Logset har 
slet ikke noget salg, selvom de på 
Elmia Wood 2017 markerede sig med 
større ambitioner. En anden finsk fa-
brik, Sampo Rosenlew, har maskiner 
kørende, de er bare ikke registreret 
endnu.

Der er tydelig forskel på størrelsen 
af maskinerne i forskellige landsdele. 
I Götaland (Sydsverige) laster ma-
skinerne i snit 13,3 tons, i Svealand 
(Midtsverige omkring Stockholm) 
15,1 tons, og i Norrland kan de tage 
16,4 tons. 

Det er ved første øjekast over-
raskende, fordi træerne er mindre i 
nord, og tilvæksten er lavere. Forkla-
ringen er at når boniteten er lavere i 
nord, så er der mindre hugstmæng-
der i hvert indgreb. Der er ikke råd 
til så mange skovveje, der bliver læn-
gere køreafstand til skovvejen, og så 
skal læsset være større for at holde 
omkostningerne pr. m3 nede.

Maskinerne bliver større år for år. 
I 2015 kunne en maskine i snit læsse 
13,9 tons, i 2016 14,5 tons, og i 2017 
14,8 tons. En udkørselsmaskine med 
fuld last vejer omkring 35 tons, og 
med bånd ender vi omkring 40 tons.

Udviklingen skyldes formentlig 
driftsøkonomien, for en stor maskine 
er lidt billigere pr. m3. Det er ikke 
sikkert det medfører større mark-
tryk, for store maskiner har ofte 
større dæk, og maskiner med 6 hjul 
afløses efterhånden af maskiner med 
8 hjul.

Statistikken omfatter kun udkør-
selsmaskiner, fordi de skal registre-
res når de har lov til at køre på of-
fentlig vej. 

Svenske og finske maskiner
De maskiner som sælges i Sverige 
(og Danmark) produceres stort set 
alle i Sverige og Finland. 

John Deere kan føres tilbage til 
den første moderne udkørselsma-

skine som blev udviklet i starten af 
1960’erne af Lars Bruun. Den hed 
VSA som senere blev til Brunett. Der 
blev også opkøbt andre mærker som 
ÖSA, Kockums og Lokomo. Fra 1983 
hed maskinerne FMG, som i 1992 
blev til Timberjack. I 2005 blev de 
opkøbt af amerikanske John Deere, 
og produktionen blev samlet i Fin-
land. 

Komatsu kan føres tilbage til 
Umeå Mekaniska og senere Valmet. 
Fabrikken blev købt af Partek der 
blev overtaget af Kone og i 2004 
endte den hos japanske Komatsu. I 
2011 ændres varemærket fra Valmet 
til Komatsu. Produktionen har hele 
tiden ligget i Umeå i Nordsverige.

Der er yderligere tre svenske fa-
brikker. Rottne ligger i Småland, og 
EcoLog i Söderhamn nord for Gävle. 
Gremo lå oprindelig i Frederikshavn, 
den blev overtaget af en svensk 
maskinfabrik i Halland, og efter en 
årrække flyttede produktionen til 

Sverige.

Ponsse og Logset ligger i Finland. 
Den eneste maskine som ikke pro-
duceres i Norden er Tigercat der 
kommer fra Ontario i Canada.

Alle de maskiner der kører i Sve-
rige og Danmark anvender korttræ-
metoden (på engelsk CTL – Cut-to-
Length) hvor en skovningsmaskine 
fælder, afkvister og afkorter træet, 
og udkørselsmaskinen kører træet 
ud til skovvej. 

I Amerika anvendes helstamme- 
eller heltræmetoder hvor hele træer 
slæbes ud til skovvej og oparbejdes 
på store pladser. Maskiner til disse 
metoder fremstilles på amerikan-
ske fabrikker af bl.a. John Deere, 
 Komatsu og Tigercat.

sf
Kilder:
Skogsforum Media 5-1-18
Skoven 9/05 (John Deeres historie)
Skoven 11/05 (Komatsus historie)

Mærke Antal 2017 Andel 2017 Andel 2016

John Deere 120 36 35

Komatsu 95 29 28

Ponsse 50 15 18

Rottne 39 12 10

Ecolog 18 5 4

Gremo 6 2 2

Tigercat 3 1 2

Logset 0 0 0

I alt 331 100 100

Det største mærke i udkørselsmaskiner i Sverige er John Deere, her fra Elmia 
Wood 2017.

