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

skove, godser og større landbrug.

Skovrider Ole Pedersen A/S
Overdrages til Rune  Bukkehave

Den 1. april går Ole Pedersen på 
pension og overdrager virksomhe-
den til Rune Bukkehave.

Virksomheden fortsætter i sin nu-
værende form med aktiviteter inden 
for rådgivning og driftsledelse in-
den for skovbrug, samt handel med 
skovplanter, skovfrø og pyntegrønt. 

Rune Bukkehave er bosat i Vis-
senbjerg på Fyn med sin familie. 
Han er uddannet skov- og land-
skabsingeniør i 2007 og HD (R) i 
2013. Rune Bukkehave har arbejdet 
fem år som privat ansat skovfoged 
og derefter fem år som godsforval-
ter, begge stillinger i Østjylland.

Skov & Teknik 2018
Stort udvalg af skovudstyr

Hvert fjerde år afholdes den store 
maskinudstilling for skovbruget – 
Skov & Teknik. Det foregår i år d. 
17. maj på Langesø ved Odense, på 
samme sted som den årlige messe 
for udstyr til juletræer og klippe-
grønt.

På Skov & Teknik 2018 præsente-
res hele udvalget af skovningsmaski-
ner, udkørselsmaskiner, spil, skov-
vogne, flishuggere, brændemaskiner, 
træhøvle, stub- og rodfræsere samt 
småmaskiner, redskaber og tilbehør 
til traditionelt skovarbejde. En del 
maskiner og udstyr kan ses i funk-
tion.

Derudover er der stande med dæk 
og fælge for skov- og landbrugsma-
skiner, hegnsmaskiner og udstyr til 

have og park. Der er et bredt udvalg 
i planter til skov, hegn og læ samt til 
juletræsproduktion, brændekedler, 
træpillefyr og solvarmeanlæg, ud-
styr til skov, natur og outdoor, samt 
rådgivning mv. af eksperter for det 
grønne område.                                                

Der er udarbejdet et fyldigt kata-
log med omtale af udstillerne og de 
produkter og ydelser, de kan levere. 
Kataloget er tillige adgangsbillet til 
udstillingen. Pris 150 kr. Ved ind-
gangene kan købes spisebilletter til 
buffeten i Café Klosterhaven og Café 
Sequoialunden, pris 150 kr.

Studerende kan opnå rabat på bil-
letten, forudsat at der inden udstillin-
gen er foretaget en samlet tilmelding 
fra den pågældende uddannelses-
institution. Yderligere oplysninger 
på tlf. 6596 4080 eller mail: kirsten@
langesee.dk.
Adressen er Langesøvej 144, 5462 
Morud. Vælg afkørsel 54 fra motorve-
jen, kør mod Morud og følg skiltene 
efter et par kilometer. Det foregår 
torsdag den 17. maj 2018 kl. 9 – 17.

Interforst 2018
Messe i München

Interforst er en af de største skov-
messer i Europa. Den næste udgave 
afholdes d. 18.-22. juli i München, 
dels i store messehaller, dels uden-
dørs. 

Interforst afholdes hvert fjerde 
år. I 2014 var der 451 udstillere – 
heraf 162 udenlandske -  og 50.000 
 besøgende. 

Læs mere på www.interforst.com 
(også på engelsk)
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Ny vurderingslov: 
    Skovejerne betaler prisen 

  for politikernes mål om forenkling

Forenkling ved udarbejdelsen af vurderingerne var det 
formål, som fik størst vægt i den politiske behandling af 
den nye ejendomsvurderingslov tilbage i juni 2017. 

Vi har arbejdet for en gennemsigtig løsning, der giver 
ejerne en let forståelig og acceptabel vurdering. 

Den målsætning er langtfra opfyldt. Vurderingsloven 
er blevet forenklet, men resultatet er uacceptabelt. Usik-
kerhed og fejl har været forenklingens pris

Generationsskifte 
Som noget nyt skal der nu kun foretages en samlet 
vurdering af ejendomsværdien i forbindelse med et ge-
nerationsskifte. Det er en af de forenklinger, der skaber 
en stor usikkerhed for familieejede skove. Det store 
spørgsmål er nemlig hvordan ejendomsværdien her vil 
blive fastsat.

Der er ikke i den nye lov givet retningslinjer for fast-
sættelsen af ejendomsværdien. Vi har derfor en stor og 
vigtig opgave foran os for at sikre fornuftige og gennem-
sigtige vurderingsprincipper for ejendomsværdien ved 
generationsskifter. 

Herlighedsværdier 
Vi har gennem en lang årrække arbejdet for at give 
ejerne en lettere forståelig og mere acceptabel grund-
værdi. Det er desværre ikke blevet et resultat af lovæn-
dringen.

Vi forsøgte både før og under lovbehandlingen at få 
slået fast, at skovbrugets grundværdi i fremtiden ikke 
må indeholde herlighedsværdier. Det er helt i overens-
stemmelse med en kendelse fra Landsskatteretten.

Men skovbrugets grundværdier indeholder sta-
dig herlighedsværdier. I den nye lov tages der blot 
 udgangspunkt i de eksisterende grundværdier, som 
 herefter indekseres. 

I stedet for lovgivningsmæssigt én gang for alle at 
få rettet op på den mangeårige forkerte praksis om 
 herlighedsværdiernes andel af grundværdien, skal hver 
enkelt skovejer nu selv påklage den grundværdi, der 
meddeles efter den nye lov. 

Kun én mulighed for at klage 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at den nye vurde-
ringslov kun giver mulighed for at påklage grundværdi-
erne i forbindelse med den første vurderingsmeddelelse 
efter den nye lov. 

Grundværdierne vil herefter blive låst fast og vil i 
fremtiden blive indekseret med et landbrugsindeks.

At skulle gennem et potentielt meget stort antal kla-
gesager er ikke udtryk for en forenkling – hverken for 
myndighederne eller for skovejerne.

Modstrid med naturpolitik
Den nye vurderingslov modarbejder i forenklingens 
navn mange initiativer, regeringen ellers ønsker de pri-
vate skal bidrage med - nemlig naturværdier. 

Hvis en ejendom fx pålægges en fredning eller ejeren 
frivilligt udlægger urørt skov, vil skovens grundværdi 
ikke blive reguleret. Det betyder en uændret høj ejen-
domsskat, som ikke fremmer ejernes motivation til at 
lave naturforbedrende tiltag på ejendommen.

Lange udsigter for en bedre løsning
Loven blev vedtaget af et bedt flertal i Folketinget i juni 
sidste år. Det bliver derfor en stor opgave få rettet op 
på de urimeligheder, vi har peget på gennem hele forlø-
bet, før den første vurdering efter den nye lov. 

Vi vil forsætte arbejdet med at finde politisk forstå-
else for uhensigtsmæssighederne for skovene og skov-
bruget.

Niels Reventlow / Jan Søndergaard

Der er flere problemer med den ny lov om 
 ejendomsvurderinger: Herlighedsværdier indgår fortsat 
i grundværdien. Grundværdien reguleres ikke hvis dele 
af skoven fredes eller lægges urørt. Og der er endnu 
ikke regler for fastsættelse af ejendomsværdien ved 
 generationsskifter.
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Niels Andersens bøge 
er væltet med vilje

Af Ulla Skovsbøl, 
 freelancejournalist, foto: Lars Årø

Nationalpark Mols Bjerge 
har betalt skovejer Niels 
Andersen for at tage livet 
af 35 velvoksne bøge. 

I løbet af få år skabes 
 levesteder for mange 
svampe og dyr i de 
døde  stammer. Hvis man 
 udlægger urørt skov kunne 
det tage  hundrede år at nå 
så vidt.

Vildtet har også  fordel 
af de mange fældede 
 stammer.

En kæmpe har kastet et gigantisk 
slag Mikado på bakken bag Niels 
Andersens gård ved Fuglsø på Mols. 
Mikadopindene er tykke bøgestam-
mer, der ligger hulter til bulter, 
som om de venter på den ordnende 
hånd, der skal udrede virvarret og 
lægge dem i en velordnet stak. 

Men de må vente forgæves. 30 
bøge er fældet for at ligge og rådne, 
hvor de er faldet. De er en gave til 
truede svampe, insekter og anden 
flora og fauna i skoven. Desuden er 
der yderligere 5 træer som er ring-
barket og venter på samme skæbne. 

”Mine naboer? Ja, de synes selv-
følgelig, jeg er skør, og at det er tå-
beligt at lade godt brænde ligge her 
og rådne. Men det er jo en privat 
sag, hvad man vil og har lyst til i sin 
egen skov. Da Jens Reddersen fra 

nationalparken foreslog mig det her, 
syntes jeg, det lød som en sjov ide,” 
griner Niels Andersen. 

Niels Andersen er gået ind i et 
eksperiment i samarbejde med 
Nationalpark Mols Bjerge. I et lille 
stykke af hans bøgeskov på ca. 40 
gange 40 meter har nationalparken 
betalt ham for at fælde eller aflive 
35 træer. De skal have lov at rådne 
for at øge mængden af dødt ved i 
skoven. Nationalparken kalder eks-
perimentet for Råd til råd. 

Ideen er at afprøve en enkel me-
tode til fremme af biodiversitet. Den 
virker hurtigere, er mere effektiv og 
samtidig mere overskuelig for pri-
vate skovejere end at udlægge urørt 
skov. 

Det siger nationalparkens natur-
medarbejder Jens Reddersen, mens 

35 store bøgetræer ligger hulter til bulter. De skal have lov at rådne til glæde for svampe, smådyr og vildtet.
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han og Niels Andersen kravler rundt 
på de store stammer. De vil under-
søge, om det døde ved allerede nu 
efter ca. et år blevet indtaget af nye 
organismer. 

”Eksperimentet skal ses som en 
kommentar til diskussionen om 
urørt skov. Det skal være et sup-
plement, der gør det muligt at øge 
biodiversiteten på kort sigt uden at 
tage større skovområder ud af drift,” 
forklarer Reddersen. 

Ingen tinglysning
Overalt i Danmark er der store area-
ler med urørt skov på vej. 

Regeringen og Dansk Folkeparti 
offentliggjorde i januar en ny plan 
for urørte områder i statens skove. 
Den indebærer, at 13.300 hektar i 45 
statsskove bliver udlagt som enten 
urørt skov eller anden biodiversi-
tetsskov (se Skoven 2/18).

I modsætning til statsskovene har 
de private skoveejere valgfrihed, og 
de har i mange år ikke stået i kø for 
at udlægge urørt skov. Det ændrede 
sig dog sidste år, da kompensatio-
nen blev ændret fra 20 rater over 20 
år til en kompensation her og nu. 

Det skabte rift om at få del i 
2017-puljens 19,7 millioner. Men uan-
set kompensationen er Niels Ander-
sen ikke interesseret i urørt skov. 

”Jeg er 58 år og vil nok af med 
ejendommen inden for en oversku-
elig årrække. Urørt skov bliver ting-
lyst på ejendommen i 20 år, og når 
jeg skal sælge, er jeg er ikke interes-
seret i at have en masse servitutter, 
som begrænser den nye ejers mulig-
heder,” siger han. 

Kompenseret for tab
Skovdrift er langt fra Niels Ander-
sens hovederhverv. Han har kun 
6 hektar bøgeskov, der er en del 
af Fuglsø Skov som er delt mellem 
flere lodsejere. 

Selv er han tredje generation på 
sin gård på 72 hektar lige i skov-
kanten. Han supplerer med græs-
ningsaftaler på statslige og private 
naturarealer, hvor hans ca. 150 
Hereforddyr går. 

Men selv om skoven er en lille 
del af bedriften, bliver den drevet 
med indtægt for øje. Derfor ønskede 
han ikke alene at undgå tinglyste 
servitutter i forbindelse med ekspe-
rimentet. Der skulle også en økono-
misk kompensation til, og det har 
han fået: Træerne blev opmålt før 
fældning, og nationalparken har be-
talt en kubikmeterpris, som begge 

parter er tilfredse med. 
”Det er indlysende, at det store 

døde ved, vi vil have til at ligge og 
rådne, også er det mest værdifulde 
for skovejeren. Vil man have private 
skovejere til at lade stammerne 
ligge, så er man naturligvis nødt til 
at have penge med,” erkender Jens 
Reddersen. 

Bedre for biodiversiteten 
De 35 døde stammer i Fuglsø Skov 
måtte lade livet sidste år. Natio-
nalparkens medarbejdere har regi-
streret mængden af dødt ved i hele 
bøgeskoven, der er på i alt 16 hek-
tar, både før og efter, eksperimentet 
blev sat i værk. 

De har konstateret, at mængden 
af dødt ved er steget fra 2,8 m3/
ha til 8 m3/ha målt på hele skoven. 
Dermed er der på kort tid skabt 
mange nye levesteder for langt 
flere arter, end skoven rummede 
før. Fremgangen har været større 
og især hurtigere, end man kan 
forvente i urørt skov, påpeger Jens 
Reddersen: 

”Vi ser, at urørt skov ikke giver 
mere biodiversitet her og nu. Hvis 
vi bare lader relativt ung skov stå 
urørt, går der måske gå 100 år, in-
den et stort træ som det her bliver 
til dødt ved,” siger han og peger på 

en af de ringbarkede stammer. ”Og 
det er altså længe at vente 100 år, 
hvis man er en truet svamp, et truet 
insekt eller en spætte.”

Spættehullerne højere oppe på 
den ringbarkede stamme vidner 
om, at træet allerede har fået nye 
indflyttere. De to mænd finder snart 
andre eksempler på, at de døde 
træer er blevet levesteder for nytil-
komne arter. 

Lange sammenhængende striber 
af små hvide vækster på en af de 
liggende stammer er noget af det 
første, de støder på. Det er den lille 
sidehængte markisesvamp, kløv-
blad, som minder lidt om Østershat. 

”Den er ikke supersjælden, men 
den er et godt eksempel på, at så 
snart der kommer nogle levesteder, 
så begynder det at gro, ” konstate-
rer Jens Reddersen. 

Han venter, at tøndersvampen 
med sine store tallerkener bliver 
noget af det næste, der kommer, når 
træet for alvor begynder at rådne. 
Tøndersvampens mycelium står og 
simrer i barken på de fleste raske 
bøgetræer og kan være flere år 
om at sende sine baldakiner ud på 
stammen. Når de først er der, er de 
til gengæld nemme at få øje på. 

”Det er straks sværere at finde 
insekterne. De fleste insekter, som 

- Når jeg skal sælge skoven en dag ønsker jeg ikke en masse servitutter som 
begrænser den nye ejers muligheder. Derfor vil jeg hellere sælge fældede 
træer til naturligt henfald frem for at udlægge urørt skov der tinglyses på ejen-
dommen i 20 år. Det siger skovejer Niels Andersen (tv.) der kigger på et træ 
der er ringet sammen med Niels Reddersen (th.) fra Nationalpark Mols Bjerge.
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lever af dødt ved - for eksempel 
eghjort og bøghjort med de store 
kæber - har en larvetid på tre til 
fire år inde i veddet, hvor man ikke 
ser dem. Så kommer de pludselig 
ud som voksne og er hurtigt væk 
igen. Derfor er de sværere at følge, 
 forklarer Jens Reddersen. 

”Svampene er meget nemmere at 
få øje på. Samtidig kan deres små 
flyvende sporer nok også nemmere 
nå frem til nye levesteder, selv over 
store afstande. ” 

Godt for vildtet
Niels Andersen får øje på en rævs 
efterladenskaber på en af de andre 
væltede stammer, og mellem de 
liggende kroner er der blevet gode 
gemmesteder for råvildt. Han er 
jæger og personligt mere optaget af 
vildt end af svampe og insekter. 

”Som jæger synes jeg også, det er 
et godt projekt, for jeg kan se, der 
næsten altid ligger rådyr og soler 
sig her mellem stammerne. De fin-
der gode skjulesteder, og jeg tror, at 
vi i løbet af et par år får en ny slags 
skov med en masse undervækst, 
som også vil være godt for vildtet,” 
siger han. 

Omkring støddene, hvor de fæl-
dede træer stod, er der allerede 
skudt et knudret virvar af bøgeris 
op. De skal have lov til at udvikle 

sig til et krat, lover Niels Andersen, 
og det vil gøre den lille udvalgte 
plet endnu mere mangfoldig i mod-
sætning til resten af skoven. 
”Hvis man kigger rundt derovre, 
hvor vi fik skovet sidste efterår, så 
der fuldstændig ryddet og ikke no-
get som helst kvas efterladt,” siger 
Niels Andersen og peger. 

”Vi har en miljødagsorden, som 
lægger op til, at alt træ skal udnyt-
tes. Derfor bliver det træ, der før 
fik lov at ligge, lavet til flis til kraft-
varmeværkerne. Der er ikke engang 
tynde kviste tilbage, så der er næ-
sten ingen steder, hvor råvildtet kan 
gemme sig. Derfor synes jeg, det 
er spændende at skabe mere varia-
tion,” siger han. 

Variation er vigtig
”Ja, det vi efterspørger mest, er va-
riationen,” supplerer Jens Reddersen. 

”Det er også derfor, nogle stam-
mer ligger ned, andre står op, og 
nogle træer er ringbarket hele vejen 
rundt, andre kun delvist. Vi prøver 
at skabe så mange forskellige leveste-
der som muligt.”

”Alle svampe og insekter er spe-
cialiserede. Nogle vil gerne have det 
mørkt og fugtigt. De trives i træ, der 
ligger og rådner på jorden. Andre vil 
hellere have det lyst og tørt, så jo 
flere forskellige levesteder vi skaber, 

jo bedre,” forklarer han. 
Eksperimentet i Fuglsø Skov er ikke 
et forskningsprojekt. Men national-
parkens medarbejdere vil holde øje 
med udviklingen i flora og fauna. De 
har en aftale med Niels Andersen 
om at bruge skoven til studieture for 
skovfolk, biologer og andre interes-
serede. 

De vil løbende sammenligne med 
en anden del af Fuglsø Skov der blev 
udlagt til urørt skov i 2015. Træerne i 
denne bevoksning er ret unge, så der 
går mange år før der skabes dødt 
ved her.

”Vi forventer at denne metode 
er væsentligt mere effektiv, og især 
hurtigere, til at skabe biodiversitet 
end urørt skov efter den gamle ord-
ning. Her var det et krav at man ikke 
måtte røre noget, og derfor kan der 
gå årtier, før der kommer dødt ved af 
betydning. Den nye metode er tænkt 
som et supplement, mens vi venter 
på det døde ved i de urørte skove,” 
siger Jens Reddersen. 

Under den gamle ordning for urørt 
skov er enhver form for hugst for-
budt. Da forbuddet er tinglyst, er der 
ingen mulighed for at lave biodiver-
sitetspletter med fældede træer som 
den i Niels Andersens skov. Det er 
dog ændret i den nye ordning. 

Kløvblad (Schizophyllum commune) er en ret almindelig svamp som lever på 
løvtræ, især på tørre steder. Det er en af de første svampe der har invaderet 
de væltede træer.

