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Bayer har, som en af verdens største producenter af 

plantebeskyttelse, mange års erfaring i udvikling af

løsninger, der tager hånd om din juletræsproduktion. 

Vi kan derfor tilbyde en række langtidsvirkende og

effektive produkter, som er særligt udviklet til at

beskytte juletræer mod ukrudt og skadedyr.  

Læs mere på vores hjemmeside: www.environmentalscience.bayer.dk

Kontakt: Jacob Kronbo Andersen – jacob.kronboandersen@bayer.com – Tlf. 20 94 77 93

Beskyttelse af din
juletræsproduktion 



223SKOVEN 6-7  2018

GENERALFORSAMLING
Aktiv skovdrift er vigtigt 226
Strategi og kommunikation 229
Reportage fra Skovforeningens gene-

ralforsamling 30. maj. Der var debat 

om det produktive skovbrug, ad-

gangsregler, skat, naturbeskyttelse 

samt Skovforeningens nye strategi 

og kommunikation.

SKOVENS DAG
20.000 danskere deltog 230
Hvidkilde med mtb spor 232
Staushede med løv og nål 236
Skovens Dag blev afholdt 6. maj i 

flot vejr. Resultat af fotokonkurren-

cen. Skovtur i Hvidkilde med avan-

ceret mountainbikespor. Skovtur i 

Staushede, en hedeplantage med en 

hel del løvtræ (foto viser bænke op-

sat af jagtlejere).

Danmarks højeste træ opmålt 240
Landets højeste træ står i Silkeborg 

Sønderskov – en douglas på 53,7 m. 

Træet er opmålt ved klatring. Det er 

sundt og sætter lange topskud. I Nord-

amerika er der douglas på 100 m.

Skov & Teknik 246
Maskinmessen for skovbrug blev 

afholdt på Langesø 17. maj med ret 

få besøgende. Nye skovnings- og 

udkørselsmaskiner (foto af Malwa), 

grab til rodoptagning, vandopløse-

ligt smøremiddel, støjsender mod 

fugle og kronvildt, spiralklipper, 

harve og klemme til høje træer.

Ny generation af danske elge 252
Der bliver født en række elge i be-

standen i Lille Vildmose (foto af 

kalv fra juli 2017). Elgene skal holde 

træer og buske nede.

Troldtekt fordobler  255
Producenten af træbetonplader for-

dobler kapaciteten og laver fuldauto-

matisk produktion. Træbetonplader 

har mange positive egenskaber.

INDHOLD 

Projekt Rød glente 239
Info om ynglefund indsamles.

Hedeselskabets regnskab 258
Underskud i 2017.

Workshops om biodiversitet 261
5 møder landet over.

Kort nyt
Vildt Gastronomi 245
Leca fyrer med biomasse 260

Europas ældste træ (fyr i Italien) 260
Stihl MS 462 motorsav 262
Varmt og tørt forår 262
To vejrrekorder i maj 263
Klimastatistik maj 2017 263



224 SKOVEN 6-7 2018

TROMPET

 

Skoven. Juni-juli 2018. 50. årgang.
ISSN 0106-8539.

Udkommer 11 gange om året, omkring  

den 20.-25. i hver måned, bortset fra juli. 

 Abonnenter på  Skoven modtager  desuden 

 nyhedsbrevet Skoven-nyt  

ca. 2-3 gange om måneden.

Udgiver: Dansk Skovforening,  

 Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C,  

tlf. 33 24 42 66, fax 33 24 02 42.  

Postgiro 9 00 19 64.

E-mail: info@skovforeningen.dk

Hjemmeside: www.skovforeningen.dk

Redaktion: Søren Fodgaard, ansvh. 

 Liselotte Nissen, annoncer og 

 abonnementer.

E-mail:  sf@skovforeningen.dk, hhv. 

lln@skovforeningen.dk

Direkte indvalg:  

Tlf. 33 78 52 16  (Søren Fodgaard),  

Tlf. 33 78 52 15 (Liselotte Nissen).

Abonnement: Pris 660 kr. inkl. moms (2018). 

Medlemmer af foreningen modtager bladet 

som en del af    med lemsskabet.

Skovejende medlemmer af foreningen kan 

tegne abonnementer til medarbej dere mv. til 

en pris af 580 kr. Studerende og elever kan 

tegne abonnement på særlige vilkår.  Kontakt 

redaktionen for nærmere oplysninger.

Udland: Abonnement kan tegnes overalt i 

verden. Kontakt redaktionen for nærmere 

oplysninger.

Annoncer: Rekvirér vores media brochure 

med oplysninger om priser, formater, 

oplag, indstik mv. 

Indlevering: Artikler til Skovens 

 august -nummer skal indle veres inden   

2.  august.  Annoncer bør indleveres  inden 

6. august.

Eftertryk med kildeangivelse (Skoven nr. XX) 

tilladt. Ved artikler af navngivne forfattere 

skal forfatteren give accept af eftertryk.

Fra Skovens 

Dag på  

Hvidkilde.  

Se side 232.

PERSONALIA

Kontrolleret 

oplag for perioden 

1. juli 2016 - 30. 

juni 2017: 3254. 

Medlem af 

Danske Medier.

Tryk: www.step.dk

6-7/18
JUNI-JULI 

UDGIVET AF DANSK SKOVFORENINGUDGIVET AF DANSK SKOVFORENING

Dansk Skovforening
Bestyrelsen
Skovforeningen holdt generalforsam-
ling den 30. maj på Tøystrup Gods 
ved Ryslinge, hvor der var valg til 
bestyrelsen. 

På valg var Niels Reventlow, Pe-
ter Busck og Jens Kristian Poulsen 
som alle blev genvalgt. Marie-Louise 
Friderichsen var trådt ud af besty-
relsen i vinter. Til den ledige plads 
blev valgt skovejer Christian Sehe-
stedt Juul, Ravnholt.

Efter generalforsamlingen konsti-
tuerede bestyrelsen sig uden ændrin-
ger. Bestyrelsen består herefter af:
Niels Iuel Reventlow (formand), ejer 

af Hverringe skove
Niels Otto Lundstedt (næstformand), 

godsforvalter på Dønnerup Gods
Peter Arnold Busck (3. medlem af 

forretningsudvalget), ejer af Rye 
Nørskov

Christian Sehestedt Juul, ejer af 
Ravnholt

Michael Glud, skovbrugschef i Hede-
Danmark

Jørgen Kappel Hansen, ejer af 
Shangri La skoven

Ditlev Berner, ejer af Holstenshuus 
Jens Kristian Poulsen, direktør i 

Stiftelsen Sorø Akademi 
Lars Skou Gleerup, ejer af Stensgaard 

i Ry, formand for Skovdyrkerfor-
eningerne  

Martin Petersen, formand for Danske 
Juletræer

Bo Jellesmark Thorsen, professor ved 
afdelingen for Økonomi, Politik og 
Driftsplanlægning, Københavns 
Universitet

Juletrædyrkerne
Ny dyrkningskonsulent 
Danske Juletræer har ansat Adam 
Kofoed Månsson som ny dyrknings-
konsulent pr. 1. august. Adam er 29 
år, stammer fra Lolland og er ud-
dannet landmand/produktionsleder 
i landbruget (planteavl) inden han 
påbegyndte skov- & landskabsinge-
niør uddannelsen i 2014. 

Adam har sprøjtebevis og et stort 
praktisk kendskab til sprøjtning fra 
sin tid i landbruget. Derudover har 
Adam en stor viden om maskiner og 
driftsteknik. Adam har arbejdet på 
en række østdanske godser, herunder 
Priorskov Gods, Nysø og Bregentved.

PEFC Danmark
Bestyrelsen
På generalforsamlingen 24. april 
trådte to medlemmer ud. Michael 

Pedersen, Træ- og Møbelindustrien 
(TMI) blev erstattet af Henrik Skib-
sted Jakobsen. Michael Glud blev 
erstattet af Martin Briand Petersen, 
begge er fra HedeDanmark. 

På valg var også Jakob Klaumann 
fra Dansk Træforening og Ditlev Ber-
ner fra Skovforeningen, som begge 
blev genvalgt for perioden 2018-2020. 

PEFC Danmarks bestyrelsen be-
står herefter af:
Palle Thomsen (Danske Byggecentre) 

- Formand
Ditlev Berner (Dansk Skovforening) 

- Næstformand
Flemming Sehested (Skovdyrkerfor-

eningen)
Martin Briand Petersen (HedeDan-

mark)
Henrik Skibsted Jakobsen (Træ- og 

Møbelindustrien / Junckers A/S)
Jakob Klaumann (Dansk Træforening)

Dansk Planteværn
Ny direktør
Dansk Planteværn har ansat Tanja 
Andersen som ny direktør. Tanja 
Andersen er uddannet jurist ved 
Aarhus Universitet 2001. Hun har 
været ansat i Fødevarestyrelsen, og 
som fødevareattaché i Danmarks 
faste repræsentation i EU. Senest har 
hun været chefkonsulent / teamleder 
i Veterinærpolitisk kontor, Miljø- og 
Fødevareministeriet hvor hun har 
været rådgiver for ministeren, og 
har udviklet og implementeret ny 
politik. 

Medlemmerne af Dansk Plante-
værn er producenter og importører 
af planteværnsmidler.

   

IN
TE

RN

ATIONAL  SOCIETY 

O F  ARBORICULTUR
E 1924

SCIENCE
RESEARCH

PRESERVATION

Alle skoventreprenøropgaver udføres

Besøg os på www.jjskovservice.dk

JJ Skovservice
v/Jens Johansen

Vadet 2  . DK 4660 St. Heddinge

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

mobil +45 20 45 82 02



225SKOVEN 6-7  2018

LEDER

Bedre muligheder for 
erstatninger 
ved stormfald

Efter orkanen i 1999 blev der etableret en offentlig storm-
faldsordning, som gav mulighed for at få tilskud til at 
plante mere varierede, robuste – og dermed dyrere – kultu-
rer, end skovloven kræver. 

I 2001 etablerede Dansk Skovforening en tabsforsikring i 
forbindelse med stormfald. En forsikring, der yder ejeren er-
statning for de økonomiske tab, der er en følge af stormfaldet. 

Ved genforhandlingen efter 5 år havde vi lige haft et 
nyt stormfald i 2005. Det førte til et tilbud med så vold-
somme præmiestigninger, at det var helt urealistisk at 
gentegne forsikringen.

Vi har flere gange forsøgt at få etableret en ny tabsfor-
sikring, men først sidste år lykkedes det at få kontakt med 
et selskab, der var interesseret.

Vi er derfor glade for endelig efter 12 år igen at kunne 
tilbyde en tabsforsikring til vores medlemmer. Bag forsik-
ringen står Lloyds of London, men tilbydes i et samarbejde 

med forsikringsmæglerfirmaet Blue Oak.

Omfang af erstatning
Forsikringen erstatter 
-  den værdiforringelse, der er på det ødelagte, stormfældede 

træ, 
-  de forøgede omkostninger til oparbejdning, der altid er 

en følge af stormfald, samt
-  det kapitaltab, der opstår ved den afbrudte produktion og 

kravet om genplantning. 

Ejeren kan ved indsendelse af forsikringsbegæringen fast-
lægge erstatningsniveauet, som også vil påvirke præmien. 
Skadesopgørelse i forbindelse med stormfald foretages af 
forstfolk udpeget af Dansk Skovforening.

Ordningen kan bruges uanset om en ejer gør hel eller 
delvis brug af det offentlige genplantningstilskud eller ej. 
De to ordninger er nemlig målrettet forskellige elementer.

Sammen med den nyligt reviderede stormfaldslov, som 
Folketinget har vedtaget, mener vi, at landets skovejere nu 
kan stå med en ganske fornuftig skadebegrænsning, når 

næste stormfald rammer Danmark.

Skattevilkår ved stormfald stadig urimelige
Det eneste der udestår er fortsat den urimelige beskatning, 
som skovejerne må tåle i forbindelse med stormfald. Vi 
har siden bortfaldet af merhugstfradraget gentagne gange 
forsøgt at rejse problemstillingen omkring den urimelige 
beskatning overfor skiftende skatteministre. 

Efter skovkonferencen på Christiansborg i oktober 2017 
virkede det til, at der igen var en forståelse for skovbru-
gets særlige situation. Men vores forslag til etablering af en 
skovkontoordning er efter et foretræde for skatteudvalget 
i april endnu engang blevet afvist af skatteministeren, der 
mener at virksomhedsordningen er tilstrækkelig.

En skovkontoordning vil dog fortsat have vores opmærk-
somhed i det politiske arbejde.

Niels Reventlow / Jan Søndergaard

Man kan nu forsikre sig mod værdiforringelse af ødelagt træ, øgede omkostninger til oparbejdning og 

kapitaltab på grund af afbrudt produktion.



Skovforeningens general-
forsamling diskuterede 
produktionsskovbrug, ener-
gipolitik, naturbeskyttelse, 
adgang til skovene for bl.a. 
MTB, information om skov-
brug og foreningens drift.

- Miljø- og fødevareministeren frem-
lagde for nogle måneder siden et 
udkast til et nationalt skovprogram. 
Vi håber det kan medvirke til en 
mere omfattende drøftelse af skove-
nes mange bidrag til samfundet end 
de seneste års ensidige fokus på 
skovenes biodiversitet. 

- Det er afgørende, at udkastet til 
skovprogram anerkender vigtighe-
den af at have en aktiv skovdrift i 
Danmark.

Det var de indledende bemærk-
ninger fra Dansk Skovforenings for-
mand, Niels Reventlow fra Hverrige, 

ved foreningens generalforsamling. 
Den blev afholdt på Tøystrup Gods 
ved Ringe onsdag d. 30. maj, og 
godt 100 medlemmer var mødt frem. 

I det følgende omtales en række 
emner med udgangspunkt i forman-
dens beretning.

Energipolitik
- Foråret har budt på et udspil til 
energiforlig, og Klimarådet har lavet 
en rapport om biomasse i energi-
forsyningen. Det er her slået fast, at 
brug af dansk biomasse er fornuftig 
og uproblematisk.

- Men forhandlingerne om et nyt 
energiforlig hænger uløseligt sam-
men med klimapolitikken. Her er 
der igen opstået en diskussion om, 
hvad der bidrager mest og bedst til 
at optage og lagre kulstof – urørt 
skov eller aktivt drevet skov.

- Skovene spiller en stor og aktiv 
rolle i den grønne omstilling. Vi ar-
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Generalforsamlingen i Dansk Skovforening blev afholdt den 30. maj på Tøystrup Gods ved Ringe.

- Med det nye udkast til nationalt 
skovprogram har vi endelig fået sat 
skovbruget på den politiske dagsor-
den. Det sagde formanden for Dansk 
Skovforening, Niels Reventlow, på 
foreningens generalforsamling.

– Vigtigt at have en
aktiv skovdrift



bejder for at få regeringen til at give 
en klar udmelding om biomassens 
rolle i energiforsyningen. Det vil 
give skovejerne endnu mere lyst til 
at investere i foryngelse af skovene.

- Ved at bruge mere træ i bygge-
riet kan skovene samtidig bidrage til 
at opfylde Danmarks forpligtelser til 
at reducere CO2 udslip. 

- Med de rette rammer kan skovene 
både optage og lagre mere kulstof 
og samtidig producere mere træ. 
Træet kan herefter anvendes både til 
energi og til mere varige produkter 
som fx møbler og bygninger.

Naturbeskyttelse
- Der er fra mange sider en massiv 
interesse og luftige ønsker til natur- 
og miljøbeskyttelsen. Som eksem-
pler kan nævnes: 
1) Skovlovens §25-beskyttelse med 

et ukendt indhold og tilsvarende 
usikkerhed om de økonomiske 
konsekvenser.

2) Oppositionens 1. maj-forslag om 
udlæg af endnu mere urørt skov i 
offentlige og private skove.

- Ejendomsretten sættes på denne 
måde stadig under pres. Ejernes 
handlefrihed og økonomi er ikke 
nævnt, og det samme gælder de 
samfundsøkonomiske konsekvenser 
af ophør af træproduktion for hele 
værdikæden. 

- Der er tale om tabt værdipro-
duktion, tab af arbejdspladser i 
landdistrikterne og mangel på det 
miljørigtige produkt træ. Vi skal 
derfor fortælle politikerne hvordan 
skovenes mange ydelser til samfun-
det kan realiseres med respekt for 
skovejernes handlefrihed, økonomi 
og ejerskab til skovene.

Debat om aktiv skovdrift
Christian Wedell-Neergaard, Svenstrup 
Gods: Jeg vil gerne rose foreningen 
for at have taget sidste års opfor-
dring til at fokusere på det produk-
tive skovbrug op. Og det har virket.

- Det produktive skovbrug kan 
sagtens føre til en rig og varieret 
skov. Det giver samtidig værdi til 
byggeri, oplagring af CO2 m.m. 
Det produktive skovbrug er ikke 
i modsætning til biodiversiteten. 
Skovforeningen skal supplere med 
klare synspunkter på CO2-lagring og 
ejernes frie dispositionsret. 

Niels Reventlow: Skovforeningen 
arbejder for at give produktions-
skovbruget de størst mulige friheds-
grader. Vi forstærker synspunk-
terne, men vi siger ikke, hvad der er 

den rigtige drift og formål. Det skal 
være muligt at drive et skovbrug 
der både opfylder produktion og 
biodiversitet.