KORT NYT
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Fra træ til plastic 
Miljøvenligt produkt
Billedet oven for viser noget slik i 
små poser af plastic. Man tænker 
umiddelbart at de er lavet af olie, de 
nedbrydes langsomt og ender må-
ske som mikroplast i havene.

Men netop disse poser er faktisk 
bæredygtige, for de er lavet af cel-
lulose fra træ. Det er en fornybar 
råvare som vokser i skoven hvert 
år. Plasticen kan genbruges, den har 
lav vægt, og den kan komposteres. 

Plasticen er udviklet af det finske 
forskningsinstitut VTT. De har kom-
bineret flere typer cellulosefilm med 
forskellige egenskaber. Netop anven-
delse af flere typer film forbedrer de 
tekniske egenskaber og reducerer 
forbruget af materiale, så det bliver 
tyndt og let. 

Plasticen er tæt over for gasser i 
atmosfæren og fugt. Det er egnet til 
både tørre, fedtede og olieholdige 
produkter, såsom nødder, kornpro-
dukter, kaffe, krydderier og rosiner. 
Størst fordel opnås ved produkter 
med lang holdbarhed. Posen kan 
forsegles ved opvarmning.

Ifølge VTT er det i høj grad kon-
kurrencedygtigt med – eller endda 
bedre end – de nuværende biologisk 
nedbrydelige typer af bioplastic. 
Det kan produceres på eksisterende 
maskiner efter små justeringer. VTT 
mener at ”træ-plastic” kan gøres 
kommercielt i løbet af 3-4 år.
VTT har deltaget i en konkurrence 

om nye materialer til at løse det 
globale problem med mikroplast 
(meget små plastpartikler). Det 
skønnes at der hvert år ender 8 mil-
lioner tons plastic i oceanerne hvor 
det optages i dyr (og mennesker). 
Og vi ved ikke hvilken skade det 
medfører. 

Konkurrencen blev afgjort under 
det verdensøkonomiske topmøde i 
Davos i Schweiz sidst i januar. Fem 
produkter blev udvalgt og delte en 
præmie på i alt 1 million dollars. 
Alle fem prismodtagere får herefter 
støtte i en periode på 12 måneder 
til at forbedre deres opfindelser så 
produktet kan anvendes i praksis. 
Efter dette år vil det bedste produkt 

modtage yderligere en præmie på 1 
mio. dollar. Målet er at plastic aldrig 
bliver et affaldsprodukt endsige en-
der i oceanerne, men at det bliver 
genbrugt eller sikkert komposteret.

Præmierne er doneret af den 
britiske The Ellen MacArthur 
 Foundation. Fonden er grundlagt i 
2010 af Dame Ellen MacArthur, som 
oprindelig blev berømt i sejlsport. 
Fondens mål er at fremme over-
gangen til en cirkulær økonomi. Se 
mere på www.ellenmacarthurfounda-
tion.org.

Kilde:Pressemeddelelse fra VTT 
23.1.18, www.vtt.fi

Plasticposer til fødevarer, lavet af cellulose fra træ.

Danmarks største

Skovbrugsfaglige maskinudstilling
Torsdag den 17. maj 2018 · Kl. 9-17

Langesøvej 144 · 5462 Morud · www.langesee.dk
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670.000 brændeovne 
Ny optælling 
En ny optælling viser at der findes 
ca. 670.000 brændeovne i Danmark. 

Opgørelsen er udarbejdet med 
hjælp fra landets skorstensfejerme-
stre, Skorstensfejerlauget (SFL). De 
har oplyst hvor mange fyringsanlæg, 
der er registreret i deres distrikter 
og hvilke typer anlæg der er tale 
om. 

