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Skovdyrkerne Øerne
Ny direktør
Skovdyrkerne Øerne har ansat Lars 
Muldbak som ny direktør for for-
eningen. Lars Muldbak er 55 år og 
tiltræder 3. september.

Lars Muldbak kommer fra en 
stilling som entreprisechef hos ud-
lejningsvirksomheden Ajos A/S. Han 
har mere end 20 års ledelseserfa-
ring fra bygge- og anlægsbranchen. 

Han skal nu lede foreningen som 
har 1170 medlemmer og 170 millioner 
kroner i årlig omsætning. Foreningen 
dækker Sjælland, Lolland, Falster, 
Fyn, Bornholm mv. 

- Nu får vi fuldt fokus på drift og 
forretning, hvilket vi har ønsket i 
bestyrelsen, siger bestyrelsesfor-
mand Rudolf Iuel. Samtidig har Lars 
Muldbak et stærkt CV med lange an-
sættelser. Den stabilitet ser vi også 
som et stort plus. 

- Min primære opgave bliver at 
fokusere på foreningens drift og for-
retning, siger Lars Muldbak Jeg føler 
mig godt klædt på til opgaven med 
min baggrund fra bygge- og anlægs-
branchen, hvor jeg har været leder 
med budgetansvar igennem mere 
end 20 år, siger Lars Muldbak. 

- Jeg vil fokusere på at udvikle 
holdånden. Vi skal tænke som et 
team, og vi skal hele tiden spille 
hinanden bedre. Derudover skal vi 
også have kigget på alle vores akti-
viteter. Alt det, vi foretager os, skal 
gavne vores medlemmer, siger Lars 
Muldbak. 

Have & Landskab
Afholdes august 2019
Forberedelserne er i gang til den 
store messe for park- og landskabs-
området, Have & Landskab i august 
2019.

Have & Landskab i 2017 havde 
11.259 besøgende og 276 udstillere. 
Arrangørerne har som målsætning 
at nå 12.000 besøgende og 300 
udstillere i 2019. Primo august i 
år var der afsat 53 stande. Blandt 
planteskolerne har der været så stor 
interesse, at det har været nødven-
digt at lave flere stande og lave et 
længere stiforløb i parken.

Næste år vil man tilbyde en app, 
hvor man kan tilrettelægge sit be-
søg, og søge på de relevante pro-
dukter og udstillere.

Have & Landskab finder sted sid-
ste uge i august i ulige år. Næste ud-
stilling afholdes som de foregående 
år på ZBCs (tidligere Selandia) area-
ler ved Jernbjerggården i Slagelse 
den 28. til 30. august 2019. Alle dage 
fra kl. 9 til 16.

Have & Landskab arrangeres af 
Københavns Universitets Institut for 
Geovidenskab og Naturforvaltning, 
Danske Planteskoler, Danske Anlægs-
gartnere og Maskinleverandørerne, 
Park, Vej & Anlæg. 

Der er stor interesse for messer 
inden for park og landskab. Den 
22.-23. august 2018 afholdes en ud-
stilling kun for maskiner og udstyr 
– ”Maskiner under Broen” – ved 
Middelfart. Før sommerferien var 
alle stande solgt på denne messe.

Kilde:www.hl19.dk

Asger Olsen A/S
Ejendomsmæglerfirma · Mde. 

Skove · Godser · Større Landbrug

Søvangen 20
DK-5884 Gudme
POST@ASGEROLSEN.COM

Tlf.:   +45 62254088
Fax:   +45 62252088

Mobil:   +45 20200088

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

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

skove, godser og større landbrug.
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Ingen løsning for  
særlige  
mountainbikespor

Skovene anvendes i stigende grad til mange forskellige 
friluftsaktiviteter. Den udvikling giver både et behov for 
at etablere nye faciliteter og et behov for redskaber til 
at kunne adskille forskellige typer af færdsel. 