Om få år vil der måske findes 
 tøndersvamp på træerne i Fuglsø 
Skov  (arkivfoto fra Jægersborg 
 Dyrehave).
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Vil betale tilbage til naturen

De to mænd kravler tilbage over de 
væltede stammer til den  forstligt 
drevne bøgeskov. Her er der kun 
visne blade i skovbunden, og kro-
nerne strækker sig højt mod den 
blå vinterhimmel over de ranke 

 stammer. ”Selvfølgelig kan man godt 
sige, det ligner spild af ressourcer 
at lade godt træ ligge på jorden og 
rådne op. Nogle af mine naboer vil 
nok sige, at alle de der svampe og 
insekter, bare er i vejen,” funderer 
Niels Andersen. 

”Men sådan ser jeg ikke på det. 
Hvis skoven havde været fuld af de 
flotteste stammer til Junckers par-
ketgulve, ville det nok have været 
synd at lade dem rådne, men det her 
er gammel bønderskov. Den er ikke 
enormt velplejet, så jeg synes ikke, 
det er specielt bittert at lade nogle af 
dem ligge. Tværtimod.”

”Det gør ikke noget, at vi bønder 
også viser samfundssind en gang 
imellem og viser, at vi også tænker 
på naturen. Det giver lidt goodwill, 
og det kan vi godt have brug for,” 
siger skovejeren fra Fuglsø.

Besøg
Det er muligt at besøge biodiver-
sitets-eksperimentet på Mols efter 
aftale ved henvendelse til: 

Niels Andersen:   info@molsbjerge-
hereford.dk, tlf. 2624 1204 eller

Jens Reddersen, Nationalpark 
Mols Bjerge: jered@danmarksnatio-
nalparker.dk, tlf. 9133 4740.

Fakta om Fuglsø Skov 
Skoven er den eneste bevarede større løvskov på Mols efter den  rovdrift, 
der var på danske skove i 1500- og 1600-tallet. Der er dog nogle få 
 isolerede småskove og krat på Mols som f.eks. Skovbjerg i Mols Bjerge.

Fuglsø Skov er dokumenteret gammel, bl.a. med arter som blå 
 anemone. Den magre jord har formodentlig beskyttet skoven mod 
 opdyrkning.

Skoven er gammel bønderskov. Med landboreformernes udskiftning 
blev skoven opdelt i parceller, oprindeligt en til hver gård i Fuglsø.

Det er muligt at gå tur i skoven ad gulpletruten kaldet Fuglsø Hede, 
dog uden at komme gennem området med urørt skov.

Gulpletruten begynder fra p-pladsen, der ligger ved Fuglsøvej på 
 venstre hånd lige før Fuglsø By (i sydgående retning).

Fuglsø Skov er privat – og derfor er det vigtigt at nyde skoven fra 
stien. Det er ikke tilladt at forlade stien.

Kilde: www.nationalparkmolsbjerge.dk 31.1.18

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.
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Ny frøplantage med ask
som er (næsten) resistent
Der er netop kåret en 
frøplantage med ask 
som kun angribes lidt af 
 asketoptørre. 

Det giver mulighed 
for igen at plante ask i 
 skovene. Asken bør  plantes 
i små bevoksninger  eller 
i blanding med andre 
 løvtræer for at begrænse 
risikoen.

Svampen asketoptørre har hærget 
de danske skove de seneste femten 
år. De fleste træer dræbes i løbet 
af få år, så der i dag stort set ikke 
findes bevoksninger med ask. I pri-
vatskovene er langt de fleste skovet 
for at redde værdierne.

Derfor er der ikke nogen der planter 
ask for tiden. Men nu er der et lille 
håb om at kunne få asken tilbage i 
skovene.

Enkelte klarer sig
Man ser mange steder at der er 
enkelte træer i en bevoksning som 
overlever. Der er måske nogle grene 
der går ud, men de klarer sig og 
fortsætter væksten. Samtidig viser 
forsøg, at modstandsdygtigheden er 
genetisk betinget og kan nedarves 
fra forældre til afkom.

Det samme har man set i de frø-
plantager som er anlagt før asketop-
tørren blev udbredt. De fleste træer 
går hurtigt ud, men der er enkelte 
kloner eller familier der overlever.

Sidste år har Kåringsudvalget 
for Skovfrø og –Planter kåret en 
af disse frøplantager som snart 

kan levere frø. Det er en såkaldt 
 frøplante-frøplantage. 

Træerne stammer fra frø ind-
samlet på 63 udvalgte træer i 14 
danske bevoksninger. Hvert af de 
63 frøpartier udgør en familie med 
samme moder men med flere fædre. 
Træerne inden for en familie minder 
derfor genetisk en del om hinanden.

Kåringsudvalgets vurdering
Kåringsudvalget besøgte frøplan-
tagen i august 2017. I referatet fra 
kåringsrejsen vurderes plantagen 
således:
”FP.291. NST Kronjylland. Randers 
Nordre Fælled / Øvelsesterræn afd. 
182e.

Der er anlagt en frøplante-frø-
plantage med areal 1,2 ha fra 2004. 
Formeringsår er 2002. Startplantetal 
var 2.000 stk. pr. ha. I dag står 7 

Kåringsudvalget på besøg i FP.291 ved Randers. Der er stor variation i frøplantagen, men nogle træer angribes kun 
 meget lidt af asketoptørre.
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pct. tilbage fra 63 familier efter se-
neste tynding forår 2017. 

Der er vurderet sundhed i perio-
den 2008-2016. Individer med bedste 
sundhedsscore O (O%), A (1-10% 
bladtab) og B (11-25% bladtab) be-
vares foruden nogle referencetræer 
med større bladtab. Der høstes ikke 
på referencetræer, og de bidrager 
heller ikke med meget pollen. 

Generelt er der meget tidligt sket 
en udskillelse af den beskedne an-
del af træer, som på sigt har vist sig 
sunde. Det er dog også observeret, 
at træer som længe har været uden 
tydelige skader på få år kan svæk-
kes og dø, så intet er sikkert. 

Gennemsnitlig kroneskade af de 
resterende træer skønnes at være 
ca. 13 % sammenlignet med 85 % i 
udgangsmaterialet. Tyndingskrite-
riet er modstandsdygtighed over-
for asketoptørre. Den er anmeldt 
til vedproduktion og værn og læ. 
 (Kvalificeret).

Frøplantagen fremtræder med 
dårlig stammeform og en del træer 
med lavtansatte tveger. Det skal dog 
ses i sammenhæng med, at de over-
levende, sunde træer reelt har stået 
på meget stor afstand som følge af 
den høje dødelighed i anlægget.

Der er ingen som planter ask i 
øjeblikket herhjemme, ej heller i EU, 
men ask er en art, som er vanskelig 
at erstatte med andre arter i skov-
bruget. Denne frøplantage er det 
eneste alternativ for ask i øjeblikket 
og kan betragtes som en nødkåring/
det muliges kunst.

Frøplantagen kan kåres som 
 kvalificeret til Vedproduktion og 
Værn- og læformål gældende hele 
landet for en 5-årig periode under 
nummer: FP.291.”

Kåringsudvalget er sammen-
sat af forskere fra Københavns 
Universitet samt praktikere fra 
stats- og privatskove. Sekretariatet 
er på Institut for Geovidenskab og 
 Naturforvaltning på Københavns 
Universitet (Bruno Bilde Jørgensen, 
bj@ign.ku.dk) 

Mulig anvendelse
Træerne fra FP.291 er altså ikke resi-
stente, men som billederne viser er der 
en del træer med sunde kroner og god 
vækst. 

Det må forventes at frø fra plantagen 
vil være sundt, men der vil altid være 
en risiko for skuffelser. Samtidig kan 
der kun høstes en begrænset mængde 
frø, og derfor bør man spare lidt på 
planterne, så alle interesserede får mu-
lighed for at købe planter.

Derfor kan det foreslås at anvende 
askeplanterne i blanding med andre 
løvtræarter: Bøg (på højbund), ær (på 
mere næringsrig bund) eller rødel (på 
fugtig bund). Hvis asken ikke klarer sig, 
så kan de andre tage over.

Asken kan indbringes systematisk, fx 
hver anden plante i hver anden række. 
Eller i små grupper med 5-10 meters 
mellemrum.

Det vil også passe fint med askens 
biologi, fordi den er ”de små arealers 
træart”. De optimale voksesteder har 
kun begrænset udstrækning. 

Frøplantagen er baseret på frø høstet af skovtræer med god form. De fleste 
træer i plantagen har dårlig form, men det skyldes at de har stået meget frit, 
fordi naboerne er dræbt af asketoptørre efter få år.

Asketoptørre kort
I 2002 blev der første gang set syge asketræer i Danmark. Tre år efter 
var sygdommen udbredt til hele landet. I første omgang troede man, at 
 symptomerne skyldtes sen frost.

I 2008 forværredes situationen, og store kulturarealer med ask måtte 
opgives. I 2009 anslog man, at 50 procent af landets asketræer var skadet 
af toptørre. 

Symptomerne er tørre skudspidser, vanris og sår i barken. Kronerne 
bliver tyndløvede og forpjuskede, og de fleste træer går ud. Unge træer 
dræbes ofte i løbet af et år af asketoptørre, mellemaldrende og ældre 
træer dræbes i løbet af flere år, ofte på grund af sekundære angreb af 
 andre svampe – f.eks. honningsvamp.

Skadevolderen er en lille flødefarvet svamp, som kaldes for 
 Hymenoscyphus fraxineus. Svampens sporer spredes med vinden og smit-
ter  levende blade på træerne.

Svampen stammer oprindeligt fra Japan, men det er usikkert, hvordan 
den er kommet hertil. Den kan være spredt naturligt med vinden, eller 
den er indbragt med importerede planter.

Træer med asketoptørre blev fundet i Østeuropa i 1990'erne, og 
sygdommen har siden bredt sig, så den i dag findes i hele askens 
 udbredelsesområde med undtagelse af Irland.

Angreb af asketoptørre kan forårsage kraftige misfarvninger af veddet 
som forringer værdien til møbler og gulve kraftigt. Angreb af honning-
svamp medfører ligeledes kraftige misfarvninger af veddet.
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Den  foretrækker næringsrig jord med 
god omsætning der giver rigelig for-
syning med kvælstof, ofte i fugtige 
lavninger. 

En anden årsag er at asken gerne vil 
have sideskygge, for omsætningen går 
i stå hvis der kommer græs på bunden.

Forædling fremover
Med frøplantagen ved Randers kom-
mer der for første gang askeplanter 
som man kan sætte ud i skovene, 
men de vil formentlig blive skadet i 
et vist omfang.

Derfor arbejdes der på at udvikle 
endnu bedre frømateriale. I efteråret 
2012 var Naturstyrelsen i samar-

bejde med Københavns Universitet 
og Skovdyrkerne ude og opspore 
125 formodede sunde træer i såvel 
statsejede som private skove. 

I marts 2013 blev der indsamlet 
podekviste fra de sunde træer, og 
podningerne er plantet ud i to frø-
plantager i Nordsjælland og Østsjæl-
land i 2015 og 2016. Skovdyrkerne 
har desuden anlagt to andre frø-
plantager på Jægerspris og på Born-
holm i 2015. 

De første frø fra disse plantager 
forventes at kunne høstes omkring 
år 2025.

sf

Kilder:
Nu er der nyt håb for landets asketræer. 
www.nst.dk nyhed 9.3.18.

Invasiv svamp slår asken ihjel.   
www.nst.dk > Drift og pleje > Salg og udleje > 
Frø til træer og buske > Asketoptørre.

Fotos: Bruno Bilde Jørgensen, IGN. 28.8.17
Læs mere
Status over nuværende viden: www.ign.
ku.dk > Samarbejde & rådgivning > Myndig-
hedsbetjening > Skovsundheden i Danmark 
> Asketoptørre (Københavns Universitet)

Anlæg af nye frøplantager: Skoven 4/13, 
s.158, Skoven 8/16, s. 304, Skoven 1/17, s. 14.

Overskud i Novopan
27 mio. kr i 2016-17
Novopan har aflagt regnskab for det 
regnskabsår som sluttede 30.09.17. 
Omsætningen faldt en anelse til 515 
mio. kr i forhold til året før. Driftsre-
sultatet steg med 12% til 33 mio. kr, 
især som følge af lavere råvarepri-
ser ved anvendelse af genbrugstræ. 

Ledelsen betegner resultatet som 
tilfredsstillende. Årets resultat steg 
med 15% til 27 mio. kr.

Der blev investeret 24 mio. kr 
mod 2,5 mio. kr året før. Der blev i 
løbet af 2017 udbetalt et udbytte på 
45 mio. kr baseret på 2015-16 regn-
skabet.

Selskabet forventer at der i 2017-
18 er basis for fortsatte forbedringer 
og vil investere i produktkvalitet 
og kundeservice. Man vil forbedre 
miljø og arbejdsmiljø, og investere 
i omkostningsreduktioner, opti-
mere eksisterende teknologi. Der 
skal investeres i ny teknologi til 
anvendelse af genbrugstræ samt 
modernisering og udvidelse af hele 
anlægget.

Selskabets kommercielle mulig-
heder forventes uændrede. Der ven-
tes fremgang i det samlede resultat 
for 2017-18 i forhold til året før. 

Der forventes uændret efterspørg-
sel fra møbelindustrien og bygge-
sektoren på hjemmemarkedet og 
nærmarkederne. Selskabet har etab-
leret et langsigtet samarbejde med 

Mio. euro 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12

Omsætning 67,8 68,1 64,3 63,6 64,0 65,6

Driftsresultat 4,4 3,9 0,7 2,0 0 2,4

Årets resultat 3,6 3,1 -0,7 1,0 -0,7 1,1

Aktiver 36,1 35,4 40,5 44,1 48,3 47,5

Egenkapital 17,6 20,1 22,9 24,3 23,3 23,8

Antal ansatte 219 214 215 204 208 209

få store kunder som står for en stor 
del af indtægten, primært ved salg 
af kundetilpassede plader. 

Ledelsen er i gang med at forny mil-
jøtilladelserne i forhold til  lovgivning. 
De finansielle ressourcer anses for sik-
rede i regnskabsåret 2017-18.

Novopans primære aktivitet er 
produktion og salg af spånplader, 
 melaminbelagte spånplader samt til-
passede spånplader med fer og not.

Kilde:www.cvr.dk

Overenskomster  
vedtaget
Forslagene til overenskomster mel-
lem GLS-A og hhv. Fagligt Fælles 
Forbund (3F) og Dansk Metal samt 
HK er blevet godkendt. De kan der-
for træde i kraft med virkning fra 1. 
marts 2018.

3F har godkendt overenskom-
sterne ved uafstemning hvor 9 ud af 
10 stemte ja – stemmeprocenten var 
dog kun 28. HK har også anvendt 

urafstemning hvor 93% sagde ja – 
her var stemmeprocenten på 33. 
Dansk Metal har godkendt overens-
komsten ved kompetent forsamling.

Vedtagelsen af overenskomsterne 
betyder, at virksomhederne skal 
foretage regulering af lønninger m.v. 
fra 1. marts 2018. Lønoversigter for 
de forskellige overenskomster ligger 
på GLS-As hjemmeside.

Kilder: www.gls-a.dk 23.3.18, www.
hk.dk 23.3.18, fagbladet3f.dk 30.3.18
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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

Mindre tyveri af træ  
Statsskovene laver GPS-mærkning
Tyverier af træ i statens skove er 
raslet ned de seneste tre år. Et for-
søg med GPS-mærkning af råtræet 
ser ud til at virke efter hensigten.

I 2015 forsvandt der i alt 41 
stakke træ på 504 m3 fra statssko-
vene. I 2016 var tyveriet halveret, 
og i 2017 blev der kun stjålet 46 m3, 
svarende til 9 stakke med træ.

Der blev i 2017 kontrolleret 
5420 stakke og kævler svarende til 
263.526 m3. Den samlede kontrol-
lerede mængde udgør dermed 66 % 
af den samlede hugst af rundtræ for 
2017.

Flere metoder
For et par år siden valgte stats-
skovene at lave en kampagne for 
at komme det store tyveri af træ 
til livs. En af metoderne har været 
at GPS-mærke stammerne, så det 
er muligt at spore det træ, der for-
svinder. Når træet har bevæget sig 
et par hundrede meter væk fra det 
sted hvor det blev lagt, sendes en 
sms og en e-mail om, at træet har 
flyttet sig. 

Der er ikke taget tyve på fersk 
gerning, men på Naturstyrelsens 
Driftscenter er man sikker på at 
GPS-mærkningen har virket afskræk-
kende og har nedbragt tyveriet.

Ud over GPS-mærkning tager 
Naturstyrelsen stikprøver hos vogn-
mænd, der henter træ i skoven for 
at kontrollere, at salgspapirerne er i 
orden. Tyvene kan finde på at køre 
ind i dagtimerne med lastbil med 
kran for at hente træet.

Desuden har man forsøgsvist af-
låst skovveje i områder med særligt 
mange værdifulde træstakke.

Tyvene bliver især fristet af 
stakke med relativt tyndt og knastet 
træ til brænde. Der bliver  typisk 
stjålet en mængde som kan ligge på 
ladet af en lastbil.

Naturstyrelsen sælger hvert år 
cirka 600.000 m3 træ. Dermed er det 
nu under en halv promille af træet, 
der bliver stjålet. 

Ærlige købere behøver ikke at 
være bekymrede. GPS-senderen 
 fjernes når træet er solgt.

Kilde: www.nst.dk 23.2.18

Tyveri af træ i statsskovene er faldet kraftigt siden der blev lavet GPS-mærk-
ning af stakkene.
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Som følge af besparelser 
nedlægger Naturstyrelsen 
37 stillinger og reducerer 
antallet af lokale enheder. 
Over de kommende år udli-
citeres opgaver, der svarer 
til cirka 70 årsværk.

Naturstyrelsen mangler over de 
kommende år 20 mio. kroner årligt 
for at få økonomien til at hænge 
sammen, og derfor er det nødven-
digt at tilpasse organisationen. 

Færre stillinger
Der bliver her og nu nedlagt 30 ud 
af ca. 250 skovarbejderstillinger. 
Styrelsen reducerer antallet af lo-
kale enheder fra 18 til 16, idet enhe-
derne i Østsjælland og Midtjylland 
bliver nedlagt. I den forbindelse 
bliver der nedlagt yderligere syv 
stillinger, heraf to chefstillinger.

Som følge af regeringsgrundlaget 
og for at sikre, at Naturstyrelsen 
fremover kan levere de samme 
ydelser til danskerne for færre 
midler, skal der i de kommende år 
udliciteres opgaver, der svarer til 70 
årsværk.

- Ved at justere vores organisa-
tion og udlicitere en række opgaver 
tror jeg på, at vi kan håndtere be-
sparelserne, så borgere eller natu-
ren kun i begrænset omfang bliver 
berørt, siger Naturstyrelsens direk-
tør Peter Ilsøe. 