Nogle enkelte steder i landet har 
det ikke været muligt at få tal fra 
skorstensfejerne. Her er materialet 
suppleret med data fra Bygnings- og 
Boligregisteret (BBR).

Den nye opgørelse er langt mere 
præcis end hidtidige af slagsen. De 
har alene været baseret på tal fra 
BBR som indeholder mange fejl på 
grund af manglende opdatering. 
Data fra SFL bliver løbende opda-
teret og omfatter alle anlæg der får 
lovpligtige og regelmæssige besøg af 
skorstensfejere.

Den nye opgørelse af antal og 
placering af fyringsanlæg i Danmark 
kan anvendes til en mere præcis 
beregning af partikeludledningen fra 
landets fyringsanlæg. Desuden kan 
den bruges ved informationskam-
pagner om gode fyringsvaner rettet 
mod brændeovnsejere.

Fordeling
Fordelingen af brændeovne på 
landsplan kan vises på flere måder. 
Fig. 1 og tabellen viser at Odsherred 
er den kommune i Danmark med 
flest brændeovne, mens Aarhus og 
Aalborg kommer på henholdsvis 2.- 
og 3. pladsen. I den anden ende af 
listen findes Albertslund med under 
1.000 brændeovne. Se fig. 1.

Kommuner med et stort areal vil 
let komme højt på en sådan liste. 

Hvis antallet sættes i forhold til 
kommunens areal viser det sig at 
antal pr km2 er højest i små, tæt-
bebyggede områder, og det er især 
i Hovedstadsområdet og de største 
byer. Se fig. 2.

Man kan også vælge at se antallet 
af brændeovne i forhold til befolk-
ningstallet. Så er der stor tæthed i 
sommerhuskommuner, fordi der er 
få fastboende, men der er brænde-
ovn i næsten alle sommerhusene.

Flere informationer
I rapporten om den ny opgørelse 
nævnes flere ønsker til forbedring af 
datagrundlaget: 

• Jævnlig opdatering fx med 2-3 års 
mellemrum.

• Registerering af samtlige fyrings-
anlæg på en ejendom, især hvis 
der er flere brændeovne på en 
ejendom.

• Oplysning om alderen på fyret 
/ ovnen, akkumuleringstank og 
teknologi.

sf

Kilder:
www.mst.dk 25-1-18
Antal og placering af små fyringsan-
læg i Danmark. Notat fra DCE – Natio-
nalt Center for Miljø og Energi. 25 si-
der. http://dce.au.dk > Udgivelser > No-
tater > 2018. Her findes bl.a. lister over 
antallet af anlæg i hver kommune.

Fig. 1. Det samlede antal af brænde-
ovne for hver kommune.

Fig. 2. Antal af brændeovne opgjort 
pr. km2.

Fig. 3. Antal af brændeovne pr. 1000 
indbyggere.

Kommune Antal
brændeovne

Odsherred 24.308

Aarhus 18.855

Aalborg 18.205

København 15.867

Guldborgsund 15.111

Syddjurs 14.527

Helsingør 13.808

Ringkøbing-Skjern 13.783

Vejle 13.503

Bornholm 12.881

De 10 kommuner som har flest 
 brændeovne.

Den ny opgørelse kan bruges til en 
mere præcis opgørelse af partikelud-
ledningen.
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Børn skal ud i naturen
Teknologi hjælper

Børn og unge kommer mindre ud i 
naturen i dag end tidligere. Mange 
mener at teknologien får børn til at 
sidde passive indendørs. 

Nu skal et nyt forskningsprojekt, 
"Naturlig teknik", vise, om smart-
teknologi og sociale medier kan gøre 
børn mere aktive og få dem tilbage i 
naturen. 

