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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 

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

Efter generalforsamlingen

… er der frokost og ekskursion på Ravnholt Skovdistrikt. Forventet start 
ca. klokken 12. Tilmeldingsfristen til ekskursionen er overskredet.

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

Med venlig hilsen
DANSK SKOVFORENING

Niels Iuel Reventlow / Jan SøndergaardNiels Iuel Reventlow / Jan Søndergaard

Se mere på www.brdrhojrup.dk

Også godkendt til PEFC-skoveFølg os på Facebook & LinkedIn
Følg os på 
Facebook

RING
og få et

ufor-
pligtende tilbud

- allerede
i dag

Vi giver engod pris
for

dit træ!
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Regeringens energiudspil 
mangler en plan 
for biomassen

Regeringen har fremlagt deres energiudspil som oplæg 

til de kommende forhandlinger om energiforliget. For-

liget skal dække perioden 2020-2030. 

Udspillets hovedfokus er en markant øgning af el-

produktion fra vind og sol, samt en sænkning af el-afgiften 

for at fremme elektrificering, særligt af opvarmning. De 

hovedlinier er fornuftige.

Men udspillet mangler en langsigtet plan for udnyttel-

sen af biomassen i energiforsyningen.

Grøn gas kan erstatte fossil energi
Mere sol og vind i elforsyningen øger behovet for en 

backup-energikilde, der hurtigt og effektivt kan træde 

til, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner. Her vil 

det være fornuftigt at anvende grøn gas og udnytte de 

kæmpemæssige investeringer, der allerede er foretaget i 

naturgasnet, gaslagre og gasdrevne kraftvarmeværker. 

Samtidig er el ikke løsningen for hele transport-

området. Den tunge transport (fly, skibe og lastvogne 

på langfart) vil fortsat kræve flydende brændstof eller 

gas. Grøn gas baseret på miljørigtig biomasse er den 

langsigtede løsning i omstillingen fra fossile drivmidler 

til vedvarende drivmidler. Det tager udspillet desværre 

ikke stilling til.

Energiudspillet foreslår at sidestille biogas og termisk 

forgasning af biomasse. Et lille skridt i den rigtige ret-

ning i forhold til at vise, hvordan den grønne gas kan 

træde i stedet for afbrænding af biomassen. 

Men skal den nødvendige udvikling gennemføres, 

kræver det, at der er incitamenter, som kan få erhvervs-

livet til at investere i området. Her er regeringens ambi-

tioner helt utilstrækkelige.

Skovene er den oplagte producent
Dansk skovbrug står klar til at levere den biomasse, der 

er brug for både nu og i fremtiden. Bæredygtigt drevne 

skove kan på en og samme tid producere mere træ til 

energiformål og træprodukter, samtidig med at skovens 

stående lager af træ øges. Derved øges også skovenes 

lagring af atmosfærens CO2.

Desværre vil udspillet betyde at brugen af træbio-

masse i energiforsyningen vil blive udfaset i takt med at 

eksisterende varme- og kraftvarmeanlæg afskrives. Det 

betyder at efterspørgslen efter lokalt produceret flis vil 

falde i en periode, og skovejerne vil miste lysten til at 

investere ekstra i nye bevoksninger. 

Men for at skovene kan levere i fremtiden kræver det 

investeringer i de kommende år og en forventning om 

en løbende afsætningsmulighed. 

Udfases flisen i energiforsyningen hurtigere, end de 

nye afsætninger af flis til fx grøn gas starter op, vil det 

resultere i svigtende investeringer. På grund af skovbru-

gets lange produktionstid vil det føre til mangel på træ-

biomasse, netop når vi får mest brug for den.

Ønsker til det kommende forlig 
Derfor håber vi at energiforligt kommer til at vise kon-

turen af fremtidens sammenhængende energisystem. 

Ellers kommer der ikke de investeringer, der skal til, for 

at Danmark kan blive fossilfri i 2050.

Niels Reventlow / Jan Søndergaard

Flis fra skovene kan levere nødvendig energi når vinden 

ikke blæser og solen ikke skinner. Men det har regeringen 

ikke en plan for.



Skovene ved Silkeborg 
skal levere et større parti 
douglasgran i store dimen-
sioner

De største stammer skal 
være 74 cm under bark i 14 
meters højde.

Træet skal bruges på Ny-
borg Slot.

Skovene omkring Silkeborg rum-
mer nogle af de bedste lokaliteter 
for dyrkning af nåletræ. Mange 
steder står der meget store træer 
af douglasgran, nobilis, sitka, ædel-
gran osv.

I april har man skovet en række 
douglasgraner på 120 år og med en 
højde af 40-45 m. De er blandt de 
største træer der kan produceres 
i de danske skove. 120 år er me-
get for et nåletræ – men det er jo 
ikke mere end omdriftsalderen for 
mange bøgetræer. 

Så markante træer bør også 
anvendes til et markant bygnings-
værk. I dette tilfælde anvendes de i 
en tilbygning til en af de vigtigste 
bygninger fra middelalderen – en 
sidefløj til Nyborg Slot. Se nærmere 
i næste artikel.

Douglas i bøg
De fleste af de store douglasgraner 
kommer fra Sønderskoven. Et stærkt 
kuperet område med meget varieret 
jordbund, stejle skrænter og fugtige 
lavninger.

Sønderskoven rummer en stor 
bevoksning med en blanding af 
douglas og bøg. Bøgene stammer 
fra 1893-1896, og douglaserne er i 
driftsplanen noteret med en alder 
på 120 år. 

Der er formentlig tale om en selv-
foryngelse eller kultur af bøg som 

ikke er slået an, især på de højere 
partier. Så har man fyldt hullerne ud 
med douglas. Der er skabt et meget 
smukt skovbillede med blanding af 

løv og nål, og de store douglas er me-
get synlige inden bøgenes løvspring. 

En af douglasgranerne er forment-
lig Danmarks (og dermed Nordens) 
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Store douglas 
fra Silkeborg til Nyborg

De store douglas står spredt i blanding med bøg og andre løvtræer.



højeste træ. Træet er ifølge distrik-
tet 53,5 meter højt. Til sammenlig-
ning er Rundetårn bare 41,5 meter 
højt.

Som led i opfyldelsen af Natur-
pakken skal der udlægges 13.300 ha 
urørt skov eller anden biodiversi-
tetsskov i statens skove (se Skoven 
2/18). En af de urørte skove bliver 
omkring 1/4 af Sønderskoven, bl.a. 
den omtalte bevoksning. I de kom-
mende urørte skove vil man bevare 
monumentale nåletræer, fordi de er 
et særkende for Silkeborgskovene.

Udlægningen af urørt skov skal 
være gennemført senest i 2026. I en 
overgangsperiode indtil da vil man i 
de udpegede bevoksninger foretage 
en hugst af økonomisk værdifulde 
træer – og efterlade biologisk værdi-
fulde træer. 

Det sker dels for at finansiere 
omlægningen af skovdriften, dels for 
at skabe mere plads til de hjemme-

hørende arter. Danmarks højeste 
træ bliver selvfølgelig stående.

Træerne er fældet med motorsav, 
da de er for store til at skovnings-
maskinerne kan håndtere dem. Et 
træ på 45 meters højde vejer om-
kring 35 tons.

En stor ordre
Der skal i alt leveres 49 douglasgraner 
til Nyborg Slot.

Der skal bruges 36 træer som hol-
der mindst 74 cm i top på længder 
fra 8,5 m til 14 m inkl. overmål. De 
skal opskæres til heltømmer med si-
delængde 65 cm som bliver til halv-
tømmer på 30 x 65 cm efter tørring.

Af disse 36 træer leverer Natur-
styrelsen Søhøjlandet 30 stk (18 fra 
Sønderskoven og 12 fra Vestersko-
ven, bl.a. fra det område ud mod 
Almind Sø som blev besøgt under 
Skovforeningens ekskursion for 
nogle år siden). Desuden leverer 

183SKOVEN 5  2018

Douglasgranerne blev fældet med motorsav, fordi man ikke råder over skovningsmaskiner der kan håndtere så store 
træer.

Landets højeste træ.



ANVENDELSE AF TRÆ

Naturstyrelsen Himmerland i Rold 
Skov 6 stk.

Derudover skal der leveres 13 
træer som skal være 3,6 meter, li-
geligt fordelt på de to enheder. De 
skal skæres op til halvtømmer på 
30 x 55 cm. Træet skal være ”i prin-
cippet splintfrit” da tømmeret skal 
anvendes til søjlekonstruktioner der 
vil være delvist eksponeret mod 
vejrliget. 

Alt træet skal være uden skader, 
fri for råd og insektangreb. Det skal 
være ”absolut skarpkantet” og over-
holde mindst styrkeklasse C24. Det 
skal lufttørre i mindst 1½ år.

Udvisning
Det er sin sag at udvise træerne, for 
kravet er jo en bestemt topdiameter 
i 14 meters højde. Man kan gå ud fra 
en måling af diameter i brysthøjde, 
men det er svært at skønne træer-
nes afsmalning.

Skovfoged Thorbjørn Nørgaard 
udviste derfor træerne med stor 
hjælp fra erfarne skovarbejdere som 
næsten på øjemål kan vurdere om 
diameteren holder de 74 cm i toppen.

Stammerne bliver skåret op og 
tørret på Grønagergård Savværk ved 
Gjern.

sf

Douglasbevoksningen

De bevoksninger som har leveret de fleste 

af stammerne ligger i Silkeborg Sønder-

skov, lige øst for Kongestolen. 

Man finder bevoksningen ved at køre 

væk fra vej 52, Silkeborg-Horsens, i Vir-

klund. Midt i byen køres mod øst ad Para-

disvejen. Efter et par km passeres en stor 

rasteplads, Rødebæk, og kort efter ses på 

venstre hånd en stor bøgebevoksning med 

spredte douglas. 

Man kan køre til venstre ad Svejbækvej 

og stoppe ved den første skovvej på ven-

stre hånd. Et skilt viser vej til Kongesto-

len. På vejen passeres mange af de store 

douglasgraner, bl.a. Danmarks højeste træ 

der står godt 10 m fra vejen på venstre 

hånd. Kongestolen er en lille høj med en 

flot udsigt over Slåensø.
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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.

 råtræ
40 11 70 39

Efter fældningen kan man hvile sig op ad stammen.
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Nyborg Slot stammer til-
bage fra 1100-tallet og har 
spillet en markant rolle i 
Danmarkshistorien.

Det meste af slottet er 
revet ned, men det udvides 
nu med en ny sidefløj der 
skal formidle stedets histo-
rie. 

De store douglasgraner 
anvendes til søjler og bjæl-
ker og bliver et markant 
element i den nye bygning.

De første dele af Nyborg Slot blev 
opført omkring 1170. Slottet er si-
den udvidet og ombygget gentagne 
gange i de næste fire hundrede år, 
og der blev opført mange mindre 
bygninger inden for slottet. 

Det var på højden et komplet fire-
fløjet anlæg, omgivet af en ringmur 
og med et højt vagttårn, som gjorde 
det muligt at bevogte skibstrafik-
ken i Storebælt. Nyborg by voksede 
efterhånden frem i tilknytning til 
slottet.

Nyborg Slot var fra 1200-tallet 
til 1500-tallet et vigtigt centrum for 
kongemagten. Slottet lå praktisk 
midt i landet og ved vandet. Det 
blev derfor benyttet som mødested 
for de såkaldte Danehoffer, hvor 
man afgjorde domsforhandlinger, 
udenrigspolitik og stridigheder om 
kronens rettigheder.

Her underskrev Erik Klipping 
i 1282 sin håndfæstning, landets 
første forfatning, og her blev marsk 
Stig Andersen i 1287 dømt fredløs 
for mordet på Erik Klipping. Det var 
også på Nyborg Slot, at Margrethe 
1.’s søn Oluf underskrev den aftale, 
der gjorde ham til konge af Norge, 
og dermed skabte fundamentet til 
Kalmarunionen. Det sidste Danehof 
i Nyborg blev afholdt i 1413.

I 1560’erne skiftede kongen fokus 
til Nordsjælland og investerede i 

Kronborg og Frederiksborg. Samti-
dig blev København fast sæde for 
kongen, administrationen og flåden.

Under svenskekrigene i 1650’erne 
blev Nyborg Slot indtaget af sven-
skerne. Alt af værdi blev bragt til 
Sverige, og inventaret blev fyret op 
i ovnene i løbet af vinteren. Man 
kender i dag ikke inventar der op-
rindelig har stået på slottet.

Slottet i dag
Slottet blev i 1670 overdraget til 
militæret som løbende tilpassede 
bygningerne til nye behov. Det me-
ste af slottet og de øvrige bygninger 
forsvandt med tiden, og i dag findes 
kun en af de fire fløje – kaldet Kon-
gefløjen – samt et vagttårn. 

Grundlæggende fremstår slot-
tet som på Christian 3.s tid, og det 
rummer inventar der stammer fra 
forskellige herregårde. Kongefløjen 
rummer tre riddersale, der hver 
for sig repræsenterer en afgørende 
epoke i Danmarkshistorien. 

I Danehofsalen mødtes det 
danske parlament, i Margrethes 

riddersal mødtes hoffet fra Kalmar-
unionen, og Christian 3.s riddersal 
repræsenterer koncentrationen af 
magten til Østfyn med Nyborg som 
rigets første hovedstad indtil 1560. 

Slottet er i dag et kulturhistorisk 
museum under navnet Nyborg Slot. 
Det ejes af Styrelsen for Slotte og 
Kulturejendomme under Kultur-
ministeriet og blev i 2009 en del af 
Østfyns Museer. 

Museet består af Nyborg Slot 
hvor der er udstillet forskellige hi-
storiske genstande. På borgterrænet 
afholdes hvert år middelaldermarke-
det Danehof og Nordiske Kampdage. 

Restaurering og udvidelse
Der er nu lavet et ambitiøst projekt 
med en række elementer. Der skal 
opføres en helt ny udstillingsfløj, og 
det er her tømmeret af douglasgran 
skal bruges i de bærende konstruk-
tioner. Den nye fløj er tegnet af 
Cubo Arkitekter og JaJa Architects.

Valget af douglasgran er et kom-
promis mellem arkitekternes ønsker, 
ingeniørernes beregninger og den 
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Stort tømmer til Nyborg Slot

Til højre ses Vagttårnet og Kongefløjen, til venstre den nye sidefløj.
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tid der er til rådighed. Man kunne 
have valgt egetræ som blev brugt i 
det oprindelige slot. Men træ i den 
ønskede dimension skal tørre i op 
mod otte år, mens douglasgranerne 
kun kræver halvandet år. 

Det spiller også ind at 
douglastømmeret skal anvendes i 
den nye bygning og ikke i det op-
rindelige slot. Desuden anvendes 
douglas på en anden måde end i 
Kongefløjen fordi det vil fremstå 
synligt. Dermed bliver det også in-
teressant for skovbruget fordi det 
bliver et udstillingsvindue for hvad 
de danske skove kan producere. 

Andre dele af projektet består af 
restaurering af den oprindelige Kon-
gefløj, idet de bærende konstruktio-
ner af egetræ er angrebet af råd og 
svamp. Der skal laves en ringmur, 
en ny broforbindelse til slottet og en 
forhøjelse af Vagttårnet til 22 meter, 
hvorfra der bliver udsigt over by og 
Storebælt. 

Projektet skal formidle slottets, 
fæstningens og torvets historiske 
betydning ved at bygge nyt og hi-
storisk sammen til en helhed, der 
styrker forståelsen af de tre elemen-
ter. Det er ikke formålet at føre slot-
tet tilbage til en given idealtilstand. 
Man vil gøre stedet forståeligt som 
slot og borg og forklare stedets op-
rindelige sammenhæng og idé.

Restaureringen og udvidelsen 
af slottet er budgetteret til 301 
mio. kroner. Det er finansieret af 
Slots- og Kulturstyrelsen (45 mio. 
kr.), Nyborg Kommune (40 mio. kr.), 
Realdania (108 mio. kr.), A. P. Møl-

ler Fonden (108 mio. kr.) og Østfyns 
Museer. 

Hertil kommer et formidlingspro-
jekt på 50 mio. kr. Slottet forventes 
i sin nye skikkelse at stå færdigt i 
2020.

sf

Kilder til de to artikler om douglas til 

Nyborg Slot

www.nst.dk 23.3.18

www.nst.dk Søhøjlandet, 15.3.18

www.nyborgslot.dk 

www.danmarksrigeshjerte.dk

http://slotsprojektet.nyborg.dk/da 

www.cubo.dk 

Skovfoged Thorbjørn Nørgaard, personlig 

meddelelse

Kulturministeriets beskrivelse af 

douglastømmer inkl. leveringsliste

Illustrationer i artiklerne

Fotos fra skoven: Thorbjørn Nørgaard og 

Søren Fodgaard

Tegninger af ny fløj: Cubo Arkitekter og 

JAJA Architects
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Facaden bliver beklædt med træ.