Niels Peter Dalsgaard, Salten 
Langsø Skovadministration: På 
hjemmesiden (nyheder 16.5, red.) 
beskrives hvad der kom ud af tan-
kerne om en skovkontoordning, men 
jeg synes det er udtryk for en vis 
resigneret holdning. Hvad nu?

Jan Søndergaard, direktør for 
Skovforeningen: Jeg forventer, at 
nye ministre på posten også vil 
have et skovbrug.

- Skovkontoordningen var oppe 
på skovkonferencen på Christi-
ansborg i oktober 2017. Siden har 
Skovforeningen haft foretræde for 
Skatteudvalget. 

- Ministeren svarede, at virk-
somhedsskatteordningen kan give 
samme resultat som en skovkonto-
ordning. Det er ikke helt korrekt, 
men vi vurderer ikke, at forskellene 
mellem de to ordninger er så bety-
delige, at vi kan finde politisk flertal 
for en særordning for skovene.

- Et andet vigtigt punkt omkring 
skat er sondringen mellem hobby- 
og erhvervsvirksomhed. Vi har nu 
måske fået en sag ind, som vi kan 
gå videre med politisk. Jeg opfor-
drer til at sende flere sager ind til 
Skovforeningen, så vi har gode ek-
sempler at vise til politikerne.

Adam Moltke-Huitfeldt, Espe Gods: 
Ejendomsskatterne i Danmark er 
urimelige. Jeg har en skov i Sverige 
hvor jeg betaler 80.000 skr. (58.000 
dkr.) om året i ejendomsskat for 
4.000 ha. Det er under 1/10 af det 
danske ejendomsskatteniveau.

Niels Reventlow: Ejendomsskat-
terne er en gammel traver. Emnet er 
på dagsordenen bl.a. sammen med 
Landbrug & Fødevarer. Eksemplet 
er meget illustrativt. 

Susanne Frederiksen, Svanninge 
Bjerge: Det er vigtigt at biodiversitet 
og produktion ikke adskilles. Det 
skal være en samtidig produktion. 
Vi kan ikke klare os uden råvarer.

Adgangen til skovene
- Danskerne elsker at besøge vore 
skove og gør det i stort tal, fortsatte 
Niels Reventlow. Men mange kender 
ikke reglerne for adgangen til sko-
vene. Der er derfor fortsat behov for 
mere oplysning. 

- Der er et konstant pres på ad-
gangen til skovene. Skovforeningen 
har i årevis kæmpet for at finde en 
løsning som kan give mountainbi-
kerne nye spor - også i de private 
skove. Løsningen skal samtidig 
sikre, at vi kan adskille denne ac-
tionprægede færdsel fra de mere 
stille aktiviteter. Og vi skal sikre, at 
skovejerne kan lukke et spor igen. 

- Friluftsrådet finder dog ikke at 
der er et behov for en sådan afkla-
ring. Derfor lukkede den daværende 
miljø- og fødevareminister den låge 
han ellers havde åbnet. 

- Vi kan derfor fortsat ikke anbe-
fale private skovejere at anlægge 
særlige spor til MTB-rytterne. Med 
de nuværende regler kan sporene 
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- Jeg har en skov i Sverige hvor jeg 
betaler en ejendomsskat på 1/10 af 
den danske, sagde Adam Moltke-
Huitfeldt fra Espe Gods.

- Skovens Dag og Genplant Planeten 
har været meget synlige, og jeg er 
ked af at de stopper, sagde Henrik 
Bach, formand for Danske Skov- og 
Landskabsingeniører.
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ikke nedlægges igen, og de særlige 
MTB-spor kan ikke forbeholdes 
MTB-rytterne.

Frivillige i råd og nævn
- Jeg vil godt takke foreningens 
mange repræsentanter i skovkredse, 
råd og nævn for det store arbejde 
der udføres, fortsatte Niels Reventlow.

Bjarne Hansen, Krusesminde: Det 
er godt at skovejerne er repræsen-
terede i råd og nævn, for de kort, 
som kommunerne har udsendt 
har bestemt ikke været gode. Som 
skovejer skal man ikke foreslå ud-
pegning af konkrete områder på 
kollegers ejendomme.

Niels Reventlow: Vi skal ikke 
bringe andre skovejere i en urimelig 
situation. Udvalg, råd og nævn skal 
ikke udføre det arbejde, som em-
bedsmændene burde have lavet. 

Information om skovbrug
- Skovforeningen har i en længere 
årrække gennemført Skovens Dag 
og Genplant Planeten. Der kan ikke 
længere skaffes ekstern finansiering 
til disse projekter som derfor stopper.

Henrik Bach, DSL: Disse arran-
gementer har været meget synlige 
– også på Christiansborg - og jeg 
er ked af at de stopper. Jeg savner 
også at Skovforeningen er mere ak-
tiv på Naturmødet.

Niels Reventlow: Det er korrekt 
at foreningen ikke har en stand på 
Naturmødet og på Folkemødet - det 
er for dyrt.

Der var også indlæg om Skovfor-
eningens strategi – se næste artikel.

Foreningens drift
Det udsendte regnskab for forenin-
gen blev gennemgået af direktør Jan 
Søndergaard. Foreningens drift gav 
et underskud på 1,3 mio. kr. Der har 
været et overskud på driften af ejen-
dommen på 500.000 kr., og Skovfor-
eningen betaler ikke selv husleje. 

Johan Tesdorpf, Rathlousdal Gods: 
Der kan ikke skæres yderligere ned 
på aktiviteterne, nu er det indtæg-
terne, der skal forøges. Er der mulig-
heder for fondsfinansiering?

Niels Reventlow: Alt er i spil. Vi kan 
ikke drive foreningen alene på kontin-
genterne. Vi har nedsat et kontingent-
udvalg, der skal se på mulighederne, 
og vi drøfter sagen til efteråret.

Lars-Haagen Lange, Ørbæklunde 
Gods: Der er behov for øgede ind-
tægter i foreningen. Flere medlem-
mer, men hvordan? Skovforeningen 
bør også søge at få fat i næste gene-
ration af skovejere.

Niels Reventlow: Vi er med på at 
nedsætte et ungdomsudvalg, så 
næste generation skovejere kan se 
sig selv i foreningen. 

Bjarne Hansen, Kruseminde: Jeg 
vil fraråde at nedsætte endnu et 
udvalg, der skal forestå medlems-
hvervning. Det skal vi som sko-
vejere gøre. Vi skal som medlemmer 
sige til ikke-medlemmer, at de skal 
melde sig ind i foreningen. 

Regnskabet blev herefter godkendt.

Øvrige punkter
Der var ikke fremsendt forslag til 
afgørelse på generalforsamlingen. 
De foreslåede satser for kontingent 
og honorarer for 2019 blev god-
kendt, og der var genvalg til PWC 
som revisor.

Der var valg til fire poster i be-
styrelsen, se nærmere side 224. 

Der var ikke indlæg under Even-
tuelt.

- Vi skal som medlemmer sige til 
ikke-medlemmer, at de skal melde sig 
ind i Skovforeningen, sagde Bjarne 
Hansen fra Krusesminde.

- Vi kan kun optage natur- og mil-
jøteknikere hvis de allerede har en 
praktikplads, sagde Thomas Færge-
man, Skovskolen. Hvis skovejerne 
ikke selv kan tilbyde en plads, kunne 
de måske stille visse krav til skoven-
treprenørerne.

DSHwood
- DSHwood har leveret et utilfredsstillende resultat, sagde Niels Reventlow, 
og Skovforeningen får ikke udbytte i år. Vi har i bestyrelsen arbejdet meget 
med DSHwood det seneste år. Vi har tillid til, at situationen er vendt, idet 
der samtidig er gode priser på tømmer. 1. halvår 2018 ser godt ud.

- Resultatet for 2017 er utilfredsstillende, sagde DSHwood’s direktør 
Rasmus Grønborg Bak. Den primære årsag er at prisen på containerfragt 
i en periode steg med 4-500%.

- Derudover er der sket nogle interne udskiftninger, og der er gennem-
ført 2 turnarounds inden for selskabet. Desuden har 2017 været et meget 
vådt år, hvilket har gjort det vanskeligt at få træ ud fra skovene.

- Vi har nu lagt om til en fladere organisation, hvor vi indgår partner-
skabsaftaler på afsætningsområdet. Dermed er en del faste udgifter lagt 
om til variable udgifter. 

Erik Schulz, Nyrup Skov: DSHwood har et underskud på 4 mill. kr., og 
det kan hurtigt opbruge foreningens egenkapital. Skal foreningen drive 
en risikobetonet handelsvirksomhed?

Niels Reventlow: Skovforeningens involvering i DSH’s økonomi kan ikke 
blive ved at gå, og bestyrelsen har arbejdet meget intenst på dette. Det 
er ikke en hovedopgave for Skovforeningen at eje handelsselskab eller 
ejendom. Vi skal drive politik.
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Skovforeningens strategi og kommunikation

Bestyrelsen har besluttet en 
ny strategi for foreningens 
arbejde.

Kommunikationen med 
omverdenen skal styrkes, 
bl.a. ved brug af sociale 
medier.

- Bestyrelsen har lyttet til de syns-
punkter, der fremkom på sidste 
års generalforsamling om hvordan 
foreningen får skabt værdi for pen-
gene, sagde Niels Reventlow. 

- Vi har gennem året brugt meget 
tid på strategiarbejdet bl.a. med 
professionel hjælp. Vi har lavet en 
medlemsanalyse, og vi har intervie-
wet eksisterende medlemmer, nye 
medlemmer og udmeldte medlemmer.

Resultatet
Strategiarbejdet er kort blevet om-
talt i to nyheder på foreningens 
hjemmeside (d. 15.5 og 25.5). For-
eningens direktør, Jan Søndergaard, 
gennemgik resultatet som en del af 
beretningen.

- Grundstenen blev lagt i foråret 
2017 med udgangspunkt i en skriftlig 
medlemsundersøgelse, interview 
med udmeldte medlemmer samt 
ikke-medlemmer. Hvordan sikres 
det økonomiske fundament for for-
eningens arbejde?

Visionen
”At skov- og naturejerne belønnes 
for at skabe værdier - og derved 
motiveres til at skabe yderligere 
værdier i skovene og naturen.”

- Der er en stigende efterspørgsel 
efter skovenes produkter i bred for-
stand. Dette sammen med en stadig 
strammere lovgivning medfører 
vanskeligere produktionsvilkår.

Ambitionen
- Frem mod 2022 vil vi:
•  Sikre danske skovejere råderet 

over egen ejendom
•  Synliggøre, at Dansk Skovfor-

enings arbejde er forudsætningen 
for at eje, drive og udvikle skov 
og natur

•  Sikre at danske skovejere er godt 
informeret om det politiske ar-

bejde, som vi laver og de resultater 
der opnås

•  Vi skal opretholde et nødvendigt, 
kompetent og fundamentalt 
skovpolitisk beredskab, som pri-
mært er finansieret af medlems-
kontingenter

- Vi vil gøre dette gennem fem fokus-
områder:
•  Synlig værdiskabelse
•  Faglig stolthed
•  Politisk indflydelse og samarbejde
•  Interessefællesskab
•  Grundlaget for et skovpolitisk be-

redskab

Kommunikation
- En vigtig brik i Skovforeningens 
strategi frem mod 2022 er en mere 
synlig kommunikation. Både over 
for medlemmerne og over for om-
verdenen. Vi lægger stor vægt på 
troværdighed, faglighed og kvalitet.

- Vi arbejder for at give skovejerne 
mulighed for at drive skovbrug på 
forretningsmæssige vilkår og at ud-
vikle natur- og miljøværdier til gavn 
for både ejere og samfundet.

- Vi vil samle skovejerne i et fag-
ligt fællesskab, og vi varetager skov-
ejernes erhvervspolitiske interesser. 

- Vi har fået ny hjemmeside. Vi vil 
fremme anvendelsen af de sociale 
medier – især Twitter og Facebook, 
og medlemsbladet Skoven skal ind-

drages. Det er vigtigt at også med-
lemmerne blander sig i debatten på 
de sociale medier.

- Vi kan og vil komme til at beskæf-
tige os med emner, som vores med-
lemmer måske umiddelbart vil undre 
sig over. Det er bevidst, for målet er 
at skabe øget synlighed af vores ar-
bejde – også blandt politikkerne.

Debat om strategi
Niels Reventlow: Såvel formanden 
som den øvrige bestyrelse skal ar-
bejde på de sociale medier.

Bendt Wedell-Wedellsborg, WEFRI: 
Målsætningen i strategien om at 
”Sikre danske skovejere råderet over 
egen ejendom” er for uambitiøs. 
Den reelle råderet skal sikres som 
forudsætning for en sund økonomi 
i det produktive skovbrug. Der er 
behov for lidt mere prioritering af 
strategien.

Niels Reventlow: En sund økonomi 
er en forudsætning. Myndighederne 
har ingen penge – derfor er økono-
mien i produktionsskovbruget afgø-
rende. Det vil være interessant at 
se, hvad urørt skov og bæredygtig 
skovdrift koster i statsskovene.

Lars-Haagen Lange, Ørbæklunde 
Gods: Hvordan harmonerer strate-
gien med foreningens ressourcer.

Niels Reventlow: Strategien skal 
gennemføres inden for de eksiste-
rende økonomiske rammer.

Et af leddene i kommunikationsstrategien er Skovforeningens nye hjemmeside 
som blev klar lige før generalforsamlingen.
E f l dd i k ik i i Sk f i hj id



Skovens Dag blev afholdt i 
flot forsommervejr. Der var 
20.000 deltagere til arrange-
menter hvor temaet var 
skovenes historie og værdi 
for samfundet.

Mere end 80 skovområder landet 
over dannede søndag den 6. maj 
ramme om en af forårets store na-
turbegivenheder, Skovens Dag 2018. 
Målet var at understrege, hvor vig-
tigt skovbruget og naturen er for 
vores samfund, og hvorfor vi alle 
har et ansvar for at passe på det.

I år troppede godt 20.000 dan-
skere op for at blive klogere på 
deres lokale skov. Direktør i Dansk 
Skovforening, Jan Søndergaard, 
glæder sig over den store interesse 
for vores skove og natur:

- Flere og flere er jo begyndt at 
dyrke friluftslivet. Men det er rigtig 
dejligt at så mange også vil lære om 
skoven og den natur, de færdes i, og 
hvordan man værner om den. Større 
viden er vigtig for, at vi kan udvikle 
skovene til glæde for både ejere og 
de mange brugere.

Skovens Dag 2018 var bygget op 
om temaet ’Skovens Historie’. Sko-
venes historie minder os også om, 
hvorfor det er så vigtigt at beskytte 
og bevare vores skove.

I en tid, hvor menneskets forbrug 
vokser og vokser, bliver der ryddet 
mere og mere skov –hvad der svarer 
til 30 fodboldbaner i minuttet på 
verdensplan. 

Rovdrift på skoven har tidligere 
medført alvorlige problemer. I 
Danmark kom der sandflugt, som i 
1700-tallet begravede hele byer på 
grund af manglende læ fra skovens 
træer.

”I Danmark vokser skovarealet, 
og historien har lært os, hvor vig-

tigt det er for klima og samfund at 
bevare vores skove. Det håber vi, at 
de mange deltagere på Skovens Dag 
2018 har fået et indblik i, så vi sam-
men kan fortsætte med at værne om 
vores skove,” siger Jan Søndergaard.

Skovens Dag er arrangeret af 
Dansk Skovforening og private, kom-
munale og statsejede skove. Dagen 
er støttet af Nordea-fonden.

Fotokonkurrencen
Årets tema blev afspejlet i de mange 
billeder, som dygtige fotografer ind-

sendte til Skovens Dags fotokonkur-
rence. 

Vinderen blev Bo Jacobsen. Bil-
ledet har titlen: ”Træarbejde” og er 
fra Gl. Estrup. Han får et rejsegave-
kort på 10.000 kroner til Kilroy. 

Nr. 2 blev Ulla Neergaard. Bille-
det har titlen: ”Fortid møder nutid. 
Hvem har flest hestekræfter. Ud-
slæbning med jysk hest” og er fra 
Valdemarskilde Skovdistrikt. Hun 
får en Apple iPad.

3. pladsen gik til Nicolai Kjær. 
Billedet har titlen ”Leg i skoven” 
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20.000 danskere hørte om

skovenes historie

Vinderen af fotokonkurrencen blev Bo Jacobsen med: ”Træarbejde”.



og er fra Kohaveskoven. Han får en 
KOWA SV 8x32 kikkert og bogen 
’Fugle i Felten’.

Se alle billeder på  
www.skovensdag.dk > fotokonkurrence

Den store danske skovquiz 
2018
Til Skovens Dag hører også den 
store danske skovquiz, hvor dan-
skerne kan teste deres viden om 
landets skove og deres historie i 10 
spørgsmål. 

Fra de bedste besvarelser er der 
blevet udtrukket fem vindere af en 
smart rygsæk fra Fjällräven. Stort 
tillykke til Jørgen Strunck, Svend 
Hjort, Bente Bindeballe, Niclas 
Bentsen og Tine Baatrup.

Kilder:

Pressemeddelelse fra Dansk Skovforening 

24. maj 2018

www.skovensdag.dk
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3. pladsen gik til Nicolai Kjær med ”Leg i skoven”.

Nr. 2 blev Ulla Neergaard med: ”Fortid møder nutid. Hvem har flest hestekræfter. Udslæbning med jysk hest”.



Fra Skovens Dag på Hvidkilde 
ved Svendborg.

Der blev fortalt om sko-
vens produktion af værdi-
fuldt ved og energi.