"Vi er biologiske væsner. Aktivite-
ter i naturen har en række positive 
effekter på børns udvikling både 
socialt og motorisk og i forbindelse 
med læring i skolen", siger dr. pæd. 
Theresa Schilhab. Hun er lektor ved 
DPU, Aarhus Universitet, og leder af 
projektet. 

Tanken er bl.a. at finde ud af, 
hvad det er, der fænger børn i de 
smarte teknologier og på de sociale 
medier, som f.eks. computerspil og 
YouTube. Samtidig vil de undersøge, 
hvad der sker med børnenes op-
mærksomhed, når de bruger tekno-
logi i naturen. 

Der skal opbygges en videnbank 
som skal være alment tilgængelig. 
Formålet er at påvirke udviklingen 
af apps der fanger børnene.

Projektet vil også undersøge 
børns brug mobiltelefoner og anden 
teknologi, når de færdes ude. Tidli-
gere undersøgelser har vist, at børn 
og unge ofte selv ser teknologien 
som en barriere for naturbesøg. Men 
vi ved meget lidt om, hvor meget de 
anvender den aktivt til at kommu-
nikere, dele billeder, finde vej eller i 
forbindelse med motion i naturen.

Nyt center bag projektet
Projekt "Naturlig teknik" er placeret 
i Center for Børn og Natur som blev 
oprettet i oktober 2017. Nordea-fon-
den støttede oprettelsen af centeret 
og de første projekter med 18 mio. 
kr. Fonden har bevilget yderligere 
6,4 mio. kr. til det nye projekt som 
løber frem til 2022.

Centeret har til huse på Skovsko-
len i Nødebo. Det er et samarbejde 
mellem Syddansk Universitet, VIA 
University College, Aarhus Univer-
sitet, Københavns Universitet og 
Friluftsrådet.

Eksempler på app's 
Der findes i dag flere app’s som får 
børn ud i naturen. 
- Woop udnytter telefonens GPS til 
en stribe digitale spil med bevæ-
gelse, leg og naturoplevelser med 
vennerne i fokus. Man kan dyste 

i alt fra vilde orienteringsløb med 
udfordrende poster til en avanceret 
form for digital fangeleg på tid. 

App'en er målrettet børn på 11-16 
år og anvendes bl.a. i folkeskolen, 
hvor lærerne bruger den som inspi-
ration til aktiviteter. Woop er udvik-
let af Spejderne som er en paraply-
organisation for de fem spejderkorps 
i Danmark.

- Nature Challenge anvender også 
telefonens GPS til at lede spillerne 
frem til de steder, hvor de skal løse 
forskellige opgaver. App’en er hen-
vendt til børn på 10-14 år og anven-
des i folkeskolen.

Appen indeholder gruppeopgaver 
som tager udgangspunkt i naturens 
muligheder. Eksempler på opgaver: 
lav en forhindringsbane, kom over 
floden inden isen smelter, byg det 

højeste tårn af naturens materialer, 
find på styrketræningsøvelser og 
bliv stærk af natur. App’en er udvik-
let af DGI som er Danmarks næst-
største idrætsorganisation.

Kilder
Pressemeddelelse fra Center for Børn og

Natur 10-1-18. 
Skoven 10/17, side 411 (om centeret)
www.boernognatur.dk > Projekter > 

Naturlig teknik. 
www.videnskab.dk – søg på [”naturlig 

teknik”]  
www.spejderne.dk > Projekter > woop app
www.dgi.dk – søg på [naturechallenge] 
Foto: Morten Bjerrum Larsen
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Spejderne har udviklet en app, som giver adgang til digitale spil med bevæ-
gelse, leg og naturoplevelser.
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Udgravning til en ny sø ved Brosbølgård ved Tarm. En kranarm på 19 m rager godt op, 
selv når den er foldet sammen.

På job i naturen med 
lang arm
Kranarm på 19 m
Skal man oprense en sø eller ud-
grave en ny sø kan det være nød-
vendigt med en lang kran, fordi der 
er blødt i nærheden af søen. Det kla-
res med denne Komatsu PC240LC-
10SLF gravemaskine. 