Trapperummet i sidefløjen, hvor douglastømmeret er synligt.

Skænkestuen i sidefløjen.



Af afdelingsleder Tanja Blindbæk 
Olsen, Dansk Skovforening

Medlemmerne er generelt 
godt tilfredse med Dansk 
Skovforening og det ar-
bejde der leveres, men øn-
sker mere information og 
større synlighed.

Det er nogle af hoved-
konklusionerne fra den 
medlemsundersøgelse vi 
gennemførte sidste år i for-
bindelse med starten af be-
styrelsens strategiarbejde.

Dansk Skovforening gennemførte i 
sommeren/efteråret 2017 en med-
lemsundersøgelse for at undersøge, 
hvad der skal til for at vende tilba-
gegangen i medlemstal og sikre flere 
og måske mere tilfredse medlemmer.

Der blev gennemført en spørge-
skemaundersøgelse blandt med-
lemmerne samt interviews med en 
række skovejere der er udmeldt af 
foreningen. Efterfølgende blev re-
sultaterne præsenteret og drøftet 
på møder i skovkredsene for at give 
mulighed for uddybning. 

I denne artikel præsenteres kort 
resultatet fra den samlede under-
søgelse, som bestyrelsen har taget 
med i deres strategiarbejde. 

Resultatet 
Resultatet kan kort opsummeres 
som:
•  Overordnet set god tilfredshed 

med Dansk Skovforening
•  Alle de områder der arbejdes 

med har betydning for medlem-
merne

•  Svært for medlemmerne at pege 
på hvor der kan nedprioriteres

•  Bladet Skoven er den mest hyp-
pige informationskanal, efterfulgt 
af nyhedsmail.

Gennem særligt de åbne svar kom 
det til udtryk at medlemmerne har 
ønsker om:

•  At det politiske arbejde priorite-
res højt og at der er mere synlig-
heden omkring det

•  Generelt bedre information/kom-
munikation

•  En skarpere kant til de grønne 
organisationer.

•  En sidestilling med de store 
skove (de mindre skove)
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Hvad siger medlemmerne 

om Dansk Skovforening?

Medlemsundersøgelsen blev præsenteret på skovkredsmøder over hele landet, 
her fra Sjælland.

Hvorfor er du medlem af Dansk Skovforening? Fire svarmuligheder kunne vur-
deres på en skala fra 1 (ingen betydning) til 4 (stor betydning).



•  Mere fagligt/interessebaserede 
netværk, temadage eller ERFA-
grupper

•  At bestyrelsen bør overveje sam-
menlægning eller øget samar-
bejde med andre foreninger eller 
organisationer

De tre grafer viser et udvalg af 
spørgsmålene. Svarene på de en-
kelte spørgsmål og de mange kom-
mentarer kan ses i sin helhed på 
vores hjemmeside.

Anbefalinger fra udmeldte
Rundspørgen blandt de udmeldte 
viste at årsagen ikke var utilfreds-
hed med det politiske arbejde. Til 
gengæld savnede nogle bedre tilba-
gemeldinger og mere nærhed til det 
praktiske skovbrug. Anbefalingerne 
fra udmeldte ejendomme kan op-
summeres således: 

Politik: 
•  Følge op og melde tilbage
•  Skarphed og målrettethed
•  Synlighed

Mere nærhed til det praktiske skov-
brug
•  Ud og besøge bedrifterne
•  Samle til faglige arrangementer fx 

i mindre, målrettede grupper

Skovkredsmøderne 
Svarene på spørgeskemaet og stik-
prøven blandt udmeldte kan ikke 
ses som et udtryk for resultatet af 
en systematisk udvalgt stikprøve, 
men som et udtryk for svar fra de 
aktive medlemmer. Derfor var det 
vigtigt at drøfte resultaterne og de tendenser vi så med en bredere 

medlemsskare i skovkredsene. 
Der var gode diskussioner på de 

fem skovkredsmøder. De medførte 
følgende supplerende input til be-
styrelsen på fire vigtige områder:

Politisk arbejde og synlighed:
•  Bedre information om resulta-

terne, men også om det løbende 
arbejde

•  Gerne mere proaktive (kræver 
dog øgede ressourcer)

•  Muligheden for produktionen i 
skoven - pas på de gode vilkår 
skovbruget har

En skarpere kant til de grønne orga-
nisationer:
•  En skarpere kant kan være vigtig 

for at trænge igennem, men vælg 
enkeltsager og husk fagligheden

Netværk:
•  Særligt gerne netværk der kan 

tiltrække og holde på de yngre 
skovejere

•  Gerne mere fagligt baserede net-
værk

Sammenlægning /øget samarbejde:
•  Samarbejde er vigtigere end sam-

menlægning
•  Vigtigt at bevare en organisation, 

der arbejder for skovbruget alene

Strategi 2022
Resultatet af undersøgelsen har 
været et værdifuldt grundlag for 
udarbejdelse af den nye strategi for 
Dansk Skovforening. Den nye stra-
tegi gælder frem til 2022. 

Resultaterne præsenteres i løbet 
af maj måned. På generalforsamlin-
gen den 30. maj 2018 på Tøystrup 
vil vi fortælle om de særlige priori-
teringer for det kommende år.
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Vurdering af Skovforeningens varetagelse af politiske forhold. Fem emner blev 
vurderet på en skala fra 1 (ingen betydning / utilfreds) til 4 (stor betydning / 
meget tilfreds). Graden af tilfredshed er angivet med rødt, graden af betydning 
er angivet med blåt.

Om undersøgelsen:
Blev sendt til alle medlemmer. 
Over 200 medlemmer (26%) sva-
rede på spørgeskemaet. Herud-
over blev 20 tidligere medlemmer 
interviewet.

Undersøgelsen bestod af en 
række spørgsmål der typisk 
skulle besvares i en række kate-
gorier ud fra hvor stor betydning 
området har og/eller hvor tilfreds 
medlemmet er. Derudover var der 
en række åbne spørgsmål.

Resultatet blev præsenteret og 
drøftet på fem skovkredsmøder, 
hvor der var en god deltagelse.

Hvor tilfreds er du overordnet set med Skovforeningen? Graden af tilfredshed er 
opdelt i fire arealgrupper fra over 200 ha (violet) til under 10 ha (lyseblå).



Året skovbrugskonference 
havde træproduktion som 
tema.

Skovskolen afholdt i 2016 og 2017 en 
Udviklingskonference om foråret. 
Temaerne var hhv. dækrodsplanter 
(se Skoven 4/16), og flis (se Skoven 
5/17 og 6-7/17). I år var navnet ændret 
til Skovbrugskonference, og temaet 
var træproduktion. 

Baggrunden for konferencen er 
at mange i flere årtier har ment, at 
træproduktion er en relativ ligegyl-
dig sag. Det er til og med hævdet, at 
”det vigtigste i skoven er det, som 
er mellem træerne”.

Verdens træforbrug forventes tre-
doblet frem til 2050, og omstillingen 
til bioøkonomi er i fuld gang. Uanset 
prognosernes usikkerhed kan der 
ikke være tvivl om, at skovene i 
fremtiden skal producere mere træ. 
I den sammenhæng spiller skov-
dyrkningen en central rolle.

Ned i et sort hul
- I de sidste par år er der kommet 
bedre priser på mange ting, herun-
der træ, sagde Esben Møller Madsen 
som har været med til at arrangere 
konferencen sammen med Palle 
Madsen og Kirsten Carlsen fra Skov-
skolen. 

- Mange har spurgt om de gode 
priser blot er en let brise som pas-
serer. Eller kan det bære igennem?

- Træproduktion er ikke noget 
man kan gå ind i eller ud af. Man 
kan ikke lægge skoven i mølpose i 
en årrække. Det vil medføre ringere 
kvalitet og længere omdrift og der-
med dårligere økonomi. Derfor skal 
vi motivere ejerne til at investere i 
kulturanlæg og –vedligeholdelse. 

- Når det gælder træproduktion, 
har der i dansk skovbrug været en 
lang tradition for erfaringsopsam-
ling og vidensdeling. Det er yderst 
vigtigt, at den viden og erfaring, 

som findes, ikke går tabt, men gi-
ves videre. Og det er mindst lige så 
vigtigt, at vores viden også videre-
udvikles.

Gå ind i debatten
Som afslutning opsummerede Esben 
Møller Madsen nogle af resultaterne:

- Vi er alle enige om at vi er gode 
til skovdrift og har styr på det. Men 
vi skal også forklare andre det – 
både ejere og omverden. 

- Vi har snakket os ned i et sort 
hul. Skovbruget har ytret sig ret 
lidt i debatten om fx biodiversitet 
og naturhensyn. Vi skal tværtimod 
svare igen, men på en sådan måde 
at vi får accept af vores synspunkter 
og handlinger.

- Vi skal forklare omgivelserne 
hvad vi kan, supplerede Palle Mad-
sen. Det er ikke nok at vi har et 
godt produkt, men vi skal også være 
bedre til at præsentere det godt.

sf

På de følgende sider omtales nogle af 
foredragene på konferencen. De sli-

des der blev vist kan findes på www.
ign.ku.dk  > Efteruddannelse & kurser 
> Kurser og konferencer > Afholdte 
konferencer
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Har vi glemt at dyrke skovene?

Skovbrugskonferencen om træproduktion på Vejlbohus i Silkeborg havde trukket 
117 deltagere fra hele landet.
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Forbruget af træ stiger 
mere end udbuddet på glo-
balt plan. 

En af løsningerne er inten-
sivt dyrkede skove og plan-
tager på dele af arealet. Og 
det er en løsning som også 
bakkes op af nogle grønne 
organisationer.

Anvendes træet og bio-
massen klogt, er skovbruget 
måske vores stærkeste kort 
for et bæredygtigt samfund.

Konferencen havde som tema ”Har 
vi glemt at dyrke skovene”. Derfor 
startede professor Palle Madsen, 
Skovskolen, med at besvare spørgs-
målet hvorfor skal vi overhovedet 
dyrke skovene?

- Det enkle svar er, at der er 
behov for træet, sagde Palle Mad-
sen som viste en prognose der er 
udarbejdet i forbindelse med et EU-
projekt i 2010 (fig. 1). 

- På EU-plan og på globalt plan 
stiger efterspørgslen støt. Det er 
lidt sværere at bedømme udbuddet 
fordi det afhænger af forudsætnin-
gerne. I figuren er vist tre scenarier 
for EU, men uanset hvad man vælger 
vil de to kurver krydse hinanden 
senest omkring 2030. 

- Derfor giver det god mening for 
dansk skovbrug at øge udbuddet 
af træ på længere sigt. Det var et 
emne vi undersøgte i et projekt med 
deltagere fra alle lande omkring 
Østersøen, ENERWOODS projektet 
(se mere på www.enerwoods.dk). 

Muligheder for at øge 
tilvæksten
- Projektet pegede på en række 
muligheder for at øge tilvæksten på 

bestandsniveau inden for 50-100 år i 
de deltagende lande:

• Ændret træartsvalg: + 25–50%. 
•  Klimaændringer: + 30%  

(især længere nordpå).
•  Gødskning på de ringeste loka-

liteter i de boreale skove: + 30% 
(mest i de andre nordiske lande).

•  Forædling: + 8-50 % (afhænger 
meget af træarten).

•  Forøgelse af skovarealet: + 2 mio. 
ha / + 3% af arealet (det har pri-
mært betydning i Danmark).

•  Indførelse af højproduktive be-
voksningstyper med hjælpetræer, 
fx lærk eller poppel sammen med 
bøg eller douglas: + 100% eller mere 
i foryngelses- og ungskovfasen 
(de første 25 år). 

- Her skal man lige huske at der 
store variationer mellem resultaterne 
afhængigt af træart og lokalitet.

- I skovbruget ved vi godt hvor-
dan man kan øge produktionen. 

Men beslutningstagerne ved ikke at 
det er muligt, og det tager tid at for-
midle det budskab. 

- Der er også nogle af forslagene 
som vil møde politisk modstand i 
nogle lande. I Norge og Finland er 
det vanskeligt grænsende til det 
umulige at indføre højproduktive 
arter fra udlandet. Sverige er mere 
åben, men der sker ikke ret meget 
på området, bortset fra contorta i 
Nordsverige.

Plantager kan være løsning
Man skulle forvente at de grønne or-
ganisationer ville være mod en for-
øgelse af tilvæksten og dermed den 
fremtidige hugst, men det er faktisk 
ikke altid tilfældet. 

- På globalt plan har WWF i de-
res rapport ”Living Forests Report” 
anslået, at hugsten vil øges med 3-4 
gange pr. 2050 – og spørger: ”Hvor 
skal alt dette træ komme fra?”. 

Udgangspunktet i rapporten var 
den af FAO anslåede årlige hugst i 
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Der er behov for
mere træ

Fig. 1. Prognose for EU-efterspørgsel efter træprodukter (stiplede linjer, to 
scenarier) og potentielt udbud (optrukne linjer, tre scenarier).
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2010 på 3,4 mia. m3 stigende til 11-14 
mia. m3 om året i 2050. De konklu-
derede:

”Det stigende marked for træ kan 
motivere til god forvaltning der be-
skytter skovene – eller det kan øde-
lægge netop de steder hvor træer 
vokser, herunder mange af WWF’s 
prioriterede områder.”

- WWF er i sin rapport positiv 
over for at bruge træ til mange for-
skellige produkter. De peger på at 
en af løsningerne er at øge arealet 
med intensivt drevne ”planted fore-
sts”. ”Plantede skove” er den kate-
gori som størstedelen af det danske 
skovareal og fx halvdelen af det 
svenske produktive skovareal falder 
indenfor i FAO statistikkerne. Plan-
tager udgør globalt en væsentlig det 
af, men ikke al ”plantet skov”. 

- Når produktionen øges på dele 
af skovarealet, skabes der mulighe-
der for andre funktioner og for at 
opfylde andre behov på andre dele 
af skovarealet. Dertil kommer mu-
lige og direkte synergier mellem de 
forskellige målsætninger mellem det 
produktive skovareal og de andre 
skovarealer. 

Fig. 2 viser hvor store arealer der 
er skal til i de enkelte verdensdele, 
hvis det øgede behov for træ skal 
tilfredsstilles frem mod 2050.

- WWF peger på de store fordele 
ved en bæredygtig, langsigtet for-
valtning af skovene. Som eksempel 
sammenlignes Sverige og Rusland. 
Sveriges skovareal er kun 3% af 
Ruslands, men Sveriges hugst er 
omkring 80 mio. m3 om året mod 
Ruslands 200 mio. m3. 

- Sveriges skovdrift er bæredygtig 
og langt højere end Ruslands i for-
hold til skovarealet. Derimod mister 
Rusland hvert år store arealer med 
oprindelig skov, og genplantning er 
mange steder mangelfuld eller fra-
værende. 

- Dansk skovbrug kan godt være 
med her, for vores hugst pr. ha er 
langt over gennemsnittet på ver-
densplan, men vi udnytter stadig 
kun ca. 2/3 af tilvæksten.

Opdeling af landskabet
- Store skovarealer rundt om i ver-
den er ryddet og yder kun lidt eller 
ingenting. Her er der muligheder for 
både at producere træ og beskytte 
naturværdier. 

- Fig. 3 viser et landskab i Brasi-
lien efter skovrydning og udpining. 
Især de produktive og let tilgænge-
lige dele af arealet (ca. 50%) er til-
plantet med eucalyptus, mens hjem-
mehørende arter fra den oprindelige 
skov søges etableret på den anden 
halvdel af arealet ved tilplantning 
og naturlig foryngelse. 

- Plantage bevoksningerne kan 
tilbyde beskæftigelse, værdifuld 
produktion og en fremtid for menne-
sker; og den kan finansiere skov- og 
naturgenopretningen. Den anden 
halvdel af landskabet som typisk 
ikke er så velegnet til plantagedrift 
kan så genoprette habitater for 
plante- og dyreliv. Desuden vil plan-
tagerne, deres dynamik (8-9 årig 
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The Living Forests Model projects that under a 
combination of the Target and Pro-Nature scenarios 
around 250 million additional hectares of new tree 
plantations would be established between 2010 and 2050 

loss of natural forests after the year 2020 and precludes 
the creation of new plantations within natural ecosystems 
in priority areas for conservation58. The model also factors 
in the costs over successive rotations of increasing use of 
fertilizer and pest control to maintain productivity. 