Skoven rummer et 
mountainbikespor som er 
blandt landets bedste. Bru-
gerne har anlagt banen og 
betaler leje til skovdistriktet.

Hvidkilde Skovdistrikt ved Svendborg 
har flere gange afholdt Skovens Dag 
med over 100 deltagere. I år var der 
”kun” 18, fordi der ikke var gjort 
noget særligt for markedsføringen 
ud over en meddelelse på Facebook. 
Til gengæld havde deltagerne god 
mulighed for at diskutere alle emner.

Det blev til en skovtur på et par 
timer i Folehaven der ligger nord-
vest for Svendborg. Mødestedet var 
ved et nyt bålhus som er opført i 
forbindelse med det nye mountain-
bikespor – mere herom senere. 

Deltagerne blev vist rundt af 
skovfoged Per Ørbæk og skovejer 
Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn. 
Der var også pressedækning –  Ef-
fektivt Landbrug havde selv fundet 
vej til skovturen.

Skovens historie
Temaet for Skovens Dag var sko-
vens historie. Vi hørte historien om 
plantning af flådeegene i starten af 
1800-tallet, og at skovarealet på 
landsplan siden da er mere end 
firdoblet. 

Hvidkilde er blandt de ejen-
domme som har foretaget meget 
skovrejsning. Det er der flere år-
sager til. Mange steder på Sydfyn 
er landbrug vanskeligt på grund af 
jordbund og terræn. Der har været 
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Skovens Dag 
med mountainbikere

Forsamlingen står her på grænsen mellem den gamle skov fra før 1800 og den 
nyere skov fra omkring 1900. 



lovgivning med krav om salg af 
landbrugsjord, og økonomien i skov-
bruget har i lange perioder været 
bedre end i landbruget.

Jordbunden er meget velegnet til 
skovbrug, og næsten alle arter kan 
dyrkes. Nåletræ er især brugt på 
den lette jord, mens løvtræ ofte er 
anlagt på den fede jord. 

En mountainbikerytter blandt del-
tagerne fortalte at det kan mærkes 
når man cykler i terrænet. Hjulene 
står bedre fast på den lette jord i 
nåleskoven, mens de har tendens til 
at fedte i løvtræbevoksninger. 

Skovrejsningen ses stadig i skoven. 
Vi passerede et gammelt jorddige 
der markerede grænsen mellem 
skov og mark efter udskiftningen 
sidst i 1700-tallet. Senere er noget 
af marken plantet til, og den nye 
skov kan kendes på at der er færre 
anemoner end i den gamle skov.

Stormfald er en af de begiven-
heder som sætter sig spor i skoven. 
Hvidkilde blev hårdt ramt i oktober 
1967, og der er i dag mange bevoks-
ninger af ær som i sin tid havde 
sået sig under bøgene.

Der findes også meget ældre hi-
storiske spor, bl.a. en hellekiste fra 
yngre stenalder.

- Her må vi ikke plante, kun lave 
selvforyngelse, sagde Per Ørbæk. 
Vi har godt overblik over hvor der 
er fortidsminder fordi vi fik lavet en 
grøn driftsplan for nogle år siden.

Formålet ændrer sig
- Formålet med skovdriften har 
ændret sig noget siden 1800, sagde 
Christian Ahlefeldt. De fleste gods-
ejere lader sig påvirke gennem tiden 
– selv mig.

- Tidligere var målet udelukkende 
vedproduktion. Men i dag tager vi 
også hensyn til biodiversitet og fri-
luftsliv, bl.a. ved anlæg af mountain-
bikesporet. Jeg mener at alle disse 
mange formål kan opfyldes på 
samme areal.

Værdifulde produkter
På Hvidkilde investerer man i 
skoven for at opnå værdifulde pro-
dukter i fremtiden. Det hørte vi om 
da vi passerede en bevoksning af 
douglas og rødgran.

- Rødgranen hugges i de første 
tyndinger, og nu udvælger vi ho-
vedtræer blandt de bedste douglas, 
sagde Per Ørbæk. De opkappes for 
at lave godt gulvtræ eller master. 

- Det kræver likviditet for der går 
mange år før indtægterne kommer, 
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Der fortælles om salg af skovens produkter, og vi hørte at en del af råtræet 
eksporteres til Asien.

Opkvistning af douglas for at lave 
kvalitetstømmer.

Mountainbikesporet er tydeligt markeret når det krydser en skovvej. Gående 
må ikke færdes på stierne af hensyn til sikkerheden.
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sagde Christian Ahlefeldt. Vi håber vi 
kan tjene penge ved at pleje skoven. 

- Vi ønsker at forædle træet og 
lave kvalitetsprodukter, og det fi-
nansierer vi ved salg af juletræer og 
klippegrønt. Andre skovejere sparer 
mest muligt på driften og får en 
sikker, men lavere indtægt.

- Vi laver også opkapning af eg, 
sagde Per Ørbæk. Det er væsent-
lig dyrere fordi det skal foretages 
hvert år mens grene i douglas kun 
skal afskæres én gang. Til gengæld 
forventer vi at de egetræer der er 
opkappet kan indbringe væsentlig 
mere til sin tid.

Vi så også en bøgeselvforyngelse 
fra 1994 hvor der var lavet udrens-
ning. Der er en del huller som er 
efterbedret med lærk og douglas 
– ud over værdifuldt træ giver det 
også variation i skoven. 

Flis er et vigtigt produkt i skoven. 
Via den grønne driftsplan kan man 
dokumentere at driften er bæredygtig.

Mountainbikespor
Der var adskillige gange under skov-
turen hvor der kom en sti på tværs 
af skovvejen, og det var markeret 
med pæle i vejsiden. De er anlagt 
af en forening som kalder sig Skov-
huggeren. 

- Foreningen er stiftet i 2015 for 
at lave et mountainbikespor, fortalte 
formanden for Skovhuggeren, Morten 
Eeg. Der gik et halvt år med at opnå 
de nødvendige tilladelser. Vi skulle 
bl.a. have tilladelse til at opføre 
faste anlæg i skoven i henhold til 
skovloven, vi skulle sikre beskyt-
telse af fortidsminder, tage hensyn 
til hasselmusen og meget andet.

- Over 150 frivillige har arbejdet 
på sporet i 2 år. Det første afsnit 
på 12 km åbnede i 2016, og i 2017 
åbnede vi yderligere 5 km. Det er 
under stadig udvikling med fede 
broer, gaps, berms osv., og planen 
er at nå 20 km.

- Det er et af de mest avancerede 
i landet. Vi er to gange kåret til at 
være på Politikens top-5 liste over 
de fedeste mountainbikespor i 
Danmark.

- Sporet drives på non-profit basis. 
Når det er anlagt får vi indtægter 
ved salg af licenser. Det koster 500 
kr for et år eller 100 kr for tre dage 
– unge under 15 år dog halv pris. Vi 
har brug for indtægter på 300.000 kr 
om året, og det tror jeg vi kan klare 
med salg af licenser.

- Vi har fået tilskud fra Nordea-
fonden til anlæg af sporet, og på det 
seneste til at bygge et bålhus og et 

multtoilet ved startstedet. Huset må 
bruges af alle, og der er bl.a. en lokal 
løbeklub som starter herfra. 

- Vi lægger vægt på at bruge na-
turens materialer når vi laver spor. 
Vi tager hensyn til kulturhistorie og 
naturen, og der skal være plads til 
andre brugere af skoven såsom lø-
bere, ryttere og gående.

Indtægterne bruges til udvikling 
og vedligehold af sporet samt beta-
ling af leje til Hvidkilde.

- Aftalen indebærer at der ikke 
drives jagt i skoven, sagde Christian 
Ahlefeldt. Derfor får jeg en leje der 
svarer til hvad jagtlejerne kunne 
have givet. 

- Vi har været igennem langvarige 
forhandlinger med modstridende 
krav, men jeg mener vi kan være 

stolte af resultatet. Svendborg er 
blevet landets mtb-hovedstad.

- Jagtlejerne er glade for at der 
er anlagt et spor. Det betyder at 
det meste cykelkørsel koncentreres 
i denne skov, og der bliver mindre 
uro og ulovlig kørsel i andre skove. 
Samtidig kan jeg stadig give tilla-
delse til andre aktiviteter i denne 
skov – fx til skoleklasser – hvis blot 
de ikke er til gene for cyklisterne.

- Jeg har lagt vægt på at anlæg-
gene skal være æstetiske og bære-
dygtige. Vi er enige om at der skal 
anvendes naturlige materialer og så 
vidt muligt træ. Der må ikke være 
plastic eller kyllingetråd (som kunne 
give større friktion på hældninger). 
Søm og lignende er dog i orden.

sf
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Det nyeste anlæg er denne lave bro med dæk af kløvede træstykker. 
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Lokalitet

Skovhuggeren starter i vestsiden af Fole-

haven som er en del af et større skov-

kompleks syd for Kirkeby. Adressen er 

Skovmarksvej 40, 5771 Stenstrup.
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De bedste mtb-spor
Der findes omkring 150 mountain-
bikespor i landet, og Politiken har 
flere gange kåret landets bedste 
spor. Den seneste liste er fra maj 
2018, hvor 29 erfarne ryttere hver 
har udpeget de fem bedste spor 
de kender. Det har dannet grund-
lag for denne liste:

• Svinkløv Klitplantage,  
Slette Strand i Hanherred

• Danmarks Tag i Ry
• Nordskoven, Silkeborg
• MTB Langesø vest for Odense
• Skovhuggeren nord for  

Svendborg
• Det Blå Spor i Rude Skov nord 

for København
• Trailcenter Bornholm
• Fruens Plantage, Næstved
• Blåbjerg Klitplantage, Henne 

Strand
• Hammer Bakker, nord for Ålborg

Kilde: Politiken 8.5.18

AHWI GRENKNUSERE og RODFRÆSERE 
Effektive – også i juletræskulturer 

Grenknuser type FM500-2000 Rodfræser type RFL700-2000 

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

•  Effektiv ved omlægning til ny kultur eller  
tilbage til landbrugsjord 

•  Sønderdeler stubbe op til 30 cm i én  
arbejdsgang 

• Arbejdsdybde op til 30 cm i én arbejdsgang 

Wirtgen A/S · Taulov Kirkevej 28 · 7000 Fredericia

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

For nærmere oplysninger kontakt:

Begge maskiner fås i forskellige  

arbejds bredder og størrelser, 
og til traktorer med  

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

Sporet fører flere gange hen over et 
lille vandløb på træbroer.

Der er flere spor, markeret med for-
skellige farver på pælene.



Staushede Plantage ved 
Vejen var for første gang 
vært ved Skovens Dag.

Det var engang en klas-
sisk hedeplantage med 
vedproduktion baseret på 
rødgran. I dag anvendes 
flere nåletræarter, og 1/4 af 
arealet er løvtræ. 

Plantagens naturværdier 
bliver også plejet.

Staushede Plantage ved Vejen i 
Sydjylland har ikke tidligere lavet 
offentlige arrangementer. Men i år 
havde man besluttet at deltage i 
Skovens Dag. 

Arrangementet var ikke annon-
ceret noget sted, men der mødte 11 
lokale frem til et par timers skovtur, 
herunder en journalist fra Jydske 
Vestkysten.

Plantagen ejes af Beplantnings-
selskabet Staushede A/S. Selskabet 
råder over 319 ha, fordelt på tre 

plantager – Staushede, Langebjerg 
og Revsing vest og syd for Gesten. 
Der er i dag 400 aktionærer, hvoraf 
næsten 100 møder op til den årlige 
generalforsamling. 

Skovturen blev ledet af Erik Røj 
Jørgensen. Han er uddannet skov- 
og landskabsingeniør og har siddet i 
bestyrelsen for selskabet i ti år.

Stor variation
Staushede Plantage er grundlagt 
i 1880 af bønder fra Gesten for at 
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Skovens Dag i
hedeplantage

Langs Asserholtvej findes en række forskellige løvtræarter, som skaber variation og stabilitet.
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udnytte en mager jord der ikke var 
egnet til landbrug. Den var i mange 
år en traditionel hedeplantage med 
vedproduktion som mål. 

- Det blev afgørende ændret med 
stormfaldet i 1999 som berørte halv-
delen af selskabets areal, fortalte 
Erik Røj Jørgensen. Oprindelig var 
der overvejende rødgran, men i 
dag planter vi også sitka, lærk og 
douglas. Vi har også plantet en del 
løvtræ, som nu udgør omkring 25% 
af arealet.

Det ses meget tydeligt langs 
Asserholtvej, som er hovedvejen i 
Staushede plantage. Der er små og 
store bevoksninger af bøg, eg, lind, 
birk, fuglekirsebær mv. som stod 
lysegrønne den 5. maj.

- Der er i dag 14 træarter i sko-
ven, og vi lægger vægt på en jævn 
aldersklassefordeling. Målet er at 
skabe en varieret skov med mange 
arter.

Der er ikke bevoksninger tilbage 
af 1. generation – de er enten skovet 
planmæssigt eller væltet i storme. 
Men man hæger om enkelttræer af 
rødgran, skovfyr og ædelgran som 
står flere steder ud til vejene. De 
vidner om at der kan vokse store 
træer på stedet.

Erik Røj Jørgensen fortalte om de 
danske skoves historie – om fred-
skovsforordningen, skovrejsningen 
på heden, flådeegene mv. Vi hørte 
om hvordan træerne opsuger CO2 
og udskiller ilt, og at skoven be-
skytter grundvandet. 

Det uundgåelige emne, ulven, 
dukkede også op. Erik Røj Jørgen-
sen fortalte at man havde ikke set 
ulve i området, men de var nok 
passeret fordi der er set ulve læn-
gere mod nord. 

Der var stemning blandt deltagerne 
for at der ikke er plads til ulve - hvis 
der kom en ville den nok blive skudt.

Intet udbytte
- Vi er på en smeltevandsslette med 
sandet jord. Tilvæksten er ret lav, 
så det er svært at tjene penge her. 
Regnskabet kan normalt balancere. 
Det skyldes i høj grad indtægter fra 
jagten som er udlejet til den lokale 
jagtforening.

- Aktionærerne forventer ikke 
udbytte ud over middagen ved ge-
neralforsamlingen. De ser hellere at 
vi bruger penge på at passe skoven, 
lave veje og læssepladser, oprense 
grøfter og bevare skovens produk-
tivitet. 

- Vi er positive over for at opkøbe 
mindre naturarealer der støder op 
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De 11 deltagere på Skovens Dag i Staushede Plantage hørte om drift af sko-
ven, historien bag plantagen og skovens økonomi.

Der er stadig enkelte træer tilbage fra plantagens anlæg sidst i 1800-tallet.



SKOVENS DAG

til vores plantager hvis de kan for-
bedre jagten. Vi er ikke interesseret 
i skovrejsning i større omfang. 

Vi forlod Asserholtvej og kom 
gennem en større, klassisk bevoks-
ning af rødgran, hvor der lige var 
tyndet til flis. Vi fik at vide at når 
træerne bliver større kan der aflæg-
ges Troldhedetræ eller tømmer som 
måske eksporteres til Asien. Der 
bliver også samlet mos i plantagen.

Dyreliv og affald
Målet for skovturen var Tranekær, 
som fik navnet fordi der for knapt 
hundrede år siden ynglede traner 
nogle år. De er for længst forsvundet, 
men der er i år et svanepar som er 
ved at lægge æg. Søen rummer også 
gedder, ænder og blishøns. 

Søen er et dødishul og op mod 
10 m dyb. Der var gravet tørv un-
der besættelsen hvor man havde 
fundet rester af bl.a. bæver, urokse 
og krondyr. Under besættelsen op-
dagede man også den sjældne birke-
mus, men den er ikke set siden.

Søen er et udflugtsmål for de lo-
kale, men ikke alle passer lige godt 
på stedet. 

- Jeg var forbi for en uge siden og 
fandt noget henkastet affald som jeg 
satte om bag et træ. Jeg kiggede lige 
forbi i morges, og nu var der kom-
met nogle flasker og dåser. Vi har 
overvejet at lave en parkeringsplads 
ude ved landevejen og opsætte en 

affaldsbøtte hvis vi kan lave en af-
tale om at den bliver tømt.

Tilskud afgørende
Vi kom forbi en egekultur som var 
anlagt efter stormfaldet i 1999. 

- Stormfaldet ramte os hårdt 
økonomisk. Derfor besluttede vi at 
lægge om til en mere stabil skov 
med mere løvtræ. Det er lykkedes, 
men kun fordi Dansk Skovforening 
sørgede for at skaffe tilskud til 
genplantning med især løvtræer. 
Siden da har vi været medlemmer af 
foreningen.

Vi passerede flere gange steder 
hvor der var skåret sidegrene af 

træerne. Formålet var dels at gøre 
et spor bredere, dels at opstamme 
hovedtræer af douglasgran. 

- Arbejdet er udført af en gruppe 
udviklingshæmmede fra dagcenteret 
Lille Veum i Brørup. De kommer 
herud 2-3 gange om ugen i vinter-
halvåret og er glade for at arbejde. 

- Lille Veum lægger vægt på at 
tilbyde aktive opgaver med en nytte-
værdi som kan give beboerne en 
identitet og fysisk aktivitet.

sf

Læs mere

www.staushedeplantage.dk

Med bl.a. plantagens historie og årsrapporter.
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Affald der er efterladt ved Tranekær i ugen inden Skovens Dag.

Tranekær er et populært udflugtsmål, og på dette sted har jagtforeningen op-
sat borde og bænke.