- Det er klart at der her og nu vil 
ske et fald i vores aktivitetsniveau 
når vi nedlægger 30 stillinger. Ek-
sempelvis kan der gå længere tid 
mellem at vi vedligeholder facili-
teter, og i nogle områder vil vi slå 
græs på skovvejene med længere 
mellemrum.

- Det er vigtigt for mig at sikre en 
ordentlig proces, når vi nu skal sige 
farvel til en række dygtige medar-
bejdere. Derfor tilbyder vi frivillig 
fratrædelse i forbindelse med, at vi 
nu nedlægger 30 skovarbejderstil-
linger

Organisationsændringerne vil 
blive indfaset løbende. Den nye ind-

deling af de lokale enheder vil være 
endeligt gennemført med udgangen 
af 2018.

Med ændringerne vil Naturstyrel-
sen i 2021 have reduceret sin sam-
lede medarbejderstab med cirka 100 
ansatte.

Udlicitering
De opgaver, der skal udliciteres, 
bliver i dag løst af skovarbejdere på 
de lokale enheder. Det er opgaver 
som skovning, opsætning af hegn, 
slåning af græs og plantning. 

Når disse opgaver bliver udlicite-

ret, vil de omfattede medarbejdere 
blive virksomhedsoverdraget så 
medarbejderne flytter med opga-
verne til private aktører.

- Naturstyrelsen er til stede i hele 
landet, og vi lægger vægt på at have 
et godt lokalt kendskab, fortsætter 
Peter Ilsøe. Det vil vi også have ef-
ter, vi har gennemført ændringerne. 
- Vi vil fortsat have skovarbejdere 
ansat til opgaver, der f.eks. kræver 
en høj grad af borgerkontakt, et 
godt lokalt kendskab til arealerne 
eller som er knyttet til vores rolle 
som myndighed. Det vil fortsat være 

Udlicitering og tilpasning
i driften af statsskovene
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Oversigt over Naturstyrelsens lokale enheder fra den 1. januar 2019.
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skovarbejdere der står for eksem-
pelvis særlige naturplejeopgaver, 
opsyn med vildtreservater og andre 
naturområder, samt ikke mindst råd 
og vejledning af borgere.

I forlængelse af regeringsgrund-
laget om udlicitering gennemfører 
Naturstyrelsen en analyse af, om 
der kan være en økonomisk fordel 
ved en øget udlicitering af den del 
af skovdriften, der kræver special-
maskiner. 

I dag er 60% af styrelsens op-
gaver med skovning, transport og 
flishugning udliciteret, mens de 
resterende 40 % løses af styrelsens 
landsdækkende driftscenter. (Læs i 
øvrigt mere om styrelsens princip-
per for udbud af opgaver i Skoven 
2/18).

Besparelser
Underskuddet på styrelsens økonomi 
skyldes dels løbende fald i bevillinger, 
dels bl.a., at de budgetanalyser, der 
er udarbejdet i forbindelse med tidli-
gere sparerunder, ikke har givet det 
forventede afkast. 

Samlet set skal styrelsen spare 
knap 50 mio. kroner frem til og med 
2021. Heraf er lidt under 30 mio. kro-
ner allerede fundet ved at nedlægge 
ubesatte stillinger samt gennem effek-
tiviseringer og frasalg af bl.a. udgifts-
krævende bygninger.

Fortsat tæt kontakt med borgere
- Det er vigtigt for regeringen, at 

Naturstyrelsen fortsat er til stede i 
hele landet, siger miljø- og fødeva-
reminister Esben Lunde Larsen i en 
pressemeddelelse.

- Styrelsen skal have en tæt kon-
takt med borgere, kommuner og 
samarbejdspartnere samt det nødven-
dige kendskab til de lokale skove og 
naturområder. Derimod ønsker vi at 
Naturstyrelsens opgaver, der rækker 
ud over det, flyttes over på private 
hænder. Vi mener at på den måde får 
danskerne mere natur for pengene.

Fakta om Naturstyrelsen
- Naturstyrelsen står for forvaltningen 
af statens skove og naturområder på 
omkring 200.000 ha over hele landet. 
Opgaverne er især bæredygtig træ-
produktion, biodiversitet og friluftsliv. 

- Naturstyrelsen har i alt ca. 700 
medarbejdere i dag. Naturstyrelsens 
ca. 250 skov- og naturteknikere (skov-
arbejdere) varetager et bredt udsnit 
af opgaver, der er knyttet til både 
skovdrift, friluftsliv og naturpleje.

- Naturstyrelsens samlede drifts-
budget er på finansloven for 2018 på 

806 mio. kroner. Heraf er cirka en 
tredjedel finansieret via skovdrift, en 
tredjedel er afsat på finansloven, og 
en tredjedel kommer fra bortforpagt-
ning, bygningsudleje mv., fra ekstern 
medfinansiering og fra interne stats-
lige overførsler til drift af Nationalpar-

kerne, kystopgaver og jagttegnsmidler 
til myndighedsopgaver vedr. jagt mv.

- Naturstyrelsens hovedkontor blev 
for kort tid siden flyttet fra Køben-
havn til Randbøl ved Vejle som led i 
regeringens planer om udflytning af 
statslige arbejdspladser.

sf

Kilder: 
www.mfvm.dk og www.nst.dk 8.3.18

Det skal undersøges om Natursty-
relsen kan udlicitere flere opgaver 
inden for bl.a. skovning og transport 
i statsskovene.

Miljøstyrelsen 
Adresse i Odense
Miljøstyrelsens hovedsæde flytter fra København til Odense i løbet af 2018. 
Langt de fleste medarbejdere får adresse på Tolderlundsvej 5, 5000 Odense 
C. Det er meget tæt på centrum, det inderste af havnen og gågaderne.

Adressen er et (langt) stenkast fra stationen og er således let tilgæn-
gelig med tog. Lidt vanskeligere er det med bil, men fra motovejen kører 
man mod centrum ad Nyborgvej eller Middelfartvej og videre i retning af 
 stationen.

Bygningen er en tidligere industriejendom i Thrige-firkanten. Den er 
ombygget til undervisningsformål og har senest huset University College 
 Lillebaelt. 

Bygningen skal klargøres inden endelig indflytning ultimo 2018. Men alle-
rede til sommer vil de første medarbejdere flytte ind i Miljøstyrelsens anden 
adresse i Odense i Englandsgade 25, få hundrede meter væk. Denne bygning 
er et moderne kontorhus, hvor også Spillemyndigheden har til huse. 

Med Miljøstyrelsens flytning af 440 statslige arbejdspladser fra 
 København til Odense vil andelen af Miljø- og Fødevareministeriets statslige 
arbejdspladser udenfor København stige fra 58 procent til 68 procent.  

I alt har Miljøstyrelsen ca. 800 arbejdspladser over hele landet. Styrelsen 
står bl.a. for en stor del af lovgivningen inden for skov- og naturområdet, 
men har ikke ansvaret for forvaltningen af statens skove der ligger i Natur-
styrelsen.

Kilde:www.mfvm.dk 7.3.18

Skovridere på de 
 lokale enheder fra 
den 1. januar 2019: 

Blåvandshuk: Ulrik Lorenzen 
Bornholm: Søren Friese 
Fyn: Jakob Harrekilde Jensen 
Himmerland: Bendt E. Andersen 
Hovedstaden: Kim Søderlund 
Kronjylland: Peter Brostrøm 
Midtsjælland: Jens Peter Simonsen 
Nordsjælland: Jens Bjerregaard 
Christensen 
Storstrøm: Claus Jespersen 
Søhøjlandet: Søren Hald 
Sønderjylland: Inge Gillesberg 
Thy: Ditte Svendsen 
Trekantsområdet: Inken Breum Larsen 
Vadehavet: Bent Rasmussen 
Vendsyssel: Jesper A. Blom-Hansen 
Vestjylland: Poul Ravnsbæk.
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Af jounalist Jan Skriver

Fiskehejren er blevet et al-
mindeligt syn året rundt 
over det meste af Danmark. 

Tidligere ynglede den 
primært i den østlige del af 
landet. Nu bygger den også 
rede i høje træer i kolonier 
mod vest i Danmark. Selv i 
byerne er fiskehejren flyttet 
ind. 

For få årtier siden var fiskehejren 
en sky og forholdsvis fåtallig fugl i 
Danmark, hvadenten den optrådte 
som koloniruger i en skov eller som 
fiskeæder ved en fjord, en sø eller 
et vandløb. 

Indtil omkring 1970 var den dan-
ske bestand på højst 2.000 par, der 
næsten alle ynglede i den østlige 
del af landet. Siden er antallet af 
fiskehejrer i Danmark flerdoblet, og 
den har bredt sig mod vest, så be-
standen i dag er mere jævnt fordelt 
i landet.

I disse år kan man støde på 
 fiskehejrer overalt i Danmark. Fiske-
hejrens privatliv med familie, æg og 

unger finder sted i det skjulte i sko-
venes øverste etager, for hejrerne 
holder af høje træer, mens fiskeriet 

Fisk udgør hovedparten af føden, og mavesyren er så stærk at den kan opløse 
fiskeknogler. Den kan sluge torsk og skaller på 25-30 cm længde, men småfisk 
udgør hovedparten af føden. Fiskehejren tager også mus, mosegrise, fugleun-
ger og afkræftede fugle.

Fiskehejren fisker på lavt vand, hvor den kan stå ubevægelig i klang tid, før den med et hurtigt hug får has på sit bytte, 
enten der er tale om en fisk eller måske en mosegris. En lang og smidig sjette halshvirvel giver hejren sine særlig evner 
som spydfisker. Hvirvlen udgør et omdrejningspunkt når næbbet stødes hurtigt frem, og det tillader spiserøret at hænge 
enten foran eller bagved halshvirvlerne, så det er lettere at få store byttedyr til at passere.

Fra sky spydfisker 

    til tillidsfuld byfugl 
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og fødesøgningen så at sige finder 
sted i fuld offentlighed i det åbne 
landskab.

Tidligere var fiskehejren stærkt 
efterstræbt. Siden 1980 har den væ-
ret jagtfredet, om end den stadig må 
reguleres ved dambrug.

Ligesom de fleste arter af rov-
fugle har også fiskehejren kvitteret 
med tillidsfuldhed, fordi den ikke 
længere bliver efterstræbt.

Hejren er også flyttet til storbyen. 
I Frederiksberg Have midt i Køben-
havn er der en koloni på omkring 60 
par, og fuglene færdes helt tæt på 
mennesker.

De senere årtiers grønne vintre 
har fået et stigende antal hejrer til 
at overvintre i Danmark. Tidligere 
trak de fleste til vinterkvarterer i 
Tyskland, Frankrig og egnene om-
kring Den engelske Kanal. Og en-
kelte tog hele turen til Vestafrika.

Men hvorfor flyve tusinder af fa-
refulde kilometer, når fiskevandene 
nordpå er åbne? Så spydfiskeren 
bliver oftere og oftere på hjemme-
fronten.

At fiskehejren er et lyn af en spydfi-
sker ligger i den sjette halshvirvel, 
der er særligt lang og bøjelig. Med 
et hurtigt hug kan hejren fange sit 
bytte og sluge selv fladfisk, der er 
store som tallerkener.

Hvis man ser en fiskehejre stå på 
en langhåret mark eller eng, er det 
sandsynligvis markmus eller mose-
grise, der er på menuen. Hejren er 
ingenlunde kostforagter, den æder 
både mus, fisk og fugl, og om foråret 
tager den gerne fugleunger.

Fiskehejren yngler i kolonier, der 
ofte tæller mellem 50 og 200 par. 
Oprindeligt foretrak danske fiskehej-

rer at yngle i løvtræer, men nu om 
dage vælger fuglene ligeså gerne at 
bosætte sig i nåletræer.

Hvis vinteren er mild, kan de 
ældste fiskehejrer som en fortrop 
ankomme til deres koloni allerede i 
februar. Og i marts kan der være æg 
i flere af rederne. Men først i løbet 
af maj er kolonien fuldt etableret 
med alt optaget.

Hejrerne har fordel af at sprede 
deres æglægning over flere måneder, 
fordi de så ikke konkurrerer om fø-
den, som de ville gøre, hvis alle æg 
klækkede på stort set samme dato. 

Fakta om Fiskehejren 
Ardea cinerea

Med en højde på omkring en meter og et vingefang på op imod to me-
ter syner fiskehejren som en tung fugl. Men hejren vejer ikke mere end 
knapt 2 kilo, det samme som en høne.

Ligesom mange andre større fugle kan fiskehejren blive gammel. Det 
har ringmærkning afsløret. Europas ældste fiskehejre, en hollandsk fugl, 
blev 35 år. Danmarks ældste kendte fiskehejre blev 21 år og 8 måneder.

Fjerpleje er en vigtig del af fiskehejrens liv. Fiskehejren har en særlig 
tå, der bliver brugt som ”pudseklo”, når fuglen gør næb og ansigt rent 
efter endt fiskeri. Og i brystfjerene bærer hejrerne en slags pudder, der 
bliver brugt til pleje af fjerdragten.

Fiskehejrens trang til at solbade i bagende sol med vingerne slået ud, 
hænger formentlig også sammen med fjerpleje.

Fiskehejren blev tidligere jaget på grund af dens fiskeri. I slutningen 
af middelalderen blev den også jaget for dens kød som blev anset for en 
delikatesse, og senere fordi nakke- og brystfjer blev anvendt til bl.a. hat-
tepynt. 

Fiskehejren blev fredet i 1980, og siden da er bestanden omtrent tre-
doblet.

Fiskehejrer mellem forårsblomster 
på en plæne i Frederiksberg Have. 
De har reder i nogle af parkens store 
træer, og en del af føden finder de i 
Zoologisk Have der ligger lige op til 
parken. 

DYRELIV

Fiskehejren solbader gerne i bagende sol som led i fjerplejen.
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Plukhugst i 
Schwarzwald og Danmark

SKOVDYRKNING

Af Christian Nørgård Nielsen, 
Skovbykon

Plukhugst er en driftsform 
hvor alle aldre findes på 
små arealer. Der er vedva-
rende skovdække, og for-
yngelsen sker naturligt.

Plukhugst er ikke ”na-
turlig”, det er en kunstig, 
forstlig driftsform. Den er i 
praksis svær at gennemføre 
og kræver en særlig uddan-
nelse og en særlig holdning 
hos ejerne.

Plukhugst er ret ufleksibel, 
for der kræves løbende hugst 
af en bestemt størrelse.

Plukhugst kan i Danmark 
overvejes på udvalgte lo-
kaliteter og med bestemte 
træarter.

Hvad er ”ordnet” plukhugst 
(Plenterwald)? 

Plukhugst adskiller sig grundlæg-
gende fra al anden skovbrug på 
flere måder. 

Først og fremmest er strukturen 
kendetegnet ved, at træer i alle stør-

relser er repræsenteret på såkaldt 
”mindste areal”. Bevoksningerne er 
3-etageret (fig. 1). 

Man kan tilnærmet sige at alle 
aldersklasser er repræsenteret i den 
enkelte bevoksning. Men især drif-
ten er grundlæggende forskellig fra 
traditionel fladedrift. 

Plukhugst i Schwarzwald
Forfatteren har besigtiget fire af den Baden-Württembergische Forsøgs-
anstalts Plenterwald-prøveflader i Schwarzwald. Artiklen giver en kort in-
troduktion til emnet og en vurdering af konceptets anvendelse i Danmark. 

I Schwarzwald er der især tradition for ”Plenterwald” i det nordlige ba-
diske område i højdelagene 500-800 meter. Strukturen udgøres af rødgran 
og ædelgran med alle træstørrelser i samme bevoksning (fig. A). 

Der er kun et ret begrænset islæt af bøg, som vokser dårligt på de re-
lativt næringsfattige jorder. Formålet med bøgen er primært at forbedre 
spiringsmulighederne for de andre arter. 

På grund af en lav vildtbestand i området og en årlig nedbør på op 
mod 1500 mm, er den naturlige foryngelse generelt rigelig, om end der 
kan være lange perioder (10-15 år) uden ædelgran-foryngelse. Den høje 
fugtighed ses bl.a. ved kraftig vækst af mosser og laver på træerne (fig. B). 

Tidligere har man stræbt efter måldiametre på 80 cm, men lav efter-
spørgsel på store dimensioner medfører, at der nu snarere stræbes efter 
max. 60 cm BHD. Jo lavere måldiameter, jo hurtigere omdrift på det en-
kelte træ, og jo højere forekomst af unge træer (se fig. 2), som også gør 
bevoksningen mere uigennemsigtig. 

I den nordlige (badiske) del af Schwarzwald er det forbavsende og 
imponerende at opleve udstrakte plukhugstskove. I det sydligere ”Hoch-
schwarzwald” er det renafdrift og ”Femelschlag” som dominerer. 

Figur B. Mosser og laver på grene og stamme er almindelige 
i det fugtige skovklima i Schwarzwald. Dette er mest udpræ-
get på den langsomt voksende bøg i plukhugstskovene. 

Figur A. Plukhugsten i Centraleuropa domineres af ædel-
gran og rødgran i alle dimensioner med få bøge som 
hjælpetræart. 
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Driften (dynamikken) består i, at der 
med stor regelmæssighed gennem-
føres hugstpleje, hvor der først og 
fremmest fældes blandt de store og 
i mindre grad blandt de mellemstore 
træer. Blandt de mellemstore fjernes 
primært skadede træer. Der forud-
sættes naturlig foryngelse. 

Denne driftsform kaldes af til-
hængerne en ”evighedsmaskine”, 
som spytter store tømmerdimensio-
ner ud, uden at der gøres andet end 
at passe hugstplejen. 

Dette lyder næsten for godt til at 
være sandt, og systemet fungerer 
reelt som et ”naturens overflødig-
hedshorn”, hvis det blot drives rig-
tigt. Og heri ligger humlen: hvis det 
blot drives rigtigt. 

Hvad er ”ikke-ordnet 
plukhugst”
Det som netop kendetegner den 
såkaldt ”ordnede” plukhugst, er at 
hugsten sikrer strukturens konstans, 
således at alle dimensionsklasser så 
vidt muligt er i konstant ”ligevægt”. 
Dette sikres ved hele tiden i hugsten 
at fremme de diameterklasser, som 
der er et lavt antal af (fig. 2). Dette 
lyder simpelt, men er det ikke. 

Plukhugtstens oprindelse er de 
centraleuropæiske ”Mittelgebirge”. 
I højder mellem 500 og godt 1000 
meter plejede bjergbønder gennem 
generationer en konstant form for 
”brugshugst” af brænde, hegnspæle 
og byggematerialer i forskellige di-
mensioner på de forholdsvis små 
arealer, som tilhørte bjergbrugene. 

Dette må forventes at have med-

ført en ujævn og nok ofte ret tilfæl-
dig hugst, men i det mindste blev 
der bevaret en forholdsvis lysåben 
fler-etageret struktur, som netop 
indeholdt træer af mange forskellige 
dimensioner. 