These plantations would take many forms – from coppiced 
willow and poplar to feed combined heat and power plants 
in cooler northern regions, mixed plantations of native 
species for high quality timber products, or “fastwood” 
acacia and eucalyptus plantations nearer to the equator. 

Projected expansion of tree 

under the Living Forests Model’s 
Target and Pro-Nature scenarios 
combined, by region between 
2010 and 2050. Source: IIASA

THE ROLE OF TREE 
PLANTATIONS: 1

Ending deforestation 
and degradation in 
forests will require 
expansion of a range 
of plantation types.

Target Pro-Nature

Fig. 3. Eksempel på kombination af 
skovbrug og naturbeskyttelse. Her-
over et forarmet landskab, til højre 
det samme landskab efter tilplantning 
med eucalyptus og genskabelse af 
den oprindelige skov. Fra stort plan-
tageområde i Brasilien, som leverer 
træ til fx Stora Enso.

Fig. 2. Anslået vækst i areal med plantager i forskellige verdensdele frem til 
2050, hvis det stigende behov for træ skal kunne efterkommes på bæredygtig 
vis. De nævnte 250 mio. ha er en meget lille del af det samlede skovareal på 
verdensplan på 4300 mia. ha.
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omdrift (!) og bevoksningsrandene 
også bidrage med levesteder for 
skovens arter.

- Den intensive plantagedrift er 
derved grundlag for at passe bedre 
på andre værdier. En model som 
også WWF peger på.

Udnyttelse af træ
Palle Madsen fortsatte med at pege 
på at vi skal ikke bare bruge mere 
træ, men det skal bruges på den 
mest bæredygtige måde. 

- Træ bør anvendes mere i bygge-
riet. Træ kan erstatte råstoffer som 
beton og stål der medfører udled-
ning af store mængder CO2. Træet 
og den mængde CO2 som er gået til 
produktionen i skoven bliver herved 
oplagret i hele bygningens levetid. 
Ved at bruge træet sikres dyrknin-
gen af skovene og dermed deres 
kraftige optag af CO2.

- Når træ er anvendt til bygnin-
ger, møbler osv. bør det kunne 
genbruges til andre træprodukter 
før det til slut bortskaffes og bliver 
udnyttet til energi. 

- De billige dele af råtræet kan 
også udnyttes. Det kan eksempelvis 
forarbejdes til tekstiler der erstat-
ter bomuld. Der har også været 
talt meget om bioraffinaderier som 
kan fremstille en række forskellige 
produkter, bl.a. metanol til trans-
portsektoren. Disse produktioner 
har det dog stadig svært i den hårde 
konkurrence med fossilt baserede 
produkter.

Konklusion
Palle Madsen sluttede med at drage 
en række konklusioner især med 
henblik på danske forhold:

- Sunde og højproduktive dyrkede 
skove har et stort – måske det stør-
ste – potentiale for at modvirke CO2-
stigningen.

- Skovrejsning har et særligt stort 
potentiale fordi der bygges et kul-
stoflager i produktionsapparatet.

- Aktiv produktiv skovdyrkning 
kan sammen med skovrejsning 
stoppe stigningen i CO2 i atmosfæ-
ren og måske på sigt reducere CO2. 

- Den fulde effekt af øget produk-

tion opnås først ved god (optimal) 
anvendelse af træ og biomasse, dvs. 
vi skal sikre stor fortrængning af fos-
sil energi og energitunge materialer.

- Udfordringerne med blik for 
vores plads i verden er om der er 
villighed til at udnytte potentialet i 
dyrkede skove?

- Skovejere og praktikere må 
forholde sig til om integration af 
skovens mange funktioner (vedpro-
duktion, friluftsliv, biodiversitet etc.) 
bedst sker på bevoksningsniveau el-
ler på landskabs-/skovniveau. Det er 
sikkert fornuftigt med mange måder 
at gøre det på!

sf

Læs mere

Rapporter mv omtalt i foredraget:

www.enerwoods.ku.dk

wwf.panda.org > Our Earth > Forests > 

Forest Publications > Living Forests Report

Kilder til figurer:

Euwood

WWF International

Fotos fra Brasilien: Stora Enso.
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AHWI GRENKNUSERE og RODFRÆSERE 
Effektive – også i juletræskulturer 

Grenknuser type FM500-2000 Rodfræser type RFL700-2000 

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

•  Effektiv ved omlægning til ny kultur eller  
tilbage til landbrugsjord 

•  Sønderdeler stubbe op til 30 cm i én  
arbejdsgang 

• Arbejdsdybde op til 30 cm i én arbejdsgang 

Wirtgen A/S · Taulov Kirkevej 28 · 7000 Fredericia

Tlf. 75 56 33 22 · Fax 75 56 46 33 · e-mail: wirtgen@wirtgen.dk

For nærmere oplysninger kontakt:

Begge maskiner fås i forskellige  

arbejds bredder og størrelser, 
og til traktorer med  

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



Lindenborg opnår et gen-
nemsnitligt årligt kasseover-
skud på op mod 5.000 kr/
ha/år på dyrkning af rød-
gran. Sitka giver op mod 
6.000 kr/ha/år.

Der er noget nær opti-
male forhold for gran. Der 
er risiko for angreb af flere 
insekter. 

En stor kronvildtbestand 
giver omfattende skrælle-
skader som om en årrække 
vil forringe økonomien.

For nogle år siden skrev Jacob Elle-
mann og Morten Kappel Jensen 
fra Lindenborg Gods en artikel 
om økonomien i nåletræskovbrug 
(”Rødgranen er nu ikke så tosset” 
- Skoven 11/13). I forbindelse med 
konferencen blev de derfor spurgt: 
Passer det stadig - er det virkelig så 
godt?

- Ja det er så godt!, svarede skov-
foged Morten Kappel Jensen. Vi 
opnår et gennemsnitligt årligt kasse-
overskud i rødgran på op mod 5.000 
kr/ha i rødgran og op mod 6.000 kr/
ha i sitkagran. 

- Vi må dog tilføje at priserne er 
historisk høje lige nu. I 2013 blev 
kasseoverskuddet i rødgran bereg-
net til 3.323 kr/ha/år og forrentnin-
gen til 4,7% ved 60 årig omdrift.

Meget gode forhold
- Lindenborg har med en placering i 
Rold Skov nogle af de bedste vilkår 
for nåletrædyrkning i landet. 

- Skoven har været dyrket i 275 
år med samme ejer. Vi kontrollerer 
hele værdikæden – egen plante-
skole, egne skovarbejdere, egen 
skovadministration, egne maskiner 

og faste entreprenører. Vi har eget 
savværk, egen afsætning af flis, og 
egne tilvækstoversigter for rødgran, 
sitkagran og hybridlærk. 

- Vi har store sammenhængende 
skove der giver mulighed for store 
ensartede bevoksninger. Vi har en 
god, gruset morænejord. Granen er 

sund - kun på gammel hedejord og 
tjenestejord er der problemer med 
rodfordærver. 

- Distriktet er ikke certificeret, 
fordi vi vil gerne dyrke nåletræ i 
plantagedrift. Flis sælges til små 
varmeværker som ikke stiller krav 
om certificering.
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Er nåleskovbrug 
virkelig så godt?

Typisk kulturanlæg med grenknusning og rillepløjning med grubning. 

Jordbearbejdning, knusning, oprilning 8.000

Plantning 3400 stk 2/1 à 3,25 kr 11.050

Snudebillesprøjtning år 1 og 2 1.800

Pletsprøjtning Glyphosat år 2 1.000

Buskrydning år 5 1.000

I alt 22.850

Tabel 1. Kulturmodel rødgran, kr/ha.



- Boniteten er i gennemsnit 2,0 for 
rødgran eller produktionsklasse 16,4 
(=gennemsnitlig årlige produktion 
i m3/ha) med en omdriftsalder på 
60 år. For sitkagran er boniteten 1,8 
eller produktionsklasse 17,7 med en 
omdrift på 50 år. Omdriftsalderen 
er sænket med omkring tyve år 
i forhold til hvad den var for år-
tier siden på grund af risikoen for 
stormfald i stor gran.

- Sådan er omdriftsalderen nor-
malt, men i nogle tilfælde vil vi va-
riere hugststyrken. Vi har således i 
øjeblikket 60 ha med jævnaldrende 
gran. Derfor vil vi i nogle bevoks-
ninger fremskynde afdriften, i andre 
forhaler vi den for at få et mere 
jævnt udbytte over en årrække.

- Bøg har været den oprindelige 
træart i store dele af Rold Skov, men 
den er nede på bonitet 3,5 eller PK 

6,1. Den dyrkes ikke for vedproduk-
tion, men for æstetik, biodiversitet, 
stabilitet mv. Desuden er de fleste 
bøgebevoksninger udlagt til Natura 
2000.

Begrænsninger
- Trods de gode vilkår er der også 
begrænsende faktorer for dyrkning 
af nåletræ. For rødgran er der tale 
om snudebille, typograf og rodfor-
dærver. 

- Kronvildtet er et stigende 
problem fordi skrælning forringer 
kvaliteten af de nederste 2-3 m. Der 
kommer råd i stammen, men det 
breder sig ikke, og der kommer ikke 
trametes. Træerne svækkes imidler-
tid, så der kommer huller i mange 
bevoksninger. 

- For sitkagran er de begræn-
sende faktorer snudebille, forårsnat-
tefrost, Micans (jættebarkbille), rod-
fordærver og honningsvamp. Om-
driftsalderen for sitka peger nedad 
på grund af angreb af Micans.

- Vi har opgivet at dyrke douglas 
og alm. ædelgran på grund af vildtet.

Overvejelser
Morten Kappel Jensen gav et rids 
over de punkter man skal overveje i 
forbindelse med dyrkning af nål.

- Hugstfølge er det vigtigste i et 
nåleskovbrug med plantagedrift. 
Af hensyn til stormfaldsrisiko 
skal vi undgå at blotte en gammel 
nåletræbevoksning mod vest. Og af 
hensyn til solens udtørring bør den 
heller ikke eksponeres mod syd. 
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Der er en stor bestand af kronvildt på Lindenborg. De påvirker skoven kraftigt ved skrælning af de nederste 2-3 m af 
stammen – til højre ses et skrællet træ ved en foderplads.

Der er flere begrænsninger for dyrkning af rødgran: snudebille, typograf, rod-
fordærver og kronvildt.
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Det kræver konstant planlægning, 
og vi undgår sitka i vestkanten af 
skoven.

- Vi laver bælter af løvtræ eller 
lærk som danner et stabilt skelet i 
skoven. I vestkanter ud mod græs-
arealer planter vi på stor afstand, 
så træerne bliver grønne til jorden – 
den type træer er erfaringsmæssigt 
meget stabile.

- På næsten alle arealer er der 
områder med blødbund. Det er tit 
dér stormfald starter, så  vi undgår 
at plante nål – eventuelt sætter vi 
rødel. Vedligeholdelse af grøfte-
systemerne er også nødvendigt for 
at sikre produktion og stabilitet.

Kulturanlæg og hugst
- Kulturmodellen er således: År 1 
laver vi en forberedende Roundup-
sprøjtning, grenknusning, og rille-
pløjning med grubning. 

- Proveniensvalget er simpelt: for 
rødgran bruges Buderupholm (stam-
mer fra statens del af Rold Skov). 
For sitkagran frøplantagen CE Flens-
burg FP625 (se foto i Skoven 3/18).

- Om foråret håndplantes 3400 
planter/ha, og der sprøjtes mod snu-
debiller. I år 2 gentages sprøjtning 
mod snudebiller om foråret, og der 
pletsprøjtes med Roundup mod 
græs. I år 5 laves eventuelt krat-
rydning af løvtræopvækst.

- På Lindenborg bruger vi en 
jævn, svag C-hugst med hugststop i 
den sidste ¼ af omdriften. 

- Rødgran tyndes først 3 gange til 
flis med start år 20. Herefter 3 tyndin-
ger til effekter (start ved 16 cm i bryst-
højde). Der er hugststop i den sidste 
fjerdedel af omdriften (fra 20 meters 
højde) indtil afdrift omkring 60 år.

- Sitka tyndes lidt anderledes 
fordi væksten er hurtigere og fordi 
omdriftsalderen er lavere. Der er 
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Tynding nr. 1 2 3 4 5 6 Afdrift

År 20 23 26 31 36 42 60

Flis 100 100 100 5

Energitræ 2 m 30 30 30 10

Lameltræ 2,45 m 40 20 20

Afk. tømmer 4,85 m 30 50 50

Uafkortet tømmer 85

Volumen i alt 24 34 36 40 50 50 730

Nettoindtægt 3.183 3.988 4.968 8.224 13.300 13.800 267.070

Tabel 2. Sortimentsudfald i rødgran, procent. Hugstvolumen m3/ha og nettoindtægt kr/ha.

Lindenborg har optimale betingelser for at dyrke nåletræ - her rødgran på 60 år.
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Træart og model Hugstform Kasseover-
skud kr/ha

Intern 
rente, %

Afdrift 
m3/ha

Bøg Lindenborg Cyklisk drift m selvforyngelse 500 0

Rødgran CMM Tynding indtil afdrift 4667 5,19 636

Rødgran Lindenborg Flis+effekter+hugststop sidste 1/4 af omdrift 4861 5,16 730

Sitkagran CMM Tynding indtil afdrift v. 60 år 5395 5,62 742

Sitkagran Lindenborg Flis+effekter+hugststop sidste 1/4 af omdrift 5666 5,84 823

Sitkagran stabil Flishugst inden Hg=17 m, hugststop indtil afdrift 5826 5,75 882

Tabel 3. Økonomi ved forskellige træarter og hugstmodeller, kr/ha.

3 tyndinger til flis med start år 17, 
og grove træer fjernes først. Derpå 
følger 2 tyndinger til effekter. Der 
er hugststop i den sidste fjerdedel 
af omdriften (fra 16,5 meters højde) 
indtil afdrift omkring 50 år.

Økonomien
Det afgørende er hvad man får ud 
af dyrkningen økonomisk. Tabel 1 
viser omkostninger til kulturmodel-
len. Tabel 2 viser sortimentsudfaldet 
og udbyttet i hvert hugstindgreb i 
m3 og i kr.

- I løbet af de 60 år hugger vi i alt 
964 m3 med en samlet nettoindtægt 
på 291.864 kr eller 4.861 kr/ha/år. 
Efter 5. tynding er der et positivt 
cashflow. Investeringen i kulturan-
lægget forrentes med 5,1%.

- Der er tale om et øjebliksbillede 
idet det viser hvad bevoksninger i 
de nævnte aldre kan give i dag. Tyn-
dingerne 4-6 giver 30% energitræ 
fordi den nederste stok må skæres 
fra på grund af kronvildtskrælning. 
De træer der afdrives i øjeblikket 
er vokset op under en mindre kron-
vildtbestand, og derfor aflægges der 
kun 10% energitræ ved afdrift. 

- Det betyder at når de nuværende 
mellemaldrende bevoksning kom-
mer til afdrift skal der skæres en 
bundstok af til energitræ. Derfor vil 
udbyttet af energitræ i mange be-
voksninger blive højere end 10% på 
bekostning af tømmer, og det øko-
nomiske udbytte ved afdrift vil blive 
lavere end anført i tabel 2.

Økonomi i flere træarter
- Der er også lavet beregninger over 
økonomien ved flere træarter og 
hugstmodeller, se tabel 3. 

- Bøg giver et meget ringe resul-
tat – men den dyrkes heller ikke af 
økonomiske grunde. Sitkagran trives også godt, og den giver et større økonomisk afkast end rød-

gran – her sitka på 56 år.
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- Rødgran CMM er en traditionel 
relativt stærk hugst indtil afdrift. 
Den giver næsten det samme som 
Lindenborgs model med hugststop 
de sidste omkring 15 år. Men her må 
der også inddrages et risikoelement, 
for der er en mærkbar risiko for at 
bevoksninger behandlet efter CMM 
modellen ikke holder til 60 år på 
grund af stormfald. 

- Lindenborgmodellen er noget 
mere sikker, og den giver endda et 
lidt bedre kasseoverskud. Ulempen 
er så at man får ikke nogen indtæg-
ter fra år 42 til år 60.

- For sitka gælder de samme for-
hold. Lindenborgmodellen giver lidt 
bedre kasseoverskud og også lidt 
bedre forrentning end CMM. Sand-
synligheden for at Lindenborg- 
modellen kan holde til afdrift må 
anses for at være noget større. 

- Det allerbedste resultat opnås 
ved at indstille tyndinger endnu tid-
ligere – og sitka er en træart der er 
egnet til at stå mange år uden tyn-
ding. Igen må vi så klare os uden ind-
tægterne fra tyndinger i en periode.