Indgangen til plantagen markeres 
med en sten. Foran stenen står vinca 
og anemone.



Der søges oplysninger om 
ynglende par især i Østjyl-
land.

Oplysningerne behandles 
hemmeligt hvis det ønskes, 
og ingen lokaliteter besø-
ges uden ejerens tilladelse.

Den røde glente er en af de smuk-
keste og mest elegante rovfugle i 
det danske landskab. Vingefanget er 
op til 170 cm. 

Føden består især af ådsler. Den 
eftersøger ådsler ved konstant at 
afsøge landskabet og vejanlæg med 
sine store, lange karakteristiske lidt 
slaskende vingeslag og sin meget 
bevægelige kileformet hale. Den 
røde glente yngler både i større og 
mindre skove og foretrækker at an-
lægge reden i et højt løvtræ. 

Viden om bestand mangler
Den danske ynglebestand udgjorde 
ca. 120 par i 2014, og bestanden 
regnes for at være i fremgang. Kend-
skabet til artens yngleforekomst i 
Østjylland er imidlertid meget be-
grænset. I 2017 havde vi blot oplys-
ninger om ca. 16 østjyske par. 

Projektets formål er at overvåge 
ynglebestandens udvikling i Østjyl-
land, som vi nu har gjort i et par år 
og som vi fremad vil gøre. Eftersom 
det ikke er let at optælle denne 
smukke rovfugl, håber jeg meget på 
din hjælp. 

Det er derfor et ønske, at skovfolk 
og andre vil deltage i undersøgelsen 
og bidrage med primært oplysninger 
om rød glente i Østjylland, der om-
trent dækker området fra Mariager i 
nord til Horsens i Syd og Silkeborg i 
vest. Men oplysninger fra andre dele 
af landet har også interesse. 

Ingen ynglelokaliteter vil blive 
besøgt uden ejerens tilladelse, og 

ringmærkning ønskes ikke af hensyn 
til glenterne. Ældre ynglefund gjort 
inden for de sidste ca. 5 år har også 
interesse. 

Ønskes et ynglepar hemmelig-
holdt, så er det naturligvis for-
ståeligt. Jeg håber alligevel, du vil 
informere mig, da ingen lokalitets-
navne med hemmeligholdte yngle-
par offentliggøres uden accept fra 
indsenderen. 

Overvågningen omfatter:
- Lokalitet for observationer.
-  Registrering af ynglepar eller for-

modede ynglepar og antal unger.
-  Ynglested fx. lille skov (under ca. 

5 ha), større skov (over 5 ha), læ-
hegn, mose etc.

-  Fourageringshabitat - pløjmark, ny-
slået græsareal, mose, vejrabat etc. 

-  Redetræets art, trusler og dødfund 
etc. 

Vi har lavet en glente-mailgruppe, 
som alle kan være en del af. Se også 
Facebook ”Rød glente i Østjylland”. 

Resultaterne af projektet vil 
kunne ses på www.vandrefalke.dk 
og offentliggøres på Dansk Ornitolo-
gisk Forenings årlige rovfuglemøde.

Kontakt 
Jørgen Terp Laursen, Formand for 

Østjysk Biologisk Forening
jtl@kirkeugle.dk eller 61 51 64 64  

– 86 26 12 96.
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DYRELIV

Projekt Rød glente
i Østjylland 

Rød glente. Foto JTL
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Danmarks højeste træ er 
en douglasgran i Silkeborg 
Sønderskov. 

Højden er i maj målt til 
53,7 meter. Træet vokser 
stadig i højden og har en 
sund krone. 

Træet er 123 år. Højde-
væksten har i snit været 44 
cm om året. Stammemassen 
er ca. 26 m3.

Der er mange andre høje 
træer i samme bevoksning. 
De viser at danske skove 
har gode muligheder for at 
producere store træer med 
værdifuldt ved.

I Nordamerika er der 
douglas omkring 100 m. For 
hundrede år siden var der 
mange douglas på 120-130 

m. Måske har verdens høje-
ste træer været douglas og 
ikke redwood.

Titlen ”Danmarks højeste træ” har i 
en del år været tildelt et træ i Silke-
borg Sønderskov. Det er senest blevet 
målt i 2006, og den 23. maj blev der 
foretaget en ny opmåling. 

Der blev først sendt en drone op, 
ført af Sune Enevoldsen. Den kom 
frem til en højde på 54 m. Billedet 
ovenfor er optaget af dronen, og det 
er første gang vi kan se træet fra 
den vinkel.
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Danmarks højeste
træ målt op

Toppen af Danmarks højeste træ, optaget fra en drone. Bemærk topskuddet og klatreren.

Bevoksningen i Sønderskoven rummer 
spredte douglasgraner mellem løv-
træer, især bøg. Bevoksningen i Søn-
derskoven rummer spredte douglasgra-
ner mellem løvtræer, især bøg.



Rekordmåling
Den sikreste måling opnås med et 
målebånd. Derfor blev de to profes-
sionelle træklatrere, Jørn Skov og 
John Harthill, sendt op i træet. Da 
de nåede toppen sænkede de et 
målebånd til jorden. Og så kunne 
skovfoged Thorbjørn Nørgaard af-
læse resultatet: 53,7 m. 

Træet har været målt flere gange 
før med følgende resultater:
1996: 49,0 m
2003: 50,6 m (23 cm/år siden 1996)
2006: 51,6 m (33 cm/år siden 2003)
2018: 53,7 m (17,5 cm/år siden 2006)

I hele perioden 1996-2018 er væk-
sten i gennemsnit 21 cm/år.

Træet har ikke tænkt sig at 
stoppe. På billedet kan man se top-
skuddet. Sammenligner man med 
klatreren der sidder i kronen, så er 
skuddet vel omkring 40 cm. Der er 
ikke tegn på at træet har nået en 
overgrænse.

Kronen er meget tæt og rummer 
mange grene der vokser i alle retnin-
ger. Topskuddet og nogle sidegrene er 
formentlig gået ud flere gange, fordi 
et træ der stikker toppen så højt op 
er meget udsat for vind og sol. 

Der står andre store douglasgra-
ner i bevoksningen, men de udgør 
ikke et komplet kronetag. I mellem-
rummene mellem de store douglas 
står en ”underskov” af bøgetræer på 
25-30 meters højde, og de kan ikke 
give meget læ.

Terrænet medfører også at træet 
er udsat. Det står på et højdedrag 
med skråninger på begge sider. 
Især mod nord falder terrænet over 
få hundrede meter fra ca. 70 moh 
og ned til 20 moh i Slåensø. Træet 
er derfor noget eksponeret for vind 
fra nord.

Douglasen i Sønderskoven har 
i mange år haft titlen højeste træ, 
bortset fra en kort periode i 2001-
2002. Det viste sig nemlig i 2001 at 
der på Rye Nørskov var en grandis 
på 52,5 m, målt ved træklatring. Den 
væltede imidlertid få måneder efter 
ved en alder af 110 år. 

Nu har douglasen i Sønderskoven 
altså med sikkerhed slået rekorden 
som det højeste træ nogensinde i 
Danmark.

Gode vækstforhold
Området i Silkeborg Sønderskov 
har meget fine vilkår for vækst af 
douglasgran. Det er en fed og leret 
jord, såkaldt glimmerler, som inde-
holder godt med næring. Jorden er 
veldrænet da terrænet hælder til 
begge sider, og nedbøren er høj i 
Silkeborg området.

Bevoksningen rummer et stort 
antal andre douglasgraner der er 
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Den ene træklatrer på vej op ad stammen.

Skovfoged Thorbjørn Nørgaard aflæ-
ser målebåndet sammen med sling-
elev Julie Lykke Madsen.



jævnaldrende og over 45 m – enkelte 
er oppe mod 50 m. Nogle af træerne 
blev skovet for et par måneder 
siden – det var denne bevoksning 
som leverede en del af stammerne 
til den nye fløj på Nyborg Slot 
(Skoven 5/18). 

Bevoksningen vil sammen med 
andre dele af Sønderskoven blive 
udlagt til urørt skov om nogle år, så 
de fleste træer vil blive stående så 
længe de kan. 

Omkring 26 m3

Det høje træ stammer fra 1895 og er 
dermed 123 år. Det giver en højde-
vækst på 44 cm om året i gennem-
snit. Vedmassen er svær at beregne, 
da vi har få erfaringer med så store 
træer. 

Formtallet kan skønnes ud fra en 
formtalstabel for rødgran. Rødgran 
på 40 m og en diameter på 60 har et 
stammeformtal på 0,454. Formtallet 
øges med højden, ca. 0,016 pr. 10 m, 

og det falder med stigende diame-
ter, 0,021 pr. 10 cm. 

Formtallet kan skønnes til 0,44. Dia-

meteren er i november 2017 målt til 1,19 m 

af Hans Erik Lund. Friskvægt af douglas er 

0,910 kg/m3, og tørrumvægten er 0,47 kg/m3 

(det er standardtal som kan variere meget).

Vedmassen af stammen kan 
skønnes til 1,19 x 1,19 / 4 x PI x 0,44 
x 53,7 = 26,3 m3. Vægten i frisk til-
stand skønnes til 23,9 tons – og i tør 
tilstand til 12,4 tons.

Det er ikke Danmarks største træ 
i volumen. Den rekord indehaves af 
Valdemarsegen på Corselitze på Fal-
ster. Den er ca. 550 år, 24 m høj, 3,18 
m i diameter og 110-120 m3 i rumfang 
(målt i 2017 af Hans Erik Lund).

Danmarks højeste?
I artiklen fremstår det som en 
kendsgerning at denne douglas er 
Danmarks højeste. Men er det vir-
kelig rigtigt? 

Er der ikke andre douglasgraner 
som kan overgå den, f. eks. omkring 
Silkeborg og i Rold Skov? Eller måske 
en grandis? Begge arter kan have en 
betydelig højdevækst, selv i denne 
højde, så i løbet af få år kan de 
overgå træet i Sønderskoven.

Uanset om der skulle gemme 
sig et endnu højere træ, så viser 
rekordtræet i Silkeborg at der i de 
danske skove kan produceres stort 
og værdifuldt træ. 120 år er tradi-
tionelt en lang omdrift for nåletræ, 
men det er jo hvad der er normalt 
for eg og bøg.

Højeste douglas
Træet i Silkeborg Sønderskov er også 
det højeste i Norden. Det højeste 
træ i Sverige er en nobilis på 50 
meter og 150 år på Omberg. Det 
højeste hjemmehørende træ i Sverige 
er en rødgran på 48 m.

Andre lande rummer betydeligt 
højere douglasgraner. Hvis man 
googler ”tallest douglas” kommer 
der et stort antal oplysninger om 
høje træer. Kildeangivelser er i en 
del tilfælde mangelfulde.

Den højeste douglasgran skulle 
være Doerner Fir på 99,4 m i Brum-
mit Creek, Coos County, Oregon, 
USA (en kilde nævner at træet er 
over 100 m).

Den største douglas i verden 
(altså rumfang) er Red Creek Fir 
på østsiden af Vancouver Island i 
Canada. Den er 800 år, 12,5 m i 
omkreds og 74 meter høj – toppen 
er brækket af. 

Der var engang store skove med 
douglas i det vestlige USA og Canada. 

Men siden midten af 1800-tallet er 
det meste blevet skovet, og der er 
forsvundet virkelig mange store træer. 

Der er flere beretninger om 
douglasgran på 122 m, 127 m og et 
på 142 m i Whatcom, Washington i 
USA. En kilde har samlet rapporter 
om næsten hundrede douglas med 
højder på 90-120 m. Den teoretisk 
maksimale højde for douglas er 
skønnet til omkring 140 m. 

Højeste træer i verden
Der er altså en del der tyder på at 
for godt hundrede år siden var det 
douglasgran og ikke redwood der 
havde rekorden som verdens højeste 
træ. Når det er redwood der har re-
korden i dag er forklaringen at der er 
skovet flere douglas end redwood.

De tre højeste træer i verden i 
dag er:
Redwood (Sequoia sempervirens): 

115,6 m Redwood National Park, 
California, USA. 

Australian Mountain-ash (Eucalyp-
tus regnans): 99,6 m, syd for Ho-
bart, Tasmanien, Australien. 

Douglasen i Oregon på 99,4 m 
nævnt oven for.

I 2008 bragte vi en artikel om 
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Foto af den høje douglas i vintertil-
stand, november 2017.

Verdens højeste douglas på 99,4 m i 
Oregon, USA.
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træers maksimale højde baseret på 
videnskabelige afhandlinger. Her 
anslås det at der en overgrænse 
et sted mellem 122 og 130 m. Den 
kritiske faktor er at træet skal være 
i stand til at løfte store mængder 
vand op i en stor højde. 

Et højt træ skal derfor stå et sted 
med høj nedbør. Det bedste er nok en 
konstant høj luftfugtighed, så træet 
ikke bliver tvunget til at fordampe 
store mængder vand på kort tid.

Derfor kan træet i Sønderskoven 
roligt vokse videre – der er langt 
igen før den når loftet.

sf

Kilder

”Ny rekord: Nordens højeste træ står i 

Silkeborg” www.nst.dk 26.5.18

Midtjyllands Avis 24.5.18

www.tv2ostjylland.dk 27.5.18 (med video)

Dansk Træregister: www.dendron.dk/dtr 

Om fældning af et større antal douglas fra 

bevoksningen: Skoven 5/18

Om den høje grandis på Rye Nørskov: 

Skoven 12/01 og Skoven 4/02.

www.vancouverislandbigtrees.blogspot.com  

http://blog.oregonlive.com 

”Grænse for træers højde”. Skoven 2/08

Fotos

Høj douglas: Dronefører, Sune Enevoldsen, 

foto fra november 2017 dog Hans Erik 

Lund, Dansk Træregister.

Douglas i Oregeon: Bureau of Land Manage-

ment, 2008, fra Wikimedia Commons.

Placering af det højeste træ

Træet står i Silkeborg Sønderskov, lige øst 

for Kongestolen. 

Man finder træet ved at køre væk fra vej 

52 (Silkeborg-Horsens) i Virklund. Midt 

i byen køres mod øst ad Paradisvejen 

der går over i Sønderskovvej. Efter et 

par km kommer man til en stor raste-

plads, Rødebæk, på højre hånd. 

Herfra følges den gule rute mod nordøst 

ind i skoven og op mod Slåensø. Efter 

500 m møder man en tværvej. Lidt til 

venstre ligger Kongestolen, en lille høj 

82 moh med en flot udsigt over Slåensø. 

Gå i stedet til højre og følg vejen ca. 

60 m. Træet står 20 m fra vejen inde til 

højre, i en lille lysning på en svag for-

højning af landskabet.

 Hvis man fortsætter videre ad skov-

vejen passerer man mange andre store 

douglasgraner. Man kan se stødene 

efter nogle af de træer som er blevet 

fældet til opførelse af den ny sidefløj til 

Nyborg Slot (Skoven 5/18).
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Dansk Træregister
Dansk Træregister er oprettet af Dansk Dendrologisk Forening i 2007. For-
målet med registeret er at etablere et overblik over bemærkelsesværdige 
træer, belyse deres vækst med målinger og måske publicere en bog om 
nogle af træerne. Træet i Sønderskoven indgår naturligvis i registeret.

Bemærkelsesværdige træer kan være store eller gamle, have en spe-
ciel vækstform, være knyttet til kendte personer eller folketro, have haft 
en særlig anvendelse eller være forbundet med en særlig historie eller 
begivenhed. De kan være plantet i forbindelse med en speciel begiven-
hed, brandtræer, pesttjørne (opstået efter kvægpesten i 1740’erne) eller 
hultræer hvor syge børn kunne ”blive født på ny” ved at blive trukket 
gennem hullet. 

Træer på offentlig ejendom, parker eller andre steder i det offentlige 
rum kan frit registreres. Træer på private områder registreres ikke uden 
ejerens tilladelse. I særlige tilfælde kan et træ medtages i registeret uden 
angivelse af hvor det står. 

Naturstyrelsen har et projekt med at udpege ”livstræer” i alle styrel-
sens bevoksninger af hensyn til biodiversiteten. Danmarks Naturfred-
ningsforening har et lignende projekt med ”evighedstræer” hvor der 
indgås aftale med ejeren om at beskytte træet. 

Formanden for Dansk Dendrologisk Forening, Niels Bundgaard, under-
streger at disse to projekter har intet med Dansk Træregister at gøre. 
Træregisteret er ikke et forsøg på at bane vejen for en fredning af træ-
erne ad bagvejen eller på anden måde lægge hindringer i vejen for pri-
vate skovejeres råderet over deres træer.

Hans Erik Lund fik ansvaret for registeret i 2013, og det rummede den-
gang 552 beskrivelser af 311 bemærkelsesværdige træer, og der var fotos 
af 97 træer. 

I 2016-17 støttede 15. Juni Fonden, Dendrologisk Forening og Fonden 
for Træer og Miljø et projekt med indsamling af nye observationer og 
genbesøg af allerede optagne træer. Registret rummer i øjeblikket 935 
omtaler af 649 træer. Nye oplysninger og fotos tilføjes løbende. Billedda-
tabasen rummer 925 fotos af 457 træer. 

Træernes omkreds og højde måles som regel med enten en Suunto eller 
en Nikon Forestry Pro. Højden er lettere at måle præcist for nåletræernes 
vedkommende og om vinteren hvor det er lettest at få et sigte igennem. 

Dendrologisk Forening modtager meget gerne oplysninger om bemær-
kelsesværdige træer, som endnu ikke findes i Dansk Træregister.