SLF i modelbetegnelsen står for 
Super Long Front. Kranen rækker 
nemlig 19 m.

Maskinen køres af Søren Kri-
stensen fra Hee Entreprise A/S lidt 
nord for Ringkøbing. Den bruges til 
naturgenopretning, oprensning af 
søer og åer, genslyngning af åer eller 
udgravning til en ny sø. Og hvert år 
rejser den rundt på Fyn for at rense 
op i havnene.

Søren Kristensen er meget tilfreds 
med komforten. Der er godt udsyn, 
og han siger han kan køre 12-16 ti-
mer om dagen. Han har 23 år på ba-
gen hos Hee Entreprise A/S, og den 
nye Komatsu PC240LC-10 er hans 
femte langarmede maskine i firmaet.

Maskinen bruger 300 liter diesel 
på 8 timer hvis det er tungt arbejde 
– ved let jord under det halve.

Mere løvtræ i 
 Sydsverige
Større andel af fyr og mindre 
gran

De fleste danskere tænker at de 
sydsvenske skove er domineret af 
rødgran og skovfyr, men nu breder 
løvtræerne sig. Siden 1993 er den 
stående vedmasse øget med 3 mio. 
m3 om året i Götaland – det sydlige 
Sverige op til omkring de store søer. 

Produktionsskovbruget kom i 
gang i Sydsverige i 1940’erne, og 
det medførte en øget andel af gran. 
Midt i 1990’erne var mere end hvert 
andet træ i Götaland en gran.

Nu viser den seneste Riksskog-
staxering at granens andel af den 
stående vedmasse er gået ned fra 
53% til 48%, mens andelen af løv er 
øget fra 18% til 23%. Fyrrens andel 
er i princippet uændret. 

Den stående vedmasse af gran er 
dog uændret. Granskovens tilvækst 
er løbende forøget, bl.a. fordi om-
driftsalderen er sænket for at be-
grænse risikoen for stormfald.

Skogsstyrelsen laver en opgørelse 
af skovens foryngelse. Den viser at 

løv udgør en stigende andel af ho-
vedtræerne, men også at andelen af 
fyr også er øget.

Stort set alle løvtræer er naturligt 
forynget og udgør nu 25% af hoved-
træarten mod 18% i 2000. En årsag 
kan være at skovejerne har et mere 
positivt syn på løvtræer, men det 
kan også være at et mildere klima 
giver løvtræer bedre muligheder.

Andelen af fyr har i mange år været 
faldende på grund af et hårdt vildt-
tryk fra især elg, men andelen af 
fyrreplanter er øget de seneste 6-7 
år i Götaland. Denne udvikling kan 
fortsætte hvis man fortsat kan kon-
trollere vildtbestanden.

Kilde: www.sodra.se 20.12.17

Løvtræernes andel af den stående vedmasse i Sydsverige er øget i de sene-
ste omkring 25 år.

 

84 SKOVEN 2 2018



Gangbro på stålpæle
Skrues ned i jorden
I mange naturområder på kuperet 
terræn eller i vådområder laves 
gangbroer for at lette færdslen. 
Gangbroen hviler ofte på egepæle, 
og de kan holde i mange år i vand-
mættet jord hvor der ikke kommer 
ilt til. 

Men i de øverste jordlag er der 
både vand og ilt til stede, og så be-
gynder egepælen at rådne efter få 
år. Og det er dyrt og besværligt at 
udskifte en pæl på en eksisterende 
gangbro.

Rustfri stålpæle er en væsentlig 
mere holdbar løsning. Uretek fra 
Nørre Åby på Fyn tilbyder funde-
ring ved hjælp af britiske ScrewFast 
Skruepæle. Pælene kan forlænges 
med ekstra stykker efter behov, og 
”skruetrækkeren” i form af en mi-
nigravemaskine stopper først med 
at skrue, når pælen sidder solidt i 
undergrunden.