- Sammenlignes de to granarter 
ses at sitkagran giver et kasseover-
skud der er 700-800 kr/ha/år større 
end rødgran. Forrentningen er også 
lidt større for sitkagran. Der er der-
for økonomisk gode årsager til at 
plante mere sitka.

Savværkets syn
Lindenborg har som nævnt eget 
savværk, og der blev spurgt hvad 
de siger til at skære sitka. 

- De vil helst have rødgran, men 
de er også glade for at få træ. Sav-
værket har da også købt noget sitka 
i Norge, så de kan godt håndtere det.

For at vende tilbage til spørgs-
målet fra indledningen – er nåletræ-
skovbrug virkelig så godt? 

Svaret er ja, i hvert fald under 
forholdene på Lindenborg som må 
betegnes som noget nær det opti-
male for danske forhold. Og håbet 
er så at der ikke inden afdriften 
kommer en kraftig orkan som øde-
lægger regnestykket.

sf

198 SKOVEN 5 2018

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

     www. SKOVPLANTER.dk   

• Planter til skov, læhegn og juletræer 

• Grenknusning, stub- og rodfræsning 

• Boring af plantehuller, rillepløjning m.m. 

• Maskinplantning i skov og på mark 

• Natur- og landskabsprojekter 

   

 

På afdrifter aflægges uafkortet tømmer frem for korttømmer fordi økonomien er bedre.
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Produktionen i skovene kan 
forøges betydeligt ved valg 
af de rette træarter. 

Skovrejsning bidrager 
også på sigt med forøgelse 
af produktionen.

Der er altså gode muligheder for 
at afsætte en stigende produktion 
- men hvordan kan vi bære os ad? 
Niclas Scott Bentsen fra Institut for 
Geovidenskab og Naturforvaltning 
(IGN) skitserede nogle muligheder.

Træartsvalg
- Et af de enkleste midler er valg af 
træart. Vi har en serie træartsfor-
søg over hele landet hvor de samme 
arter er plantet under forskellige 
jordbunds- og klimaforhold. 

- Figuren viser den samlede pro-
duktion i de første knapt 50 år. Helt 
i top ligger grandis, men sitka, rød-
gran, douglas og almindelig ædel-
gran præsterer også meget. 

- De fleste vll af forskellige grunde 
gerne have flere forskellige træarter 
i skoven. Men et skift i retning af 
nåletræer og især højtydende nåle-
træer vil medføre en højere produk-
tion på sigt.

- De lodrette streger markerer 
spredningen mellem de forskellige 
lokaliteter. Styrkeforholdet mellem 
træarterne vil derfor variere efter 
de lokale dyrkningsforhold.

Skovrejsning
- Et andet middel til at øge produk-
tionen er at lave mere skov. Den 
første skovtælling i 1881 viste at 
skovene udgjorde 200.000 ha, og i 
dag er vi oppe på 600.000 ha. 

- Der sker fortsat skovrejsning. Vi 
har på IGN lavet en undersøgelse af 
skovrejsningen fra 1990 til 2012. Det 
viste sig at der var anlagt 69.000 ha 
i alt, heraf 10.900 ha med tilskud og 
58.100 ha uden tilskud. Det bliver i 
snit 3.100 ha om året. 

- Den mest plantede træart er 
nordmannsgran som bliver hø-
stet som juletræer. Hvis vi ønsker 

vedproduktion kan vi se på en 
opgørelse af stående vedmasse. De 
største mængder ligger i rødgran 
og andet løv, og lidt mindre i  birk, 
nordmannsgran, fyr og eg. 

- Forædling er en tredje mulighed 
for at øge produktionen. Vi har fået 
betydelige gevinster især for pop-
pel, hybridlærk og sitka, men der er 
stadig mulighed for at opnå forbed-
ringer.

Forsøgsarealer
I gamle tidsskrifter er der tit heftige 
diskussioner om hvilke dyrknings-
metoder man skal anvende. Det sker 
knapt så meget mere, fordi der i dag 
findes en masse forsøg der besvarer 
mange af spørgsmålene.

Sektionsleder Vivian Kvist Jo-
hanssen fra IGN fortalte at stats-
skovbruget startede i 1800-tallet 
med anlæg af forsøg. Det blev vide-
reført af Statens Forstlige Forsøgs-
væsen og flere andre institutioner 
som i dag er blevet til Institut for 
Geovidenskab og Naturforvaltning. 

- Gennem tiden er der anlagt over 
1000 forsøg om proveniensvalg, 
planteafstand, træartsvalg, udrens-
ning, tyndingsmetoder, naturlig for-
yngelse, skovrejsning, biodiversitet 
og meget andet. Den ældste bevoks-
ning er spiret i 1793 og målt siden 
1852. 

- Forsøgene er anlagt på private 
og statslige skovdistrikter. Forsøgs-
arbejdet bygger på et tæt og godt 
samarbejde mellem forskning, skov-
ejere og skovforvaltere. Tak!

- I dag har vi omkring 450 forsøg 
som stadig måles. Fra de seneste 
år kan nævnes bl.a. egens sund-
hedsproblemer på grundvandsnære 
jorde, reolpløjning ved skovrejsning 
på sandet landbrugsjord, hugst i 
skovrejsningskulturer, valg af frøkil-
der, nitratudvaskning i nye skove på 
gammel landbrugsjord og hedepleje 
med fåregræsning.

- Som noget helt nyt kan man nu 
få en samlet oversigt over hvor for-
søgene er placeret. Det er udførligt 
omtalt i en artikel i Skoven 1/18.
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Hvordan øger vi produktionen?

Samlet produktion i træartsforsøg med mange arter på samme lokaliteter, for-
delt over landet. De lodrette streger angiver variation mellem lokaliteter.
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Dyrkning af eg kan godt 
konkurrere med nåletræ på 
egnede lokaliteter hvis der 
laves opkapning fra år 40. 
Men der går lang tid før 
der er overskud.

Bøgens økonomi er rin-
gere, men den kræver kun 
få investeringer i bevoks-
ningspleje.

Den foregående artikel har vist at 
under gode forhold kan rødgran 
og sitkagran give et ret højt afkast. 
Men løvtræ kan også være med, for-
talte skovrider Niels Otto Lundstedt 
fra Dønnerup i Vestsjælland.

Kvalitet og ikke masse
- En afgørende faktor for god øko-
nomi i løvtrædyrkning er at opti-
mere efter bedst mulig kvalitet og 
dermed høj værdi pr. m3, og ikke 
kun efter størst mulig vedmasse. 

- Der skal tyndes så tilvæksten 
koncentreres på de bedste træer, 
samtidig med at træerne får en god 
dimension. En utyndet A-grad er 
nærmest værdiløs. Man skal op på 
en middelstærk tynding som grad C 
for at opnå et rimeligt udbytte. Se 
fig. 1.

- En spraydåse er det vigtigste 
redskab i skovdyrkningen. Krukker 
skal tidligt ud, og tyndingstræerne 
kan sælges til flis med et lille over-
skud.

Egedyrkning
- Tabel 1 viser en række nøgletal for 
egedyrkning på Bregentved. Der er 
forudsat Bregentvedhugst svarende 
til C/D hugst, og opkapning fra år 40. 

- Der er et meget højt kasseover-
skud før generalomkostninger på 
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Er løvskovbrug virkelig
så skidt?

Tabel 1. Nøgletal for egedyrkning på Bregentved.

Bonitet 1, Jensen og Svejgaard

Omdriftsalder fra anlæg 120 år

Kulturanlæg -52.100 kr/ha

Kulturpleje frem til hegnsnedtagning -11.400 kr/ha

Opkapning fra år 40 - 119 -55.200 kr/ha

Opkapning kr/år i en normalskov -82.800 kr/år eg

NPR afdrift 655.000 kr/ha

Akkumuleret netto på rod tyndinger 186.122 kr/ha

Første år med positiv indtægt 12 år fra anlæg

År før positivt cashflow i investering 85 år

Intern rente 2,38% 

Gennemsnitligt cashflow 6.057 kr/ha/år

Gennemsnitligt cashflow normalskov 726.891 kr/år eg

Fig. 1. Hugstforsøg i eg, QX på Bregentved. Til venstre A-hugst, til højre C-
hugst. Foto 2013.
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6.057 kr/ha/år. Men der går hele 85 
år før der er et positivt cashflow - 
dvs. at omkostninger til anlæg og 
pleje er betalt. 

- Det skyldes at 3/4 af indtæg-
terne kommer fra afdriften, og 
tyndingerne giver et beskedent ud-
bytte. Egedyrkning er altså en lang-
sigtet affære.

- For at opnå et så højt overskud 
skal der investeres i opkapning af 
hovedtræer hvert år fra år 40 til 
afdrift. Kvaliteten kan hæves med 
1 klasse, så et B-træ kan blive til et 
A-træ. 

- Bregentved bruger hvert år over 
1/4 million kr. på opkapning. Men så 
kommer der også 43% A-kævler ved 
afdrift, og udgifterne bliver derfor 
betalt gennem en høj kvalitet. Det 
kræver selvfølgelig en god likviditet, 
for der går lang tid før indtægterne 
kommer. 

Bøgedyrkning
Tabel 2 viser tilsvarende tal for 
bøgedyrkning, baseret på CMM og 
Dønnerups egne erfaringstal. 

- Kulturmodellen forudsætter at 
mus kan bekæmpes, og det er som 
bekendt ikke muligt længere. Det 
bedste man kan gøre er at holde 
græs nede og sørge for at kulturen 
lukker hurtigst muligt.

- I bøg er der ikke udgifter til op-
kapning, og derfor er der positivt 
cashflow allerede fra år 55. Slutpro-
duktet er imidlertid heller ikke så 
værdifuldt, så det gennemsnitlige 
årlige kasseoverskud før generalom-
kostninger er 2.500 kr/ha.

- Bøg gav for tyve år siden et be-
tydeligt bedre resultat, fordi en god 
kævle kunne indbringe 1.600 kr/m3. 
I dag er vi nede omkring 700 kr/m3. 
Med datidens priser ville vi have 
fået 4.100 kr/ha i kasseoverskud i 
stedet for 2.500 kr.

- Det er vigtigt at satse på pro-
duktion af hvid bøg, det kræver god 
pleje og ikke for lang omdrift.
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Fig. 2. Hugstforsøg i bøg, DP, Totterup på Bregentved. Til venstre A-hugst, til højre C-hugst. Foto 2015.

Tabel 2. Nøgletal for bøgedyrkning på Dønnerup, bonitet 1.

Omdriftsalder fra anlæg 110 år

Kulturanlægsomkostning -36.000 kr/ha

Kulturpleje frem til hegnsnedtagning -14.500 kr/ha

Forudsætter at mus kan bekæmpes   

NPR afdrift 177.000 kr/ha

Akkumuleret netto på rod tyndinger 175.000 kr/ha

Første år med positiv indtægt 15 år

År før positivt cashflow i investering 55 år

Intern rente 2 %

Gennemsnitligt cashflow 2.500 kr/ha/år

Gennemsnitligt cashflow Normalskov 275.000 kr/år/bøg

Hård hugst i ær
- Ær kulminerer meget tidligt i sin 
vækst. Derfor skal den hugges hårdt 
lige fra starten, og omdriften skal 
være højst 100 år.

Hertil indvendte Niels Peter Dals-
gaard at man mister produktion ved 
en stærk hugst.

- Men man vinder i værdi, sva-
rede Niels Otto Lundstedt.

sf

Ær udrenset første gang i 2007, hårdt.

Fotos

Eg: S. Fodgaard, 2013. Bøg: Bruno Bilde Jør-

gensen, IGN, 2015.

Læs mere om Bregentveds egedyrkning i 

Skoven 3/13.



Markedet for stort set alle 
sortimenter af råtræ er 
godt i øjeblikket. 

Flis er udsolgt, og prisen 
peger opad for næste sæson. 

Der er stor efterspørgsel 
efter nåletrætømmer over 
hele verden. 

Løvtrækævler sælger 
godt, især eg. Afsætning af 
bøg er blevet bedre.

Interview med direktø-
ren for DSHwood, Rasmus 
Grønborg Bak.

- I fem år har der været overudbud 
af flis. Men nu er det vendt, prisen 
er steget, og alt det flis der var 
skovet til sæson 17-18 er væk.

- Markedet er ændret inden for 
kort tid, men holder det på længere 
sigt?

- Dette efterår og vinter har væ-
ret meget våd. Det har været svært 

at skove, og svært at få træet ud 
af skoven. Det gælder ikke bare i 
Danmark, men i hele Nordeuropa. 
Tidligere kunne vi altid få ekstra for-
syninger fra Baltikum, men de har 
også fået meget vand.

- Men der er også tale om at for-
bruget af flis er stigende i mange 
lande i Europa. Eksempelvis er de 
danske kraftværker i fuld gang med 
at lægge om fra kul til træ. 

- Der har tidligere været rigelige 
mængder flis på markedet, men det 
er ikke længere tilfældet. Til den 
kommende sæson forventer vi der-
for et stærkere aftalegrundlag i hele 
værdikæden for at sikre forsyningen 
og leveringsforpligtigelserne.

Planlægning og logistik
Skoven er på besøg i hovedkontoret 
for DSHwood i Fredericia. Formålet 
er at få en snak om træmarkedet 
med Rasmus Grønborg Bak der til-
trådte som direktør sidste sommer. 

DSHwood køber råtræ i skove 
i mange europæiske lande med 

henblik på videresalg til industrien 
i Europa og uden for Europa. DSH-
wood er ejet af Dansk Skovforening.

- Den flis der bliver hugget i 
sæson 2018-19 i de danske skove 
skal nok blive solgt. Der skal stadig 
importeres flis, men det bliver en 
stødpude som leverer de mængder 
vi ikke selv kan skaffe – det er en 
optimal situation for den danske 
skovejer.

- Men erfaringerne fra i år har 
vist at i næste sæson er der behov 
for en strammere planlægning. For-
syningssikkerheden er blevet en vig-
tigere faktor for køberne, og pris er 
ikke længere det eneste afgørende. 

- Der skal være mere fokus på 
logistik. Flisen skal være lettilgæn-
gelig når varmeværkerne har brug 
for den. Vejenes bæreevne skal for-
bedres, eller der kan anlægges flis-
pladser som er lette at komme til.

Større hugst
- Vi kan også øge produktionen af 
flis. Flisprisen er nu så høj at hugst-
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God afsætning af råtræ

- Denne slags bøgetræ købes til gode priser i Asien, siger direktør Rasmus Grønborg Bak, DSHwood. Store dimensioner 
og hvidt træ.



indgreb vil give overskud – ikke et 
stort overskud, fordi flis er et lav-
kvalitetsprodukt – men det væsent-
lige er at skovejeren får penge ud af 
at hugge en bevoksning. Jeg tror at 
prisen også vil stige de kommende 
sæsoner. 

- Kan vi skaffe mere flis?
- Der er et stort hugstefterslæb 

i rigtig mange yngre bevoksninger, 
og de fleste skove har mulighed for 
at øge hugsten af flis. Hugsten vil 
samtidig betyde at tilvæksten læg-
ges over på de bedre træer, så der 
bliver mulighed for hugst af mere 
værdifulde træer på lang sigt.

- På landsplan er hugsten øget de 
senere år og ligger nu på 3,5-4 mio. 
m3 om året. Men Institut for Geovi-
denskab og Naturforvaltning har 
beregnet tilvæksten til 6,8 mio. m3 
om året. Derfor er det muligt at øge 
hugsten i mange år fremover.

Løv giver mere pr rm
- I den kolde tid vil værkerne helst 
have løvtræ. Veddet er tungere, og 
brændværdien er højere i forhold til 
rumfanget end nåletræ. 

- Der er et punkt hvor mange 
skovbrugere måske ikke har været 
helt så opmærksomme. Entreprenø-
ren betales for skovning og trans-
port i rummeter, mens værkerne 
betaler i gigajoule, altså efter energi-
indhold. Hvis man får et tilbud fra 
en entreprenør bør man derfor af-
regne i GJ – eller hvis man afregner 
i rummeter skal løvtræ koste mere 
end nåletræ.

Stort behov for nåletræ
- Hugsten af tømmer er steget de se-
nere år, er der stadig god afsætning?

- Markedet for tømmer er rigtig 
godt for tiden. Der er en enorm ef-
terspørgsel efter rødgran, både kort- 
og langtømmer, i hele Europa, ja 
hele verden. Jeg vil næsten betegne 
markedet som overophedet. 

- Danske savværker kan tage 
tømmerstokke med en bunddiame-
ter på op til 55 cm. Men der er stor 
interesse for større stammer i re-
sten af verden.