Skovejere har især behov for at kunne skille 
mountainbikeryttere fra andre typer af gæster, dels for 
at undgå konflikter, dels for at give bedre muligheder 
for mountainbikerytterne. Der er mange lokale konflikter 
mellem mountainbikere og andre af skovens gæster. 
Konflikten har i medierne fået navnet ”krigen i skoven”.

Dansk Skovforening har igennem en årrække arbejdet 
for at få ændret reglerne for adgang til særligt etable-
rede mountainbikespor. Vi har sammen med Frilufts-
rådet anbefalet at anlægge særlige spor til mountain-
bikeryttere for at mindske konflikterne mellem skovens 
forskellige brugergrupper.

Juraen står i vejen for nye spor
I 2016 vurderede myndighederne i en konkret sag at en 
skovejer ifølge loven ikke må forbeholde nye spor for 
bestemte typer af færdsel, og at sporene i øvrigt ikke 
lovligt kan nedlægges igen med mindre det sker som led 
i driften. 

Den juridiske tolkning overraskede os. Derfor frarådede 
vi ejerne at anlægge særlige mountainbikespor. 

Skovejerne har brug for juridisk sikkerhed for at sær-
lige mountainbikespor og andre anlæg kan forbeholdes 
én bestemt brugergruppe. Ellers har sporene ingen 
værdi i forhold til at håndtere konflikterne mellem 
brugergrupperne. På samme måde skal et særligt spor 
kunne nedlægges igen, så en skovejer ikke er forpligtet 
til at opretholde et særligt udlagt spor til evig tid. 

Vi har i flere omgange opfordret forhenværende 
miljø- og mødevareminister Esben Lunde Larsen til at 
ændre reglerne, så loven ikke hindrer skovejernes mo-
tivation for fx at udlægge nye mountainbikespor. Vi har 
præsenteret vores forslag til en lovændring, som vil give 
skovejerne denne mulighed. Det vil være et fornuftigt 
skridt både for mountainbikeentusiaster og for de skov-
gæster, som ikke ønsker at møde mountainbikere.

Ministeren anerkendte i første omgang behovet og 
har undervejs opfordret Skovrådet til at drøfte behovet 
og en mulig løsning.  

Imidlertid vurderer Friluftsrådet nu at der ikke er et 
pres fra rådets medlemmer for at skabe flere muligheder 
for mountainbikere. Der etableres mange nye spor, og 

bl.a. er Naturstyrelsen i gang med at etablere et lands-
dækkende net af spor på statens arealer. 

På den baggrund meddelte den daværende miljø-
minister på vores seneste møde, at overvejelserne om 
en regelændring er droppet.

Kan ikke anbefale anlæg af spor
Vi må konstatere at Friluftsrådet ikke mener at pri-
vate skovejerne har brug for at kunne anlægge flere 
mountainbikespor, da brugergruppens behov allerede 
bliver tilgodeset. 

Vores forslag til en regelændring der giver skovejerne 
bedre muligheder for at efterkomme specialiserede ønsker 
fra skovens brugergrupper og mindske konflikterne 
mellem brugergrupper er samtidig lagt i skuffen.

Det er naturligvis den enkelte skovejere som beslutter 
om grundlaget for at anlægge særlige faciliteter for fri-
luftslivet er til stede. Som reglerne er nu kan vi fortsat 
ikke generelt anbefale skovejere at anlægge særlige spor 
i skovene.

Niels Reventlow / Jan Søndergaard

En del skovejere vil gerne anlægge særlige spor til 
mountainbikere. Men loven giver ikke mulighed for at 
begrænse færdsel på sporene til mountainbikere.



 

Ravnholt Gods på Østfyn 
driver landbrug, jagtvæsen 
med vildtpleje, skovbrug og 
udlejning. 

Jagtgæster har mulighed 
for overnatning og en god 
middag.

Ravnholt Gods
Ravnholt ejes af Christian Ove 
Sehestedt Juul. Godset består af 
landbrug, skovbrug, jagtvæsen, ud-
lejning og et konferencecenter på 
Lykkesholm Slot. Ravnholt Gods er 
på 2.619 ha med Hellerup og Lykkes-
holm Slot m.m. Der er i land- og 
skovbruget beskæftiget 5 personer. 