Skruepælene er blevet anvendt i 
Fosdalen, en dyb dal der skærer sig 
ned i en skrænt ud mod Jammer-
bugten. Der er en sti på 900 meter 
ned gennem dalen, og der er gang-
bro over en strækning på 350 meter.

Skovfoged Thomas Wessel Fyhn 
fra Naturstyrelsen fortæller at man 
gennem mange år  har gravet pæle 
ned, men de holder ikke lang tid. 
Ind imellem kommer der meget 
vand ned gennem dalen efter sne 
og regn, og det er hårdt ved gang-
broerne. Skruepælene er dyrere end 
træpæle, men man forventer en be-
sparelse på sigt fordi metalpælene 
holder længere. 

Flere steder måtte en tømrer lave 
en midlertidig platform for at gra-
vemaskinen kunne arbejde på det 
hældende terræn. Efter pælene er 
skruet ned monteres egetræsvanger 
på pælene, og ovenpå vangerne 
lægges brodækket ud i form af 120 
cm brede egetræsplanker. Der er 
anvendt 150 skruepæle på de 350 
meter.

Tømreren havde lidt svært ved at 
forlige sig med tanken om stålpæle i 
naturen, fordi han er træmand. Men 
han indrømmer at med tiden falmer 
galvaniseringen, så pælene falder 
bedre ind i naturen. 

Kilde:Pressemeddelelse
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Gangbroen hviler på pæle som skrues ned i jorden. Flere steder måtte der 
laves en midlertidig platform for at gravemaskinen kunne stå vandret og ar-
bejde.

Fosdalen
Fosdalen ligger cirka fem kilometer syd for Jammerbugten mellem Fosdal 
Plantage og Langdal plantage. De to plantager afgrænses mod nord af 
Lien, som ligger parallelt med havet og er Danmarks længste indlands-
skrænt. 

Fosdalen er den mest kendte af flere lignende kløfter som skærer sig 
ned i Lien. Fosdalen er cirka en kilometer lang og går i retning nord-syd. 
Den starter i plantagerne der ligger 60-80 meter over havet og ender på 
en slette nord for Lien der ligger godt 10 meter over havet. 

Fosdalen blev fredet i 1902 og var indtil 2001 en del af Lerup Præste-
gård. Den blev solgt til Staten og forvaltes nu af Naturstyrelsen. Fosdalen 
indgår i dag i et Natura 2000 område som omfatter Ejstrup Klit, Egevands 
Bakker og Lien med Underlien (sletten neden for Lien).
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Friluftsliv i skovrejsning
Katalog udarbejdes
Staten og kommunerne har mange 
steder lavet skovrejsning i nærhe-
den af større byer. Et af formålene 
er at skabe bedre muligheder for 
friluftslivet.

For kommunerne kan skovene 
udgøre et alternativ til traditionelle 
dyre fritidsanlæg. Samtidig kan 
skovene rumme mange forskellige 
brugergrupper. 

De fleste steder er de ”gamle” 
skove stadig de mest efterspurgte. 
Derfor er der behov for at udforme 
de nye skove, så de allerede fra 
anlægget skaber gode rammer for 
friluftsliv. 

Naturstyrelsen, Århus Kommune 
og Lokale- og Anlægsfonden vil nu 
lave et nationalt idékatalog der viser 
hvordan man kan indarbejde naturo-
plevelser og muligheder for mange 
aktiviteter. Det kan ske i planlæg-
ningen af nye skove, ved etablering, 
eller som udvikling af eksisterende 
unge skovrejsninger. 

Forskere fra Skov & Landskab ved 
Københavns Universitet er primære 
rådgivere på projektet. 

Afprøves i True Skov 
Idékataloget vil inddrage eksem-

pler fra ind- og udland. Målet er at 
alle, der arbejder med skovrejsning 
kan finde inspiration og løsningsfor-
slag. 

Kataloget tager udgangspunkt i et 
område ved True, Geding og Kasted 
lige vest for Århus. Området rum-
mer nyere skove og naturområder 
og både statslige, kommunale og 
private arealer. I forslag til kommu-
neplan er der udlagt store skovrejs-
ningsarealer i området.