Den høje douglas er noteret i Dansk Træregister med overskriften 
”Danmarks højeste, levende træ”.

Træet blev opmålt fra jorden med laserhøjdemåler d. 15.11.17 af Hans 
Erik Lund i en afstand af lidt over 50 m fra både nord og syd; det var let 
at se toppen. To målinger kan være nødvendig, for det er svært at se om 
skuddet er lige over stammen.

Afstanden til træet er målt til en reflektorplade ved træets fod med en 
laserafstandsmåler, hvis måleusikkerhed højst er på et par mm. Vertikal-
vinklerne til træets fod og bund er målt med sekundteodolit. 

Hans Erik Lund kom frem til en højde på 54,3 m, og diameteren blev 
målt til 1,19 meter. 

Kilder
Skrivelse fra Dansk Dendrologisk Forening 20.5.17 om formålet med registeret.

www.dendron.dk/dtr 

Personlig meddelelse Hans Erik Lund 30.5.18



Spis mere vildt
Ny forening ”Vildt Gastronomi” 
En ny landsdækkende forening, 
”Vildt Gastronomi”, skal få dansker-
nes øjne op for vildtkødet som en 
kulinarisk og sund råvare. Bag den 
nye forening står Danmarks Jæger-
forbund, Bæredygtig Jagt og Dansk 
Ø-ferie.

Foreningen vil dels arbejde for 
gastronomisk udvikling og oplysning 
om muligheder for at anvende vildt-
kød i køkkenet, dels øge afsætningen 
af vildt ved at vække interesse for 
og øge viden om vildt.

En af de første store events bliver 
”Årets Vildtret”, som er en national 
konkurrence på højt, fagligt ga-
stronomisk niveau. ”Årets Vildtret” 
finder sted i det sønderjyske i week-
enden d. 3.-4. november.

Formand for foreningen er Georg 
Guldberg Jensen, hovedbestyrelses-
medlem i Danmarks Jægerforbund. 
Næstformand er Catharina Reventlow-
Mourier, ejer af Brahetrolleborg på 
Fyn. Øvrige medlemmer af besty-
relsen er Michael Stevns, direktør 
i Danmarks Jægerforbund, Helle 
Brønnum Carlsen, lektor og forfatter, 
samt Jonas Nørregaard, kreativ chef 
i Envision A/S.

Kilde

Pressemeddelelse 22.5.18. Foto: Lena Runer
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Langesø har afholdt en 
messe for skovmaskiner.

Blandt nyhederne var et 
vandopløseligt smøremiddel 
til maskinsave, nye produ-
center af skovningsmaski-
ner, og grab til bl.a. stød-
rydning.

Desuden elektronisk af-
værgning af fugle og hjor-
tevildt, en spiralklipper til 
rabatter, harve til små skov-
rejsninger, og montering af 
klemmer på høje juletræer.

Der var ret få besøgende. 
Forslag om at slå den sam-
men med pyntegrøntmessen 
i august.

Langesø var rammen om Skov & 
Teknik messen torsdag d. 17. maj 
i et flot sommervejr. Der var en 
række interessante nyheder som 
omtales på de følgende sider.

Hvad der var knapt så flot var an-
tallet af udstillere – kun 41 – mod 64 
for fire år siden. Antallet af deltagere 
var heller ikke overvældende, der 
var god plads hele dagen.

Der kan gives flere forklaringer 
på det beskedne fremmøde. Mange 
danske skovfolk besøger udenlandske 
messer, såsom Elmia Wood der blev 
afholdt sidste år. Man kan få mange 
informationer fra forhandlernes 
hjemmesider. 

Velbevaret hemmelighed
Når alt dette er sagt kommer man 
ikke udenom at det har haltet med 
markedsføringen. Som en af udstil-
lerne sagde til Skoven: ”Messen er 
skovbrugets bedst bevarede hem-
melighed”.

Redaktionen blev ved en tilfæl-
dighed opmærksom på messen i 
vinters. Siden har der været et par 

annoncer i Skoven. Flere udstillere 
fortalte at de havde snakket med 
skovbrugere, som ikke havde op-
daget at der var en messe. 

Det er næppe fordi der ikke er 
behov for en messe til at holde sig 
orienteret om udviklingen og snakke 
med forhandlere. Sidste års Langesø-
messe for pyntegrøntsektoren havde 
114 udstillere.

Et så stort arrangement skal 
markedsføres intensivt. Have & 
Landskab 2017 med 278 udstillere 
og over 11.000 deltagere starter 
over et år i forvejen med at udsende 
pressemeddelelser og udarbejde en 
hjemmeside. I løbet af året udsen-
des et stort antal meddelelser om 
nyheder og aktiviteter. 

Der er i dag så mange informatio-
ner som vælter ind over én fra alle 
sider. Derfor kræves der en stor og 
vedholdende indsats for at blive hørt.

Slå messerne sammen
En messe for skovbruget vil nok 
generelt have sværere end en pynte-
grøntmesse ved at trække deltagere. 
De fleste skovdistrikter har kun få 
større maskiner i dag, fordi man 
anvender entreprenører. Og entre-
prenørerne er som regel ret godt 
orienteret om udviklingen.

En løsning er derfor at slå Skov & 
Teknik sammen med Langesømessen 
for pyntegrønt. Det vil ikke betyde 
en stor udvidelse, for mange af 
udstillerne har udstyr til begge sek-
torer. På Langesømessen ses en del 
skovmaskiner, og på Skov & Teknik 
var der en del pyntegrøntudstyr.

En af udstillerne havde foreslået 
dette allerede for 8 år siden. Det er 
en tanke som bør overvejes endnu 
en gang.
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Skov & Teknik i flot vejr

Der var småt med besøgende og udstillere på Skov & Teknik messen på Lan-
gesø – her ved en Malwa skovningsmaskine.



Små skovmaskiner
Malwa er en svensk producent af 
mellemstore skovmaskiner. De er 
egnet til de første tyndinger, til na-
turpleje, til brug i parker mv. 

Malwa kan arbejde hvor der er 
lidt plads fordi de kun er 2 m brede. 
Maskinerne er egnet til arbejde på 
blødbund fordi vægten er ret lav – 
udkørselsmaskinen vejer højst 10 
tons med læs. Der kan hægtes en 
ekstra vogn på, så der kan bringes 
større mængder ud.

Der kører 4 udkørselsmaskiner i 
Danmark og 1 kombimaskine som 
kan skifte mellem skovning og ud-
kørsel. Skovningsmaskinen kører 
ikke her i landet. 

Den viste udkører har et bioener-
giaggregat som skærer hele træer 
over og læsser dem direkte i last-
rummet. Den er også anvendt til at 
køre brænde ud som er skovet med 
hånden.

Kunderne er bl.a. skovejere der 
ønsker en let maskine som ikke 
ødelægger vejene. Den kan arbejde 
i parker fordi den kan køre på græs-
plæner, og den er fornylig anvendt 
i Københavns Zoo som ønskede en 
lille maskine. Den kan transporteres 
i en container på 6 m, og det sparer 
penge i forhold til en blokvogn.

I Skoven 5/18, side 211, er omtalt 
en økonomisk analyse udført af 
Skogforsk. Dansk forhandler er PH 
Trading.

www.malwa.se
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Grab til rødder og sten
Disse kraftige grabber kan bruges 
til flere forskellige opgaver. Det kan 
være optagning af stød, eller klip-
ning af større stammer (idet der så 

monteres knive i hjørnet af grab-
ben). De er også anvendt til at hånd-
tere store sten.

www.ksm-maskinservice.dk

Malwa udkørselsmaskine er egnet til kørsel på sårbar bund, fx græsplæner eller 
blødbund. Til højre ses aggregatet der er egnet til buske og mindre træer.

Grab til stødrydning eller klipning af store stammer.



Finske maskiner
Sampo Rosenlew er en ny producent 
på det danske marked. De har i 
flere år lavet en skovningsmaskine, 
HR46x, som er specielt egnet til tyn-
dinger fordi der er stor styrevinkel i 
midjen og den er ret smal. Den kan 
derfor også anvendes som bestands-
gående maskine uden for de stiks-
por som er anlagt til udkørsel. 

Den har et højt drejningsmoment 
som gør det muligt at anvende lave 
omdrejningstal. Den bruger under 7 
liter brændstof i timen og kan køre i 
to lange skift uden tankning. Trans-
missionen er hydrostatisk.

Kranen rækker 7,1 meter, og ag-
gregatet kan klare stammer op til 
32 cm.

For et par år siden lancerede 
Sampo en udkørselsmaskine, FR28. 
Den har en kran på 10 meter og 8 
hjul med to par bogier. Lastrummet 
er 3,8-4,4 meter, og den kan laste 10 
tons. Transmissionen er hydrostatisk-
mekanisk med træk både for og bag.

Der kører 2 skovningsmaskiner 
i Danmark. Den ene tilhører Viggo 
Mortensen som også kan rådgive 
om maskinen. Sampo Rosenlew lig-
ger i Pori i det vestlige Finland.

www.sampo-rosenlew.fi
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Sampo Rosenlew skovningsmaskine.

Sampo Rosenlew udkørselsmaskine blev brugt til et elevmesterskab i udkørsel.
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Elevmesterskab
- Skovene har i dag et godt udbud af 
entreprenører at vælge mellem, men 
det er ikke sikkert det varer ved. 
Mange af os er over 50, så vi har 
brug for at få unge ind i branchen. 

Det siger Peder Frederiksen, 
Svanninge Skovservice, som sidder 
i bestyrelsen for Dansk Skoventre-
prenør Forening og er ansvarlig for 
uddannelse.

- Vi skal måske også se på ar-
bejdsvilkårene. De lidt ældre over 
fyrre vil ikke have andre til at ar-
bejde i ”deres” maskine, og de kører 
tit 10-12 timer om dagen. 

- Det er ikke sikkert vi kan få de 
unge med på det. Vi må kunne til-
byde en normal arbejdsdag på om-
kring 8 timer, men det kræver at der 
er 2 førere på hver maskine.

Der er i dag syv elever under ud-
dannelse til maskinfører. Fem deltog 
i en konkurrence på messen, hvor 
de kunne køre med Sampo Rosen-
lews maskine.

Vandopløselig smøring
Når en skovningsmaskine har arbej-
det en dag er den fedtet. Dråber af 
kædeolie lander på maskinen og på 
ruderne. Det skal renses af med or-
ganiske opløsningsmidler, det tager 
tid og er ikke særlig miljøvenligt.

Men nu kan man få et smøremid-
del som er vandopløseligt. Redak-
tionens udsendte fik en håndfuld 
på hænderne, og det føltes tykt og 
hang godt ved. Jeg holdt så hæn-
derne under rindende vand og gned 
dem mod hinanden - og smøremid-
let var væk på fem sekunder. Så nu 
kan man rengøre skovningsmaskinen 
for kædesmøring med en vand-
slange og en blød børste.

Smøremidlet kaldes Eco Saw 
Chain Lubricant og produceres af et 
svensk firma, Sustainalube. Det er 
tilsat stoffer så det beskytter mod 
korrosion og er svært antændeligt. 
Det er ugiftigt og biologisk ned-
brydeligt (nedbrydes efter sigende 
hurtigere end bioolier).

Skoven fik at vide at en vigtig 
bestanddel er glycerol som også 
anvendes til cremer, og at det ikke 
indeholder olier – ellers ved vi ikke 
mere om indholdet.

Smøremidlet nedsætter slid på 
kæde og sværd. Det findes i to vari-
anter – en standard der bruges ned 
til + 5 grader, og en vinterudgave 
der anvendes ned til -30 grader. 
Der er ingen problemer med smøre-
midlet hvis maskinen står stille i 
længere tid.

Det sælges i dunke og i containere 
op til 1000 liter. Prisen afhænger af 
mængden, og det kan fås ned til 
15,50 kr/liter (ved den nuværende 
meget lave kurs for svenske kroner). 
Det svarer til prisen for mineralske 
olier.

Smøremidlet sælges til saven på 
skovningsmaskiner – men hvad med 
motorsave? Det ville være rart at 
blive fri for at gå i en tåge af olie-
dråber.

Vi fik at vide at pumpen på 
mange motorsave har svært ved at 
håndtere smøremidlet, måske fordi 
det er ret tyktflydende. En løsning 
kan være at anvende et mindre fint-
masket oliefilter. 

Smøremidlet har været brugt i et 
halvt år af skoventreprenør Viggo 
Mortensen som er ”vældig godt til-
freds” med det og har købt større 
mængder. Han siger at det har en 
god vedhæftningsevne, og at for-
bruget er 20% lavere end ved almin-
delige olier. 

Sustainalube laver også smøre-
fedt som er egnet til alle maskiner 
med centralsmøring, Eco Grease. 
Det har samme egenskaber som 
smøremidlet. Viggo Mortensen har 
ikke erfaringer med smørefedtet, 
fordi det kan ikke anvendes på hans 
maskine.

 Sustainalube ligger i Luleå i 
Nordsverige. En af sælgerne er dan-
sker (Nikolaj König) - hvis man øn-
sker at snakke dansk med firmaet.

www.sustainalube.com
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Eco Saw Chain Lubricant er et smøremiddel til maskinsave. Det er rigtig kli-
stret at få på hænderne, men skylles væk under rindende vand på et øjeblik.
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Støjsender mod vildt
Der er mange måder at skræmme 
vildt væk. En af dem er at udsende 
lyde som vildtet ikke bryder sig om. 

Anico er et dansk firma som star-
tede i 2002 med at udvikle et elek-
tronisk vildtafværgesystem mod 
fugle, Anico Bird. Et tilsvarende 
system findes til at beskytte skov-
kulturer mod hjortevildt.

Systemet består af en boks med 
elektronik og to lydgivere som frem-
bringer 20 forskellige lyde i tilfældig 
rækkefølge. Det kan aktiveres af en 
sensor, manuelt, eller det kan afgive 
lyd ved bestemte intervaller mellem 
10 og 60 minutter. Et system til jule-
træskulturer kan dække 3-5 ha.

Anlægget drives af et 12 V batteri 
som kan holde en måneds tid. Hvis 
man tilføjer solceller kan det køre 
hele sæsonen. Pris for sender, bat-
teri og solceller er 16.500 kr.

Juletræstoppe
Undersøgelser har vist at Animal 
Control ś koncept ”Anico Forest”  
anvendt i juletræskultur til imøde-
gåelse af knækkede topskud har re-
duceret ”fugle-skaderne” med 85 %.

Kronvildt
Djursland Landboforening har 
mange skader på landbrugsafgrøder 
og har afprøvet forskellige løsninger. 
De skriver om Anico:

”Det elektroniske vildtafværge-
system registrerer via sensorer 
kronvildtet når det bevæger sig ind 
på markfeltet. Herefter aktiveres 
forskellige typer af skræmmelyde/
stimuli, hvorefter kronvildtet vælger 
at fortrække. Lydene udsendes kun, 
når der er aktivitet i sensorfeltet. 
Herved imødegås tilvænning.

Vildtafværgesystemet har 2 sen-
sorer med en rækkevidde på op til 
300 m. Det har været opsat langs 
markafgrænsninger til skovbryn og 
lignende, hvorfra kronvildtet typisk 
kommer. Lydgiveren rækker længere 
ud end sensoren – i et tilfælde blev 
vildt holdt væk på 50 ha.

Animal control`s elektroniske 
vildtafværgesystem har i perioden 

2008 – 2011 været opsat hos en 
række forskellige ”kronvildtramte” 
landmænd på Djursland, som tid-
ligere har haft store markskader 
forårsaget af kronvildt.

Vildtafværgesystemet har været 
opsat i forskellige afgrøder – bl.a. 
ærter, hvede, havre, rug og gule-
rødder. Efter det elektroniske 
vildtafværgesystem er opsat, er 
dyrene gået andre veje, og afgrøde-
skaderne er reduceret betydeligt.

Erfaringer med Animal Control ś 
vildtafværgesystem har vist stor 
vildtafværgeeffekt og har reduceret 
afgrødeskaderne betydeligt.”

Fugle
Animal Control anvendes også på 
helikopterlandingspladser i Nord-
søen hvor der har været betydelige 
problemer med måger. Energinet 
som er ansvarlig for bl.a. naturgas-
forsyningen skriver:

”Når mågerne i sommerperioden 
slår sig ned på helidækkene, efter-
lader de sig meget store mængder 
ekskrementer og krabbeaffald. Det 
er til stor gene for servicepersonalet 
og kræver et stort rengøringsarbejde 
flere gange i løbet af en sæson. 

Helikopteren risikerer at suge 
affaldet ind i motorerne med motor-
havari til følge. Ligeledes er der en 
stor sundhedsrisiko for personalet 
på platformen med ekskrementer 
overalt.

Anico-offshore holder effektivt 
mågerne væk fra dækket. Det har 
siden 2011 været installeret på en 
af vores platforme i Nordsøen, og 
billederne viser tydeligt forskellen. 
Der er ikke foretaget rengøring af 
helidækket siden 2011.”

Senderen er monteret lige op til 
landingspladsen og aktiveres når 
der er fugle i sensorfeltet.

www.anico.dk

250 SKOVEN 6-7 2018

Anico Animal Control skræmmer fugle og hjortevildt væk ved at udsende for-
skellige lyde. Det drives af en akkumulator sammen med et solcelleanlæg.

Helidæk på olieplatform før og efter opsætning af lydgiveren.
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Stang til montering af klemmer på høje juletræer.

Spiralklipper til slåning af rabatter.

Harve der kan trækkes af en ATV.