Denne mere tilfældige og behovs-
orienterede plukhugst kan kaldes 
ikke-ordnet plukhugst. Der vil nemlig 
i praksis være betydelige ”bølger” 
på ligevægtskurven, ligesom der 
ofte vil kunne optræde mindre, 
mere homogene foryngelsesflader – 
se næste afsnit.

Afvigelser fra den ideelle 
plukhugst
Ideelt set skal alle dimensioner være 
repræsenteret på ”mindste areal” 
– d.v.s. på et areal af maksimalt 0,3 
hektar, jf. Schütz (2002). Dette fordrer 
en stringent hugst, som med stor re-
gelmæssighed fjerner hele tilvæksten 
korrekt fordelt på dia-meterklasser. 

Imidlertid vil der ofte i praksis 
blive hugget mere uregelmæssigt i tid, 
masse og dimension. Det kan udover 
en fordelingskurve som er betydeligt 
mere ujævn end i figur 2 medføre at 
der opstår små ensaldrende og homo-
gene foryngelsesflader. 

Man kan så tale om gruppevis 
plukhugst, hvor fordelingen af dimen-
sioner over lidt større arealer (flere 
hektar) stadig sammenlagt udgør en 
samlet hyperbel-funktion, som vist 
i figur 2. En sådan struktur finder vi 
f.eks. i Suserup skoven ved Sorø (Em-
borg 1995), hvor vi også finder grup-
per af forholdsvis ensaldrende træer. 

Det er dog afgørende for at bevare 
plukhugst-begrebet at foryngelses-
mosaikkerne er meget ”små”. Hvis 
de enkelte foryngelsesflader over-
skrider et areal på skønsvist 500-
1000 m2 vil man i stedet bevæge sig 
henimod en ”gruppevis foryngelse” 
(på tysk Femelschlag), som kun i for-
yngelsesfasen (2-4 årtier) er gruppe-
vist fler-etageret (fig. 3 og 5). 

Selv om der er tale om en rum-
ligt glidende overgang, hvad angår 
skalering af foryngelsesgrupper, så 
er den dyrknings- og driftsmæssige 
forskel dog meget stor. Femel-for-
yngede bevoksninger ender nemlig 
med overvejende at blive drevet i 
fladedrift (fig. 5).

Er plukhugst naturlig?
Det hævdes ofte at plukhugst er den 
driftsform, som bedst efterligner 
naturens egen dynamik. Herom her-
sker der nogen uenighed, som dog 
nok ofte beror på at man ikke er 
skarp på definitionerne. 

I tråd med tyske, slovenske og 
schweiziske kolleger (herunder J.P. 
Schütz) anser forfatteren både ikke-
ordnet plukhugst, og i særdeleshed 
ordnet plukhugst, for at være en 
forstlig og kunstig driftsform. 

I de få europæiske naturskove 
finder foryngelsen i reglen sted på 
foryngelsesflader (mosaikker) af 
varierende størrelse som opstår 
efter stormfald, brand eller naturligt 
sammenbrud. Imidlertid har natur-
skoven som hovedregel et lukket 
kronetag og en dominerende 1- til 
2-etageret struktur. 

SKOVDYRKNING

Figur 2. I den ordnede plukhugst opretholdes ”balancen” 
ved at sikre alle dimensionsklasser bestemte repræsenta-
tioner i bevoksningen efter en ligevægtskurve. Fra forsøgs-
flade Wolfach, som er fulgt med målinger siden 1903. I den 
ikke-ordnede plukhugst kan der derimod være store ”huller” 
eller ”bølger” i dimensionsfordelingen. De tre kurver viser 
ligevægtskurven ved tre forskellige måldiametre (60, 70 og 
80 cm). Fra Yue et al (1997). 

Figur 1. En plukhugstskov indeholder træer i alle dimensi-
onsklasser, hvilket medfører en 3-etageret bevoksning. 
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Dette gælder især hvor skyggetræ-
arter dominerer. Med eg og lystræ-
arter findes oftere fler-etagerede 
strukturer, men yderst sjældent med 
hovedtræarterne i alle etager og di-
mensionsklasser. 

Det ligger nu engang i skovtræ-
ernes natur med kamp om lys, 
at træerne søger at lukke huller i 
kronetaget hurtigt. Herefter vil en 
midlertidig fler-etagering af hoved-
træarterne opløses. 

Med lystræarter kan der udmær-
ket fortsat optræde en under- og 
mellem-etage af buske og småtræer 
(som hassel, avnbøg, tørst osv.), 
men plenter-strukturen fordrer at 
hovedtræarterne optræder i alle 
dimensionsklasser (fig. 4). Og dette 
findes kun undtagelsesvist og på 
meget små arealer i naturskovene. 

Når vi netop finder det punktvis 
i Suserup Skov (mere eller mindre 
gruppevist), skyldes det antageligt 
at skoven tidligere er udnyttet til 

bl.a. græsning. Denne drift må anta-
ges stedvist at have skabt en mere 
lysåben græsningsskov, som har 
fremmet forekomsten af meget
store træer. 
Det bør noteres at også de central-
europæiske forskere anfører at 
plukhugst-struktur ikke optræder 
almindeligt i naturskove (se f.eks. 
Schütz 2002). 

Plukhugstens egenart
Det, som i ganske særlig grad adskil-
ler plukhugst fra andet skovbrug er, 
at forvaltningsfokus flytter fra be-
voksningen (fladedrift) til struktur-
pleje og enkelttræet (enkelttrædrift) 
(figur 5). 

Ved fladedrift opstår der altid 
en tydelig foryngelsesfase med 
større lystilgang til jorden. Derimod 
kendetegnes plukhugsten ved at 
strukturen er konstant gennem år-
hundreder. 

Modenhedskriterier for hugst 
er ikke (som vi er vant til) relativ 
træafstand, stamtal, stående masse 
eller grundflade i relation til alder og 
højde. Indgreb ved plukhugsten be-
stemmes i meget høj grad af behovet 
for at styre og bevare strukturen. 

Måldiameter for stammerne op-
træder som et sekundært kriterie. 
De gamle træer kan nemlig bevares 
til langt højere diameter, hvis det 
er nødvendigt for at sikre skygge til 
uddifferentiering af mindre træer. 

En anden central forskel mel-
lem plukhugst og aldersklassevis 
drift er, at vi meget let kan se for-
skel på bevoksninger af forskellige 
aldre i den fladevise drift, mens 
bevoksningsgrænserne opløses i 
plukhugsten. Alle ”bevoksninger” og 
afdelinger flyder sammen i et uende-
ligt skovbillede, som også er overor-
dentlig vanskelig at orientere sig i. 

Der er derfor også særlige pro-
blemer med at opgøre den ”stå-
ende masse” i plukhugst. Hvor er 
bevoksningsgrænserne, hvordan 
måler man vedmassen, og hvilke 
indtægter kan man regne med i de 
kommende år? 

Plukhugst stiller nye udfordringer 
til planlægning og økonomistyring. 
Netop disse problemer med at 
opgøre vedmassen og det forven-
tede hugstudbytte kan let medføre 
rovdrift af plukhugstskoven med 
alvorlige følger (”Plünderwald”, se 
nedenfor). 

En videre central forskel er di-
mensionsfordeling og likviditet over 
tid. I den fladevise drift stiger hugst-

SKOVDYRKNING

Figur 3. Femelschlag (gruppevis foryngelse) i rødgran ved Schönwald i 
Schwarzwald. Bemærk de små foryngelsesflader. 
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diameter og dækningsbidrag kraftigt 
med alderen. Derimod er dæk-
ningsbidraget konstant over tid ved 
plukhugst, ligesom andelen af træer 
i store dimensioner ligger konstant 
på cirka 80%. Dette tal ligger for fla-
dedrift under 50% i gennemsnit over 
hele omdriften efter tyske definitio-
ner af ”Starkholz” (Schütz 2002). 

Den samlede stående masse i 
plukhugsten lå mellem 250 og 300 
m3/ha i Schwarzwald, vel at mærke 
når dimensionsfordelingen var i ba-
lance. Dette giver en meget lysåben 
over-etage (se figur 6). 

I fladedriften stiger massen i 
nåletræ gradvist med alderen til 
væsentlig højere masseforråd, hvis 
der f.eks. gennemføres opsparing i 
bevoksninger (500-900 m3/ha).

Det er dog især den særlige form 
for hugst, som fundamentalt adskil-
ler plukhugst fra det alderklassevise 
skovbrug. Hugsten må ikke ses som 
den form for ”udtynding” (stamtals-
reduktion) og likviditetshævning, 
som vi kender fra almindeligt skov-
brug. 

Plukhugstens primære formål er 
derimod at skabe og fastholde be-
voksningen i en strukturel balance, 
hvor antallet af store, mellemstore 
og små træer i en egnet træarts-
fordeling er afbalanceret til sikring 
af ”evighedsmaskinens motor”. I 
plukhugsten SKAL der hugges hvert 
3.-6. år alt afhængig af bonitet og 
træarter. 

Selve hugstarbejdet skal også foregå 
med stor forsigtighed for at undgå 
skade i især mellem-etagen. Fæld-
ning og udslæbning vil uvægerligt 
gøre skade på under-etagen, men 
det skal søges at undgå kroneskader 
i mellem-etagen, og fjernelse af ska-
dede træer er da også en af hoved-
opgaverne i hugstplejen (fig. 7). 

Den meget specielle plukhugst 
kræver derfor en særlig uddannelse 

(eller opvækst i driftsformen som 
kulturarv) til drift og langsigtet be-
varelse af plukhugst-strukturen. 

Fordele og ulemper ved 
plukhugst 
Sagen er, at der er ganske markante 
bindinger ved plukhugst. Om drifts-
formen passer ind i en given skov- el-
ler naturforvaltning afhænger meget 
af organisation og økonomi, men den 
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Figur 4. Plukhugst er kendetegnet ved at hovedtræarterne optræder i alle di-
mensionsklasser på ”mindste areal”.

Figur 5. Principskitse, som viser strukturudviklingen over tid ved forskellige skovdyrkningssystemer. Figuren er opdelt i 
systemer som drives i alderklassevis og fladevis skovdrift og plukhugst, hvor generationsgrænser opløses. 
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er i særlig grad betinget af mentalitet 
og holdning hos ejere og forvaltere. 

Hvis naturbetingelser, organisa-
tion og stabil økonomi og målsæt-
ning er til stede, kan plukhugsten 
udmærket byde på fordele. Ikke 
mindst hvad angår naturbeskyttel-
sen af de organismer, som fordrer 
miljøstabilitet. Men eventuelt også i 
et løbende, men beskedent udbytte 
fra skovdriften. 

Den generelle ulempe ved pluk-
hugst er, at opbygning af en pluk-
hugst-struktur tager mindst 75-100 
år, mens strukturen kan ødelægges 
på ultrakort tid. Dette er hovedårsa-
gen til, at de mange – også danske 

– forsøg på at indføre plukhugst, kun 
meget sjældent har båret frugt (se 
nærmere hos Nielsen 2009). 

Beslutningen om plukhugst binder 
alle kommende generationer/ejere til 
at fortsætte en ganske bestemt og 
vanskelig drift. 

Desværre har der gennem hele 
skovbrugsfagets historie været en 
grim tendens til at man enten var 
tilhænger eller modstander af pluk-
hugst. Dette hænger nok sammen 
med at det kun er få praktikere, som 
fagligt er i stand til effektivt at for-
valte begge driftsprincipper. 

Også blandt forskere har der her-
sket en sørgelig tendens til enten 

at være ”for eller imod”. Relativt få 
forskere har evnet at beskrive for-
dele og ulemper ved forskellige skov-
driftssystemer med en forholdsvis 
objektiv tilgang. 

Om plukhugst er økonomisk for-
delagtig eller ej, kan ikke afgøres 
objektivt. F.eks. afhænger det af 
konjunkturerne for afsætning af stort 
dimensioneret nåletræ. 

Den væsentligste fordel ved 
plukhugsten er vel det jævne og 
konstante udbytte af træ og penge 
(tabel 1). Måske også fravær af foryn-
gelsesomkostninger – en fordel, som 
dog kan være tvivlsom under danske 
forhold. 

Den væsentligste ulempe ved 
plukhugst er den manglende økono-
miske og organisatoriske fleksibilitet. 
Og koblet hertil: Den store risiko for 
at investeringen i opbygning af en 
plukhugst-struktur tabes på gulvet. 

Driften er plukhugstens 
achilleshæl
En af farerne for den ordnede 
plukhugst er netop, hvis hugstind-
grebene bliver drevet af et likvidi-
tetsbehov. Det fører nemlig i reglen 
til ”rovdrift” på de største træer 
(”Plünderwald” = ”plyndringsskov”). 

Rovdrift på de store træer med-
fører altid manglende hugstpleje i 
efterfølgende årtier (der er ingen 
penge at hente). Så lukker mellem-
etagen over arealet, slår foryngelsen 
ihjel og skaber en 1-etageret struk-
tur. Mange plukhugstbevoksninger 
er på denne måde slået ihjel, fordi 
ejeren pludselig havde brug for 
hæve kapital i skoven. 

Den modsatte situation er også 
en fare for plukhugsten. Hvis ejeren 
IKKE har brug for penge (eller hvis 
dækningsbidraget anses for at være 
lavt) og ejeren derfor udelader den 
regelmæssige hugstpleje, så lukker 

Figur 7. Både snetryk- og fældeskader optræder hyppigt i både under- og 
mellem-etagen ved plukhugst. Skaderne er mest alvorlige i mellem-etagen, 
hvor stamtallet dårligst tåler reduktion. Det kræver dygtige operatører af 
skovningsmaskiner at arbejde i plukhugst. Fra forsøgsflade ”Todtmoss”, Syd-
schwarzwald. 

Figur 6. Et 360 graders panoramabillede fra forsøgsfladen Todtmoos (måldiameter 80 cm) i Schwarzwald. Bemærk den 
store tæthed i bunden af skoven og den åbne struktur i den øvre etage. Stående vedmasse mellem 250 og 300 m3/ha. 
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over- og mellem-etage også over 
arealet og bortskygger foryngelsen. 

Manglende økonomisk interesse 
i driften og svag hugstpleje er altså 
lige så slemt som det modsatte. Et 
dansk eksempel på plukhugstens 
død via manglende hugstpleje kan 
ses i Brøns skov tæt på Vadehavet 
(Nielsen 2009, side 115). 

Dette særlige behov for konstant 
og kvalificeret hugstpleje er drifts-
formens absolutte akilleshæl. Det 
er årsagen til at der selv i Schweiz 
– hvor plukhugst er lovmæssigt 
påbudt i bjergskovene – kun findes 
plukhugst-strukturer på 8% af skov-
arealet. 

Plukhugst fordrer en kontinuitet 
i viden, likviditetsbehov og forvalt-
ning, som strækker sig over genera-
tioner. Ikke mindst den skovbrugs-
faglige know-how er kritisk. 

Krav til lokaliteten

Under danske forhold må en dyb-
grundet jord siges at være en betin-
gelse for driftsformen, da de spredte 
dominerende træer ellers ikke kan 
opbygge den nødvendige enkelttræ-
stabilitet. 

Endvidere bør der være et lavt 
vildttryk (eller anvendes vildtrobuste 
arter), da foryngelsen i princippet 
foregår kontinuert. Anvendelse af 
hegn kunne dog tænkes anvendt med 
succes, om end det bliver hegn af en 
anden type end normalt anvendt. 

Hvilken relevans har det i 
Danmark?
Både i Carl Mar: Møllers og H.A. 
Henriksens lærebøger anføres pluk-
hugst som værende uden betydning 
i Danmark. Driftsformen blev derimod 
implicit forudsat som en national 

standard i Bo Larsens bog om na-
turnær skovdrift (Larsen 2005) – en 
vision, som var ret så urealistisk og 
som heldigvis generelt er opgivet. 

Men med naturbeskyttelsens sti-
gende vægtning i skovforvaltningen 
bør anvendelse af plukhugst ikke 
fuldstændig afvises. Den kan anven-
des på udvalgte lokaliteter og med 
bestemte træarter. 

I dens oprindelige form med 
skyggeopdragelse af foryngelsen 
kan den anvendes med bøg/ahorn 
på visse kystnære jorder i Øst-
danmark med god vandforsyning, 
hvor den naturlige foryngelse er så 
utrolig overdådig (fig. 8). I en tilpas-
set form kan den utvivlsomt også 
anvendes med primært nåletræ på 
dårlige boniteter – f.eks. i hede- og 
klitplantagerne (fig. 9). 

Også enkelte steder i indlandet 
med kuperet landskab, dybgrundet 

Ordnet plukhugst

Drift af struktur og enkelttræer
Overvejende hugst af store træer
Hugst SKAL føres regelmæssigt (3-6 år)
Hugstkriterier er struktur, skader og foryngelse 
SKAL driftes med et konstant udtag af træ og penge
Jævnt likviditets-flow
Konjunkturhugst kun stærkt begrænset mulig
Der kan i ringe grad foretages opsparing  af træ/kapital
Vedmasseniveau: 150-400 m3/ha alt efter bonitet
Vanskeligt at fastslå stående vedmasse og kapitel
Stor risiko for rovdrift
Afdelinger kan ikke skelnes visuelt
Ingen omkostninger til foryngelse
Høje forvaltnings- og driftsomkostninger
Kræver særlig efteruddannelse og træning
Meget beskeden fleksibilitet i driften

Bevoksnings- og aldersklassevis drift

Drift af bevoksninger
Hugst diameter varierer med aldersklasse
Hugst fleksibel i sidste 1/2 af omdrift og foryngelse
Hugstkriterier er andel af stående masse
Større fleksibilitet i hugst i sidste halve omdrift
Meget ujævnt likviditetsflow på den enkelte bev. 
Konjunkturhugst mulig ved stabiliserende hugst. 
Lager-bevoksninger med stor vedmasse/kapitel mulig
Alders/hugst/bonitetsbetinget, men op til 900 m3/ha
Let at anslå vedmasse og kapitel
Rovdrift af vedmasse og kapitel let at se
Bevoksninger og afdelinger skelnes forholdsvis let. 
I reglen omkostninger ved foryngelse
Lave omkostninger
Kræver kun basis-uddannelse
Fleksibilitet i behandling og afdrift i sidste halve omdrift
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jord og god vandforsyning burde 
driftsformen kunne lykkes – måske 
med stabile arter som douglasgran, 
grandis og bøg som de bærende 
elementer. 

Men erfaringerne er som sagt me-
get begrænsede. Plenterwald under 
danske forhold samt i skovrejsning 
er behandlet hos Nielsen (2016).

Plukhugst i naturplejen
Drifsformen tilkommer en meget 
specifik betydning i naturplejen. Vi 
har en række organismer (hvoraf 
nogle er truede), som fremmes af et 
kontinuert skovklima. 