Der bliver desuden lavet en 
konkret plan for True Skov, som er 
anlagt i 1990’erne. Her vil man ind-
arbejde en række af idekatalogets 
forslag og friluftslivs aktiviteter i 
dialog med de lokale interessenter. 

Hver af de tre parter Naturstyrel-
sen, Århus Kommune og Lokale- og 
Anlægsfonden støtter med 200.000 
kroner. Projektet ventes afsluttet i 
efteråret 2018.

- Brugen af skovene til friluftsliv 
er i konstant stigning, siger skovri-
der Søren Hald, Naturstyrelsen. Det 
er især de gamle bynære skove, der 
er populære. Vi tror imidlertid på, 
at bynær skovrejsning rummer mu-
lighed for mere friluftsliv end i dag. 

- Skovrejsning er en af de aller-
største forandringer i det danske 
landskab i nyere tid, siger An-

ders Busse Nielsen, professor på 
 Københavns Universitet. Projektet 
giver os mulighed for at afprøve 
 forskellige svar på hvordan kan vi 
gøre unge skovrejsninger interes-
sant for alle – også naturen.

Kilde: Pressemeddelelse fra Natursty-
relsen, Århus Kommune, Lokale- og 
Anlægsfonden og Københavns Univer-
sitet 5.10.17. Foto: Rune Johansen. Der 
er link til et notat med visioner for 
projektet på www.nst.dk > Nyheder 
5.10.17

Et nyt idekatalog skal vise hvordan nye skove kan blive bedre til at danne 
ramme om friluftsliv.

De 'gamle' skove er stadig de mest efterspurgte til friluftsliv.
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Sælg en myretue
Til juletrædyrkere og 
 frugtavlere

Tuer med rød skovmyre er alminde-
lige i mange nåletræbevoksninger. 
De gør nytte ved at bekæmpe ska-
delige insekter, såsom sommerfug-
lelarver. Men måske kan det betale 
sig at sælge nogle af dem til dyrkere 
af juletræer eller økologisk frugt 
som ikke ønsker at bruge kemiske 
bekæmpelsesmidler.

En myretue kan rumme over 
100.000 skovmyrer, og de søger 
insekter op til 200 meter fra tuen. 
Hvis en myre har fundet mange byt-
tedyr lægger de duftspor ud som 
leder de andre myrer hen til fødekil-
den. Tuen kan være op til to meter 
høj og kan nå lige så langt ned i 
jorden.

Bekæmper larver
Under store udbrud af skadedyr i 
Mellemeuropa kan bevoksninger 
blive afløvet, men der kan være 
grønne øer hvor myrerne har ædt 
larverne. Et projekt MothStop har 
nu med støtte fra udviklingsmidler 
fra Landbrugsstyrelsen undersøgt 
om skovmyrerne kan udnyttes mere 
systematisk i plantager med jule-
træer eller æbleplantager.

Det viste sig overraskende let at 
flytte tuerne. Næsten alle klarede 
flytningen, og nogle har levet i flere 
år.

En tue kan deles op i mange 
mindre dele, hver med mindst 1 
dronning – en tue kan have 50-100 
dronninger. De placeres i en stor 
murerbalje og køres hen til det sted 
hvor de skal bruges og hældes ud 
på jorden. Det kan være i kanten 
af plantagen hvor de ikke bliver 
forstyrret af færdsel. Måske bør de 
også have en portion nåle til at gen-
opbygge deres tue med.

I en æbleplantage gik de med det 
samme i gang med frostmålerlar-
ver som havde været et problem i 
flere år. Det første år var udbyttet 
generelt lavt i plantagen, men træer 
tæt på tuerne havde dobbelt så stor 
høst. 

Året efter var produktionen ge-
nerelt mere normal, og her havde 
myrerne ikke effekt på udbyttet. Til 
gengæld var der færre æbler med 
Monilia og med skurv (to svampe-
sygdomme) på de træer som my-
rerne kunne besøge. 