- Japan giver den højeste pris for 
god kvalitet, herefter kommer Korea 
og Kina. Men priserne i Kina er ved 
at overhale Korea, og der er et næ-
sten umætteligt behov. Desuden er 
kravene til kvalitet ringere på disse 
markeder end i Europa. 

- Der bliver ikke plantet så meget 
rødgran mere. Mange skovbrugere 
foretrækker sitka fordi produktionen 
er højere. Giver det problemer for af-
sætningen på længere sigt?

- Det er rødgran der spørges 
efter først. Det siges at den er lidt 
bedre vedteknologisk, eller også er 
det mest tradition. Men kan kun-
derne ikke få rødgran, så tager de 
sitkagran, og mængderne af sitka er 
stigende. 

- På små markeder giver sitka 
samme pris som rødgran. På store 
markeder er prisen en smule lavere, 
men afsætningen er god. Sitka kan 
sælges i Danmark, Tyskland, Kina, 
Pakistan, Korea og Indien – Sverige 
er det eneste land der forsøger at 
undgå sitka. 

- Det kan betale sig at transpor-
tere tømmer på båd over lange 
afstande, fordi transporten er billig. 
De fleste industriprodukter handles 
fra Fjernøsten til Europa, og rederi-
erne tilbyder så returfragt til en lav 
pris når de tomme containere skal 
tilbage til Asien. Det gælder især 
efterår og vinter hvor Europa har en 
stor import.

Internationalt marked
- Tidligere kunne vi betragte det 
danske marked alene, men råtræ-
markedet er blevet internationalt. 
Det er godt for skovene, for sav-
værkerne specialiserer sig i færre 
sortimenter. Det bliver lettere at 
optimere salgsprisen når vi kan for-
dele råtræet over flere industrier.

- De gode transportmuligheder er 
især en fordel for det danske mar-
ked som er lille og dermed følsomt 
for overudbud.

- At markedet er internationalt 
viser sig også når der er stormfald. 
I januar væltede der over 12 mio. m3 
i Tyskland og Polen, men der kom 
kun et lille prisfald. Skovningsmaski-
nerne gør at træet kan oparbejdes 
hurtigt, og det kan transporteres til 
mange kunder over lange afstande. 
Derfor går bunden ikke længere 
ud af markedet når der kommer et 
stort udbud. 

- Hvis vi lige skal runde de andre 
effekter, så har der været god afsæt-
ning i 2. halvår af emballagetræ og 
cellulosetræ. Cellulosemarkedet har 
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Der ligger et lille parti bøgekævler på pladsen foran DSHwoods hovedkontor i 
Fredericia. De fleste kævler pakkes i container ude i skoven, men da en con-
tainer skal fyldes helt op bliver der nogle restpartier som køres til Fredericia 
hvor de samles til en hel container.

- Skovene kan med lethed øge 
hugsten af flis. Der er et stort ef-
terslæb mange steder i yngre be-
voksninger – og prisen er steget, 
så nu giver hugsten overskud.

- Træindustrien vil gerne have 
mere træ efter sommerferien. 
Derfor er prisen højere om ef-
teråret end om foråret. At flytte 
hugst fra forår til efterår er en 
nem måde at få lidt mere pr. m3.



været godt i år – de danske skove er 
støvsuget.

Andre nåletræer
- Hvordan ser det ud med de sjæld-
nere nåletræarter?

- Man kan opnå gode priser for 
god kvalitet og mere sjældne træar-
ter på små markeder og hos mindre, 
nicheprægede savværker. Det skal 
helst hægtes på større partier af 
rødgran eller sitkagran.

- Abiesarter som ædelgran og no-
bilis afsættes godt til eksport, fordi 
de betragtes som hvide træarter. 
Der er især rigtig stor efterspørgsel 
efter grandis af store dimensioner 
– det er stokke på mindst 40 cm 
på midten og op til 11,6 m lange. 
Douglasgran betyder ikke meget i 
eksportmarkedet.

- Disse lidt sjældnere nåletræer 
er udmærkede til emballagetræ. 
Ædelgranarterne sælges også til cel-
lulosetræ, mens de røde arter som 
lærk og douglas kan kun afsættes til 
specifikke kunder.

Stigende interesse for bøg
- Bøg har været et smertensbarn i 
mange år. Priserne på gode kævler 
er i dag det halve af hvad de var for 
tyve år siden, og de ringere kvaliteter 
er svære at sælge.

- Det er blevet nemmere at sælge 
bøg på seneste. Vi har haft et godt 
efterår og vinter, mens det er brem-
set op i foråret. Det er vigtigt at 
huske at bøg må ikke ligge for længe 
i skoven om foråret, fordi der er 
risiko for lagringstab.

- Efterspørgslen er især stor i 
Fjernøsten – Kina, Indien, Japan og 
Vietnam. Det bedste træ med under 
1/3 kerne bruges til møbler. Er der 
lidt mere kerne bruges det til kryds-
finerplader, og over 2/3 kerne går til 
gulve og legetøj mv. 

- Der er rigtig gode priser på 
store dimensioner fra 40 cm på 
midten, og helst over 50 cm. De 
mindre stammer på 30-40 cm går 
til gulvtræ, og det meste afsættes 
oversøisk. Under 30 cm sælges det 
som cellulosetræ i Sverige eller som 
energitræ i Danmark. 

Skovens guld
- Går det godt for de andre løvtræ-
arter?

- Eg har været skovens guld i en 
årrække. Der er en enorm efter-
spørgsel i Nord- og Vesteuropa.

- Hjemmemarkedet tager de 
største dimensioner og de bedste 
kvaliteter. Langt det meste træ bli-
ver i Europa, men det er godt med 
de oversøiske markeder som er en 
stødpude hvis Europa skulle svigte.

- Egetræ over 40 cm af god kva-
litet går til møbler, BC-træ over 25 
cm går til gulve, mens de små di-
mensioner af eg bruges til energi.

- Ask er meget eftertragtet i 
Asien, men hugsten er stærkt af-
tagende i Nordeuropa på grund af 
asketoptørre. Sygdommen er nu 
nået til Midt- og Sydtyskland og 
Frankrig, så dernede er hugsten 
stigende. Asketræet går til Vietnam 
hvor det skæres op, og herfra går 
en del videre til Kina og bliver for-
arbejdet.

- Ær sælges til de samme kunder 
som får bøg. Det skal afsted senest 
februar, for der er stor risiko for 
indløb.

Fra forår til efterår
- Stort set alle effekter har altså 
god afsætning i øjeblikket, men der 

er faktisk en måde man kan få lidt 
ekstra for træet: Flyt noget af skov-
ningen fra foråret til efteråret.

- Efter sommerferien er industri-
ens lagre små. De har brug for træ 
for at holde savene i gang og vil 
gerne give lidt ekstra. Vi kan også 
give lidt ekstra for træ til Asien 
om efteråret, hvor fragtpriserne er 
lavere.

- For skovene er der også prak-
tiske fordele ved skovning i efter-
sommeren og det meste af efteråret. 
Det er lettere at køre i skoven og 
på skovvejene uden at lave skader. 
Træet holder sig også bedre end om 
foråret hvor det hurtigt tørrer ud 
med risiko for svampeangreb.

Længere sigt
- Hvordan ser du udviklingen på træ-
markedet på lidt længere sigt?

- Der bruges træ overalt i verden, 
og befolkningstallet stiger. Velstan-
den er stigende i mange lande, og 
så begynder man at efterspørge for-
arbejdede træprodukter. 

- Fjernøsten, især Kina, har i en 
lang årrække været den store køber. 
Og der er gode muligheder for at 
tilfredsstille efterspørgslen.

- Vi kan forvente en forædling 
af de billigere kvaliteter af træ der 
afbrændes i dag. Træ kan omdan-
nes til metanol som kan bruges i 
forbrændingsmotorer. Træ kan også 
blive til viscose der kan erstatte 
bomuld og er meget mere miljøven-
lig. Byggesektoren kan også aftage 
langt mere træ når vi bruger træ i 
større huse.

- Det vil være forkert ikke at ud-
nytte muligheden for afsætning af 
øgede mængder af træ. Samtidig er 
træ mere miljøvenligt end næsten 
alle andre råvarer.

- I mange lande arbejdes for at 
beskytte biodiversiteten bl.a. ved at 
udlægge urørt skov – vil det ikke 
trække i modsat retning?

- Der er nogle steder hvor det er 
en god ide at udlægge urørt skov. 
Men i de fleste skove er det muligt 
at integrere friluftsliv, biodiversitet, 
grundvandsbeskyttelse mv. i en 
kommerciel skovdrift hvor der ud-
vises passende hensyn.

- Bæredygtig skovdrift forudsæt-
ter at man finder en balance mellem 
det økonomiske, det sociale og det 
miljømæssige ben. Vi glemmer ofte 
økonomien, og biodiversiteten har 
stjålet hele dagsordenen. Vedpro-
duktionen er gledet ud, og det er et 
helt forkert skridt.

sf
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- Det er vigtigt at kunderne kan 
få adgang til flisen når de har 
brug for den – uanset vejrlig. Der 
er behov for bedre veje og flere 
læggepladser i skovene.

- Nåletræsavværkerne vil helst have 
rødgran. Men er det ikke muligt tager 
de gerne sitkagran, og der kommer 
stigende mængder sitka på markedet.



Norlund får sorte tal
Overskud på 5 mio. kr
Efter en række hårde år kan Norlund 
A/S fremvise et overskud for 2017 
på 5,184 mio. kr. mod -1,570 mio. kr 
året før. Resultatet er bedre end de 
forventningerne der blev fremsat i 
turn-around planen som blev iværk-
sat i slutningen af 2016. 

Selskabet har i 2017 gennemført 
en lang række effektiviseringstiltag. 
Der er bl.a. investeret i et maskin-
sorteringsanlæg til forædlede pro-
dukter efterfulgt af en certificering i 
C24 maskinsortering. Pallefabrikken 
er flyttet fra Tjele til Nørager og 
moderniseret. 

Virksomheden er certificeret in-
den for energiledelse. Man har ned-
sat energiforbruget til tørring, var-
meproduktion, belysning og intern 
transport. Selskabet er fra august 
2017 gået over til 100% vindenergi.

- Vi fortsætter i 2018 med at gen-
nemføre turn-around planen med en 
række andre tiltag og investeringer. 
Blandt andet vil selskabets produk-
tionsaktiviteter samles på hoved-
kontoret i Nørager for yderligere at 
effektivisere processerne, siger Jørgen 
Sølvsten Skriver, adm. direktør hos 
Norlund.

Ledelsen forventer en fortsat 
positiv resultatudvikling for 2018.

Negativ egenkapital
Norlund har givet underskud hvert 
år i perioden 2007 - 2016 – alene fra 
2011 til 2016 er der tale om ialt 104,7 
mio. kr. 

Ved udgangen af 2017 udgjorde 
aktiverne 58,5 mio. kr. Den samlede 
gæld var 81,9 mio. kr, fordelt med 
2,2 mio. kr i langfristet gæld og 79,7 
mio. kr i kortfristet gæld – heraf 
udgør bankgæld 57,0 mio. kr. 

Det medfører en negativ egen-
kapital på 23,4 mio. kr, og det bliver 
kommenteret af revisoren, Deloitte:

”Det er vores opfattelse, at års-
regnskabet giver et retvisende bil-
lede af selskabets aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31.12.2017 
samt af resultatet af selskabets ak-
tiviteter og pengestrømme for regn-
skabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 i 
overensstemmelse med årsregn-
skabsloven.” 

Deloitte tilføjer: ”Uden det har 
påvirket vores konklusion, gør vi 
opmærksom på oplysninger i note 1, 
hvori ledelsen redegør for væsent-
lige forudsætninger, herunder likvi-
ditet i relation til fortsat drift. Det er 
således en væsentlig forudsætning i 

relation til going concern, at de bud-
getterede mål opnås.”

I den omtalte note 1 skriver ledel-
sen: ”Selskabets egenkapital er tabt 
pr. 31. december 2017. Selskabet 
forventer, at egenkapitalen kan re-
etableres ved egen drift. Selskabets 
kapitalberedskab til at gennemføre 
de lagte planer for 2018 er sikret 
ved at selskabets moderselskab og 
bankforbindelse, under forudsæt-
ning af at budgetterede mål opnås, 
stiller de fornødne kreditfaciliteter 
til rådighed. 

Ledelsen forventer, at de budget-
terede mål realiseres og den nød-
vendige likviditetsplan således er 
sikret.”

Det oplyses at der er indgået to 
renteswaps på i alt 26 mio. kr med 
udløb i 2021 og 2027.

Norlund og Nørlundfonden
Norlunds hovedaktivitet er sav-
værksdrift, træforarbejdning samt 

salg og produktion af paller. Norlund 
A/S ejes i dag af Nørlundfonden som 
blev stiftet i 1941. Se mere på  
www.norlundwood.com 

Fonden ejer ud over savværks-
drift Nørlund Slot og driver land-
brug og skovbrug i Nørlund Skov, 
Tisted Nørskov, Tingskoven og Tor-
stedlund som ligger i Himmerland 
og Vendsyssel. Se mere på  
www.noerlund.dk 

Kilde:

Information fra Norlund 17.4.18

Årsrapport 2017

Se omtale af:

Turn-around plan: Skoven 5/17

Sorteringsanlæg: Skoven 8/17

Pallefabrik: Skoven 12/17

Energipolitik: Skoven 3/18
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TRÆINDUSTRI

2017 2016 2015 2014 2013

Bruttofortjeneste 26,0 21,8 2,7 35,8 26,3

Driftsresultat 6,5 -0,2 -30,9 -0,4 -16.4

Årets resultat 5,2 -1,6 -36,7 -13,9 -17,6

Aktiver i alt 58,5 65,9 61,1 116,6 107,1

Egenkapital -23,4 -29,4 -27,6 -29,6 -13,2

Medarbejdere, stk 36 34 60 73 87

Norlund Savværk ligger midt i Rold Skov i Himmerland.

Tabel. Hovedtal fra Norlunds regnskaber 2017-2013, mio. kr



Tekst og fotos:  
journalist Jan Skriver

I den fredede Tofte Skov i 
Østhimmerland er sitkagra-
ner og græsser afbrændt i 
foråret 2018. Det vil bane 
vejen for urter og løvtræer. 

Afbrændingerne er et led 
i et forskningsprojekt, der 
skal kaste nyt lys over ild 
som værktøj til en rigere 
skovnatur i Danmark

Kolde friske vinde fra nordøst har 
gjort skoven og sletterne af græs 
knasende tørre. Nu er det tid at 
tænde op i naturplejens tjeneste.

Vinden er løjet af, så flammerne 
er til at styre, da der bliver tændt 
op til et forskningsprojekt med an-
vendelse af ild.

Vi er i den fredede Tofte Skov i 
Østhimmerland, der er en af Dan-
marks mest artsrige naturskove, 
kendt for sine bestande af krondyr 
og vildsvin og berømt for sin rige 
insektfauna. 

Men mangfoldigheden er truet af 
sitkagraner og græsser som bjerg-
rørhvene og blåtop, der stjæler lyset 
for sartere vækster.

- I begyndelsen af 1930’erne blev 
sitkaen indført mange steder i skov-
bruget i Danmark. Træet er robust, 
det vokser hurtigt, og sitkaen er 
rigtig god til tømmer. 

- Men i et fredet område som 
Tofte Skov i Lille Vildmose truer de 
fremmede nåletræer den oprindelige 
natur, fordi sitkaerne breder sig på 
de græssletter og de højmoseflader, 
som er enestående i Nordvesteuropa. 

- Den erobrer terræn fra arter, 
som hører hjemme i Danmark, og 
som ofte er truede. Derfor prøver vi 
nu at bekæmpe de fremmede nåle-
træer ved hjælp af ild, siger biolog 

Anders Horsten fra Mariagerfjord 
Kommune, der er plejemyndighed 
for Tofte Skov.

Ny vækst fra frøpulje i jorden 
Skoven indgår i Lille Vildmose som 
er ejet af Aage V. Jensen Naturfond. 
Fonden har finansieret et fem årigt 
forskningsprojekt i regi af De Natio-
nale Geologiske Undersøgelser for 
Danmark og Grønland (GEUS) og 
Københavns Universitet, hvor man 
undersøger ilden som plejeredskab i 
skov og landskab.

- Som et led i den overordnede 
plan for den fredede naturskov i 
Tofte vil alle 215 hektar med sitka-
gran blive fjernet i løbet af de næste 
10-15 år. Størsteparten af de større 
bevoksninger med sitkagran er al-
lerede ryddet. 