Langt de fleste skovdriftsformer 
(samt den urørte naturskov) er ka-
rakteriseret ved, at der opstår for-
yngelsesflader i lysninger af forskel-
lige størrelser. Disse lysninger med 
sol, varme og periodevis udtørring 
kan være vigtige for nogle organis-
mer, mens andre organismer netop 
foretrækker det kontinuert beskyg-
gede skovklima. 

Kun plukhugsten sikrer et perma-
nent skovklima til fremme af netop 
disse organismegrupper. 
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Figur 8. Rig foryngelse med bøg og ær under midaldrende bøg på Als. Pluk-
hugst i disse skyggetræarter med meget stærk tendens til at lukke kronetaget 
kræver en ekstrem disciplineret hugstpleje. 

Figur 9. Med nåletræ på dårlige bo-
niteter (her i Norge) kan plukhugsten 
utvivlsomt anvendes med fordel og 
med en højere grad af fleksibilitet. 
Udfordringen vil ofte være den natur-
lige foryngelse. 
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Overskud i Junckers
For tredje år i træk

Regnskabet for F. Junckers Indu-
strier A/S i Køge viser et overskud 
efter skat på 22,3 mio. kr mod 25,3 
mio. kr året før. Det er tredje år i 
træk der er overskud i Junckers.

Nettoomsætningen blev 417 mio. 
kr, en smule under 2016. Som årsag 
angiver ledelsen usikkerhed i køl-
vandet på Brexit og det fortsatte 
fald i britisk pund som medførte en 
lavere omsætning i England. 

To tredjedele af omsætningen går 
til eksport. Omsætningen er fordelt 
med 76% i Europa, 9% i Nord- og 
Sydamerika, 12% i Asien og 3% i re-
sten af verden. Junckers’ produkter 
sælges i 45 lande.

Resultatet af primær drift steg 
med 21% til 27 mio. kr. Der var op-
rindelig en forventning om et års-
resultat i 2017 på niveau med 2016, 
men det faldt med 12% til 22,3 mio. 
kr. efter skat (21,6 mio. kr før skat). 
Dette betegnes som tilfredsstillende 
i betragtning af markedsforholdene 
i Storbritannien og idet der blev 
opnået valutagevinster i 2016 som 
følge af kurssikring.

I 2018 vil der fortsat blive arbej-
det for at styrke selskabets position, 

især på udvalgte markeder. Man vil 
koncentrere sig om selskabets ker-
neprodukter og –segmenter. 

Der ventes stigende omsætning i 
2018, og dette understøttes af en so-
lid ordrebog i starten af året. Gene-
relt ventes fremgang i primær drift.

Junkcers har i 2017 fornyet kre-
ditaftalen med selskabets primære 
bankforbindelse, og aftalen gælder 
frem til udgangen af 2020. Såfremt 
likviditeten styrkes som planlagt 
ventes det at et aktionærlån på 10 
mio. kr kan indfries i løbet af 2018.

Junckers Industrier A/S fremstil-
ler gulve i massivtræ samt produk-
ter med relation til gulve. Selskabet 
har certifikater på flere forskellige 

områder, herunder PEFC og FSC 
skovstandarder, ISO 14001 miljøcer-
tifikat og ISO 50001 energicertifikat. 
Junckers produkter har Indeklima-
mærke og CE-mærkning.

Junckers Industrier A/S er en dansk 
virksomhed ejet 100 % af Junckers 
Holding A/S. Junckers Holding A/S 
er ejet 100 % af en investorgruppe 
bestående af Junckers’ ledelse. Junc-
kers har hovedsæde i Køge.

Formand for bestyrelsen er Hol-
ger Carsten Hansen, og administre-
rende direktør er Carsten Chabert.

Kilde: Annual Report 2017. F. 
 Junckers Industrier A/S, www.cvr.dk

KORT NYT

2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsætning 416,9 433,3 434,8 410,4 425,3

Ordinær primær drift 27,2 22,5 13,0 -21,8 -18,6

Resultat efter skat 22,3 25,3 0,4 -31,7 -27,0

Aktiver 414,3 390,3 360,1 363,4 390,3

Egenkapital 166,5 144,6 121,9 118,3 106,9

Ansatte 335 327 318 332 351

Regnskaber for Junckers Industrier A/S 2017-2013, mio. kr.

Eksempel på et af de nye produkter som blev lanceret i 2017, Hexparket. Det er fliser af egetræ formet som en heksa-
gon, og det kan anvendes både i private hjem og i offentlige lokaler, fx hoteller og restauranter. Gulvet har et eksklusivt 
udtryk og er specielt ved det spil der opstår når lyset falder ind i forskellige vinkler i forhold til træets struktur.
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Nyt om pesticider
Reglerne for anvendelse af 
nogle pesticider er ændret. 

Især kan bemærkes en 
skærpelse af risikosætnin-
gerne for en række midler. 

Denne artikel er baseret på indlæg 
ved temadag om planteværn 5. marts 
2018 på Overdrevskroen ved Ring-
sted arrangeret af Paul Christensen, 
 PC-Consult. 

Artiklen nævner ændringer i reg-
lerne i forhold til forrige år. For en 
fuldstændig omtale af alle regler hen-
vises til etiketten på midlerne. Red. 

HERBICIDER
Accurate 20WG og Nicanor 
20 SG
Metsulfuron-methyl
De to midler må som hidtil ikke 
anvendes nærmere end 2 meter fra 
vandmiljøet (vandløb, søer). Nu er 
der en tilføjelse om at de må ikke 
anvendes nærmere end 5 meter fra 
§3 områder for at beskytte vilde 
planter. Desuden skal plantedækket 
være minimum 80% på det areal 
hvor det anvendes.

Midlerne bør ikke blandes med 
glyphosat, da der er risiko for mis-
farvning af granernes nåle. 

Accurate har fået tilføjet to ri-
sikosætninger ”Advarsel (Lokalir-
riterende / Sundhedsskadelig”, og 
”Forårsager alvorlig øjenirritation”. 
Begge midler er betegnet ”Miljøfar-
lig”, ”Meget giftig med langvarige 
virkninger for vandlevende organis-
mer”.

Begge midler skal have fornyet 
godkendelsen i 2024.

Agil 100 EC
Propaquizafop
Agil er godkendt til mindre anven-
delse i juletræer og klippegrønt. Det 
er velafprøvet på nordmannsgran. 
Det er ikke undersøgt på andre pyn-

Der har været debat i mange EU-lande om anvendelse af glyphosat, og der arbejdes på at udvikle alternati-
ver.  Glyphosat står fortsat på EU’s positivliste, men Miljøstyrelsen skal i løbet af året revurdere alle de danske 
 handelsprodukter med baggrund i eventuel ny viden og med særligt hensyn til bl.a. risikoen for biodiversiteten.
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KULTURTEKNIK

tegrøntarter, men det er indtrykket 
at det er mere aggressivt end Focus 
Ultra.
Godkendelsen skal fornys i novem-
ber 2021.

Risikosætningerne er skærpet 
betydeligt. Der står nu ”Miljøfarlig”, 
”Advarsel (Lokalirriterende / Sund-
hedsskadelig”, ”Fare for kronisk 
sundhedsskade”, ”Kan være livsfar-
ligt hvis det indtages og kommer i 
luftvejene”, ”Forårsager alvorlig øje-
nirritation”, ”Farlig ved indånding”, 
”Mistænkt for at fremkalde kræft”, 
”Giftig for vandlevende organismer, 
med langvarige virkninger”.

Focus Ultra
Cycloxydim
Midlet er interessant i det ved-
producerende skovbrug fordi det 
bekæmper mosebunke og bjergrør-
hvene. Det er godkendt til  mindre 
anvendelse til bekæmpelse af 
 græsukrudt i løvtrækulturer, læhegn 
samt juletræer og klippegrønt.

Det må ikke anvendes nærmere 
end 10 m fra vandmiljøet og 5 m fra 
§3 områder. Der må højst anvendes 
5 l/ha – til mosebunke og bjergrør-
hvene er 2,5 l/ha nok (højst 2 gange 
om året).

Også her er risikosætningerne 
skærpet. Der står nu ”Miljøfarlig”, 
”Advarsel (Lokalirriterende / Sund-
hedsskadelig”, ”Fare for kronisk 
sundhedsskade”, ”Kan være livsfar-
ligt hvis det indtages og kommer i 
luftvejene”, ”Forårsager hudirrita-
tion”, ”Forårsager alvorlig øjenir-
ritation”, ”Kan forårsage sløvhed 
eller svimmelhed”, ”Giftig for vand-
levende organismer, med langvarige 
virkninger”.

Godkendelsen skal fornys i maj 
2021.

Matrigon 72 SG
Clopyralid
Clopyralid blev tidligere solgt som 
flydende vare under navnet Matri-
gon. Dette produkt er udgået og må 
ikke anvendes eller besiddes. I dag 
er kun tilladt granulat under navnet 
Matrigon 72 SG.

Godkendelsen skal fornys i april 
2019.

Primus og Saracen
Florasulam
Begge midler er nu godkendt til min-
dre anvendelse til ukrudtsbekæm-
pelse i juletræer og pyntegrønt og 
anvendes især mod burresnerre. 

Midlerne er kun afprøvet i nord-
mannsgran. Hvis væsken rammer 

nyudsprungne skud er der risiko 
for lysfarvning af årsskuddets nåle. 
Der er stor risiko for gulfarvning 
ved blanding med glyphosat, men 
det fungerer fint at blande med 
 Accurate og Nicanor. 

Primus er godkendt til 2030 og 
Saracen til 2031.

Roundup Bio m.fl.
Glyphosat
Der er 30 glyphosatmidler som ikke 
må anvendes efter 31.12.17 fordi de 
indeholder tallowamin. Det gælder 
bl.a. Roundup, Glyfonova 480, Glyfo-
nova 360 SL, Glyphogan, Jablo Glyp-
hosat, OK-500, Clinc Ace.

Nogle glyphosatmidler er helt 
uden for fareklasse, bl.a. Roundup 
Bio, og nogle har kun betegnelsen 
”Miljøfarlig”. Resten har en tilføjelse 
om ”Lokalirriterende”. Men generelt 
har glyphosatmidler nogle af de lave-
ste risikosætninger på markedet.

Der har været en heftig debat i 
mange europæiske lande om glyp-
hosat. Det er på EU’s positivliste og 
skulle i 2017 forlænges med 15 år. Før 
jul blev det besluttet kun at forlænge 
5 år frem til 2022 (se Skoven 12/17). 

På grund af den uafklarede si-
tuation besluttede Miljøstyrelsen at 
forlænge godkendelsen i Danmark  
indtil 16.12.18. I løbet af året skal alle 
de danske midler så revurderes med 
baggrund i eventuel ny viden og med 
særligt hensyn til bl.a. risikoen for 
biodiversiteten.

Store landbrugslande som Frank-
rig og Italien har argumenteret for at 
forbyde glyphosat. Der arbejdes ak-
tivt for dels at udvikle nye pesticider, 
dels for at udvikle andre metoder til 
at bekæmpe ukrudt. Og i Tyskland 
har de tyske socialdemokrater haft 
forbud mod glyphosat som en af 
deres mærkesager i forbindelse med 
forhandlingerne om dannelse af en 
ny regering.

Som et mere miljøvenligt alterna-
tiv har været nævnt Beloukha. Det 
er et ikke-selektivt kontaktherbicid 
baseret på pelargonsyre som findes 
i pelargonier og tidsler. Beloukha er 
dyrere end glyphosat, og det er ikke 
undersøgt om det er egnet til kom-
mercielt landbrug i stor skala. 

Beloukha markedsføres i Danmark 
som et økologisk ukrudtsmiddel. På 
Middeldatabasen har det risikosæt-
ningerne ”Advarsel (Lokalirriterende 
/ Sundhedsskadelig)”, ”Farlig for 
bier”, ”Forårsager hudirritation”, 
”Forårsager alvorlig øjenirritation”, 
altså væsentlig flere risikosætninger 
end glyphosatmidler.

Ukrudtsbekæmpelse
Prisen på midlerne er en af de fak-
torer som afgør hvad man bruger. 
Paul Christensen peger på disse mo-
deller som de bedste i år:
1. Accurate / Nicanor 20 g/ha – 40 

kr/ha
2. Accurate / Nicanor 20 g/ha + 

Saracen Delta (/ Primus) 150 ml/
ha (hvis der også findes burre-
snerre) – 300 kr/ha

3. Legacy 0,6 l/ha + glyphosat 2 l/
ha – 412 kr/ha

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

5. Ronstar Expert 0,33 kg/ha + glyp-
hosat 2 l/ha – 596 kr/ha

Accurate eller Nicanor er langt det 
billigste. Legacy er næsten identisk 
med DFF og Quartz. Logo virker 
også på græs – et alternativ kan 
være en efterårsbehandling med 
Roundup. Prisen på Ronstar er ned-
sat for kort tid siden, men det er 
stadig det dyreste middel.

INSEKTICIDER
Cyperb 100 W
Cypermethrin
Cyperb anvendes mod snudebiller, 
barkbiller og vedborende insekter, 
men må ikke anvendes mod ædel-
granlus. Må ikke anvendes nærmere 
end 30 m fra vandmiljøet. Midlet 
skal have fornyet godkendelsen i 
oktober 2018. 

De fleste pyrethroider har nu fået 
flere risikosætninger. Om Cyperb 
nævnes: ”Miljøfarlig”, ”Advarsel (Lo-
kalirriterende / Sundhedsskadelig”), 
”Farlig for bier”, ”Forårsager hudirri-
tation”, ”Kan forårsage allergisk hu-
dreaktion”, ”Meget giftig med lang-
varige virkninger for vandlevende 
organismer”.

Fastac 50
Alpha-cypermethrin
Fastac anvendes mod snudebille 
og vedborende insekter og må ikke 
anvendes mod andre insekter. Blom-
strende afgrøder må kun behandles 
uden for biernes flyvetid (fra kl 
21-03 dansk sommertid). Må ikke 
anvendes nærmere end 30 m fra 
vandmiljøet.

Godkendelsen skal fornys i juli 
2018. 

Der er kommet betydeligt flere 
risikosætninger, og de hedder nu: 
”Miljøfarlig”, ”Brandfarlig”, ”Advarsel 
(Lokalirriterende / Sundhedsska-
delig”, ”Fare for kronisk sundheds-
skade”, ”Farlig for bier”, ”Brandfarlig 
væske og damp”, ”Farlig ved indta-
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gelse”, ”Kan være livsfarligt hvis det 
indtages og kommer i luftvejene”, 
”Kan forårsage allergisk hudreak-
tion”, ”Forårsager alvorlig øjenirri-
tation”, ”Kan forårsage irritation af 
luftvejene”, ”Meget giftig med lang-
varige virkninger for vandlevende 
organismer”.

Karate
Lambda-cyhalothrin
Karate må anvendes mod ædelgran-
lus (den lovlige dosis på 0,4 kg/ha 
er dog ofte for lav), vikler- og måler-
larver, bladlus, bladbiller, snudebil-
ler, barkbiller og vedborere. Må ikke 
anvendes nærmere end 50 m fra 
vandmiljøet. Blomstrende afgrøder 
må kun behandles uden for biernes 
flyvetid.

Midlet skal have fornyet godken-
delsen i juni 2018. 

Der er sket en mindre skærpelse 
af risikosætningerne som nu hed-
der: ”Miljøfarlig”, ”Advarsel (Lokalir-
riterende / Sundhedsskadelig”, ”Far-
lig for bier”, ”Farlig ved indtagelse”, 
”Kan forårsage allergisk hudreak-
tion”, ”Forårsager alvorlig øjenirrita-
tion”, ”Farlig ved indånding”, ”Meget 
giftig med langvarige virkninger for 
vandlevende organismer”.

Merit Gran
Spirotetramat
Merit Gran må anvendes mod lus 
i nordmannsgran. Der er ingen af-
standskrav til vandmiljøet. Der må 
anvendes 1,5 l/ha én gang om året. 
Midlet skal have fornyet godkendel-
sen i april 2025.
Producenten tager ikke forbehold 
for tidspunkt for anvendelse. Paul 
Christensen advarer om at han har 
set ”markante sprøjteskader” på de 
nye skud ved sprøjtning efter gra-
nernes udspring. Voksstriberne på 
undersiden fjernes delvist, og der 
kan ske en betydelig gulfarvning. 
Skaderne forværres stærkt ved til-
sætning af spredemidler.

Risikosætningerne er skærpet på 
enkelte punkter, og de hedder nu: 
”Miljøfarlig”, ”Advarsel (Lokalirri-
terende / Sundhedsskadelig”, ”Fare 
for kronisk sundhedsskade”, ”Kan 
forårsage allergisk hudreaktion”, 
”Mistænkt for at skade forplant-
ningsevnen og det ufødte barn”, 
”Giftig for vandlevende organismer, 
med langvarige virkninger”. Der er 
desuden arbejdsmæssige restriktio-
ner for gravide og ammende kvin-
der.

Mospilan
Acetamiprid

Mospilan er godkendt til mindre an-
vendelse til bekæmpelse af bladlus 
i juletræer, pyntegrønt og skovbrug. 
Det må anvendes mod alm. ædel-
granlus, grøn ædelgranlus, brun 
ædelgranlus, sitkalus, bøgebladlus 
mv og er meget effektivt. Det må 
ikke anvendes nærmere end 20 m 
fra vandmiljøet.

Midlet skal have fornyet godken-
delsen i marts 2019.

Der er ret få risikosætninger. De 
er ikke ændret væsentligt og hedder 
nu: ”Miljøfarlig”, ”Advarsel (Loka-
lirriterende / Sundhedsskadelig”, 
”Farlig ved indtagelse”, ”Meget giftig 
med langvarige virkninger for vand-
levende organismer”.

Sumi-Alpha
Esfenvalerat
Midlet må ikke anvendes eller besid-
des efter 12.2.18.

Mavrik Vita 
Tau-fluvalinat
Mavrik Vita er et nyt middel til be-
kæmpelse af lus. Det behandles i en 
særskilt artikel.

Bekæmpelse af lus
Prisen på lovlige midler i år:
1. Mavrik Vita 0,2 l/ha – 147 kr/ha
2. Mospilan SG 250 g/ha – 230 kr/ha
3. Karate 2,5 WG 0,4 kg/ha  

ha – 220 kr/ha
4. Merit Gran 1,5 l/ha – 1.065 kr/ha

Mavrik Vita er det billigste, samtidig 
med at det har en række miljømæssige 
fordele. Karate er ofte ikke effektivt 
ved den tilladte dosis.

Bekæmpelse af 
nåletræssnudebille 
Der er i år fem metoder til rådighed: 
1. Karate 2,5 WG 2,5 - 5% – 0,28-0,55 

kr./plante 
2. Fastac 50 2,5 - 5% – 0,32-0,64 kr./

plante
3. Cyperb 100 W 6% – 2,00 kr./plante
4. Bugstop (hvid voks) – ca. 2 kr./

plante
5. Conniflex (lim+sand) – ca. 2 kr./

plante
Ved metode 1-3 sprøjtes rodhalsen 
med insekticider efter udplantning, 
og ved metode 4-5 laves en fysisk 
barriere på planteskolen.