Vi kender ikke årsagen. Måske 
producerer myrerne antibiotika til 
at bekæmpe myresygdomme. Måske 

udskiller de myresyre som skader 
svampene – man ved at eddike vir-
ker mod skurv.

Skåner bladlus
Det er dog ikke det rene skønmaleri. 
Myrerne lever nemlig også af suk-
kerholdig honningdug (ekskremen-
ter) fra bladlus. Derfor beskytter 
de bladlus hvis der er bestande på 
træerne. Det viste sig at der var tre 
gange så mange skud med bladlus 
på i nærheden af tuerne, og så for-
svinder noget af gevinsten.

Men vi ved også at hvis myrer 
fodres med sukker kan de stoppe 
pasningen af lusene. De kan oven 
i købet æde nogle af lusene og 
dermed udnytte deres indhold af 
protein i stedet for at malke dem 
for den søde honningdug. Derfor 
vil man nu udvikle en blanding af 
forskellige sukkerarter som er mere 
attraktiv end honningdug.

Konklusionen er derfor at det er 
muligt at bekæmpe skadelige insek-
ter med skovmyrer. 

Måske skal de fodres med lidt 
sukker hvis det er en afgrøde hvor 
bladlus er skadelige. En anden mu-
lighed er at myrerne kun opholder 
sig i kortere tid i plantagen, så de 
når at bekæmpe de skadelige in-
sekter, men ikke når at opbygge en 
bestand af bladlus. 

Hvis det er muligt at finde en at-
trativ sukker kan de bruges mere 
permanent. Et belgisk firma, Bio-
best, er ved at udvikle en automat 
til formålet.

Kilde:
Myrer som nyttedyr i plantagen. Gart-
ner Tidende 13 / 2017. 
Udviklingen er sket i projekt Moth-
Stop. Det er en del af Organic RDD 2.2 
programmet og er støttet af GUDP un-
der Landbrugsstyrelsen (www.lbst.dk) 

December 2017
December blev lun med en middel 
2,1 gr. over normalen for 1961-90 og 
0,7 gr. over gennemsnit af 2006-15. 
Vi har seks gange før haft lige så 
varm eller varmere december. Re-
korden er fra december 2006 med 
7,0 gr. 

Den laveste temperatur var -6,8 
gr. i Isenvad ved Herning. Antal-
let af frostdøgn blev 5,5 gr. under 
normalen. For 7. år i træk blev der 
ikke landsdækkende hvid jul, juleaf-
tensdag var døgnmiddel mellem 7 
og 9 gr.

Der faldt 68 mm nedbør ud over 
landet. Det er 2 mm over normalen 
for 1961-90 og 15 mm under gen-
nemsnit af 2006-2015. Der faldt mest 
i Syd- og Sønderjylland og mindst 
på Sjælland.

Kilde:www.dmi.dk

Periode December November

Målt Nor-
mal Målt

Temperatur, gr.

Middel 3,7 1,6 5,6

Absolut minimum -6,8 -14,7 -4,7

Absolut maxi-
mum

11,5 10,4 13,5

Antal frostdøgn 9,5 15 5,3

Nedbør, mm

Nordjylland 75 62 70

Midt- og Vestjyl-
land

85 76 92

Østjylland 63 65 67

Syd- og Sønderjyl-
land

85 80 99

Fyn 56 57 59

V-, S-Sjælland, 
Lol-Fal

43 54 57

Kbh., Nordsjæl-
land

50 55 62

Bornholm 76 61 110

Landsgennemsnit 68 66 76

Vindstyrke, m/s 

Middel 5,5 6,5 4,5

Højeste vindstød 33,9 27,8

Antal graddage 413 469 342

Antal soltimer 44 43 64
 

87SKOVEN 2  2018



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

 Quercus robur

Carpinus betulus

Crataegus laevigata

Euonymus europaeus

M
alus sylvestris 

Pinus sylvestris... 

Ring Forstplant  2140 3021  

forstplant@
forstplant.dk
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