Landbrug
Landbruget udgøres af 6 avlsgårde 
på i alt 1.300 ha. Ravnholts land-

brug drives sammen med landbru-
get på Egeskov i et driftsselskab 
”Agroalliancen” under ledelse af Bo 
Jensen. 

Selskabet forpagter jord fra begge 
ejendomme, lejer bygningerne og 
ansætter 4 traktorførere til de 2.100 
ha. Der er positive erfaringer med 
driften af selskabet efter det første år.

Landbruget drives i vidt omfang 
med højværdiafgrøder. Korndyrk-
ning er bl.a. maltbyg og brødhvede, 
og 1/3 af arealet er frøafgrøder som 
strandsvingel, alm. rajgræs, hvidklø-
ver og spinat. Desuden dyrkes raps 
og græs ved vådområder.

Jagtvæsen
Jagtvæsenet drives af skytte Peter 
Andreassen der forestår den tradi-
tionelle jagtdrift på Ravnholt. Skytte 
Mads Torp Hansen står for jagtvæ-
senet på Lykkesholm. Skytte Torben 

Juel Nielsen forestår simuleret jagt 
og lignende arrangementer. En del 
af jagten er udlejet. 

Simuleret jagt arrangeres uden 
for jagtsæsonen. Der opstilles 11 
kastemaskiner på en såt, og skytter 
placeres på samme måde som ved 
en rigtig klapjagt, og der afskydes 
så lerduer fra de forskellige kaste-
maskiner i tilfældig rækkefølge. Der 
gennemføres 4 såter på en dag.

Jagtarrangementer
Der arbejdes på at tilbyde flere op-
levelser ud over selve jagten i form 
af jagtmiddag, overnatning, kurser mv. 

I en af driftsbygningerne til Ravn-
holt er indrettet en sal med omkring 
40 siddepladser. Bordene består af 
en kløvet stamme af egetræ fra egne 
skove. Middagen serveres af en kok 
fra Teglværksgården i Nyborg. Om 
kort tid er man færdig med en slyngel-
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Ravnholt Gods

Ekskursionen startede i parken foran hovedbygningen til Ravnholt.



 

stue som kan bruges af hundeførere 
i en af de andre driftsbygninger. 

Forud for jagten er der mulighed 
for instruktion i skydning og hunde-
kurser.

Der kan overnattes før eller efter 
jagten idet der er indrettet i alt 35 
værelser på Ravnholt og Lykkesholm. 

Lykkesholm Slot er fornylig reno-
veret og udvidet og drives af Nadia 
Sehestedt Juul. Slottet udlejes i sin 
helhed til selskaber, konferencer mv.

Bygningsvedligeholdelse, boligud-
lejning m.v. forestås af Jens Jacobsen.

Vildt og vildtpleje
Ravnholt er kendt for en stor be-
stand af dåvildt, men det er svært 
at få overblik over hvor mange dyr 
der er. Nu har man gjort forsøg med 
optælling ved hjælp af en drone for-
synet med et varmefølsomt kamera. 
Det har vist sig at man ser dyrene 
tydeligt, og optællingen kan ske 
automatisk via en computer.

Teknikken har været anvendt på 
åbne arealer, og den blev i foråret 
afprøvet i skoven på Ravnholt. Det 

var vellykket så næste forår bliver 
der lavet en optælling over hele 
godset ved hjælp af en fastvinge-
drone som kan give et mere sikkert 
resultat.

Der er lavet biotopplan for hele 
ejendommen. Man har 1.100 avls-
høner af fasan og sælger æggene til 
rugning. Senere købes 7.500 fasan-
kyllinger til udsætning, ligesom der 
udsættes 1.600 ællinger.

Der nedlægges hvert år omkring 
200 stk dåvildt, heraf 3-4 guldmedal-
jehjorte. Der afholdes 6 trykjagter, 
og der vinterfodres med roer. Des-
uden laves der andre vildtvenlige 
tiltag såsom vegetationsstriber, fod-
poser, insektvolde og hegnspleje.