- Problemet er nu, at sitkaen sår 
sig selv fra en pulje af frø i jorden. Det 
er denne spontane selvforyngelse, 
som vi håber, at kontrollerede af-
brændinger kan sætte en stopper for. 

206 SKOVEN 5 2018

Ild skal fjerne sitkagraner

Det kræver mandskab at styre en brand i et skovområde, der er knastørt efter en periode med friske, kølige vinde fra 
østlige retninger. Ilden må ikke løbe løbsk og fortære fredet naturskov. 



- Bekæmpelsen af en invasiv art 
som sitkagran er arbejdskrævende, 
hvis den skal ske manuelt. Hjorte-
vildtet vil ikke æde sitkaen, fordi 
dens nåle er meget stikkende. Der-
for krydser vi fingre for, at ilden vil 
være en effektiv naturplejer, siger 
Jacob Skriver, der er ansat af Aage 
V. Jensen Naturfond som driftsleder 
i Lille Vildmose.

Mennesket har styret ilden
I store naturlige skovsystemer i 
blandt andet Nordamerika, Nord-
skandinavien, Australien og Syd-
europa spiller skovbrande en natur-
lig rolle i forhold til at skabe dyna-
mik og variation i naturen til fordel 
for et væld af dyre- og plantearter. 
Ofte begynder disse naturbrande på 
grund af lynnedslag. 

I den danske natur har menne-
sket i reglen altid haft en finger med 
i spillet, når naturen gennem tiden 
er gået op i røg, fortæller seniorråd-
giver hos GEUS Peter Friis Møller, 
der er projektleder i den aktuelle 
undersøgelse af ildens muligheder i 
naturplejen.

- Langt de fleste brande i den 
danske natur siden slutningen af 
den seneste istid skyldes menne-
sker. Formentlig er der kun opstået 
få naturlige lynantændte brande i 
Danmark. En større brand i planta-
gen Klosterheden i Nordvestjylland i 
1968 menes dog antændt af et lyn.

- Afbrændinger har dog altid væ-
ret et vigtigt redskab i den menne-
skelige udnyttelse og påvirkning af 
naturen i Danmark. Den var central 
i bondekulturens svedjebrug, skov-
rydninger og opdyrkninger. Og den 
var afgørende for opretholdelsen 
af lyngheder og hedeområder med 
bærbuske, siger projektlederen.

- Sandsynligvis har ilden også før 
år 1800 været brugt til at forynge 
og fremme urtevæksten i de danske 
skove for at optimere jagten på pat-
tedyr og give bedre græsning til 
husdyr og høslæt. 

- I de senere årtier er afbrændin-
ger blevet brugt til pleje af de sidste 
danske heder. Men ilden kan bruges 
mange flere steder i målrettede 
projekter, der kan sikre bevarings-
værdige naturtyper og give truede 
arter bedre levevilkår, siger Peter 
Friis Møller.

Vejr og vind bestemmer 
farten
Afbrændinger i sårbare naturområder 
kan være en besværlig affære. Vind 
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Tofte Skov
Tofte Skov er blandt de største sammenhængende naturskove i Danmark. 
Skoven er omkring 700 hektar og er en del af et cirka 4.000 hektar stort 
område med højmose, sletter, klitter, vandhuller og søer.

Tofte Skov huser en bestand på cirka 400 krondyr og 150 vildsvin.
Skoven er varieret med græsarealer, der veksler med gamle skove af 

eg, bøg, birk, el og småbladet lind. Skovens ellesumpe og våde partier er 
enestående i dansk natur.

Der yngler både havørn og kongeørn i Tofte Skov, som huser nogle af 
de tætteste bestande af hulrugende fugle som spætter, rødstjerter, flue-
snappere og mejser.

Der er fundet flere end 600 arter af svampe i Tofte Skov, hvis insekt-
fauna hører til de rigeste i den danske skovnatur.

Tofte Skov udgør den sydøstligste del af Lille Vildmose, der er det 
største fredede landområde i Danmark.

Efter branden er alle sitka døde.

Før branden var der selvsåede sitka overalt….



og nedbør skal trække i samme ret-
ning, før der kan tændes op.

De lokale brandmyndigheder skal 
give grønt lys til afbrændingerne, 
der ikke må løbe løbsk. Tørt vejr og 
hård vind kan få en skovbrand ud af 
kontrol.

Afbrændingerne skal desuden 
ske udenfor fuglenes og dyrenes 
yngletid, så der ikke sker skader på 
faunaen.

- Vi vil udføre brandforsøgene i 
de udvalgte området i løbet af i år 
og næste år. Herefter vil en række 
forskere med forskellige specialer 
undersøge effekterne af brandene. 

- Jordbunden vil blive undersøgt 
før og efter ilden, og udviklingen i 
floraen vil blive fulgt. Vi vil også se 
på, hvordan flammerne virker på 
forskellige træarter sammenlignet 
med maskinelle metoder som økse 
og sav, siger Peter Friis Møller.

Mariagerfjord Kommune har al-
lerede gode erfaringer med ild til 
pleje af naturen.

- I foråret 2013 brændte vi et 
græsareal i udkanten af mosen, og 
allerede den efterfølgende sommer 
kunne vi se, at floraen kvitterede. 
Der kom tue-kæruld og den sjældne 
klokke-ensian. Om en måned eller 
to vil vi forhåbentlig se resultater 
af dette forårs brande, siger biolog 
Anders Horsten fra Mariagerfjord 
Kommune.

208 SKOVEN 5 2018

NATURPLEJE

Om projektet
Afbrændinger af græsflader og 
partier med yngre selvsåede sit-
kagraner vil ske i flere omgange 
i Tofte Skov i Lille Vildmose. Der-
udover er der planlagt afbræn-
ding i Den Danske Naturfonds 
arealer i Bøtø Plantage på Falster, 
Fugleværnsfondens arealer i Saks-
fjed Inddæmning nær Hyllekrog 
på Lolland samt Tisvilde Hegn i 
Nordsjælland.

Måske vil man også afbrænde 
træer i Højris Mølle i Himmerland, 
Rungstedlund i Nordsjælland, 
Allindelille Fredskov på Midt-
sjælland og ved Stubbe Sø på 
Djursland. 

I 2021 vil der blive udgivet en 
rapport med de praktiske erfarin-
ger fra forskningsprojektet.

Foreløbig er et område på størrelse med 25 fodboldbaner brændt af som led i 
et fem år langt forskningsprojekt. I foråret 2018 er tre arealer med græsser og 
sitkagran brændt af i Tofte Skov i Østhimmerland. 

De kommende år vil forskningsprojektet fra GEUS og Københavns Universitet 
udfolde sig på syv skovlokaliteter landet over. Erfaringerne fra afbrændingerne 
skal kunne bruges i fremtidens forvaltning af naturområder. 

Projektleder Peter Friis Møller i gang med afbrændingen.



Træ og anden biomasse 
stod i 2017 for 14% af  
elproduktionen. Kraft- 
værkerne lægges i disse år 
om fra kul til biomasse.

I takt med udbygningen 
med vindkraft er der et 
stigende behov for reserve-
kapacitet på kraftværkerne. 

Der udledes CO2 til atmosfæren 
når der produceres strøm fra kraft-
værkerne. Men mængden af CO2 er 
faldet i en årrække og kom i 2017 
for første gang under 200 gram pr. 
kilowatttime hos forbrugeren. En 
vigtig årsag er at kraftværkerne er 
i gang med at lægge om fra kul til 
biomasse – som helt overvejende er 
træflis eller træpiller.

- Det er glædeligt, at kraftvær-
kerne sender kullene på pension og 
bruger bæredygtig biomasse i stedet, 
siger energi-, forsynings- og klima-
minister Lars Chr. Lilleholt. Det er en 
udvikling, som vi vil skubbe på med 
vores mål om at al kul skal være ud-
faset af elforbruget inden 2030.

Biomasse er CO2-neutralt
Kul er den største klimasynder i 
Danmark. Kul stod i 2016 for udled-
ning af 11 mio. ton CO2 eller 28 pct. 
af de samlede danske udledninger. 

Udbygningen af vedvarende 
energi med vindmøller har betydet, 
at CO2-udledningen pr. kilowatttime 
er faldet hen over årene. Men når 
2017 blev et nyt rekordår, skyldes 
det ifølge Energistyrelsen især, at 
flere kraftværker har skiftet kul ud 
med biomasse. 

Biomasse til energiproduktion 
regnes i internationale opgørelser 
som CO2-neutralt. Der bliver ganske 
vist udledt CO2 når flisen, pillerne 

og halmen afbrændes i kedlen. Men 
den samme mængde CO2 bliver 
bundet igen i træerne når de vokser 
i skoven og tilsvarende i kornplan-
terne når de vokser på marken.

Derfor er afbrænding af biomasse 
CO2-neutralt. Der er i virkeligheden 
tale om at udnytte solenergi som er 
den mest miljøvenlige energikilde.
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Klimavenlig strøm 
går frem

De store kraftværker lægger om fra kul til træ, og det kan ses i energistatistik-
kerne. (Foto fra Skærbækværket).

Figur 1. Den gennemsnitlige CO2-udledning fra elforbrug. Udledningen kan 
svinge fra år til år, bl.a. afhængigt af, hvor meget det blæser, og om Danmark 
importerer eller eksporterer strøm.
 



Hvor kommer strømmen fra

Da strøm ikke har en ”farve” kan 
man ikke afgøre, om elektronerne 
i stikkontakten kommer fra vind-
kraft, solceller eller kraftværker. På 
samme måde kan man heller ikke 
se, om importeret strøm fra f.eks. 
Sverige i en given time kommer fra 
svensk vandkraft, svensk vindkraft 
eller svensk a-kraft. 

Derfor har man lavet en bereg-
ning af, hvordan strømmen blev 
produceret i den enkelte time i 
Danmark set ift. energimikset i 
nabolandene. Der er tale om et gen-
nemsnitstal for alle danskere.

Andelen af vind og sol i dansker-
nes stikkontakter i 2017 var nogen-
lunde den samme som i det seneste 
rekordår, 2015. Derimod voksede 
andelen af biobrændsler med 5 pct. 
point og udgør nu 18 pct. af en 
gennemsnitlig kilowatttime.

Mere kul og olie i 2030
Der er altså en klar tendens mod 
stadigt mere vedvarende energi i 
elproduktionen - men vil den fort-
sætte? Det har Energistyrelsen un-
dersøgt i en ny rapport med titlen 
Basisfremskrivning 2018. Den viser 
udviklingen på energi- og klima-
området frem til 2030 hvis der ikke 
kommer nye tiltag.

Det fremgår at frem til 2021 vil 
vedvarende energi udgøre en sti-
gende andel af elforbruget og af det 
samlede energiforbrug. Det skyldes 
en udbygning med havmølleparker 
og landvind, et stigende forbrug af 
bioenergi samt flere varmepumper. 

Herefter ventes andelen af ved-
varende energi at falde igen (fig. 3). 
Det skyldes bl.a. forventet vækst i 
elforbrug og nedtagning af udtjente 
vindmøller. 

En vigtig årsag til det stigende 
elforbrug er etablering af flere store 
datacentre i Danmark. Ingeniør-
firmaet Cowi har lavet et skøn som 
er behæftet med en del usikkerhed 
fordi der stadig er tale om planer. 

Et typisk datacenter bruger 150 
MW og kan forøge Danmarks el-
forbrug med 4%. Cowi mener det er 
realistisk at der over nogle år opfø-
res 5 store datacentre. De vil kunne 
sluge 17% af elforbruget, svarende 
til en forbrugseffekt på 900 MB eller 
to store kraftværksblokke. 

Datacentre spiller ikke særlig 
godt sammen med vind- og sol-
energi, fordi forbruget er nogen-
lunde konstant over dagen og over 
året. Derfor skal der være en bety-

delig reservekapacitet i kraftværker 
for at kunne garantere at dække 
behovet for strøm til hver en tid.

Elforbrug til opvarmning og 
transport ventes at stige med i alt 
5,3% frem til 2030 som følge af sti-
gende udbredelse af varmepumper 
og elektrificering af jernbanetrans-
porten. Der ventes også stigende 
andel af elbiler og plug-in hybrid-
biler, og de ventes at udgøre 7% af 
den samlede bestand af person- og 
varebiler i 2030.

Hele denne udvikling får betyd-
ning for Danmarks udledning af 

drivhusgasser. Fra 1990 til 2016 er 
udledningen faldet med 24% til knap 
54 mio. ton. I 2021 ventes det at vi 
er nede på 44 mio. ton, svarende 
til et fald på 39% i forhold til FNs 
basisår 1990. 

Men uden nye tiltag vil det sti-
gende elforbrug øge forbruget af 
kul, olie og naturgas efter 2021 til 
omkring 52 mio. ton i 2030. 

 Alle disse beregninger bygger 
på det nuværende niveau af poli-
tisk regulering og kendte beslut-
ninger om opførelse af nye energi-
anlæg. 
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Figur 2. Sammensætningen af gennemsnitlig el leveret til forbrug i 2017. Vind-
kraft er den største energikilde, mens biomasse er på 3. pladsen – her står træ 
for langt det meste.

Figur 3. Vedvarende energis andel af elforbrug (øverst) og samlet energiforbrug 
(nederst) frem til 2030.



Det er selvfølgelig urealistisk at 
der ikke træffes nye beslutninger 
på disse områder inden 2030. Re-
geringen har således d. 23.4 spillet 
ud med et forslag om at opføre en 
havmøllepark med en kapacitet på 
800 MW svarende til to store kraft-
værksblokke.

Stadig behov for kraftværker
Den offentlige debat samles i høj 
grad om opførelse af nye vindmøller 
som middel til at gøre energiforbru-
get mere miljøvenligt. Men vindmøl-
ler kan ikke gøre det alene, for de 
producerer kun når vinden blæser, 
og der findes ikke metoder til at 
lagre strøm i den størrelsesorden 
der er tale om her.

Derfor spiller de store kraftvær-
ker en central rolle. Frem mod 2030 
vil alle kraftværker blive lagt om til 
biomasse, men ombygningen med-
fører på de fleste værker en lavere 
kapacitet – og nogle værker er luk-
ket helt. 

Selvom der bliver flere vindmøl-
ler er Danmarks forsyningssikker-
hed under pres. Det kan udtrykkes 
ved at i 2015 blev danske kraftvær-
ker tvunget i drift eller beordret til 
at stå til rådighed i 138 timer i løbet 

af året. I 2017 var det tilsvarende 
tidsrum nået op på hele 11.494 
timer. (Tallet er større end antal 
timer i året, fordi Energinet ofte har 
anvendt tvangskørsler på flere vær-
ker samtidig).

Det betyder risiko for strømsvigt. 
Energinet har således tidligere vur-
deret at især Østdanmark kan se 

frem til et højere antal afbrudsmi-
nutter i fremtiden.

Det er ikke sikkert at vi kan klare 
situationen ved at importere strøm. 
For Sydsverige og Nordtyskland 
har også et stort antal vindmøller, 
og når det ikke blæser i Danmark 
blæser det nok heller ikke i vores 
nabolande.

Derfor er Folketinget ved at be-
handle et lovforslag der skal gøre 
det attraktivt for flere aktører 
og teknologier at levere system-
bærende ydelser i takt med at ka-
paciteten af kraftværker løbende re-
duceres. Disse ydelser kan omfatte 
fleksibelt forbrug, lagring af strøm, 
termiske værker (altså værker med 
forbrænding) mv.

sf

Kilder: 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 

08.04.2018

www.energinet.dk 

Basisfremskrivning 2018. 65 sider.  

www.ens.dk

Temaanalyse om store datacentre. Udar-

bejdet af Cowi for Energistyrelsen fe-

bruar 2018. 126 sider. www.ens.dk

www.danskenergi.dk 23.4.18

Foto: www.orsted.com
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Fakta om ”farvel til kul” 
Danmarks forbrug af kul toppede 
i 1991. Siden er det faldet med 65 
pct.

Andelen af kul til elproduktion er 
siden 1990 faldet fra over 90 pct. til 
i dag at ligge på mindre end 40 pct.

I 2017 udledte en typisk hus-
stand med et forbrug på 4.000 
kilowatttimer 761 kg CO2 fra for-
brug af el svarende til 190 g/kWh. 
De seneste fem år har en typisk 
familie isoleret set næsten halve-
ret CO2-udledning som følge af 
elproduktion.

2017: 761 kg
2016: 1.025 kg
2015: 808 kg
2014: 1.215 kg

Småt er godt – men dyrt
Små skovmaskiner er skån-
somme
Mange svenske skovejere er bekym-
rede for at konventionelle skovma-
skiner skal lave skader på jordbund 
og træer som medfører tab i til-
vækst og værdier. Der er da også en 
del interesse for små skovmaskiner 
på 5-11 ton. I 2017 blev der solgt 63 
nye maskiner af denne type.