Klemmer på høje træer

Hvis juletræerne er mere end godt 2 
meter høje er det besværligt at mon-
tere en fuglepind – man skal have en 
trappestige med ud i kulturen. 

I stedet kan man bruge denne 
stang hvor der kan monteres to for-
skellige klemmer (gul eller orange) 
i holderen for oven. Det nederste 
grønne mærke markerer et par 
kæber med tænder som kan nippe 
topskuddet af.

www.hd2412.dk

Harve til skovrejsninger
Reglerne for tilskud til skovrejsning 
blev ændret fornylig, så man kan 
få tilskud ned til 2 ha mod tidligere 
ned til 5 ha. Det har ifølge en af de 
store aktører, Naturplant, medført 
stigende interesse for plantning. 

Der er mange som har mindre 
arealer og hjørner som de gerne vil 
tilplante. Formålet er i reglen vildt-
pleje og landskab, og små arealer 
er egnede fordi de har stor rand-
virkning. 

For at få tilskud skal man undgå 
pesticider. Hvis man vil lave ren-

holdelsen selv kan man bruge en 
harve. 

Naturplant viste en sådan harve 
der kan spændes på en ATV eller 
minitraktor. Harven fås for 9.800 kr, 
og en Goldoni minitraktor fås for 
89.000 kr.

Naturplant har udviklet 7 pakker 
hver med 5-7 træarter. Den domi-
nerende art er hhv. birk, bøg, eg på 
lerjord, eg på tør jord, lind, fugle-
kirsebær eller el. Desuden er der en 
skovbrynspakke med 18 arter, over-
vejende buske.

www.naturplant.dk

Spiralklipper
Dette klippeaggregat er en proto-
type som forhandleren, ABM Stål, 
modtog torsdag morgen fra den fin-
ske producent, JAK.

Den øverste grå del drejer rundt. 
Grene og små stammer fanges af 
griberne og trækkes ind mod kniven 
der er placeret lige under griberne. 
På en video kunne man se en traktor 
køre med 8 km/time og skære buske 
og små træer over uden besvær.

Man kan montere 1, 2 eller 3 klip-
pere ved siden af hinanden. To klip-
pere har en skærebredde på 120 cm, 
vægten er 188 kg og de kræver 45 l/
min. Prisen opgives til 38.000 kr.

JAK fremhæver at brændstoffor-
bruget er meget lavt. Med spiralklip-
peren kan man klare 5,26 km på en 
liter brændstof mod 0,46 km med en 
slagleklipper. Den er støjsvag, og sik-
kerhedsafstanden er 10 m.

ABM Stål vil i den kommende tid 
afprøve maskinen i Danmark.

www.abmstaal.dk,  
https://energiakourat.fi/en/ 



Tekst og foto: Jan Skriver

I foråret 2017 kom to elg-
kalve for første gang i 
5.000 år til verden i den 
danske natur. I år ventes 
7-9 kalve.

Kalvene lever i Lille Vild-
mose i Himmerland. De skal 
sammen med 12 voksne og 
unge elge holde birk og pil 
nede i den store højmose.

Der kommer mange for 
at se elgene. Man bør 
nærme sig dyrene med for-

sigtighed, for de kan være 
aggressive.

Frugtbarheden trives i Lille Vild-
mose i Østhimmerland hvor der 
på tredje år lever en voksende 
bestand af elge. Mosen er et godt 
levested for verdens største hjort 
som trives i det lave terræn med 
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Ny generation af
danske elge er på benene

Elgene fouragerer i 2-3 meters højde og er derfor ikke en direkte konkurrent til krondyr og rådyr.



fugtige pilekrat, rørsumpe, birke-
skove og gyngende højmoser.

- Vildmosen har vist sig at byde 
på optimale levevilkår med masser af 
føde til en bestand af elge. I foråret 
var der 12 voksne og unge dyr i et 
område på 2.100 hektar, og i star-
ten af maj er der udsigt til 7-9 kalve 
i 2018.

Det siger Jens Vinge, der er 
skov- og landskabsingeniør i by- og 
landskabsforvaltningen i Aalborg 
Kommune. Det er kommunen som 
er plejemyndighed for Lille Vild-
mose-fredningen.

- En af de to voksne elgtyre har 
udviklet så stort et gevir, at det 
har vakt opsigt blandt svenske elg-
eksperter. Selv om han kun er cirka 
tre år gammel, er hans gevir prydet 
af 12 takker, hvor det normale er 4-6 
takker for elgtyre i hans alder. 

- Denne elgtyrs prægtige fysik 
beviser, at fødegrundlaget er i top 
i den jyske højmose, hvor dyrene 
primært æder pil, bævreasp, birk, 
røn og en smule nåletræ.

Med lidt held er der ni 
nyfødte
Elgprojektet er et samarbejde mellem 
Aalborg Kommune og Aage V. Jensen 
Naturfond, der ejer størstedelen af 
Lille Vildmose.

I foråret 2017 fik to af områdets 
unge elgkøer en kalv hver. I år vil 
syv elgkøer i mosen være i stand til 

at sætte kalv. Erfaringer fra Sverige 
viser, at en andengangsfødende 
elgko i reglen får tvillinger. Derfor er 
det realistisk at der fødes 7-9 kalve i 
Lille Vildmose i år.

- I april begyndte elgkøerne at 
fordele sig i terrænet og gå mere 
afsides for at opsøge steder med 
fred og ro. Det er ikke meget, de er 
blevet set i foråret. 

- Elgkøerne kan gå meget skjult i 
birkeskovene den første tid, efter at 
de har fået kalv. Derfor vil vi først 
i løbet af sommeren kunne afgøre, 
hvor mange kalve, det er blevet til 
i år – og det sker formentlig ved 

hjælp af droneoptagelser, siger 
Jens Vinge.

Ny vildskab på fire ben
De store hjorte repræsenterer en ny 
tendens i moderne naturforvaltning, 
som med et amerikansk udtryk 
kaldes ”Rewilding”.

Denne ”genforvildning” sker ved 
udsætning af store pattedyr som 
for eksempel vildheste, europæiske 
bisoner og elge. De søger forskellige 
former for føde og påvirker derfor  
naturen på hver sin måde. Begrebet 
rewilding blev nærmere omtalt i 
Skoven 3/16.
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Vildmosens elge
I november 2015 ankom de første 
fem unge elge fra to elgparker i 
Sverige. Dyrene kom i karantæne 
et halvt år, inden de i forsom-
meren 2016 blev sat ud i det fri i 
Lille Vildmose.

I januar 2017 blev der hentet 
yderligere fem unge dyr i tre 
svenske elgparker. Efter en pe-
riode i karantæne kom de ud i 
naturen i maj 2017.

De nordjyske elge bærer hals-
bånd med GPS-sendere, hvis bat-
terier kan holde i to år. Senderne 
fortæller fra time til time, hvor el-
gene færdes i mosen. Det giver ny 
viden om elges adfærd. Senderne 
skal sidde på dyrene i to år.

GPS-projektet har både et 
forskningsmæssigt og et formid-
lingsmæssigt formål. Det udføres 
af Aarhus Universitet med støtte 
fra Nordea-fonden.

Lille Vildmose
Lille Vildmose er i alt 7.646 ha og blev fredet i 2007. Fredningen gav 
blandt andet mulighed for udsætning af elge.

Produktionen af spagnum i det fredede område er i dag helt hørt op. 
Vandet er tilbage i de tidligere tørre gravebaner, fordi dræningen er 
standset.

Størsteparten af området er ejet af Aage V. Jensen Naturfond.
Høstemark Skov og Mose ligger i nordøst, mens Tofte Skov og Mose 

udgør den sydlige halvdel. De to skovområder er omkranset af vildthegn 
og huser store bestande af krondyr.

Mellem de to områder ligger Mellemområdet på 2.100 hektar. Det er 
omgivet af 30 kilometer vildthegn, og det er her elgene lever side om side 
med krondyr og rådyr.

Udsætningen af elgene er et samarbejdsprojekt mellem Aage V. Jensen 
Naturfond og Aalborg Kommune.

Der er afsat 42 millioner kroner til genopretningen af Lille Vildmose, 
heraf kommer 30 millioner kr fra EU’s LIFE + -projekt. På langt sigt er det 
meningen, at Lille Vildmose skal blive et sammenhængende og dyrerigt 
naturområde under hegn.

En af tyrene har allerede fået et gevir der er meget stort for dens alder. Det er 
tegn på at den trives i Lille Vildmose.



- Mange steder i det danske 
landskab mangler der store plante-
ædere, som kan åbne nye nicher for 
andre arter. Derfor gror den lysåbne 
natur ofte til i tætte krat uden ret 
meget naturværdi. 

- I kraft af elgene har vi fået 
ekstra dynamik i økosystemet i Lille 
Vildmose. Området er under genop-
retning med en højere vandstand, 
som på langt sigt kan udvikle større 
flader med højmose, siger Jacob 
Skriver, der er driftsleder i Lille Vild-
mose for Aage V. Jensen Naturfond.

- De store dyr baner bogstaveligt 
talt vejen til flere levesteder og flere 
arter. Og den øgede naturrigdom er 
vel at mærke grundlagt ved hjælp 
af en art, der hører hjemme i den 
danske natur.

Øverste hylde er til elgen
Lille Vildmoses elge lever side om 
side med bestande af krondyr og 
rådyr. Samspillet mellem de tre 
hjortearter vil øge den landskabe-
lige variation i mosen. 

Elgen nipper – browser – ofte 
blade og kviste i to-tre meters 
højde fra træer og buske. Hvor de 
fleste hjortearter bøjer sig ned for 
at skaffe sig føden, strækker elgen 
hals, og derfor har den fået øge-
navnet Nordens giraf.

Krondyret vil som den mellem-
ste drøvtygger æde både græsser, 
dværgbuske og kviste. Det lille rådyr 
tager sig af småtingsafdelingen, når 
det nipper urter og finere planteføde.

- I visse områder af Lille Vildmose 
kan vi allerede nu se, at elgene så 
småt bidrager til at åbne landskabet 
ved at bide uønsket trævækst af 
birk, pil og nåletræer ned.

- Men det er ikke nok med et du-
sin elge, hvis vi skal skabe et åbent 
terræn med højmose i stor skala, 
som er formålet med fredningen. Vi 
skal formentlig have en bestand på 
et halvt hundrede dyr, før elgene for 
alvor kan præge landskabet, siger 
Jacob Skriver. 

I en rapport fra Institut for Geo-
videnskab og Naturforvaltning på 
Københavns Universitet fastslår 
biologen Rita Buttenschøn, at netop 
kombinationen af elge og krondyr 
er den bedst egnede metode til at 
sikre et åbent moselandskab som 
Lille Vildmoses. Hun skønner, at 
Vildmosen kan brødføde en bestand 
på 30-50 elge.

Pas på med elgkontakterne
Mens elgene har taget godt imod 
deres nye danske terræn, har pub-

likum taget ekstraordinært godt 
imod dyrene.

Elgene flygter ikke, som det er 
tilfældet med krondyr og rådyr.

De store hjortes manglende frygt 
for mennesker har flere gange re-
sulteret i nærkontakter mellem natur-
turister og elge, som kunne være 
endt ulykkeligt. Specielt i efterårets 
brunstperiode hvor især tyrene er 
utilregnelige. Pludselig kan de blive 
irritable og gøre udfald mod menne-
sker, der er kommet for tæt på.

- Tilstrømningen af besøgende fra 
hele landet har ganske enkelt været 
eksplosiv, siden elgene blev sat ud 
i den jyske natur og fik kalve. Men 
vi har at gøre med tunge og hurtige 
dyr, der har vilde instinkter, selv om 
de ikke umiddelbart flygter. 

- Vi beder besøgende til fods om 
at holde mindst 50 meters afstand 
til elgene. Hvis man som bilist ser 
dyrene, bør man blive i bilen og 
aldrig stå ud og opsøge dem, siger 
Jens Vinge. Han har flere gange 
været chokeret over publikums 
manglende respekt for de store 
hjorte, der pludselig kan blive irri-
table og gøre lynhurtige udfald.

- Det er fantastisk, når elgen som 
ambassadør for Vildmosen er med 
til at åbne flere menneskers øjne for 
naturens værdier og behovet for na-
turbeskyttelse. Men når det er sagt, 
så kan publikum også bringe elgene 
i fare, supplerer Jacob Skriver.

- Det kan være livsfarligt, hvis en 
elg med sine spidse klove sparker et 
menneske. Hvis det sker, bliver vi nødt 
til at aflive dyret, selv om det måske 
bare har handlet, som en elg skal. 

- Derfor kan vi kun på det kraf-
tigste henstille til, at man holder 

afstand til elgene. De ser nok god-
modige ud, men de råder over dræ-
bende våben i form af klove og for 
tyrenes vedkommende gevirer, siger 
driftslederen.
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Elgen i Danmark
De tidligste vidnesbyrd om elge 
i Danmark stammer fra for cirka 
12.000 år siden. Hjortene vandrede 
ind i det nye land i takt med at 
buske og træer voksede op.

Elgen uddøde for cirka 5.000 år 
siden i Yngre Stenalder. Den for-
svandt fra Danmark før bjørnen, 
vildhesten og bæveren uddøde.

I teorien vil elgen naturligt 
kunne indvandre til Danmark fra 
Sverige. Fra 1933 til 1986 er der 
mindst ti eksempler på svenske 
elge, som er svømmet over Øre-
sund og er blevet en del af den 
nordsjællandske natur. I 1999-
2000 opholdt en svensk elg sig 10 
måneder på Sjælland.

Sverige huser en bestand af 
elge på rundt regnet 300.000 dyr.

En europæisk elgtyr kan måle 
2 meter over skulderen og veje 
500 kilo. En nordamerikansk 
elgtyr kan veje op imod 700 kilo 
og have en skulderhøjde på 2,30 
meter.

Elge lever i sommerhalvåret af 
vandplanter, blade, kviste, knop-
per, buske, urter og svampe. I 
vinterhalvåret æder elgen gene-
relt en grovere føde af bark og 
kviste fra birk, røn, asp og pil. En 
elg skal have 10-15 kilo planteføde 
om dagen.

Der blev sidste år født to kalve, og i år ventes 7-9 kalve. Her en hun med en kalv.



Troldtekt fordobler produk-
tionen i 2019. Fabrikken i 
Troldhede bliver gennem-
automatiseret for at bevare 
konkurrenceevnen.

Troldtekt giver et stort 
positivt resultat som stiger 
år for år.

Troldtekt laver træbeton-
plader til vægge og lofte. 
De har mange positive 
egenskaber.

Kunderne efterspørger 
certificering. Fremover satses 
udelukkende på FSC og ikke 
PEFC.

Det går godt for Troldtekt der ligger 
i Troldhede mellem Skjern og Her-
ning. Fabrikken skal udvides med 
12.000 m2 til en pris på 170 mio. kr. 
Der var rejsegilde sidst i april, og 
byggeriet skal være færdigt i januar 
2019. Herefter kan der produceres 6 
mio. m2 træbetonplader om året.

Produktionen bliver samtidig 
fuldautomatisk og styres af robotter. 
Derfor bliver antallet af medarbej-
dere ikke forøget lige så meget som 
produktionen, men der skal dog 
bruges 10-15 nye. Automatiseringen 
giver også et bedre arbejdsmiljø 
med færre tunge løft. 

Det er både dansk og udenlandsk 
byggeri der efterspørger pladerne, 
og fabrikken har på det seneste 
været presset på kapaciteten. Trold-
tekts plader er for så vidt unikke, 
men der er mange alternativer. Der-
for skal produktionen gøres mere ef-
fektiv, så afsætningen kan sikres.

Det er ikke kun produktionsanlæg 
der bliver bygget i Troldtekt. Der 

kommer også et kombineret show-
room og museum om virksomheden.

Egenskaber ved træbeton
Træbetonplader er i princippet et 
ret simpelt produkt. Det består af 
træuld (høvlet rødgran) blandet 
med cement og vand, så alle spå-
ner dækkes af et tyndt lag cement. 
Pladerne anvendes typisk til be-

klædning af vægge og lofter, især 
indendørs.

Troldtekt beskriver på hjemmesi-
den seks gode egenskaber ved træ-
betonplader:

God akustik
Pladerne har en åben overflade-
struktur som opsuger lyde og giver 
en kort efterklangstid. Det gør det 
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Troldtekt fordobler
kapaciteten

Troldtekt plader giver mulighed for mange forskellige designløsninger – her i 
Hillerød rådhus.



nemmere at høre hvad der bliver 
sagt i rummet, det mindsker støjge-
ner og giver et bedre arbejdsmiljø. 

En rapport fra Det Nationale 
Forskningsinstitut for Arbejdsmiljø 
viser at på skoler med dårlig aku-
stik trives lærerne dårligere end 
lærere på skoler med god akustik. 
De er mindre motiverede, de føler 
sig mere trætte, og de er langt mere 
interesserede i at skifte job. 

Den største årsag til mistrivsel er 
lang efterklangstid der giver et ro-
det og støjende lydbillede.

Sundt indeklima
Pladerne indeholder ikke skadelige 
eller allergifremkaldende stoffer. 
Troldtekt er indeklimamærket i bed-
ste kategori efter Dansk Indeklima 
Mærkning. 

Produkternes afgasning skal 
falde inden for de første 60 dage 
efter montering, men Troldtekt 
opfylder kravene allerede efter 10 
dage. Troldtekt er desuden i bedste 
kategori hvad angår afgivelse af 
partikler.