Karate og Fastac er de billigste, 
men der skal tillægges arbejdsløn 
til sprøjtning. Samlet set er det 

 væsentligt dyrere at lave en fysisk 
barriere, til gengæld påvirker man 
ikke miljøet.

Regnestykket vil afhænge af om 
midlerne har virkning i to år. Hvis 
der er mange biller på arealet skal 
der laves en rodhalssprøjtning i år 2.

VÆKSTREGULERING
Proxy
Ethephon
Midlet anvendes til vækstregulering 
af nordmannsgran til juletræer. 
Der er ingen afstandskrav til vand-
miljøet. Der sælges meget lidt, og 
derfor markedsføres det ikke mere. 
Det skal have fornyet godkendelsen 
i juli 2019.

Risikosætningerne er skærpet 
lidt og hedder nu: ”Miljøfarlig”, ”Æt-
sende”, ”Advarsel (Lokalirriterende 
/ Sundhedsskadelig”, ”Forårsager 
alvorlig øjenskade”, ”Farlig ved ind-
ånding”, ”Skadelig for vandlevende 
organismer, med langvarige virknin-
ger”.

Terpal
Ethephon + mepiquat-chlorid
Terpal er godkendt til mindre an-
vendelse til vækstregulering af nord-
mannsgran og nobilis til juletræer. 
Det må ikke anvendes nærmere end 
2 m fra vandmiljøet. Ligesom ved 
de øvrige vækstreguleringsmidler er 
der risiko for svidningsskader ved 
udbringning i høj sol og ved høje 
temperaturer.

Risikosætningerne er skærpet lidt 
og hedder nu: ”Miljøfarlig”, ”Æt-
sende”, ”Advarsel (Lokalirriterende 
/ Sundhedsskadelig”, ”Kan ætse 
metaller”, ”Farlig ved indtagelse”, 
”Meget giftig med langvarige virk-
ninger for vandlevende organismer”. 
Godkendelsen skal fornys i februar 
2019.

Pomoxon Extra og 
ConShape
I flere år har der manglet egnede 
midler til vækstregulering. Sidste 
år blev der derfor udstedt tidsbe-
grænsede godkendelser til to midler, 
Pomoxon X-tra og ConShape, og der 
ansøges om en ny, tidsbegrænset 
godkendelse på 120 dage igen i år.

Pomoxon X-tra indeholder aktivstof-
fet 1-naphthyleddikesyre som har 
tidligere været på markedet, men er 
kommet i en ny formulering. Derfor 
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kræves en ny regulær godkendelse 
som ventes på plads i 2019. 

Pomoxon virker ved at stoppe 
celledelingen. Erfaringerne var blan-
dede i 2017 fordi det kølige og fug-
tige vejr gav træerne mulighed for 
en kraftig vækst, og midlet virkede 
for kort tid. I et normalt år anbefa-
les 7-10 dage mellem to behandlin-
ger, men i 2017 var det ofte ideelt 
med kun 4-5 dages interval. Man 
kan med fordel anvende klæbemid-
del og skal så nedsætte dosis.

- ConShape (abscisinsyre) virkede 
heller ikke så godt sidste år. Midlet 
stopper strækningsvæksten, og det 
skete også, men efter nogle dage gik 
træerne i gang igen.

Resultatet var at hvis man brugte 
50 ml ved et topskud på 30 cm 
endte det med at blive 38 cm (og 
kontrollen blev 54 cm). Hvis man 
brugte 100 ml (hvilket ikke er lov-
ligt) blev det 34 cm. 

Der laves i år forsøg med 100 ml, 
der laves forsøg med at kombinere 
de to midler, og der laves forsøg 
med en topdoseringssprøjte.

I en varm og solrig sommer kan 
man sprøjte med Pomoxon X-tra 
ved 15-20 cm og så bremse topskud-
det med ConShape 1-3 cm fra den 
ønskede topskudslængde. I en kølig 
og fugtig sommer tyder en del på at 
man bør sprøjte lidt tidligere.

Midler med en midlertidig god-
kendelse må kun anvendes og op-
bevares i den periode de er gyldige. 
Derfor bør man ikke købe mere end 
der er brug for i sæsonen.

TopStar
1-naphthyleddikesyre

Er udgået og må ikke anvendes el-
ler besiddes.

Vækstregulering
I år forventes fire metoder at være 
lovlige:
1. Terpal (1,0%) – 2 øre/træ
2. Proxy (0,75%) – 3 øre/træ
3. Pomoxon X-tra (0,75%) –  12 øre/træ
4. ConShape (5,0%) – 131 øre/træ
For de tre førstnævnte er prisen 
meget lav, og valg af middel afhæn-
ger derfor af om midlet virker efter 
hensigten. ConShape er væsentlig 
dyrere.

 sf

Se mere på www.brdrhojrup.dk
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Dansk Skovforenings ordinære 
 generalforsamling 2018

Skovforeningen afholder generalforsamling onsdag den 30. maj 2018 på 
Tøystrup Gods, Blaakærvej 13, 5750 Ringe. 

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

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

Efter generalforsamlingen

… er der frokost og ekskursion på Ravnholt Skovdistrikt. Forventet start 
ca. klokken 12.

Indkaldelse til generalforsamlingen og invitation til ekskursionen bliver 
udsendt til medlemmerne ultimo april 2018. 

Med venlig hilsen
DANSK SKOVFORENING

Niels Iuel Reventlow / Jan Søndergaard
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Mavrik Vita
- et nyt middel mod lus
Mavrik Vita er et nyt 
 effektivt middel mod lus, 
især ædelgranlus. 

Det er billigt, det er skån-
somt over for nyttedyr, og 
det er ikke farligt for bier. 

Der kræves ikke særlige 
værnemidler, og det må ud-
bringes med tågesprøjte.

Der er en række midler til bekæm-
pelse af insekter som snudebiller, 
vedborere og barkbiller. Men der 
har manglet midler til ædelgranlus 
og ædelgranstammelus – kun Karate 
kan anvendes, men den tilladte dosis 
er så lav at det ikke har tilstrækkelig 
virkning.

Men i december 2017 blev der god-
kendt et nyt middel, Mavrik Vita (Tau-
fluvalinat). Det er effektivt, det er bil-
ligere end de øvrige insektmidler, det 
er mere skånsomt over for nyttedyr, 
og det er ikke farligt for bier.

God virkning

Mavrik Vita er et pyrethroid, men 
det tilhører en anden gruppe end 
alle de øvrige kendte midler og vir-
ker derfor anderledes.

Virkningen mod lus er lige så 
god som andre midler. Figur 1 vi-
ser resultater sammenlignet med 
Cyperb og Merit Gran – et andet 
forsøg hvor det sammenlignes med 
IT-cypermethrin og Gori 920 viser 
det samme.
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Figur 4. Angreb af ædelgranstammelus.

Figur 1. Virkning mod ædelgranlus af Cyperb, tre doser af 
Mavrik og tre doser af Merit Gran ved forsøg i 2011.

Figur 2. Skader på nordmannsgran efter Cyperb og tre do-
ser af Mavrik ved to forsøg i 2012.

Figur 3. Virkning mod ædelgranstammelus af Cyperb og 
tre doser af Mavrik ved forsøg i 2012.
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Mavrik Vita er godkendt med en 
dosis på 0,2 l/ha. I forsøgene er 
anvendt 0,15 og 0,3 l/ha, og begge 
doser er effektive.

Figur 2 viser at der er skader 
i form af gulfarvning af nyud-
sprungne nåle ved 0,3 l/ha. Det er 
kun vurderet til 0,7 point på en 
skala der går til 10, og det er mindre 
end Merit Gran.

Mavrik Vita er også afprøvet 
mod ædelgranstammelus som er i 
stand til at dræbe selv store træer 
af ædelgranarter. Figur 3 viser god 
virkning ved 0,15 l/ha. Den optimale 
virkning opnås ved 0,3 l/ha, som 
altså ikke er tilladt, men til de fleste 
formål vil den tilladte dosis utvivl-
somt være tilfredsstillende.

Skånsomt mod nyttedyr
Det mest interessante er  måske 
at giftvirkningen over for 
 nyttedyr er betydeligt lavere 
end andre  pyrethroider. Figur 
5 viser  giftigheden ved Mavrik 
 sammenlignet med Karate. 

Mavrik har varierende skadevirk-
ning over for de forskellige arter, 
mest mariehøne og svirreflue når 
det bringes ud. Men allerede efter 3 
dage er det kun svagt giftig. 

Karate er derimod skadelig over 
for alle arter, og efter 2 uger er det 
stadig skadelig over for mariehøne 
og svirreflue.

Skader på nyttedyr har betydning 
for midlets virkning på lidt længere 
sigt. Figur 6 viser en principskitse 
for et insektmiddel der rammer 
bredt - både bladlus og nyttedyr 
bliver ramt. 

Efter et antal dage kan insekterne 
indvandre på ny. Bladlusene forme-
rer sig meget hurtigt, og der er ikke 
nyttedyr som kan holde bestanden 
nede. Senere indvandrer der nyt-
tedyr, men de kan ikke øge deres 
bestand i samme takt, så bestanden 
af bladlus bliver hurtigt større end 
før – og så er der behov for en ny 
sprøjtning.

Figur 7 viser princippet i udvik-
lingen ved anvendelse af Mavrik 
Vita. Bestanden af lus slås ned, og 
de genindvandrer, men mange af 
nyttedyrene er også tilbage, så luse-
bestanden falder yderligere.

Ifølge producenten udvikles ikke 
resistens hos lus ved anvendelse. 
Hvis der ses lus efter behandling er 
årsagen nok sprøjteteknik – prøv at 
dyppe en gren i sprøjtevæsken og 
se om lusene dør.

Rovdyr	/	parasit Tau
dag	0

Lambda
dag	0

Tau
efter	3	dage

Lambda
efter	3 dage

Tau
efter	2	uger

Lambda
efter	2	uger

Aphidius	spp.
(Larve af	snyltehveps) 2 4 1 1 1 1

Chrysopa	carnea
(Guldøje)	 2 4 1 4 1 1

Adalia	bipunctata
(Larve	af	mariehøne) 3 4 2 4 1 4

Episyrphus	balteatus
(Svirreflue) 4 4 2 4 2 4

April 10, 2018 1

Snyltehveps
Svirrefluer

Mariehøns

Insektmiddel der ikke skåner
nyttedyr

Lus
(Sitobion avenae)

Tid afgrøde cyklus

REINFEKTION 
af lus

Snyltehveps
Svirrefluer

Mariehøne

Mavrik Vita 
skånsom mod 

nyttedyr

Lus
(Sitobion avenae)

Tid afgrøde cyklus

Luseangreb under
skadetærskel

Figur 5. Giftvirkning af Mavrik (Tau) og Karate (Lambda) over for larver af 
fire grupper af nyttedyr (snyltehveps, guldøje, mariehøne og svirrefluer. De to 
første søjler viser dag 0 efter udbringning, de to næste efter 3 dage og de to 
sidste efter 2 uger. 1 (grøn) er uskadelig, 2 (lysegul) er svagt giftig, 3 (orange) 
er moderat giftig, og 4 (rød) er skadelig.

Figur 6. Princip for udvikling i lusebestanden ved anvendelse af et 
 insektmiddel der ikke skåner nyttedyrene.

Figur 7. Princip for udvikling i lusebestanden ved anvendelse af Mavrik Vita 
der skåner flere af nyttedyrene.
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Mavrik Vita påvirker ikke bier. Det 
må derfor gerne udbringes på blom-
strende planter, og det er ikke på-
ført en advarsel ”Farlig for bier”.

Lav pris
Mavrik Vita har lavere pris end no-
gen af de andre pyrethroider – 147 
kr/ha. Til sammenligning koster Ka-
rate 2,5WG 220 kr, Mospilan SG 230 
kr, og Merit Gran 1065 kr/ha.

Regler for anvendelse
Mavrik Vita er godkendt til bekæm-
pelse af alm. ædelgranlus og ædel-
granstammelus i juletræer. (Det er 
desuden godkendt til bekæmpelse 
af insekter i korn, raps, ærter, kar-
tofler, kål mv.).

Det virker både som kontaktmid-
del og som mavegift. Det er en ner-
vegift, og insektets livsfunktioner 
forstyrres straks ved optagelse, 
hvorved fødeoptagelse ophører. 
Virkningen er afhængig af at insek-

terne eller deres føde rammes ved 
udbringningen.

Virkning er bedst ved tempera-
turer på 10-20 grader, og der bør 
ikke komme regn inden for 1 time 
efter udbringning. Det anvendes fra 
ultimo marts til ultimo maj. Der er 
80% virkning efter 24 timer.

Det er tilladt i en dosis op til 0,2 
l/ha. Der må højst være 2 behandlin-
ger pr. sæson med 14 dage imellem.

Må ved juletræer ikke anvendes 
nærmere end 40 m fra vandmiljøet. 
Midlet er ikke farligt for bier. 

Der er meget få risikosætninger 
- ”Miljøfarlig” og ”Meget giftig med 
langvarige virkninger over for vand-
levende organismer” – altså ingen 
der angår arbejdsmiljø. Det inaktive-
res i jorden i løbet af få uger.

Der er ikke forbehold for udbring-
ningsteknik, og det er interessant 
fordi tågesprøjte tit er den bedste 
sprøjte i skov og juletræer. Det må 
udbringes med tågesprøjte (600-800 

l vand/ha), eller bomsprøjte (250-
400 l vand/ha). Det må blandes med 
svovl.

Ved pH 9 er halveringstiden på 
godt 1 døgn. Det betyder at hvis 
man har kalkholdigt vand bør en 
færdig blanding bruges samme dag.

Værnemidler er overtræksbukser 
og beskyttelsesbriller. Ved brug af 
tågesprøjte desuden beskyttelses-
dragt med hætte og halvmaske med 
P2 filter.

Mavrik Vita skal have fornyet 
godkendelsen i maj 2021.

Mavrik Vita fremstilles af Adama 
(tidligere Makhteshim) som ligger 
i Israel og er repræsenteret på alle 
kontinenter. Adama indgår i Chem-
china koncernen, en af de fire store 
koncerner for pesticider på verdens-
plan. Adama producerer også Agil 
100EC, Nicanor 20SG og Legacy 500 
SC, og de overtager også Karate.

sf

Nyt om lovgivning
Der kommer nye  regler 
om beskyttelse af 
 drikkevandsboringer.

Fareklasemærkning
Fra 2009 har man indført de nye mær-
ker for fareklasse. Et orange kvadrat er 
erstattet med et kvadrat med en rød 
ramme drejet 45 grader. Symbolerne 
inde i kvadraterne er de samme, dog 
er der kommet en ny for ”kroniske el-
ler akutte, alvorlige sundhedsskader”.

Fra 2015 er importører og produ-
center gået helt over til de nye mær-
ker. Man må gerne bruge dunke med 
de gamle mærker hvis man har dem 
stående.

De fleste midler har risiko- og sik-
kerhedssætninger, og en del af disse 
er ændret lidt.

Sprøjteuddannelser
I juli 2016 kom en ny bekendtgørelse 
som indfører tre former for uddan-
nelser.

- Sprøjtecertifikat (S1-autorisation) 
giver professionelle brugere lov til 
alle former for udbringning.

- Hånd- og rygsprøjtecertifikat (S2-
autorisation) omfatter et kursus om 
lovgivning, kendskab til midler, risiko, 
forgiftning, integreret bekæmpelse, 
klargøring, anvendelse, sprøjtejournal 
mv. Det varer 14,8 timer (mindst 2 
dage), og der aflægges prøver.

- Forhandlercertifikat kræver det 
samme som sprøjtecertifikat. Der skal 
være mindst 1 medarbejder i butik-
kens åbningstid som kan rådgive 
kunderne. 

Kurset varer 74 timer (mindst 10 
dage), og der aflægges prøver. Certi-
fikatet skal autoriseres i Miljøstyrel-
sens Autorisationssystem til brug af 

Bekæmpelsesmidler (MAB) senest 
1.4.17.

Alle certifikater er gyldige 4 år, 
og herefter skal man på et opdate-
ringskursus der varer 1 dag.

Autorisation for køb
I juli 2016 kom der også krav om 
autorisation for at kunne købe pro-
fessionelle bekæmpelsesmidler. Bru-
gerne skal koble deres sprøjtecertifi-
kat til ejendommens CVR-nummer i 
Miljøstyrelsens IT-system. Først der-
efter kan man købe professionelle 
midler. Forhandleren skal kontrol-
lere, at man er autoriseret.

Eventuelt kan en medarbejders 
eller entreprenørs sprøjtecertifikat 
kobles til en ejendoms CVR-num-
mer.

Denne autorisation indfases 
over 4 år, og fra 1.7.2020 skal 
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 forhandleren kontrollere om kunden 
har autorisation. Indtil da er det 
frivilligt at autorisere sig i MAB, og 
den første autorisation er gratis.

Hvis man frem til 1.7.20 ønsker at 
købe og anvende sprøjtemidler uden 
at have en medarbejder der er auto-
riseret i MAB og uden selv at være 
autoriseret i MAB, så kan man un-
derskrive en tro- og loveerklæring. 
Den underskrives og opbevares, så 
den kan fremvises til kontrolmyn-
dighederne.

Høje gebyrer
Miljøstyrelsen hævede gebyrerne 
for godkendelse og revurdering af 
midler kraftigt pr. 1.1.17. De er ty-
pisk på 100.000 – 500.000 kr. – dog 
maks. 1,8 mio. kr. Godkendelse til 
minor use på ikke-spiselige afgrøder 
er 6.090 kr.

Resultatet er som forventet: 
Der kommer stort set ingen nye 
midler til ”små” afgrøder inden for 
skovbrug, gartneri og sjældne land-
brugsafgrøder – vi er henvist til at 
anvende midler godkendt til ”store” 
afgrøder. Derfor vil en række midler 
glide ud ved næste fornyelse.

Vejtransport
En bekendtgørelse om vejtransport 
af farligt gods omfatter også pesti-
cider. 

Hvis man kører med en registre-
ret traktor (nummerplade både 
foran og bagpå), varevogn, pickup 
eller andet registreret køretøj skal 
man overholde de såkaldte ADR-
regler. Det er ikke nødvendigt ved 
transport med en godkendt traktor 
(nummerplade kun foran) med vogn, 
eller på eller i marksprøjten.

Skal man følge ADR-reglerne skal 
føreren gennem et kursus. Inden 
for skovbrug og juletræer kan man 
normalt klare sig med ADR kapitel 
1.3-kursus (= ADR-medarbejderkur-
sus) på 3,5 time. Herefter må man 
transportere bestemte frimængder. 
Alle skovbrugets pesticider ligger 
i den såkaldte emballagegruppe III 
hvor frimængden er 1000 kg – og 
det burde kunne række.