Skogforsk har undersøgt en mindre 
maskine, Malwa 560. Den findes både 
som skovningsmaskine, udkørselsma-
skine og som kombimaskine og kan 
anvendes i de første tyndinger.

Udkørselsmaskinen har et godt 
førermiljø. Den lavede klart mindre 
spor end Ponsse Buffalo, som blev 
brugt til sammenligning. Spor-
dannelsen var ringere både per 
overkørsel og ud fra det samlede 
transportarbejde (Malwa skal jo 
køre flere gange for at transportere 
samme mængde træ).

Ulempen er at præstationen var 
54% lavere end Ponsse Wisent, 
brændstofforbruget var højere, og 
omkostningen 50 SEK højere pr. m3.

Malwas skovningsmaskine havde 
25% lavere præstation end John De-
ere 1170E. Brændstofforbruget var 
lavere, og omkostningen den samme. 

Det mest interessante er udkørs-
len, for de største skader sker når 
der er læs på. En lille maskine kan 

dog godt have interesse hvis der 
er tale om blødt terræn hvor det er 
svært at få træ ud i det hele taget, 
og hvis der er ret små mængder så 
omkostningen pr. m3 ikke er afgø-
rende.
Kilde: Vision 1/18, udgivet af Skogforsk

Malwa 560 på Elmia Wood. Læsset er fordelt på to vogne. Der er spordannelse 
på dette sted, fordi maskinen er blevet vist frem ved at køre mange gange ad 
samme rute.



Stort arkitektfirma der er 
ved at opføre en række 
træbyggerier laver et nyt 
forretningsområde for træ-
huse.

Målet er at udvikle byg-
gerier i træ og dele viden 
med kolleger og kunder.

Gennem de seneste år er udvik-
lingen inden for byggeri i træ gået 
hurtigt. Det er nu muligt at bygge 
både højhuse og store bygnings-
komplekser i træ.

Skandinaviens femte største 
arkitektvirksomhed, Arkitema 
Architects, oplever en voksende 
efterspørgsel på arkitekter med kom-
petencer inden for trækonstruktion. 
Derfor har virksomheden oprettet 
et nyt forretningsområde, Arkitema 
Timber. Målet er at udvikle bygge-
rier i træ og dele viden med kolleger 
og kunder. 

Som en del af det nye forretnings-
område har Arkitema indledt et sam-
arbejde med to af de største aktører 
inden for trækonstruktion i Sverige. 
Brancheorganisationen Svenskt Trä 
og ejendomsudviklingsselskabet 
Folkhem Trä – der udelukkende byg-
ger i træ – vil bidrage med viden til 
Arkitemas kommende træbyggerier.

”I Folkhem har vi gennem mange 
år forsøgt at få branchen til at forstå 
vigtigheden af at omstille byggeriet 
til en større brug af træ. Træ er det 
eneste rent genanvendelige bygge-
materiale, og det er derfor en vigtig 
brik i vores stræben efter at løse 
klimaproblemerne,” fortæller Arne 
Olsson, adm. dir. i Folkhem Trä. 

En del af Arkitema Timber er et 
uddannelsesprogram, der bliver ud-
viklet i samarbejde med Svenskt Trä 

som har en stor materialeviden om 
træbyggeri. Samarbejdet skaber en 
platform for gensidig videndeling. 
Arkitema vil bidrage med erfaringer 
fra konkrete byggeprojekter fra 
over 100.000 m2 træprojekter på det 
skandinaviske marked. 

”Fordelene ved at bygge i træ er 
talrige og dækker alle bæredygtig-
hedsaspekter. Med træ kan vi skabe 
sunde, omkostningseffektive og kli-

mavenlige løsninger,” siger Daniela 
Grotenfelt, senior specialist inden 
for bæredygtighed hos Arkitema. 

Arkitema Architects er grundlagt 
i Aarhus i 1969 og er i dag Skandina-
viens 5. største og Danmarks største 
arkitektvirksomhed med over 550 
medarbejdere. Der er kontorer i Kø-
benhavn, Århus, Oslo, Stockholm og 
Malmø. Nedenfor omtales nogle af 
firmaets projekter.
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Arkitekter satser 
på træbyggeri

Skolen og kulturhuset i Linköping får et træskelet i massivt træ.



Sønder Otting Skole
Arkitema er i gang med at bygge 
Sønder Otting Skole i Haderslev 
Kommune. Skolen skal have plads 
til 500 børn fra 0. til 6. klasse, samt 
SFO.

Ved at bygge i træ bliver Sønder 
Otting Skole en af de første skoler 
opført i træ i Danmark, hvilket, 
sammen med flere passive tiltag, 
gør at skolen vil få et meget lavt 
CO2 aftryk. Både socialt, økonomisk 
og miljømæssigt scorer projektet 
højt på bæredygtighed.

”Vi vil at få et flot og let arkitek-
tonisk udtryk, der endda er meget 
bæredygtigt. Samtidig har træet 
nogle gode egenskaber, der gør, at 
vi får gode muligheder for at skabe 
et læringsunivers, der vil gøre en 
forskel for de mennesker, der skal 
bruge skolen,” fortæller Pernille 
Svendsen.

Opføres 2017-2020. Omfang: 5.800 
m². Pris: 123 mio. kr.

Tiller Videregående skole
Arkitema Architects skal tegne 
om- og tilbygningen af Tiller Videre-
gående Skole syd for Norges tred-
jestørste by, Trondheim. Projektet 
skal forbedre undervisnings- og 
opholdsfaciliteterne på skolen, hvor 
der i dag plads til 650 elever. Skolen 
skal samtidig åbnes for lokalsamfun-
det og blive et samlingssted for hele 
Tiller. 

Brugen af træ i størst mulig grad, 
både i eksteriør, bærende konstruk-
tioner og interiør, vil skabe en visuelt 
dragende bygning, der understreger 
miljøaspektet. 

 Opføres 2018-2021. Omfang: 
17.000 m²

Trähus Ör
Kvarteret består af en træstruktur 
som bliver synlig och fremtrædende 
i facadernes udformning. Kvarterets 
arkitektur består af 6 forskellige 
bygninger som varierer i højden – 
fra 4 til 15 etager.

Nyt samlingspunkt i 
Linköping
Arkitema Architects skal bygge en 
kombineret skole og kulturhus i 
Sveriges 5. største by Linköping 
med 105.000 indbyggere, som ligger 
mellem Gøteborg og Stockholm. 

Hovedbygningen er designet med 
robuste og bæredygtige materialer, 
der kan holde i mange år. Kernen i 
bygningen bliver et træskelet i mas-
sivt træ med en ydre skal af glas, 

der sikrer meget dagslys til aktivite-
terne i huset. 

Den nye bygning skal efter planen 
rumme udskoling, gymnasieskole, 

kulturskole, to idrætshaller og of-
fentligt tilgængelige lokaler.

Kilde: Pressemeddelelser 16.4.18, 
8.12.17, 5.10.17, 21.6.17
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Sønder Otting Skole i Haderslev bliver en af de første skoler i Danmark der 
bliver opført i træ.

Tiller Videregående Skole skal bruge træ i videst muligt omfang.

Trähus Ör i Sverige består af 6 bygninger hvor træ bliver synligt og fremtrædende.



Ferie i naturen
Natur er vigtigt for danskerne

Når danskerne vælger feriested er 
det allervigtigste at der skal være 
”rent og pænt” – det mener lidt over 
halvdelen. Men som nr. 2 på listen 
kommer at feriestedet skal ligge tæt 
på naturen – det mener en tredjedel 
af danskerne. At det skal være tæt 
på vandet kommer helt nede på 
fjerdepladsen.

Det viser en undersøgelse som 
Danhostel har fået foretaget af hvilke 
kriterier danskerne lægger vægt på 
når de vælger indkvartering. 

- At så mange mener, at ferien 
skal foregå midt i naturen, kommer 
en smule bag på os, men det er glæ-
deligt, siger Ole Andersen, direktør 
fra Danhostel. Tallene stemmer med 
at vi oplever, at flere og flere dan-
skere ønsker en ferie i pagt med na-
turen, hvor flora og fauna spiller ind. 

- Det synes at være vigtigt at give 
sine børn natur med i opvæksten. 
Det er måske også en reaktion på 
et par årtier, hvor den mere passive 
charterferie på en liggestol i solen 
var det foretrukne. 

Danhostel er en kæde af 65 
vandrerhjem i Danmark, hvoraf 
halvdelen ligger midt i naturen. 
Vandrerhjemmet i Helsingør lig-
ger ud til stranden, i Silkeborg er 
man et stenkast fra Gudenåen, og 
vandrerhjemmet i Store Heddinge 
ligger ved Stevns Klint. I Viborg er 
man tæt på en sø, i Ribe ligger man 
ved nationalparken, og i Aarhus bor 
man midt i en skov.

- Vi kan kun glæde os over, at vi 
bor i et land, hvor natur omgiver os, 
næsten uanset hvor vi er. Værterne 
på vandrerhjemmene giver dagligt 
gode ideer til, hvad man kan opleve 
i naturen, og delingen af gode na-
turoplevelser mellem familier flore-
rer lystigt på vores vandrerhjem.

Sidste år havde Danhostel 970.000 
overnatninger. Halvdelen var familier, 
halvdelen var virksomheder på se-
minar, yoga-retreats eller lejrskoler. 

Kilde: Pressemeddelelse fra  
Danhostel 17.4.18
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Mange danskere ønsker at holde ferie tæt på skov og natur.

Et resultat fra en spørgeundersøgelse
Top fem*: Hvilke af nedenstående kriterier er vigtigst for dig, når du vælger 
indkvartering til ferie generelt? (vælg flere svar) 

• Det skal være rent og pænt: 56 pct. 

• Det skal ligge tæt på naturen: 32 pct. 

• Det skal ligge et sted, hvor der er ro: 29 pct.

• Det skal ligge tæt på vandet: 26 pct. 

• Det skal ligge centralt: 24 pct.

*Udover ovenstående svarmuligheder har der været yderligere 12 svar-
muligheder, der har opnået en svarprocent på mellem 1-18 pct. 

Undersøgelsen er foretaget online af Kompas Kommunikation og YouGov 
i vinteren 2018 blandt 1.023 danskere. Svarpersonerne er efterfølgende 
vægtet, så de afspejler befolkningens alder, køn og region jævnfør Dan-
marks Statistik.



Erfaring og mod mangler
Ingen højhuse af træ i Danmark
I udlandet bygges mange højhuse af 
træ, men i Danmark er det ikke ble-
vet til mere end huse på fire etager i 
Lisbjerg ved Århus.

Kasper Lynge der er udviklings-
chef for bygningsteknik og bygnings-
design ved Ingeniørhøjskolen Århus 
Universitet mener at der er stor in-
teresse for emnet i alle dele af bran-
chen. På skolen har man indenfor 
det seneste års tid lavet både forsøg 
og beregninger med træ i bygnings-
konstruktioner.

Kasper Lynge mener problemet 
er at vi ikke har været vant til at 
bygge høje træhuse. Huse skal holde 
mange år, så man skal være sikker 
på at det holder. Træ er et nyt ma-
teriale, så der er ikke erfaringer at 
trække på som det er tilfældet med 
andre materialer. Han foreslår at vi 
laver et eksempel-byggeri i træ.

Klaus Toustrup fra C.F. Møller ar-
kitektfirma er også enig i de mange 
muligheder. Han mener lovgivningen 
skal ændres, og det kræver mere 
forskning på området, fx om stabi-
litet ved brand og om klimaforhold. 
C.F. Møller er i gang med projekter 
i Stockholm og London, og han vil 
forsøge at bringe erfaringer hjem til 
Danmark.

I april var der en paneldebat om 
højhuse i træ under Building Green 
i Århus. Der var enighed om at træ 
er fantastisk, men det viste sig også 
at der er tale om en hønen-og-ægget 
situation. 

Entreprenøren og arkitekten kan 
ikke lave et projekt som der ikke er 
kunder til. Men udvikleren kan ikke 
stille forslag om et træbyggeri hvis 
ikke branchen har kompetencer til 
at lave det. Det bliver altså en fælles 
opgave for hele branchen at få et 
højhus op at stå.

Flere deltagere i debatten pegede 
på at Bygningsreglementets brand-
krav er en barriere for mere træbyg-
geri. Teknologisk Institut har for 
nogle år siden taget initiativ til en 
netværksgruppe for højhuse i træ, 
og de arbejder netop med at skaffe 
bedre dokumentation.

Kilder

www.building-supply.dk 13.4.18

www.wood-supply.dk 24.4.18

Foto: AL2 bolig

Se omtale af husene i Lisbjerg Bakke og 

to større boligbebyggelser på Sjælland i 

Skoven 3/18.
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Hårdere straf til skovsvin
Forslag fra S

Socialdemokratiets miljøordfører 
Christian Rabjerg Madsen vil bede 
miljøministeren se på om straffen 
for at henkaste affald i skoven bør 
skærpes. Henkastet affald giver en 
bøde på mindst 5000 kr og op til 
8000 kr.

Christian Rabjerg Madsen erken-
der at det ofte er vanskeligt at finde 
synderen. Han vil bede ministeren 
om at redegøre for omfanget, og 
han vil også overveje om staten skal 
betale for oprydningen. Han mener 
staten har et ansvar og vil gerne 
komme skovejerne til undsætning.

Forslaget kommer efter en sag fra 
Haldbjerg Plantage ved Varde hvor 
der i april blev dumpet en større 
mængde knuste eternitplader. De 
indeholder formentlig asbest, og det 
gør oprydningen til en kostbar af-
fære som bør udføres af fagfolk.

Efter de nuværende regler er det 
de 110 anpartshavere i plantagen 
der skal betale oprydningen. Det 
har de også gjort i 2017 hvor der er 
fjernet flere læs med byggeaffald. 

Nægter at have ansvaret
Der har også været en sag i Helle-
Biltoft Plantage ved Varde. Her blev 
der aflæsset 4 trailere med affald d. 
31.12.16. Politiet kender et par som 
har erkendt at affaldet er deres.

Parret nægtede at have ansvaret 
for aflæsningen. De har fortalt at de 
havde fået hjælp til en flytning af to 
personer, og at de ikke vidste hvad 
der var sket med affaldet. 

Anklagemyndigheden droppede 
sagen fordi de mente at der ikke var 
tilstrækkelige beviser. Statsadvoka-
ten i Viborg har imidlertid bedt Syd- 
og Sønderjyllands Politi om at tage 
sagen op igen.

Advokat og miljøretsekspert Helle 
Carlsen fra Dahl Advokatfirma har 
peget på at man har ansvaret for sit 
affald indtil det er bortskaffet kor-
rekt.

Samfundsansvar
Direktør Jan Søndergaard fra Dansk 
Skovforening mener at det bør være 
et samfundsansvar at rydde op, 
fordi skovene skal være åbne for 
offentligheden. Derfor bør staten be-
tale for grove tilfælde af henkastet 
affald.

En ordning skal være enkel og 
ubureaukratisk. Derfor foreslår han 
at mængden skal være så stor at 
der er mere end der kan være i en 
bil. Skovejeren kan så ringe til kom-
munen der står for oprydningen, 
hvorefter kommunen afregner med 
staten.

Kilder: www.jv.dk 23.4.18, 27.4.18, 
8.1.18

Træhusene i Lisbjerg uden for Århus er op til 4 etager og de hidtil højeste i 
Danmark.



Træer sover uroligt om 
natten
Grenene bevæger sig
Træer bevæger sig om natten. Også 
i drivhuse, hvor der er vindstille. 
Det er svært at se med det blotte 
øje, for bevægelserne er små – men 
har man en god 3D laserscanner, er 
det ikke noget problem.

For et par år siden rapporterede 
et internationalt forskerhold således, 
at de havde scannet to birketræer 
– et i Ungarn og et i Finland – i et 
døgn. De havde opdaget, at træernes 
grene i løbet af natten sænkede sig 
med op til 10 cm. Et par timer før 
solopgang begyndte grenene at be-
væge sig tilbage til udgangspunktet.

Det kunne se ud, som om træ-
erne slapper af i grenene og får en 
god nats søvn efter en lang dags 
fotosyntese. Men i så fald er søvnen 
ikke rolig. Ikke for alle træarter, i 
hvert fald.