Bæredygtigt produkt
Troldtekt er Cradle to Cradle certi-
ficeret i kategorien sølv. I alle trin 
fra produktion, brug til genven-
delse lægges vægt på at begrænse 
miljøbelastning og optimere res-
sourceforbrug og processer, så pro-
dukterne bidrager med merværdi. 
Pladerne indeholder ikke skadelige 
stoffer og kan vende tilbage til na-
turen som kompost.

Troldtekt er i år indbudt til at del-
tage i en vandreudstilling som vises 
på udvalgte byggemesser i England, 
Belgien og Holland i år. Den omfat-
ter udvalgte byggematerialer som er 
egnet til cirkulært byggeri – det vil 
sige at bygningerne kan skilles ad, 
så materialerne kan genanvendes 
uden tab af værdi.

God brandsikring
Troldtekt er lavet af træ som er et 
brændbart materiale, men alle træ-
fibre er omsluttet med og beskyttet 
af ikke-brændbar cement. Derfor er 
pladerne kun svagt antændelige, og i 
tilfælde af brand afgiver de kun svag 
varme og udvikler næsten ikke røg. 

De fleste plader har opnået 
brandklassificering B på en skala fra 
A1 (bedst) til F. Troldtekt A2-pladen 
er et ikke brændbart materiale og er 
brandklassificeret som A2.

Pladerne er desuden bedømt 
på såvel røgudvikling som udskil-
lelse af brændende dråber. I begge 

tilfælde er de i den bedste af tre 
klasser. 

God naturlig styrke
Pladerne får styrke gennem hærd-
ning og afbinding som gør cementen 
til beton. Træets naturlige egenskaber 
gør pladerne åndbare og diffusions-
åbne. Pladerne er skruefaste og 
nemme at bearbejde og save.

Troldtekt plader er meget form-
stabile – også i fugtige omgivelser 
– og der sker ikke nedbøjning over 
tid. Hvis luftfugtigheden i et rum 
ændres 2% ændres pladens dimen-
sioner med 0,005%.

Pladerne er afprøvet til beklæd-
ning af vægge og lofter i sportshaller. 
En vægplade skal således klare en 
håndbold der affyres 54 gange med 
en hastighed på 22,5 m/s. De er 
klassificeret efter boldskudssikker-
hed i klasse 1A.

Pladerne kan optage og afgive 
fugt og er derfor meget velegnede 
til lofter og vægge i vådrum, fx 
baderum og svømmehaller. De kan 
også anvendes udendørs, fx under 
overdækkede udhæng. Træbeton 
kan ikke rådne og giver ikke gro-
bund for svampe mv.
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Troldtekt ligger i Vestjylland mellem Herning og Skjern.

Træbetonplader har gode akustiske egenskaber. De giver en kort efterklangstid 
som gør det nemmere at høre hvad der bliver sagt – her i Uddannelsescenter 
KKG i Kristiansand.



Fleksibelt design
Træbetonplader giver mulighed for 
mange forskellige farver, strukturer, 
kantudformninger og ophængssyste-
mer. Man kan integrere og skjule en 
række funktioner i loftet og samtidig 
bevare en ubrudt flade.

Kun FSC certificering
Troldtekt har en række certificerin-
ger og mærkninger på forskellige 
miljøområder. Inden for skovdrift 
har fabrikken været godkendt af 
PEFC og FSC.

I januar i år besluttede man ude-
lukkende at certificere efter FSC, 
fordi der er mindre efterspørgsel 
efter PEFC end FSC. Der er desuden 
forskelle på kravene i de to ordninger, 
og for at forenkle markedsføring og 
interne procedurer vil man frem-
over satse fuldt ud på FSC. 

Der er en del kunder som gerne 
vil købe plader med FSC certificeret 
træ. Det skyldes at det giver point i 
de frivillige certificeringer inden for 
bæredygtigt byggeri.

Hidtil har Troldtekt leveret pro-
dukter i kategorien ”FSC Mix Credit”, 
men kan nu også levere plader med 
”FSC 100%”. I dag er en fjerdedel af 
råtræindkøbet FSC certificeret. Der 
indkøbes så meget FSC træ som 
muligt, og andelen ventes at stige 
fremover.

God økonomi
Tabellen viser de seneste fem års 
regnskabstal. Det går støt fremad 
år for år, og i 2017 blev årets resul-
tat på 34 mio. kr mod 26,7 mio. kr 
året før. Soliditeten ligger på 60%, 
og egenkapitalen forrentes med 
25%. Der udbetales 10 mio. kr i 
udbytte.

Ledelsen skriver bl.a. i beretnin-
gen at virksomheden er i høj grad 
knyttet til konjunkturerne i den dan-
ske byggebranche. Der var stigende 
aktivitet i byggeriet i 2017, og i 2018 
ventes en mindre vækst i forhold 
til 2017. På grund af markedsforhol-
dene ventes uændret pres på mar-
kedspriserne i 2018.

Der vil i år blive investeret yder-
ligere i eksportaktiviteter, især til 
eksisterende nærmarkeder samt på 
markeder hvor Troldtekt har egne 
datterselskaber (Tyskland og Sverige). 
Målet er fortsat at reducere afhæn-
gigheden af det danske marked. 

sf

Kilder

www.troldtekt.dk - se bl.a. Produktegenska-

ber. Desuden nyheder 11.1.18 og 16.5.18

www.wood-supply.dk 1.5.18, 3.5.18, 17.4.18, 

2.11.17

Årsrapport 2017 Troldtekt A/S, www.cvr.dk 

Fotos: Troldtekt – Hillerød Rådhus af 

Helene Høyer Mikkelsen, fabrikken af 

Hunderup luftfoto.

257SKOVEN 6-7  2018

TRÆINDUSTRI

Træbetonplader er lavet af træuld, 
cement og vand.

2017 2016 2015 2014 2013

Primær drift 43,8 34,7 28,7 24,1 16,8

Årets resultat 34,0 26,7 21,7 18,0 12,6

Balancesum 251 194 152 124 118

Egenkapital 150 126 105 90 77

Forrentning af EK, % 25 23 22 22 17

Antal ansatte 91 87 77 74 68

Troldtektplader kan også anvendes i 
private hjem – her fra Broby på Fyn

Hovedtal for Troldtekt A/S, mio. kr

Pladerne kan udnyttes til dekoration.



Årets resultat efter skat for 
Hedeselskabet viser et min-
dre underskud. 

Selskabet har solgt en del 
skove og kontorejendomme 
for at dække underskud i 
især Orbicon.

Hedeselskabets regnskab for 2017 
viser et fald i omsætningen på 2% til 
2.166 mio. kr. Resultatet af primær 
drift er 16 mio. kr mod 34 mio. kr 
året før. Årets resultat er et under-
skud på 2 mio. kr mod et overskud 
på 11 mio. kr året før. Resultatet be-
tegnes som ikke-tilfredsstillende.

Som årsager til det dårlige resul-
tat nævnes store tab på få projekter, 
hård priskonkurrence og prispres 
samt tekniske vanskeligheder i for-
bindelse med høj nedbør.

Tabene er imødegået ved salg 
af aktiver. Hovedkontoret i Viborg 
samt det helt nye domicil for Sjæl-
land i Høje Tåstrup er solgt til Pen-
sion Danmark med en 10-årig uopsi-
gelig lejekontrakt. Ejendommen der 
tilhører HD2412 i Viborg er ligeledes 
solgt til en lokal investor og lejet 
tilbage på samme vis. 

Disse handler har reduceret ba-
lancesummen med knap 300 mio. kr 
og medført regnskabsmæssige avan-
cer på 52 mio. kr. Til gengæld vil 
økonomien fremover blive belastet 
med udgifter til husleje. Der er ikke 
i årets løb opkøbt virksomheder.

Der er solgt skove som har med-
ført en avance på 20 mio. kr. Selska-
bets skove optages jævnfør regn-
skabspraksis til dagsværdi, og det 

har medført en avance på 25 mio. kr 
som indregnes i resultatet. 

Samlet set er der bogført en for-
tjeneste på salg af ejendomme på 62 
mio. kr.

Den rentebærende gæld er som 
følge af salgene nedbragt med 
290 mio. kr. og udgør 172 mio. kr. 
69% af den rentebærende gæld er 
langfristet, og heraf forfalder 46% 
mere end 5 år efter statusdagen. De 
fastforrentede lån udgør 100% af de 
langfristede lån mod 84% ved ud-
gangen af 2016.

Soliditeten er fortsat høj  med 
58% mod 51% året før.

I 2018 forventes resultatet af drif-
ten før afskrivninger i 2018 at blive 
i niveauet 40-50 mio. kr (tilsvarende 
resultat for 2017 er 41 mio. kr og 
for 2016 86 mio. kr). Genopretnin-
gen af selskabets økonomi vil pågå 
henover 2018, og i 2019 forventes 
normal drift. Fremover vil Hedesel-
skabet satse på færre forretnings-
områder med lav margin og høj 
risikoprofil.

HedeDanmark
HedeDanmark står for pleje og han-
del inden for skovbrug og grønne 
områder. Nettoomsætningen var 
uændret i 2017. Primær drift gav 33 
mio. kr mod 54 mio. kr året før, mens 
årets resultat blev et overskud på 1 
mio. kr mod 41 mio. kr året før.

Der nævnes en række årsager til 
det dårlige resultat. Meget regn i 
efteråret har vanskeliggjort færdsel 
i skoven og grønne områder. Det 
medførte samtidig kraftig vækst på 
kundernes grønne arealer og der-
med øget behov for pleje. 

Markedet for handel med jule-
træer og klippegrønt præges af 
overudbud fra leverandører, pres 
på priserne og en tendens til at de 
store internationale detailkæder 
handler direkte med store producen-
ter. HedeDanmarks egenproduktion 
af juletræer var påvirket negativt af 
overudbuddet samt af beskadigede 
træer efter den megen nedbør. 

I starten af 2018 er området re-
organiseret for at nedbringe sårbar-
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Pleje af forsvarsarealer
HedeDanmark har indgået en aftale om pleje af Forsvarets øvelses- og 
skydeterræner på Sjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland samt natur-
arealer omkring Forsvarets flyvestationer. Aftalen er den hidtil største af 
sin art og gælder til 2024, men kan forlænges til 2027.

HedeDanmark skal stå for naturpleje på arealerne, herunder rydning 
og skovning, samt udvikle arealerne, så biodiversiteten øges. Det sker 
bl.a. ved oprensning og anlæg af en række søer til gavn for bl.a. padder 
og krybdyr samt oprensning af vandløb.

Soldater fra Gardehusarregimentet på et af de arealer, som HedeDanmark 
i samarbejde med Forsvaret skal pleje og udvikle. 



heden og styrke salget i Danmark 
og internationalt.

Der er fortsat tilgang af aftaler 
om forvaltning og rådgivning af 
skovejendomme. 

HedeDanmark besluttede i 2016 at 
foretage en kontrolleret afvikling af 
planteskolen. Det omfatter bl.a. salg 
af maskiner som er forløbet hurti-
gere end planlagt. Fra sommeren 
2018 vil HedeDanmark ikke længere 
producere planter til skov, hæk og 
læhegn samt have- og parkplanter. 

Ejendomsmæglervirksomheden 
Silva Estate er solgt i efteråret 2017.

Der har været tab i Emirates 
Landscape i Abu Dhabi ved Den Per-
siske Golf. Selskabet blev etableret i 
2008 hvor der var stor aktivitet med 
byggeri og med anlæg af grønne 
områder. Under finanskrisen gik 
anlægsarbejderne i stå, og der har 
været store tab på en enkelt kunde 
som ikke har betalt for etablering af 
en park. 

Resultatet for Emirates 
Landscape i Abu Dhabi er bedre i 
2017 end året før. Der er dog udgifts-
ført 30 mio. kr til nedskrivninger og 
hensættelser. HedeDanmark kon-
centrerer sig nu om pleje, og på sigt 
foretages en kontrolleret afvikling af 
aktiviteterne. 

HedeDanmark overtog for nogle 
år siden Skælskør Anlægsgartnere 
som har aktiviteter over hele landet. 
Der blev i 2017 indsat en ny ledelse, 
og navnet blev ændret til HedeDan-
mark Anlægsgartnere. Afdelingen i 
Sverige er neddroslet så der fokuse-
res på pleje og vedligehold, og også 
her er der indsat en ny ledelse.

Der er øget interesse for klimasik-
ring i byerne og det åbne land, og 
det har medført en stigende ordre-
mængde i 2017.

Orbicon
Orbicon står for rådgivning inden 
for miljø, byggeri, forsyning og in-
frastruktur samt informatik. Netto-
omsætningen blev 487 mio. kr mod 
525 mio. kr året før, bl.a. som følge 
af faldende ordremængde. Resulta-
tet før skat blev et underskud på 65 
mio. kr mod et overskud på 1 mio. 
kr i 2016 og 21 mio. kr i 2015.

Det meget ringe resultat skyldes 
især byggeridivisionen og forklares 
ved priskonkurrence, øget komplek-
sitet i projekterne og risikofyldte 
projekter der har slået fejl og har 
medført enkelte betydelige tab. I 
årets løb er hele ledelsen udskiftet, 
og byggeridivisionens projekt- og til-
budsstyring er reorganiseret.

Markedet for forsyning og infra-
struktur er påvirket af uklarheder 
om finansieringsregler mellem 
kommuner og forsyning. Det har 
medført tendens til stop-and-go på 
de statslige projekter og manglende 
kommunale investeringer.

Orbicon har styrket sin position 
som rådgiver inden for klimatil-
pasning og skybrudssikring, og vil 
desuden øge aktiviteten på dette 
område i Sverige. Der er etableret 
et kontor i Island inden for byggeri, 
forsyning og anlæg, og der forventes 
øget vækst på området i Arktis i de 
kommende år.

Xergi 
Xergi står for opførelse af biogasan-
læg og ejes ligeligt af Hedeselskabet 
og Schouw & Co. Xergi har omsat 
197 mio. kr mod 182 mio. kr året før. 
Resultatet før skat blev et overskud 
på 2 mio. kr mod et underskud på 4 
mio. kr året før.

Indtjeningen er påvirket af forsin-
kede projekter på grund af mang-
lende tilladelser fra myndigheder, fi-
nansiering eller vanskeligheder med 
at sikre leverancer af biomasse.

 Xergi fik i juni 2017 sin hidtil stør-
ste ordre på et nøglefærdigt biogas-
anlæg i forbindelse med Arla Foods’ 
produktion af mælkepulver. Der 
indløg en ordre på et større anlæg 
til forskning i biogas i Frankrig, og et 
stort anlæg i Nordirland er sat i drift.

Enricom
Enricom udfører indvinding af gas 
på lossepladser i Polen. Nettoomsæt-
ningen blev 8 mio. kr mod 7 mio. kr 
året før. Resultatet blev underskud 
på 4 mio. kr mod et underskud på 6 
mio. kr året før. Enricom har været 
påvirket af forsinkelser i den polske 

regerings indførelse af en ny lov for 
vedvarende energi, og det har på-
virket priserne i negativ retning.

Skovejerskab
Hedeselskabet ejer skove i Danmark, 
Baltikum og Frankrig samt ejeran-
dele i en række plantageselskaber i 
Danmark, samlet under navnet DDH 
Forest.

Nettoomsætningen blev 20 mio.kr 
mod 18 mio. kr året før. Resultatet 
før skat blev et overskud på 42 mio. 
kr mod 16 mio. kr året før. 

Resultatet er bedre end ventet, 
bl.a. på grund af stigende råtræ-
priser og gode markedsforhold. 
Hugsten svarer til det forventede 
og er under tilvæksten. Omkostnin-
gerne til drift og pleje har været 
stabile. Niveauet for udlejning af 
jagt og huse er stabilt og fortsat en 
væsentlig indtægtskilde.

DDH Forest har solgt 1.400 ha 
skov samt købt 140 ha. Salget er 
primært sket gennem Skov-Sam som 
ejes sammen med pensionskassen 
Pen-Sam. Hedeselskabets avance 
ved salget udgør 20 mio. kr mod 
8 mio. kr året før. Der er desuden 
foretaget værdireguleringer af 
skove, hvor Hedeselskabets andel 
udgør 22 mio. kr, idet skovene op-
tages til dagsværdi.

Der er tidligere vedtaget en stra-
tegi om at selskabet skal være en 
”betydende skovejer med ejerskab 
af i niveauet 10.000 ha skov”.

sf

Kilder

Hedeselskabet årsrapport 2017. 72 sider.

HedeDanmark. Pressemeddelelser 14.5.18 

og 16.4.18

Jyllandsposten 3.5.18

Foto: Forsvaret / Ronny Rasmussen.
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Regnskabstal for Hedeselskabet, mio. kr.

2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsætning 2.167 2.212 2.057 2.089 2.102

Primær drift 16 34 58 48 22

Årets resultat -2 11 52 47 -1

Aktiver 1.579 1.779 1.660 1.691 1.686

Egenkapital 918 901 906 852 812

Antal ansatte 1.452 1.426 1.333 1.375 1.401

Regnskabstal for HedeDanmark, mio. kr

  2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsætning 1.682 1.684 1.561 1.626 1.671

Primær drift 33 54 54 49 33

Årets resultat 1 28 41 40 9

Egenkapital 264 283 277 247 220

Ansatte 813 785 763 825 895



Leca med biomasse
50% mindre CO2

Leca® letklinker bruges til mange 
formål i bl.a. byggeriet fordi det har 
gode egenskaber hvad angår styrke, 
varmeisolering mv. Men produktionen 
kræver meget energi, og det har 
hidtil været fossile brændstoffer.