Krydsoverensstemmelse
Der er tale om et meget omfattende 
regelsæt som i korte træk går ud på 
EU landbrugsstøtten kan nedsættes 
for hele ejendommen hvis der er 
overtrådt regler om miljø, klimaforan-
dring og god landbrugsmæssig stand 
for jord, folkesundhed, dyresundhed, 
plantesundhed og dyrevelfærd.
Der kan være fejl eller mangler i 

gødningsregnskaber, i beskyttelse af 
naturtyper i et Natura 2000 område, 
føring af sprøjtejournal, beskæring 
af buske og træer i fuglenes yngle-
sæson, anvendelse af pesticider osv. 
Især husdyrholdere har store pro-
blemer med at sætte sig ind i alle 
reglerne og overholde dem.

Det kan dog også gå den anden 
vej. For nylig er der ophævet regler 
om høgefælder, besiddelse af gyldigt 
sprøjtecertifikat, sikker opbevaring 
af bekæmpelsesmidler samt place-
ring af fylde- og vaskeplads.

Støtten nedsættes ikke hvis over-
trædelserne er af mindre alvorlig, 
omfattende og varig karakter, hvis 
de bringes til ophør under kontrol-
besøg samt afhjælpes senest 6 må-
neder efter kontrol.

Drikkevandsboringer
Vi skal lære et nyt begreb: Borings-
Nære BeskyttelsesOmråder – BNBO. 
Der er en ny lov på vej som indehol-
der forbud mod vaske- og fyldeplad-
ser nær BNBO. Det er ikke muligt 
at fastsætte en bestemt afstand fra 
vandboringen til vaskepladsen, fordi 
det afhænger af hvordan de vandfø-
rende lag i undergrunden forløber.
Loven træder formentlig i kraft i 
efteråret 2019. Den lokale vandforsy-
ning betaler godtgørelse til ejeren af 
vaskepladser der tages ud af brug. 

sf

Fra 1. juli 2020 skal en forhandler af pesticider kontrollere om man har 
 autorisation til at købe professionelle midler. Indtil da kan man nøjes med en 
tro- og loveerklæring.
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Luftbåren laserscanning
– et effektivt værktøj til måling af skovressourcer 
i det naturnære skovbrug?

Figur 1. Punktsky-profil fra Strøgårds Vang. Øverst ses en heterogen løvtræsbevoksning, der grænser op til en mere 
homogen nåletræsbevoksning. Dette illustrerer forskellen i fordelingen af laser-ekkoer i en varieret løvskov og en ens-
aldrende nåletræsbevoksning. Det fornemmes tydeligt, hvordan højdefordelingen af ekkoerne er langt mere homogen i 
nåletræsbevoksningen. Nederst ses et eksempel med bevoksninger af varierende højder.

Af Kristian Bjerreskov og Thomas 
Nord-Larsen, IGN, Københavns 

Universitet

Et nyt skovressourcekort 
baseret på luftbåren laser-
scanning har vist sig veleg-
net til at skønne den stå-
ende vedmasse lokalt. 

Kortet er mest sikkert i 
forstligt drevne skove. Deri-
mod undervurderer kortet 
vedmassen i en række na-
turlige løvskove med va-
riation i træarter og aldre, 
især urørte skove. 

Man bør derfor være var-
som, hvis kortet anvendes 
til planlægning i strukturelt 
varierede skove. 

Luftbåren laserscanning (ALS) an-
vendes i stadig højere grad til skov-
planlægning i vores nordiske nabo-

lande. ALS-teknologien er i stand 
til at foretage en 3D-scanning af et 
skovområde fra fly ved hjælp af ek-
koet fra udsendte laserimpulser. 

Resultatet af laserscanningen 
er den såkaldte punktsky (figur 
1). Data herfra kan sammen med 
bevoksningsregistreringer i felten 
danne grundlag for lokale skøn 
over blandt andet vedmasse og be-
voksningshøjde. Dette kan være en 
kosteffektiv måde at foretage skov-
opgørelser på. 

Et nyt skovressourcekort
IGN har offentliggjort et nyt kort 
over de danske skovressourcer, der 
viser skøn for blandt andet bevoks-
ningshøjde, vedmasse og biomasse 
(Nord-Larsen et al. 2017a, Nord-
Larsen et al. 2017b). Kortet er lavet 
på baggrund af en landsdækkende 
laserscanning foretaget i perioden 
2014/15 samt en række prøveflader 
målt i samme periode i forbindelse 
med Danmarks Skovstatistik. 

Ved hjælp af regressionsanalyse er 
der fundet sammenhænge mellem 

parametre fra laserscanningen og 
feltregistreringerne. Disse regres-
sionsmodeller anvendes i skovres-
sourcekortet til at skønne de før 
omtalte bevoksningstributter for 
et hvilket som helst skovbevokset 
areal i Danmark med en opløsning 
på 25 x 25 meter. 

Nøjagtigheden af kortets skøn er 
blandt andet blevet undersøgt på 
Frederiksdal Skovdistrikt. Det vur-
deres at usikkerheden er så lille, at 
kortet kan indgå i driftsplanlægnin-
gen (Nord-Larsen et al. 2017b). 

Langt de fleste bevoksninger, der 
indgår i undersøgelsen på Frederiks-
dal er dog – ligesom størstedelen af 
de danske skovbevoksninger – præ-
get af forstlig drift. De består af ens-
aldrende, homogene bevoksninger 
med en eller få træarter. 

Når skovene har en større struk-
turel variation i kronetaget, en ulige 
diameterfordeling samt en tæt un-
deretage er der risiko for, at de sta-
tistiske parametre, der udledes fra 
den aktuelle punktsky bliver mindre 
entydige. 

De undersøgelser, der ligger til 
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grund for skovressourcekortet, har 
vist, at resultaterne i løvskov er 
mindre nøjagtige end i nåleskov. 
Dette er på linje med andre studier 
hvor man ofte har set en større 
usikkerhed i skove der er ældre og 
mere varierede hvad angår træarter 
og -størrelser (Næsset 2002; Heurich 
og Thoma 2008; Means 2000). 

Mere varieret skov
I takt med at konverteringen til 
naturnær skovdrift skrider frem i 
statsskovenes i alt 110.000 ha og 
senest med aftalen om naturpakken, 
der udlægger nye 13.300 ha skov til 
biodiversitetsformål, må der forven-
tes en udvikling i retning af mere 
uensaldrende og naturlige bevoks-
ninger. En sådan udvikling kalder på 
effektive metoder til at foretage tak-
sation i heterogene bevoksninger.

Et bachelorprojekt fra Skovskolen 
har undersøgt i hvilken grad det nye 
skovressourcekort kan anvendes til 
planlægning i strukturelt varierede 
bevoksninger. 

Der er indsamlet oplysninger fra 
en række sjællandske løvskovsloka-
liteter. De er fordelt på driftsbetin-
gede bevoksninger præget af pluk-
hugst eller traditionel forstlig drift, 
samt en række urørte bevoksninger 
– bl.a. arealer ved Strødamreserva-
tet nord for Hillerød, Suserup skov 
ved Sorø og Rådmandshave ved 
Næstved (figur 2). 

Skøn over vedmassen fra skovres-
sourcekortet er her sammenlignet 
med prøveflademålinger i de enkelte 
bevoksninger i forbindelse med pro-
jektet ”Biologisk mangfoldighed i na-
turskov – en sammenligning mellem 
østdanske natur- og kulturskove” 
(Kepfer-Rojas et al. 2017). Projektet 
blev i oktober tildelt Løvenholm 
Fondens pris for bedste opgave. 

Resultater og diskussion
Skønnet fra bevoksningerne med 
almindelig drift viste ingen statistisk 
sikker afvigelse fra målingerne (Fi-
gur 3). Dette stemte overens med 
resultaterne fra Frederiksdal Skovdi-
strikt. Resultaterne for de få bevoks-
ninger med plukhugst var mindre 
entydige og i høj grad begrænset af 
for lidt data.

I de urørte bevoksninger viste det 
sig derimod, at kortet undervurde-
rer vedmassen. Dette kan have flere 
mulige årsager. 

Modellerne i skovressourcekor-

tet er bygget på en stor og varieret 
mængde prøvefladedata på tværs 
af hele landet. Dette betyder, at 
modellerne er bedre til at skønne 
vedmassen i de generelle tilfælde, 
hvor bevoksningen minder om gen-
nemsnittet. De mangler imidlertid 

træning i de marginale tilfælde, som 
for eksempel de urørte bevoksnin-
ger, der kun udgør 6 % af skovarea-
let (Nord-Larsen et al. 2017c). 

Vedmasseniveauet i de under-
søgte urørte bevoksninger er sam-
tidig over 400 m3/ha højere end 

Figur 3. Sammenhængen mellem den målte vedmasse (y-aksen) og den skøn-
nede vedmasse (x-aksen) for samtlige bevoksninger. De lodrette linjer angiver 
et 95% konfidensinterval på den målte vedmasse. Den diagonale linje angiver 
1:1 forholdet. 

Figur 2. Oversigtskort over de undersøgte lokaliteter. Fra nord: Arealer ved 
Strødam og Strøgårdsvang nord for Hillerød, Bredvig Mose ved Jægerspris, Fa-
rum Lillevang og Nørreskov ved Farum, Jonstrup Vang ved Værløse, Suserup 
skov og Næsbyholm Enemærke ved Sorø og Rådmandshave ved Næstved
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landsgennemsnittet på 211 m3/ha. 
Dette kan være medvirkende til at 
kortet undervurderer vedmassen i 
disse bevoksninger. 

For at modvirke denne afvigelse, 
foreslås det, at regressionsmodel-
lerne i skovressourcekortet trænes 
på prøvefladedata, der er stratifice-
ret (opdelt i grupper) efter drifts-
form eller vedmasseklasser. Dette 
vil medføre specifikke modeller med 
en højere præcision inden for et gi-
vent stratum.

Udviklingen af sådanne modeller 
vil dog kræve ekstra omkostninger, 
og de skulle retfærdiggøres af den 
nytte, en højere præcision vil bi-
drage med. 

Skønnet over vedmassen i den 
enkelte urørte bevoksning ligger dog 
i de fleste tilfælde indenfor usikker-
heden ved prøveflademålingerne. 
Grundet den store usikkerhed ved 
traditionelle taksationsmetoder i 
heterogene bevoksninger, vurderes 
skovressourcekortet derfor - trods 
den observerede undervurdering 
- at give et rimeligt skøn over ved-
massen.

Perspektiver for skovbruget
Anvendelse af skovressourcekortet 
til driftsplanlægning i naturnær 
skov begrænser sig til en overord-
net overvågning af vedmassen for at 
undgå en udhulning af ressourcen. 

Skal kortet anvendes i den kort-
sigtede planlægning, er det nødven-
digt med viden om bl.a. diameter-
fordelingen på driftsklasseniveau. 
Forskning har vist, at ALS-data kan 

bidrage med informationer om både 
træarts- og diameterfordelingen. 

Af forskellige årsager har me-
toderne dog i ringe grad slået 
igennem i det praktiske skovbrug. 
En undtagelse er Finland, hvor 
ALS-data i kombination med andre 
remote-sensing værktøjer benyt-
tes operationelt til at levere skøn 
over vedmassen for de enkelte arter 
(Maltamo og Packalen 2014). 

Punktsky-data fra Danmarks høj-
demodel (DHM) er offentligt tilgæn-
gelig hos kortforsyningen, og frem-
tidige laserscanninger er planlagt 
inden for 2-3 år. 

Der findes en række frit til-
gængelige programmer som QGIS 
(www.qgis.org), Fugroviewer (www.
fugro.com) og Fusion (forsys.cfr.
washington.edu/fusion/fusionlatest.
html), som gør det muligt at gen-
nemføre lignende beregninger som 
dem der indgår i Skovressourcekor-
tet.

Med stadig faldende priser på 
indhentning af data bør det være et 
spørgsmål om tid, før ALS-baserede 
planlægningsværktøjer vinder ind-
pas, også herhjemme.

Hillerød, Bredvig Mose ved Jæ-
gerspris, Farum Lillevang og Nør-
reskov ved Farum, Jonstrup Vang 
ved Værløse, Suserup skov og Næs-
byholm Enemærke ved Sorø og Råd-
mandshave ved Næstved
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Priser til træprodukter
På en stor messe for 
 byggebranchen blev 
der  uddelt fire priser til 
 miljøvenlige produkter. 

To af priserne tilfaldt 
 træprodukter: En spånplade 
egnet til gulvvarme og en 
trætrappe.

Yderligere fire træproduk-
ter var nominerede

Fredericia var i marts hjemsted for 
byggebranchens store messe, Byg-
geri ’18. Messen var arrangeret af 
Danske Byggecentre som uddelte 
fire priser til særligt miljøvenlige 
produkter. To af disse priser tilfaldt 
træprodukter.

Klimapris: Spånplade til 
gulve
Novopan spånpladefabrik på Djurs-
land (der indgår i Kronospan ApS 
koncernen) fik Byggeriets Klimapris 
for en spånplade, KLIMAgulv, som er 
egnet til gulvvarme. Det er en 25 mm 
sporet undergulvsplade med fræ-
sede spor til 20 mm varmeslanger til 
vandbaseret gulvvarme. 

Novopan Klimagulv er Svanemær-
ket ud fra den samlede klimabelast-
ning. Det er det eneste undergulv til 
gulvvarme i Skandinavien, der har 
opnået denne mærkning. 

Svanemærket stiller krav til kli-
mabelastningen i hele produktets 
livscyklus - lige fra råvare over 
produktion og brug til bortskaffelse 
og recirkulering. I Klimagulvet er 
mindst 70% af råvarerne genanvendt 
træffald. De resterende 30% er FSC- 
og PEFC-certificeret træ fra danske 
skove.

Ved at genanvende og viderefor-
ædle træaffald til nye gulvvarmepla-
der reduceres energiforbruget ved 
fremstillingen med 30%. Der bruges 
nemlig mindre energi til at tørre af-
faldstræ end frisk træ fra skoven. 

Træaffaldet er typisk tømmer fra 
nedrevne bygninger, paller, møb-
ler mv. som nedbrydes maskinelt. 
Affaldet indeholder ofte beslag, 
søm, skruer og glas som frasor-
teres så der kun indgår rent træ i 

 Klimagulvet. Metaldelene sendes i 
øvrigt til genanvendelse.

Novopans klimagulv  rummer 
varmefordelingsplader af 
 aluminium som giver en ensartet 
 varmefordeling. Det giver samtidig 
mulighed for en hurtig regulering, 
så solens gratisvarme kan udnyt-
tes. Samlet set kan varmeregningen 
nedsættes med omkring 5%, både i 
nybyggeri og ved renovering af æl-
dre huse.

Klimagulvet er fremtidssikret 
idet det opfylder de skærpede 
energikrav der vil gælde efter 2020. 
Gulvet er særligt egnet til lavtem-

peraturanlæg, såsom jordvarme og 
varmepumpesystemer i nye, tætte 
og højisolerede huse.

Gennem en årrække er energifor-
bruget til opvarmning af bygninger 
reduceret og dermed også CO2-
udslippet. Det betyder at byggema-
terialernes CO2-belastning fra vugge 
til grav får større betydning i det 
samlede klimaregnskab.

Gulvvarme vinder generelt frem 
i disse år fordi det er energibespa-
rende. Man kan anvende vand med 
en ret lav fremløbstemperatur fordi 
varmen afgives over en meget stor 
flade sammenlignet med en radiator. 

Novopan har fået Byggeriets Klimapris for deres Klimagulv som er meget 
velegnet til gulvvarme.

70% af råvaren til Novopans Klimagulv er genbrugstræ.
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Novopans Klimagulv er her anvendt i Aros Kunstmuseum. Klimagulvet bruges sammen med alu-
miniumsplader der fordeler varmen.

Desuden er der en ensartet varme-
fordeling i hele rummet, og det giver 
en god komfort og lavere energifor-
brug.

Set med en skovbrugers øjne er 
det lidt ærgerligt at der ikke bruges 
så meget skovtræ. På den anden 
side er der et godt argument for at 
bruge træ som råvare: Nemlig at træ 
med lethed kan bruges flere gange 
i forskellige produkter inden det til 
sidst bortskaffes ved forbrænding 
hvor man udnytter træets indhold af 
energi.

Andre nominerede
Der var 4 nominerede til Klima-
prisen. En af disse var BerryAlloc 
som fremstiller gulvplader af træ. 
Fabrikken har en certificeret ovn 
som hvert år afbrænder 5000 tons 
støv og spåner. Ovnen leverer al den 
varme der bruges i produktionen af 
plader, og overskydende varme an-
vendes i en børnehave og et ældre-
center i nærområdet.

Byggeriets Klimapris gives til en 
teknologi, der opfylder et eller flere 
af disse krav:

- Markant nedsættelse af CO2-
udslip ved anvendelse af produktet 
eller løsningen. 

- Markant nedsættelse af CO2-
udslip ved fremstillingen.

- Prisen kan også gives til 
virksomheder, der yder en klima-
indsats og/eller har iværksat en 
 klimastrategi.

Tidligere klimapris
For to år siden gik Klimaprisen til 
Troldtekt for deres Troldtekt wave - 
en tredimensionel lofts- eller vægbe-
klædning af træbeton. Der udledes 

ikke spildevand fra produktionen, 
elforbrug er baseret på vindenergi, 
og affald afleveres til HedeDanmark. 
Energien til opvarmning i produktio-
nen er baseret på træaffald, herun-
der affald fra produktionen.

Energipris: Trappe af træ
Byggeriets Energipris blev uddelt til 
Wood Step for Polar-Step og Polar 
Topkarm. Det er en topisoleret lofts-
trappe med toplem i tagrummet. 

Konstruktionen imødekommer 
de øgede tæthedskrav i BR2020. 
Løsningen er forberedt til en sam-
let isoleringstykkelse af loftet på i 
alt 550 mm, men kan forhøjes ved 
større isoleringstykkelser. Trappen 
er lavet af træ som er 100% PEFC 
certificeret. 

Andre nominerede
Der var 4 nominerede til denne pris, 
herunder Hvidbjerg Vinduet A/S 
med ZelaLUX®-vinduet. Det er la-
vet af træ indvendigt og aluminium 
udvendigt og med en kerne af en 
højisolerende fiberkomposit. Det kan 
leveres som plus-energi vindue, dvs. 
det giver mere varme til boligen end 
det afgiver. 

Byggeriets Energipris gives til 
energibesparende bygningsdele og 
komponenter, der opfylder et eller 
flere af disse krav:
- Energieffektive bygningskomponen-
ter og løsninger. 
- Markante energibesparelser ved 
anvendelse af produktet. 
- Minimering af energiforbrug i byg-
geprocessen.
- Benyttelse af alternativ/vedvarende 
energi ved fremstilling og/eller an-
vendelse af produktet.

Tidligere energipris
Blandt de tidligere vindere af energi-
prisen kan nævnes Rationel Vinduer 
i 2010. De havde udviklet et vindues-
koncept som tilfører boliger mere 
energi i fyringssæsonen, end der 
sættes til ud gennem vinduerne. Der 
er desuden udviklet en ny montage- 
og indbygningsløsning, der minime-
rer kuldebroer og varmetab omkring 
vinduet.