Det opdagede forskere fra Aar-
hus Universitet og Videnskabernes 
Akademi i Ungarn, da de placerede 
en laserscanner i et drivhus med 21 
forskellige træarter:

Nogle af træerne har søvn- 
cyklusser på helt ned til to timer. 
En magnolie nåede at bevæge gre-
nene op og ned i hele tre cyklusser 
i løbet af natten. Ganske vist kun 
med ca. en centimeter, men for-
skerne er sikre på, at der ikke er 
tale om en målefejl.

Træer pumper vand 
- Disse korte cyklusser har man 
ikke kendt til før. Bevægelserne må 
nødvendigvis hænge sammen med 
variationer i vandtrykket inde i 
planterne, hvilket igen må betyde, 
at træerne står og pumper i løbet af 
natten. Vandet transporteres altså 
ikke fra rødderne til kronen i en jævn 
strøm, som man tidligere har troet.

Det siger András Zlinszky, som er 
postdoc ved Institut for Bioscience 
på Aarhus Universitet. Han er også 
tilknyttet Videnskabernes Akademi 
i Ungarn, og det var netop i et driv-
hus i en ungarsk planteskole, at for-
skerne gennemførte den omfattende 
søvnovervågning.

Alle træerne bevægede deres 
grene under eksperimentet. Kun syv 
af dem havde en søvncyklus på 12 
timer, mens de fleste andre havde 
kortere eller længere søvnperioder. 
Enkelte bevægede sig ikke cyklisk, 
men kontinuerligt og langsomt i én 
retning, hvilket ifølge forskerne måske 
kan skyldes sygdom eller alderdom.

Afslører stress
Ifølge lektor Anders Barfod, som 
deltog i studiet, kan resultaterne 
måske bruges til at overvåge frugt-
plantager.

- Vi tror, at registrering af uregel-
mæssige bevægelser om natten kan 
blive en måde at diagnosticere, om 
afgrøderne er stressede eller syge. 

Dermed ville man kunne gribe ind 
hurtigere og forebygge omkostnin-
ger på en miljøvenlig måde, siger 
Anders Barfod. Det kræver dog en 
del mere forskning i, hvad det er for 
en mekanisme, som styrer proces-
sen i træerne.

Andre forskere har tidligere målt 
bittesmå udsving i træers diameter 
og affærdiget disse data som støj. 
Det nye studie tyder på, at der ikke 
var tale om støj, og at de forskellige 
’søvncyklusser’ og varierende vand-
tryk inde i stammerne kan forklare 
udsvingene.

Resultaterne er publiceret i to 
videnskabelige artikler i hhv. Frontiers 
in Plant Science og Journal of Plant 
Signalling and Behaviour.

Kilde: www.scitech.au.dk 19.4.18
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Et roligt sovende oliventræ vist som 
en punktsky. Dette 2,6 meter høje 
oliventræs søvnmønster adskilte 
sig fra de andre træers ved, at det 
kun bevægede sig en smule - og at 
bevægelserne gik i to retninger: de 
øverste grene bevægede sig opad 
og de nederste grene bevægede sig 
nedad i løbet af to søvncyklusser. 
Foto: András Zlinszky

Mobile terrestriske laserscannere 
bruges især af landmålere til 
tredimensionel kortlægning af 
bygninger, men de har de seneste 
par år også anvendt af biologer. 

Scanneren bombarderer sine 
omgivelser, som f.eks. bygninger 
eller træer, med laserstråler, 
der reflekteres og opsamles i en 
såkaldt punktsky, der kan inde-
holde millioner af punkter. Hvert 
punkt er defineret med et tredi-
mensionalt koordinatsæt.

Skovejerne er for tavse
Fortæl om udnyttelse af skoven

- Skovejere i Norden må hæve røsten 
for at kunne fortsætte med at bruge 
skoven som man gør. Skovejerne 
må gøre alt for at stå vagt om skov-
bruget i Norden. Vi er for tavse og 
velopdragne.

Det mener Göran Persson som 
ikke blot er tidligere svensk stats-
minister, men også ejer en skov 
på 192 ha og er aktiv i flere store 
investeringsselskaber der køber 
skov. Han talte ved et møde i den 
svensktalende skovdyrkerforening i 
Österbotten i Finland.

Som formand for den europæiske 
tænketank Think Forest møder han 

skovbrugets modstandere i Europa 
hvor stadigt flere mener at skoven 
skal beskyttes og bevares, især i 
Tyskland, Frankrig og Italien.

- Den store konflikt er mellem 
dem som vil bruge skoven og dem 
som mener at skoven skal stå som 
den står. Vi som bor i denne del af 
Europa forstår jo at udnyttelsen af 
skoven er et stort bidrag til at mod-
virke klimaændringerne.

Han mener at man bestemt skal 
beskytte skoven, men at det ikke be-
tyder at man ikke kan bruge skoven. 

- At bruge skoven er at redde 
klimaet.

Kilde: www.landskogsbruk.se 24.4.18



Fældning med fældegrab
Hurtigt og sikkert

Skal man fælde et træ der står et 
sted hvor man ikke kan lægge det 
ned, så tænker mange sikkert på en 
topkapper med motorsav. Det er tids-
krævende, og det afskårne træ ligger 
ved foden af træet hvor det måske er 
vanskeligt at transportere væk.

En anden løsning er en fældegrab 
monteret på en kran. Grønhøj vogn-
mandsforretning i Karup bruger en 
Mecanil fældegrab og en kran med 
29 meter rækkevide. 

Kranen sidder på en lastbil der 
kan stå et stykke fra træet. Grenen 
skæres over med en motorsav, og 
grabben løfter grenen ud og lægger 
den et sted hvor den kan transpor-
teres væk – eller måske direkte ned 
i en container.  

Kranføreren skal have "det store 
kørekort" i kranføring. Det er nemlig 
ikke så enkelt at betjene en kran, 
der kan række mere end 25 meter 
og fælde et træ, der måske står op 
ad et hus eller midt i en have.

Kunderne er bl.a. HedeDanmark, 
boligselskaber, kirker og kommunale 
forvaltninger, samt en lang række 
private. Ifølge vognmand Klaus Aa 
løses opgaven 25% billigere, nogle 
gange endnu lavere. Samtidig und-
går man som regel skader på fliser 
og beplantning.

Grønhøj brugte tidligere en me-
tode med to mand og en motorsav 
i en kurv. Mange af disse opgaver 
i dag flyttet over på fældegrabben, 
og den er mere effektiv. To mand i 
en kurv kan håndtere et stykke træ 
på op til 60 kg, men fældegrabben 
tager nemt en gren på 250 kilo og 
træer på 6 tons.

Fældegrabben kræver desuden 
kun én mand, for af hensyn til sik-
kerheden skal der være to mand, 
når man arbejder fra en kurv. Indtil 
nu har den maksimale rækkevidde 
været 29 meter, men Grønhøj har en 
ny kran på vej som rækker 36 meter. 

Mecanil grabben kan monteres 
på alle lastbiler. Den kræver 180-230 
bar olietryk og 60-100 liter olie pr 
minut. Der behøves ikke ekstra hy-
drauliklinjer. 

Grab og sav styres med en fjern-
betjening, og grab og sav arbejder 
uafhængigt af hinanden. Grabben 
kan tiltes trinløst så den er nem at 
styre. 

Grønhøjs model er uden akku-
mulering, men det kan fås til andre 
modeller. Diameteren på træet kan 
gå op til 63 cm.

Kilder:
Pressemeddelelse fra Skovmek, 

www.skovmek.dk, www.mecanil.fi
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Mecanil fældegrab SG280 RC stammer fra Finland og kan også monteres på 
skovningsmaskiner

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.

Fældning med fældegrab monteret på en kran. Træet hentes ned i mange bid-
der - og efterlader en uberørt grund.



Overdrev kan genskabes
Græsning i tyve år er nok
Overdrev er levested for mange 
sjældne planter og smådyr. Men 
naturtypen er blevet sjælden, og 
derfor vil man gerne genskabe nogle 
af de tidligere overdrev. Erfaringer 
fra Naturstyrelsen viser at det er ret 
enkelt.

Miljøstyrelsen har i 2016 under-
søgt 25 områder, som er blevet 
opkøbt af Naturstyrelsen Fyn gen-
nem 40 år med det formål at lave 
ny natur. Områderne har tidligere 
været agerjord eller bevokset med 
nåletræ. 

Naturkvaliteten af de nye over-
drev afhænger af, at der er kort 
afstand til gamle overdrev og relativ 
stor afstand til dyrkede marker. Des-
uden skal jordbunden fra begyndel-
sen have et lavt indhold af nærings-
stoffer, især fosfor. 

For at skabe overdrev skal der 
foretages en ”effektiv” afgræsning 
med køer eller får. Ellers får de lov 
at passe sig selv. 

Der er ikke nogen sikker effekt af 
udsåning af græsblandinger. Sam-
græsning mellem nye og gamle over-
drev har heller ikke sikker effekt – 
selvom dyrene givetvis spreder frø 
mellem arealerne.

Undersøgelsen viste at ud af de 
25 områder har 21 udviklet sig til 
overdrev, og det har taget mellem 
11 og 23 år. Der blev fundet typiske 
overdrevsplanter som vild hør, hjer-
tegræs og bakketidsel på de under-
søgte nye overdrev. 

Ældre overdrev rummer også 
tuer med gul engmyre, bidformede 
krat med små buske, store sten i 
jordoverfladen og fårestier, men det 
tager det længere tid at udvikle så-
danne kendetegn.

Både kalkoverdrev og sure over-
drev er optaget på Habitatdirekti-
vets bilag 1, og Danmark er derfor 
forpligtet til at sikre en gunstig 
bevaringsstatus. I den seneste afrap-
portering i 2013 blev begge natur-
typer vurderet til stærkt ugunstige 
både for det samlede areal og deres 
struktur.
Et af problemerne er at de enkelte 
overdrev er ret små og ofte ligger 
isolerede i landskabet. Det betyder 
større randeffekter fra det dyrkede 
land og færre spredningsmuligheder 
for plante- og dyrearter tilknyttet 
overdrevene. 

Undersøgelsen viser at netop 
disse faktorer er væsentlige. Derfor 
er det en fordel hvis nye overdrev 

placeres tæt på eksisterende over-
drev, så der kan skabes større sam-
menhængende områder. 

Kilder

www.nst.dk. Marker og nåleskov i 

hastig forvandling til værdifuld natur. 

Nyhed fra 25.1.18

Nye overdrev på Naturstyrelsen Fyns 

arealer. Artikel på 5 sider i tidsskriftet 

Vand og Jord 4/17. I ovennævnte nyhed 

er der link til en kopi af artiklen.
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Afgræsning med køer eller får er nødvendigt for at skabe et overdrev efter 
skov, bl.a. fordi dyrene fjerner de arter som ikke hører til på overdrevet. (Foto 
fra Svanninge Bjerge hvor der var overdrev i middelalderen. Bakkerne blev 
tilplantet i 1800-tallet, men skoven blev ryddet for få år siden. Nu er målet at 
genskabe de gamle overdrev).

Robotter bygger træhus
Forsøg i Schweiz

Robotter rykker ind mange steder 
i industrien. Nu vil det schweiziske 
universitet ETH i Zürich lave et for-
søg med at lade robotter bygge et 
treetages træhus på 100 m2.

Robotter skal installere 487 last-
bærende træelementer på de to før-
ste etager. De vil være synlige bag 
en gennemsigtig facade når huset er 
færdigt.

Robotterne anvender informatio-
ner fra en CAD model til at skære 
og opstille elementerne, bore huller 

og forbinde dem. Til sidst kommer 
rigtige tømrere og bolter delene 
sammen.

For at undgå at robotterne støder 
sammen er der udviklet en algo-
ritme, som konstant beregner hvor-
dan robotterne vil bevæge sig ud fra 
det nuværende stadie af byggeriet. 
Det er desuden muligt løbende at 
ændre projektet, idet computermo-
dellen så bliver justeret i forhold til 
de nye krav.

Kilde: 
www.globalconstructionreview.com 

26.3.18



Dyrehave i Vendsyssel
Både dådyr og krondyr

Dyrehaven i Slotved Skov er blevet 
udvidet fra 32 ha til 175 ha, og det 
er nu den største statslige dyrehave 
uden for Jægersborg Dyrehave. Sko-
ven rummer både krondyr og dådyr.

Den 24. marts blev der udsat 
3 kronhjorte, 13 kronhinder som 
alle er drægtige, samt 2 dåhjorte. 
Dyrene stammer fra Jægersborg 
Dyrehave. De kan slutte sig til de 70 
dådyr som i forvejen findes i dyre-
haven. Naturstyrelsen regner med 
at bestanden af hjortevildt med ti-
den kan nå op på 300-400 stykker.

Hjortevildtet vil være et udflugts-
mål for de lokale og turister, samti-
dig med at dyrene skal pleje natu-
ren. Dyrehaven er desuden en del af 
et grundvandsprojekt der skal sikre 
grundvandet i fremtiden.

Slotved Skov ligger i et meget 
kuperet terræn lige vest for Sindal, 
mellem Hjørring og Frederikshavn. 
Området rummer stejle skrænter 

som aldrig har været opdyrket, og 
her står især bøgeskov med træer 
over 200 år. En mindre del af mar-
kerne i området skal tilplantes, re-
sten bliver åbne naturarealer hvor 
hjortevildtet kan ses.

Der går to offentlige veje gennem 
dyrehaven. Derfor er der anlagt færi-
ste så dyrene holdes inden for hegnet. 

Der er etableret flere søer, og der 
er fornylig opført et madpakkehus 
og en bålplads. Der laves stiaf-
mærkninger, vejskilte, korteborde, 
infoskilte, p-pladser og en sti for 
handicappede. Der kommer snart af-
mærkede vandreruter, et mountain-
bikespor og en hundeskov uden for 
dyrehaven. 

Dyrehaven er blevet til i samar-
bejde mellem Naturstyrelsen, Hjør-
ring Kommune, Sindal menigheds-
råd, Sindal Vandværk og lodsejere 
der har afgivet jord til projektet. 
Den nye udvidede dyrehave blev 
indviet d. 24.3. med deltagelse af to 
tusinde lokale.

Kilde:www.nst.dk 21.3.18, 24.3.18
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Annoncer der skal hurtigt ud?
Skoven-Nyt kan udgives med kort varsel 

Sendes til alle abonnenter på Skoven

Kontakt Liselotte Nissen

lln@skovforeningen.dk - tlf. 33 78 52 15 - for nærmere aftale

April 2018
April blev lun med en middel på 
8,4 gr. Det er 2,7 gr. over normalen 
for 1961-90 og 0,7 gr. over middel af 
2006-2015. Det er den 5. varmeste 
april der er målt siden 1874. Rekor-
den er fra 2011 med 9,9 gr.

April startede koldt med -6,8 gr. 
i Isenvad v. Herning d. 2.4, og i uge 
14 var der frost i alle landsdele. De 
første fire dage af april var der sne-
dække et eller andet sted i landet. 
I uge 15 og 16 var der under 2 gr. 
mange steder, dvs. frost på udsatte 
steder.

Siden blev det varmere, og d. 19.4 
blev der målt 26,7 gr. i Karup i Midt-
jylland. Det er den 6. højeste måling 
i april og den højeste måling i april 
siden 2000 hvor det blev 27,9 gr. i 
Nordsjælland. 26,7 gr er varmere end 
der blev målt hele sommeren 2017 ! 

Der blev registreret sommerdag 
mange steder d. 19. og 20. april, dvs. 
over 25 gr. Det er den tidligste som-
merdag siden 1964.

Der faldt 54 mm på landsplan. 
Det er 13 mm over normalen for 
1961-90 og 24 mm over middel af 
2006-2015. Den 30.4 kom der over 30 
mm flere steder, og i Sønderjylland 
var der skybrud fire steder. Der var 
torden mange steder d. 23.4 og 30.4.

Kilde: www.dmi.dk

Periode November Oktober

Målt
Nor-
mal

Målt

Temperatur, gr.

Middel 8,4 5,7 0,3

Absolut minimum -6,8 -7,1 -12,9

Absolut maximum 26,7 20,0 11,1

Antal frostdøgn 2,0 6,6 23,3

Nedbør, mm

Nordjylland 58 39 30

Midt- og Vestjylland 66 41 30

Østjylland 48 41 34

Syd- og Sønderjylland 66 46 40

Fyn 59 38 46

V-, S-Sjælland, Lol-Fal 39 38 56

Kbh., Nordsjælland 26 38 55

Bornholm 37 37 60

Landsgennemsnit 54 41 39

Vindstyrke, m/s 

Middel 4,6 5,6 4,9

Højeste vindstød 26,0 28,8

Antal graddage 258 337 517

Antal soltimer 187 162 83
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Kort over den nye dyrehave der ligger lige op til Sindal.
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