Men nu starter fabrikken i Hinge 
ved Randers et projekt til 110 mio. 
kr hvor affaldstræ fra byggepladser 
og genbrugsstationer skal erstatte 
kul. Projektet vil reducere CO2-
udledningen fra fabrikken med mere 
end 50 procent. Samtidig vil det på 
sigt være muligt at udnytte over-
skudsvarmen til fjernvarme.

Projektet er støttet med 49,5 
millioner kroner fra VE Proces til-
skudsordningen i Energistyrelsen. 
Virksomheder kan her få hjælp til at 
omlægge procesenergi fra fossil til 
vedvarende energi. 

Resten af pengene er Saint-
Gobains investering i projektet, 
der består af et røggasvasker  der 
renser røgen og to anlæg der kan 
producere pulverbrændsler. Fabrik-
ken har allerede ovne der kan køre 
på pulverbrændsler. 

Det ventes at der skal håndteres 
50.000 ton affaldstræ om året, og 
det kan erstatte de 30.000 ton kul 
der anvendes i dag. Projektet star-
tes op efter sommeren 2018 og for-
ventes færdigt i slutningen af 2019.

Fakta om Leca Danmark A/S
Leca® letklinker består af ekspan-
deret ler og anvendes til forskellige 
formål, såsom infrastruktur, husbyg-
geri og vandhåndtering. De har 
særlige fordel såsom lav vægt, styrke, 
holdbarhed og varmeisolering. Des-
uden anvendes letklinkerne i frem-
stillingen af blokke og elementer.

Leca letklinkers produktlivscyklus 
er ikke lineær, men cirkulær. Det vil 
sige, at Leca letklinker kan ’genfødes,’ 
når materialet har været i brug i op 
til 100 år. Endvidere betyder enkel-
heden ved det naturlige produkt, at 
det kan vende tilbage til naturen.

Leca fabrikken i Hinge har 75 
medarbejdere. Fabrikken blev 
grundlagt i 1953 hvor den blev star-
tet op med en enkelt ovn. Den sene-
ste og femte ovn er etableret i 1972. 

Leca fabrikken er ejet af Saint-
Gobain koncernen, der leverer 
mange produkter og materialer til 
byggeriet. Saint-Gobain består af 
en række datterselskaber, herunder 
Leca, Gyproc, Isover, Weber, Glasso-
lutions og Ecophon.

Saint-Gobain er repræsenteret i 
67 lande verden over og har på ver-
densplan 179.000 ansatte – herunder 
3.700 ansatte til forskning og udvik-
ling. Saint-Gobain koncernen kunne 
i år 2015 fejre sit 350 års jubilæum.

Saint-Gobain blev grundlagt i 
1665 af den franske statsmand Jean-

Baptiste Colbert og Louis XIV. For-
målet var for første gang i historien 
at etablere industriel glasproduk-
tion. Blandt de første leverancer var 
glas til spejlsalen på Louis XIV’s slot 
i Versaille.

Kilde: Pressemeddelelse 1.5.18 
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Lecafabrikken ved Randers skal nu fyre med affaldstræ og sparer dermed 
CO2-udledning.

Europas ældste træ
1230 år gammel

Europas ældste træ er en fyr, Pi-
nus heldreichii, som er målt til en 
alder på 1.230 år. Den  står i Pollino 
Nationalparken i Syditalien som har 
netop denne træart som symbol. 
Parken rummer tusinder af fyrre 
med aldre på 5-600 år.

Fyrren står højt oppe i bjergene 
under barske forhold på en stejl, 
stenfyldt skråning. Det meste af træet 
er gået ud, men der er levende 
grene midt på stammen. 

Normalt bestemmer man et træs 
alder ved at tælle årringe. Men det 
var ikke muligt med dette træ, for 
der mangler mindst 20 cm i midten 
af stammen. Rødderne var mere 
velbevarede, og rødderne skaber 
årringe ligesom stammen, men i 
forskellig takt.

Alderen blev fastlagt ved en 
kombination af tælling af årringe og 
målinger af radioaktivitet i prøver 
af rødderne.

Træet er vokset op under vari-
erende klimaforhold. Det har spiret 
i en kold periode i Middelalderen, 
siden har det klaret meget højere 
temperaturer og perioder med tørke. 

I de seneste to årtier er årrin-
gene blevet lidt bredere, og det er 

formentlig den globale opvarmning 
som giver lidt bedre vilkår for 
træet. Forskerne håber at nærmere 
undersøgelser kan give en ide om 
hvordan skove i bred forstand kan 
reagere på globale klimaændringer.

Det hidtil ældste træ i Europa var 
en fyr af samme art i det nordlige 
Grækenland med en alder på 1.075 år.

Heldreichs fyr
Pinus heldreichii (=bosnisk fyr, Pinus 
leucodermis) er almindelig i det 
meste af Balkan og Syditalien. Den 
findes i højder på 1.500-2.500 moh. 
og går op til trægrænsen. Den kan 
blive 25-35 m høj og 2 m i diameter. 
Det er en tonålet fyr.

Den er opkaldt efter Theodor von 
Heldreich og anvendes mest som 
prydtræ.

Den er meget hårdfør og tåler 
stærke vinde, is, sne og tempera-
turer ned til -45 grader. Den klarer 
luftforurening af svovldioxid, ozon 
og kvælstofoxider. Det er en typisk 
pionerart som kan anvendes ved 
genplantning i bjergområder.

Kilder:

www.nationalgeographic.com 25.5.18

https://en.wikipedia.org/wiki/Pinus_heldreichii



Workshops om 
biodiversitet i skov
Ideer til praktikere

I august 2018 arrangerer Køben-
havns Universitet i samarbejde med 
diverse lodsejere fem workshops 
med fokus på forvaltning af biodi-
versitet i skov. Formålet er at bygge 
bro mellem skovforvaltere og for-
skere og samle viden og pointer til 
en kommende håndbog om forvalt-
ning af biodiversitet i danske skove. 

De fem workshops er placeret 
rundt om i landet, og driftsformålet 
på de deltagende ejendomme er 
meget forskelligt. Nogle ejendomme 
har fokus på vedproduktion med 
biodiversitetshensyn, mens andre 
ønsker at optimere biodiversiteten. 

Hver workshop indledes med et 
kort oplæg fra den lokale vært og 
projektets forskere, hvorefter vi 
tager i skoven og ser og diskuterer 
tingene i praksis. Målgruppen er 
skovejere og forvaltere med praktisk 
interesse for at gøre en forskel for 
biodiversiteten i de skove de vare-
tager. 

Programmet er som følger:
21. August, 10-16: Naturstyrelsen 

Sønderjylland  
Tema: Naturnær skovdyrkning om 
omlægning til urørt skov, hydro-
logi og terrænforhold.

22. August, 10-15: Salten Skov skov-
administration  
Tema: Integreret biodiversitets-
produktion i produktionsskovbru-
get, certificering.

23. August, 10-16: Lille Vildmose  
Tema: Maksimering af biodiversi-

tet i græsningsskov, foryngelse i 
løvskov og efter afdrift af nål.

29. August, 10-16: Stiftelsen Sorø 
Akademi  
Tema: Biodiversitetshensyn i pro-
duktionsskovbruget, integrering 
eller separering af funktioner.

30. August, 10-16: Svanninge Bjerge, 
Sydfyn 
Tema: Maksimering af biodiver-
sitet i tidligere dyrket skov, skov-
græsning og konverteringshugst.

Deltagelse er gratis, men kræver til-
melding hos Jacob Heilmann-Clausen 
( jheilmann-clausen@snm.ku.dk) 
senest 15. juli 2018. Husk at angive 
hvilken workshop du vil deltage i. 
Deltagerantallet er begrænset, og 
hurtig tilmelding anbefales. 

Nærmere detaljer om mødested 
og program fremsendes til tilmeldte 
til hver workshop i starten af 
august.

Større projekt
De fem workshops arrangeres som 
en del af et større forsknings- og 
formidlingsprojekt om biodiversitet i 
danske skove med den officielle titel 
”Urørt skov eller naturnær skovdrift 
– hvad skal der til for at bevare bio-
diversiteten i de danske skove?”. 

Projektet er støttet af 15. Juni 
fonden og ledes af Center for Makro-
økologi, Evolution og Klima (CMEC) 
på Københavns Universitet  i samar-
bejde med Naturstyrelsen. Formålet 
med projektet er at udvikle en stærk 
data- og vidensbaseret platform for 
forvaltning af biodiversitet i danske 
skove. 

Udover de fem workshops omfat-
ter projektet forskning i sammen-

hængen mellem skovdrift og biodi-
versitet. 

I Gribskov undersøges forskellige 
virkemidler til at fremme biodiversi-
tet i den dyrkede skov gennem aktiv 
skabelse af levesteder knyttet til lys-
ninger, dødt ved og gamle levende 
træer. Dette projekt omfatter i alt 
frem bevoksninger af hugstmoden 
bøg i Gribskov, hvor udvalgte træer 
er blevet fældet, brændt eller skadet 
på anden måde for at skabe nye 
levesteder. 

I en anden del af projektet un-
dersøges sammenhængen mellem 
skovdrift og biodiversitet i danske 
bøgeskove. Forekomsten af planter, 
mosser, svampe, mider, biller og 
fugle i 40 bøgebevoksninger landet 
over sættes i relation til skovens 
forvaltning, alder og udbud af leve-
steder.

Jacob Heilmann-Clausen
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Ny 70 cc Stihl sav
Lav vægt
Stihl MS 462 er en ny sav med 70 
cc motor. Det er en størrelse som 
er egnet til professionel brug, men 
saven vejer blot 6,0 kg uden sværd 
og kæde. 

Den lave vægt gør at brugere 
der normalt vil anvende en 60 cc 
sav kan få en stærkere sav uden 
at saven bliver tungere. Designet 
er smalt, hvorfor motorsaven føles 
meget let at håndtere. Saven er eg-
net til fældning af svære og middel-
svære træer.

MS 462 er udstyret med elektrisk 
choker og varme i grebet for højere 
komfort. De faste møtrikker på 
kædehjulet sikrer nem udskiftning 
af kæden, ligesom der er værktøjsfri 
tankdæksler. 

Den har den brændstofbesparende 
2-MIX motor, og M-Tronic enheden 
betyder optimal motorgang under 
alle forhold. Motorsaven har kalibre-
ringsfunktion, og klarer fuld kalibre-
ring på 72 sekunder.

Kæden når tophastigheden på 
106 km/t i løbet af blot 0,3 sekunder, 
ifølge Stihl det bedste i dens klasse. 

Kilde: Pressemeddelelse 23.5.18

Slagvolumen 72,2 cc 
Effekt kW / hk 4,4 / 6,0 
Vægt 6,0 kg. 
Vægt m/sværd/kæde 7,3 kg 
Lydtryksniveau 108 dB(A) 
Lydeffektniveau 117 dB(A) 
Vibrationer højr./venstr. m/s 2 4,7 / 3,6 
Vejl. udsalg inkl. moms: 8.595 kr
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Varmt og tørt forår
Temperaturer
Det er ikke kun maj, men alle tre 
forårsmåneder – marts, april og maj 
– som har været varme.

Middeltemperaturen blev 7,9 
grader. Det er 1,7 gr. over normalen 
for 1961-90 og 0,4 gr. over middel af 
2006-2015. Det varmeste forår er fra 
2007 med en middel på 9,0 gr., og 
foråret 2018 er på en 11. plads.

April og maj blev varme (maj med 
rekord), mens marts blev koldere 
end normalen.

Forårets højeste temperatur blev 
29,3 gr. den 30. maj i København. Den 
første sommerdag (dvs. maksimum 
over 25 gr.) var 19. april i Jylland. Vi 
skal helt tilbage til 1964 for at finde 
et tidligere sommerdøgn.

De daglige maksimumtemperaturer 
nåede op på 12,0 gr., og det er det 7. 
højeste der er målt. Rekorden er på 
13,0 gr. fra foråret 2007.

Antallet af frostdøgn i foråret 2018 
blev 25,4 døgn mod en normal på 22 
døgn. Marts stod for 23 frostdøgn. 

Der var 7,5 døgn med snedække 
mod en normal på 5,3 døgn. Heraf 
stod marts for 7,2 døgn. Så foråret 
er altså blevet varmt selvom marts 
har trukket ned.

Nedbør
Der faldt i gennemsnit 111 mm ned-
bør. Det er 24 mm under normalen 
for 1961-90 og 18 mm under middel 
af 2006-2015. 

Marts var tæt på gennemsnittet, 
april over og maj meget tør. 

Rekorden for det vådeste forår er 
fra 1983 med 285 mm. Det tørreste 
er fra 1974 med blot 46 mm. 

I april og i maj er der lokalt faldet 
meget regn i forbindelse med torden, 
nogle steder med skybrud.

Soltimer
Solen skinnede i 633 timer. Det er 
152 timer over normalen for 1961-
90 og 40 timer over middel for 
2006-2015. Marts og april havde 
underskud af sol, mens maj blev 
rekordsolrig.

Med 633 timer er foråret 2018 det 
8. solrigeste der er målt siden 1920. 
Rekorden er fra 2008 med 663 timer.

Kilde: www.dmi.dk 1.6.18

 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 

   

 



To rekorder i maj
Temperatur og soltimer

Maj 2018 har været både varm og 
solrig. 

Middeltemperaturen blev 15,0 
grader. Det er hele 1,2 grader mere 
end den næstvarmeste maj i 1889 
på 13,8 grader og 4,2 grader over 
normalen for 1961-90 på 10,8 grader.

Middeltemperaturen er gen-
nemsnit af den højeste og laveste 
temperatur for hver dag i måneden. 
Temperaturerne er målt landsdæk-
kende siden 1874.

Det er meget usædvanligt at en 
rekord af denne art blive slået med 
så meget som 1,2 grader – normalt 
er der tale om nogle få tiendedele 
af grader.

Gennemsnittet af de daglige mak-
simumtemperaturer blev 20,5 gra-
der, og det er også rekord. Det hidtil 
højeste var 17,7 grader fra maj 1993, 
så også her er rekorden slået meget 
markant.

Gennemsnittet af de daglige mi-
nimumtemperaturer blev 9,1 grader. 

Det er det næsthøjeste der er målt, 
kun overgået af maj 2002 med 9,3 
grader.

Klimaet peger i retning af højere 
temperaturer. DMI har opgjort at 
de seneste 21 temperaturrekorder 
alle er varmerekorder. Vi skal til-
bage til januar 1982 for at finde en 
kulderekord.

Solen skinnede 363 timer i maj 
2018. Det er 16 timer mere end det 
hidtil højeste antal soltimer som var 
347 timer i maj 2008, og det er 154 
timer over normalen for 1961-90 på 
209 timer.

Maj 2018 er ikke blot den solrige-
ste maj der er målt siden målinger 
startede i 1920. Det er også den 
solrigeste måned der overhovedet 
er målt. Den hidtidige rekord er fra 
maj 2008.

Der har også været skyer ind i 
mellem i maj (og regnbyger), så der 
er stadig mulighed for flere soltimer. 
Det astronomisk mulige soltimer er 
506, dvs. det antal timer hvor solen 
er på himlen.

Kilde: www.dmi.dk 1.6.18, 4.6.18
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Maj 2018
Maj blev meget varm med en middel 
4,2 gr. over normalen for 1961-90 og 
3,7 gr. over middel af 2006-2015. 

Den laveste temperatur var -1,3 
gr. i Billund d. 4.5. I uge 18 var der 
under +2 gr. i de fleste regioner, og 
i 4 regioner blev der målt frost. Uge 
19-21 har ikke budt på frost. 

Varmest blev det d. 30.5 i Køben-
havn med 29,3 gr. Der blev 2,7 som-
merdøgn på landsplan (dvs. maksi-
mum er over 25 gr.).

Der faldt 18 mm på landsplan, 
mest i uge 18. Det er 30 mm under 
normalen for 1961-90 på 48 mm og 
41 mm under middel af 2006-2015 
på 59 mm. Det er den tørreste maj 
siden 2008 (hvor der kom 13 mm) 
og den 9. tørreste der er målt siden 
1874. Der har dog også været sky-
brud flere gange, Nyborg fik 41 mm 
på 30 minutter d. 10.5, og i Nord-
sjælland kom 35 mm d. 19.5.

Det blæste mindre end normalt, og 
højeste vindstød blev kun 21,0 m/s.

Kilde: www.dmi.dk

Periode Maj April

Målt Nor-
mal Målt

Temperatur, gr.

Middel 15,0 10,8 8,4

Absolut minimum -1,3 -3,6 -6,8

Absolut maximum 29,3 25,7 26,7

Antal frostdøgn 0 0,7 2,0

Nedbør, mm

Nordjylland 19 49 58

Midt- og Vestjylland 20 51 66

Østjylland 13 49 48

Syd- og Sønderjylland 17 51 66

Fyn 21 46 59

V-, S-Sjælland, Lol-Fal 20 43 39

Kbh., Nordsjælland 25 42 26

Bornholm 6 36 37

Landsgennemsnit 18 48 54

Vindstyrke, m/s 

Middel 3,6 5,2 4,6

Højeste vindstød 21,0 26,0

Antal graddage 7,7 198 258

Antal soltimer 363 209 187

 

Der var ret store forskelle i temperaturer landet over. Region Syd- og Sønder-
jylland var varmest med 15,3 grader, mens Bornholm der er omgivet af den 
kolde Østersø kun nåede 13,6 grader.
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