Miljøpris: Facade kan 
genanvendes
Byggeriets Miljøpris blev uddelt til 
Komproment som har udviklet fa-
cadeprodukter der kan adskilles og 
genanvendes. Med facaderne leveres 
en “sort boks” med materialeoplys-
ninger, således at materialerne kan 
genanvendes. 

Andre nominerede
Med ”træøjne” var det mest interes-
sante at fire af de i alt 15 nominerede 
omfattede træprodukter:

- Steico SE laver træisolering og 
er den første producent hvor hele 
sortimentet af træfiberisolering er 
certificeret af både FSC og PEFC. 
Samtidig er byggesystemet certifice-
ret i henhold til  passivhusinstituttets 
standarder.

Produktet kan genanvendes og/el-
ler bortskaffes som træ og træmate-
rialer. Produktet bidrager til et bedre 
indeklima og har desuden en meget 
høj varmelagringsevne, lav varme-
ledningsevne, sikrer en naturlig fug-
tighedsregulering og beskytter mod 
skader fra fugt. 
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- Superwood A/S laver en 25x50 mm 
afstandsliste (klemliste/skylleliste). 
Den er godkendt til brug under tag 
og eneste godkendte alternativ til 
alm. trykimprægneret træ. Det en-
kelte byggeri er mere miljøvenligt, og 
der skabes et bedre arbejdsmiljø på 
pladsen. 

Afstandslisten er ovntørret og 
vejer derfor væsentligt mindre end 
våde lister. Den har samme fugtind-
hold som spær/reglar og har ingen 
korroderende effekt på søm/skruer. 

Listen er FSC certificeret og gen-
nemimprægneret og derved beskyt-
tet effektivt mod svamp og råd i hele 
tværsnittet. Den må kappes/bear-
bejdes som almindeligt træ og kan 
kappes uden at blotlægge ubeskyttet 
træ! 

- Wallmann - MSK Scandinavia A/S 
& Frøslev Træ laver flere former for 
træbeskyttelse. 

OrganoWood ® Træbeskyttelse 01 
– Flamme- og rådbeskyttelse. I stedet 
for imprægnering med svampegifte 
bindes silicumstofferne til træfi-
brene. Det skaber en fysisk barriere 
mod rådsvamp og giver flammehæm-
mende egenskaber. 

OrganoWood ® Træbeskyttelse 
02 - Smuds- og vandafvisende. Det 
binder vandafvisende molekyler til 
træfibrenes overflade. Dette reduce-
rer vandindtrængningen og bevægel-
ser i træet, der mindsker dannelsen 
af sprækker, og dermed holder træet 
meget længere. 

OrganoWood ® 03 Trærens er et 
koncentreret rensemiddel, der kan 
anvendes til let eller grundig rengø-
ring af alle udendørs træoverflader. 

- Novopan Klimagulv fra Kronospan 
ApS var også nomineret til denne 
pris.

Byggeriets Miljøpris gives til bære-
dygtige produkter eller løsninger, der 
opfylder et eller flere af disse krav:
- Produkter, der kan genanvendes 
eller er produceret af genanvendt 
materiale. 
- Markant reduktion af miljøbelast-
ning ved produktion, anvendelse og 
bortskaffelse.
- Produkter, der bidrager til et bedre 
indeklima eller et bedre arbejds-
miljø.

Tidligere miljøpris
Byggeriets Miljøpris gik i 2010 til 
Troldtekt Akustik. Det er træuldspla-
der som har opnået PEFC-certifice-

ring og kan dokumentere bæredyg-
tig skovdrift, minimal miljøbelast-
ning ved produktion, anvendelse og 
bortskaffelse samt indeklimamærk-
ning. Alt dette bidrager til et bedre 
miljø i hele produktets livscyklus. 

Produktet kan genanvendes, og 
95 pct. af energien til produktionen 
kommer fra CO2-neutralt brændsel.

Særpris
Der blev desuden uddelt en særpris 
indenfor Byggeriets Miljøpris. Den 
gik til H+H Danmark for en montage-
lift til byggeriet som forbedrer både 
sikkerhed og arbejdsmiljø.

sf

Kilder:
www.byggerimessen.dk
Annonce fra Novopan
www.berryalloc.dk
www.woodstep.dk 
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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.

Byggeriets Energipris gik til Wood 
Step for loftstrappen Polar Step med 
høj isoleringsevne. Den kan kombi-
neres med Polar Topkarm som yderli-
gere forbedrer energiforbruget.

Jagt søges

Ken Thomsen, Vildtplejegruppen
2371 7376 · kenthomsen@dbmail.dk

Seriøse henvendelser

3-500.000 kr tilbydes for jagt på 
 Sjælland som bytte for en 10+ årig 

vildtpleje/jagt/reguleringsaftale
Ønskes: Større blandet jagt med 

 helårsbeboelse med plads til jagt-
grupper. Det kan være et gods eller 

større landejendom/herregård

 

171SKOVEN 4  2018



172

Hvor kom overfloden 
af dødt ved fra?

Af Esben Møller Madsen og   
Palle Madsen

Kommentar til artikel om 
dødt ved i skovene før 
1800.

Hugsten har sandsynligvis 
omfattet svagelige træer 
og dødt ved. Men har der 
også ligget meget dødt ved 
i skovene? 

 – Og i forlængelse 
af dette spørges: Hvor-

dan mon det var gået – 
med de tilbageværende 
 veterantræer og dødt ved 
i skovene – hvis ikke det 
 moderne skovbrug var 
 blevet indført?

Svaret med hensyn til 
dødt ved i datidens skove 
er at bønderne huggede 
træerne fra den dårlige 
ende. Og der var meget 
dårligt træ at tage af.

Bo Fritzbøger (BF) har i sidste 
nummer af SKOVEN forsøgt opgøre 
mængden af dødt ved i de danske 
skove før 1800. BF nævner indled-
ningsvist, at det ville have været 
ideelt med repræsentative data; og 
at de historiske data er temmelig 
vanskelige at tolke. 

Når BF siden konkluderer, indle-
der han da også klogelig med: ”Den 
ikke særligt præcise konklusion på 
det ovenstående må blive…..”. 

Det afholder ham dog ikke fra 
blot få linjer længere nede at kon-
kludere: ”Der var altså antagelig 
i almindelighed særdeles gode 

Ofte fremføres det, at det moderne skovbrug er den største trussel mod biodiversiteten i danske skove. Her ses et mar-
kant veterantræ i Holstenshuus’ skove på Sydfyn. Billedet viser tydeligt, at træet har rødderne tilbage i tiden før Fred-
skovsforordningen af 1805, hvor det har stået som enkelttræ i det skovryddede landskab. 
Som en del af det moderne skovbrug er der blevet passet på træet; og spørgsmålet – som sjældent stilles – er: Hvordan 
var det gået med veterantræerne, skovene og landskabet, hvis det moderne skovbrug IKKE var blevet indført for 200 år 
siden?
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DEBAT – DØDT VED
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 levevilkår for de forskelligartede ned-
bryderorganismer, der i dag trues af 
udryddelse”. Det kan man vel knapt 
karakterisere som en ”ikke særligt 
præcis konklusion”? 

Store træer og dødt ved var 
sjældne
Uoverensstemmelsen mellem ind-
hold og konklusion forstærkes af 
artiklen i øvrigt. Her fremfører 
BF det velkendte forhold, at der i 
perioden ”skete en voldsom – om 
end ikke kvantificerbar – reduktion 
af stående vedmasse fra midten af 
1600-tallet og hundrede år frem”. 

Antallet af store træer i perio-
den frem til Fredsskovforordningen 
i 1805 blev ikke alene reduceret, 
de blev til og med - BF ś ordvalg - 
sjældne; sidstnævnte dokumenteret 
ved et kraftigt fald i oldenproduk-
tionen. 

BF beskriver da også fx: 
 ”Mængden af dødt ved må imidlertid 
være reduceret i samme forbindelse, 
eftersom overskoven i sagens natur 
indeholdt flere veterantræer og træru-
iner end underskoven”. 

Og videre: ”Umiddelbart må vi 
altså gå ud fra, at der ikke var meget 
dødt ved tilbage i skovene (fordi det 
var udvist og fjernet som brænde)”. 

Alligevel finder BF anledning til 
at fremhæve med et eksempel fra 
Falster for perioden 1671-1684, at 
”…der må altså have været en sand 
overflod af dødt ved!”. Han skriver 
videre, at man ”år ud og år ind” ud-
viste døde træer og nedfaldsved. 

Samtidig beskriver han, hvordan 
udvisning af (høje) stød kunne ud-
gøre en betydelig del (20%) af den 
samlede hugst, og at der skete en 
import af tømmer. 

Usikre data
Med tanke på, hvor svært det var at 
bryde stød, og hvor dyr import af 
tømmer må have været, så må man 
ressourcemæssigt have været på 
hælene. 

I den situation spørger vi os 
selv: Hvordan kan udvisningsdata 
fra et enkelt område i sidste halv-
del af 1600-tallet og i et begrænset 
tidsrum (14 år!) tolkes derhen, at 
landets skove generelt indeholdt 
store mængder dødt ved helt op til 
1800-tallets begyndelse – dvs. i en 
periode på 100-150 år? 

Det er givetvis svært for en nu-
tidig velfærdsbevidsthed at sætte 

sig ind i, hvordan en nødlidende 
befolkning håndterede situationen. 
Men det er vel næppe urealistisk at 
forestille sig, at de har hugget træ-
erne ”fra den dårlige ende” – dvs. i 
takt med, at de på grund af alvor-
lige svaghedstegn blev tilgængelige 
for hugst? 

Om bønderne ligefrem har udøvet 
”aktiv dødshjælp” på træerne, kan 
vi ikke vide, men vi har svært ved 
at se os fri af denne mulighed i lyset 
af træmanglen.

Skovenes udseende  
før 1800
Men måske tolker vi den grundlæg-
gende beskrivelse af tilstanden i 
skovenen op mod 1800 forkert?

Vi forestiller os et bart landskab. 
96-98% af landet var uden egentligt 
skovdække, og de talrige læhegn og 
småplantninger, som landet i dag er 
rig på, fandtes ikke. De få procent 
skov, som var tilbage, var kun frag-
menter af skov. 

Eller rettere: Skovene bestod 
af spredte træer med begrænset 
foryngelse og en skovbund ”støvsu-
get” for grene, kviste og dødt ved. 
Udnyttelsen af ”pindebrænde” til 
de talløse komfurer i køkkenerne 
må have været et dræn af træ og 
biomasse, som vi i dag kan iagttage 
i udviklingslande? Og vi forestiller 
os, at i disse skove på hastigt tilba-
getog, stod de alvorligt svækkede 
træer først for hugst. 

Men disse forestillinger stemmer 
ikke med BF’s konklusion om en 
”sand overflod af dødt ved” og ”i 
almindelighed særdeles gode leve-
vilkår for de forskelligartede ned-
bryderorganismer”. 

Kan BF ikke forklare os, hvor vi 
tager fejl?

Svar fra Bo Fritzbøger
Esben Møller Madsen og 
Palle Madsen har fuldkommen ret i, 
at kildernes udsagn (og derfor også 
min artikel) om dødt ved er flerty-
dige. Veddet blev fjernet i stor stil, 
men det blev det så kontinuerligt, 
at der må have været relativt meget 
af det. 

En tilbagegang i absolutte tal må 
dog selvsagt have fulgt takten i træ-
ernes landskabelige tilbagegang gen-
nem især sidste del af 1700-tallet. 
Skovenes afgørende reduktion fandt 
jo nemlig først sted som led i de 
reformer, der fra 1780’erne banede 
vejen for målrettet drevne skove 

og dermed en gennem 1800-tallet 
 forøget træproduktion. 

Jeg ser derfor ingen grund til at 
retouchere mit generelle billede af 
1700-tallets skove som – med mo-
derne øjne – ganske miserable; dvs. 
med mange halv- og heldøde træer. 
Selv om samtidens beskrivelser af 
fuldstændig forarmede skovlandska-
ber utvivlsomt var præget af forfat-
ternes sociale herkomst og dertil 
knyttet fokus på overskoven. Mange 
bondedrevne underskove klarede 
sig antagelig fint (vi ved bare ikke 
ret meget om dem).

Eksemplet fra fjorten år på Fal-
ster er naturligvis blot det - et 
illustrativt eksempel. Talrige tilsva-
rende eksempler vil kunne findes, 
og de tegner efter min erfaring 
med udvisningsdokumenter fra 
16-1700-årene fra forskellige egne af 
landet det generelle billede. 

Så ja, min konklusion er netop, 
at bønderne (ganske som de skulle) 
huggede træerne ”fra den dårlige 
ende” - og at det vedblev at være en 
mulighed langt op mod 1800.
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Fund af sjældne biller
Resultat af atlasprojekt

Atlasprojektet Danmarks Biller er nu 
godt et år henne. Kortlægningen har 
betydet mere fokus på artsgruppen, 
og der indberettes flere billeobser-
vationer end tidligere. Der er des-
uden indberettet mange rødlistede 
arter.

Der blev sammenlagt indberettet 
24.450 observationer af biller i 2017 
fordelt på 2.080 arter. Der var i alt 
712 som indberettede biller i 2017.

Det var nogle af de de mest al-
mindelige arter der blev indberettet 
mest, nemlig Syvplettet Mariehøne 
(Coccinella septempunctata) med 
409 observationer, Præstebille 
 (Rhagonycha fulva) med 369 ob-
servationer, og Skovskarnbasse 
(Anoplotrupes stercorosus) med 282 
observationer. 

Af rødlistede arter blev der ind-
berettet hele 827 observationer 
fordelt på 123 arter. Glat Skarnbasse 
 (Trypocopris vernalis) (NT) var top-
scoreren med 113 observationer, 
efterfulgt af Bøghjort (Dorcus paral-
lelipipedus) (NT) med 91 observatio-
ner og markskarnbasse (Geotrupes 
spiniger) (NT) med 49 observatio-
ner. 

De rødlistede observationer for-
delte sig således efter kategori:
Forsvundet (RE): 4
Kritisk truet (CR): 18
Moderat truet (EN): 64

Sårbar (VU): 161
Næsten truet (NT): 580

Der fandtes tre arter i RE-kate-
gorien fordelt på 1 observation af 
Risgærdebarkløber (Philorhizus 
quadrisignatus), 1 observation af 
Sort Fløjlsløber (Chlaenius tristis) og 
2 observationer af Urskovshvepse-
buk (Plagionotus detritus).

Der er i projektet udviklet flere 
ting der hjælper i kortlægningen og 
med artsbestemmelserne:

Der er kommet over 150 artsbe-

skrivelser til med kendetegn og fæ-
nologi, og flere af de gamle beskri-
velser er opdateret.

Atlashjemmesiden giver en konti-
nuerlig opdateret oversigt over arter 
fundet i atlaskvadraterne. Læs mere 
om projektet på www.billeatlas.dk

Kilde:www.billeatlas.dk 25.3.18

Fryselagring i sneen
Køres ud med snescooter

Vi er i Danmark vant til at vi kan 
køre helt ud til kulturarealet med 
planterne.

Så nemt går det ikke i Nordsve-
rige. Der er kun få skovveje, og når 
tøbruddet sætter ind er mange veje 
vanskelige at køre på.

Derfor har Svenska Skogsplantor 
lanceret snögrottemodellen. Når man 
har fået planterne kører man dem 
ud til kulturarealet med snescooter 
og slæde. Snescooteren kan køre 
overalt om vinteren, også i moser 
og på søer. 

Når man er ved kulturarealet 
graver man et hul i sneen, gerne i 
skygge. Papkasserne sættes i højst 
to lag, der lægges granris, halm eller 

lignende over, og det hele dækkes 
med sne. Planterne kommer i forve-
jen fra fryselager, og de vil holde sig 
fint et godt stykke ud på foråret. 

Når plantesæsonen nærmer sig 
fjerner man sne og ris 5-10 dage før 
plantningen skal begynde. Kasserne 

sættes i skyggen i ét lag, og man 
laver 3-4 huller på 5 cm i kassen for 
at undgå mug. Når planterne er helt 
optøet kan kassen åbnes, og plant-
ningen kan begynde. 

Kilde:www.skogsplantor.se
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Marts 2018
Marts blev kold med en middel på 
0,3 gr. Det er 1,8 gr. under normalen 
for 1961-90 og 3,2 gr. under gennem-
snit af 2006-15 på 3,5 gr. Det er den 
koldeste marts siden 2013. Rekorden 
er fra 1941 med -3,5 gr. Sydjylland 
havde 0,9 gr. i snit, mens Nordjyl-
land var nede på -0,3 gr.

Den højeste temperatur blev 11,1 
gr. ved Billund 12.3. Ikke siden 1996 
har der været så lav højeste tem-
peratur i marts. Den laveste tempe-
ratur blev -12,9 d. 2.3 ved Abed på 
Lolland. Ikke siden 2013 har der væ-
ret en så lav temperatur i marts. 

Der blev 23,3 frostdøgn mod nor-
malt 15 døgn. Den 1.3 var et isdøgn, 
idet alle målestationer målte under 
0 gr. hele døgnet.

Der faldt 39 mm på landsplan. 
Det er 7 mm under normalen for 
1961-90 og 1 mm under middel af 
2006-15. Der var 7,2 døgn med sne-
dække (normal 4,6 døgn).

Der var 83 soltimer, og det er 27 
timer under normalen for 1961-90. 
Det var mindre blæsende end nor-
malt og vinden kom især fra nord-
øst.

Kilde:www.dmi.dk
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Periode Marts Februar

Målt Nor-
mal Målt

Temperatur, gr.

Middel 0,3 2,1 -0,7

Absolut minimum -12,9 -12,3 -10,6

Absolut maximum 11,1 14,0 6,6

Antal frostdøgn 23,3 15 23

Nedbør, mm

Nordjylland 30 44 24

Midt- og Vestjylland 30 51 28

Østjylland 34 46 30

Syd- og Sønderjylland 40 54 30

Fyn 46 41 26

V-, S-Sjælland, Lol-Fal 56 38 17

Kbh., Nordsjælland 55 39 12

Bornholm 60 39 36

Landsgennemsnit 39 46 25

Vindstyrke, m/s 

Middel 4,9 6,3 4,6

Højeste vindstød 28,8 33,9

Antal graddage 517 461 496

Antal soltimer 83 110 86
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Henvendelse til Ernst Riisgaard Pedersen, tlf. 27813184 eller peddersens@post.tele.dk

Forbedre skovens økonomi
Ved at aflægge langtømmer opnår skoven det 
højeste netto pr. ha.

Rold Skov Savværk indkøber langtømmer fra en 
midtdiameter på 16 cm.

Kontakt råtræchef 
Benno Laursen 40 11 70 39
bl@roldskov.dk
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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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