Godsets historie
Ravnholts navn nævnes første gang 
i 1380. Slægten Bild ejede den i ca. 
200 år. Herefter besad forskellige 
familier stedet, herunder familien 
Rosenkrantz og Holck. 

Christian Sehestedt kom i 1701 
ved ægteskab til herregården. Den 
blev arvet af niecen Sophie Hedvig 

Frijs, enke efter generalløjtnant Ove 
Juul der stammer fra Willestrup i 
Jylland. 

Deres søn Christian overtog 
Ravnholt i 1766, og han tog navnet 
Sehestedt Juul. I 1758 blev Stamhuset 
Ravnholt oprettet. Godset ejes i dag 
af godsejer Christian Sehestedt Juul.

Østfløjen er den ældste del af 
hovedbygningen og opført i 1660. 
Nordfløjen er fra 1701. Kapellet er 
fra 1734, og vestfløjen er fra 1848. 

Under ledelse af arkitekt H.A.W. 
Haugsted blev stedet gennemgribende 
restaureret i 1865-1870 i nyrenæs-
sancestil. Herunder er tårnet i nord-
fløjen opsat. Hovedbygningen består 
i dag af 3 fløje og et kapel.

Lykkesholm blev købt i 1913 og 
drives i dag sammen med Ravnholt. 
Hovedbygningen til Hellerup blev 
frasolgt i 1992. Både Ravnholt og 
Lykkesholm Slot er fredet.

Ravnholt gods er gennem tiderne 
som et majorat undergået store for-
andringer. Familien måtte således 
aflevere hovedgården Nislevgård til 
udstykning i 1920 i forbindelse med 
lens- og stamhusloven. Kammerherre 
Christian Sehestedt Juul førte i den 
anledning en senere ofte omtalt rets-
sag – som han tabte – mod staten.

Efter de såkaldte små jordlove af 
1948 - hvor familien måtte afstå ca. 
500 tønder land - og efter frasalg af 
et par mindre satellit-skove, er der 
på det seneste igen opkøbt land-
brugsarealer.

sf
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DANSK SKOVFORENINGS EKSKURSION

Ekskursion
Dansk Skovforenings store årlige ekskursion blev afholdt på Ravnholt ved 
Ringe onsdag d. 30. maj 2018. Der deltog 132 i et flot og varmt sommer-
vejr på en tur fra Ravnholt hovedbygning til Kohaven. Ekskursionen blev 
ledet af skovfoged Leif Lauridsen, og dirigent var Esben Møller Madsen.

Denne artikel præsenterer godset, og herefter omtales nogle af de emner 
der blev taget op. 

Ekskursionen blev ledet af Esben 
Møller Madsen som dirigent (tv.) og 
skovfoged Leif Lauridsen (th.).

Det var varmt og solrigt, så deltagerne krøb ind under lindealléen for at spise mad-
pakken. Det var den varmeste dag i maj med maksimum på 28 grader på Fyn.



 

Læs mere:
www.ravnholt-gods.dk 
www.lykkesholmslot.dk

Figuren over vildtudbytte af dådyr er 
baseret på Vildtudbyttestatistikken 
fra DCE, Århus Universitet, se www.
fauna.au.dk. Figuren viser alle fynske 

kommuner under ét, bortset fra Ærø 
og Langeland. Oplysninger om vejret 
d. 30. maj: www.dmi.dk
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AHWI GRENKNUSERE og RODFRÆSERE 
Effektive – også i juletræskulturer 

Grenknuser type FM500-2000 Rodfræser type RFL700-2000 

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

•  Effektiv ved omlægning til ny kultur eller  
tilbage til landbrugsjord 

•  Sønderdeler stubbe op til 30 cm i én  
arbejdsgang 

• Arbejdsdybde op til 30 cm i én arbejdsgang 

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

For nærmere oplysninger kontakt:

Begge maskiner fås i forskellige  

arbejds bredder og størrelser, 
og til traktorer med  

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

Ravnholt er kendt for en stor bestand 
af dåvildt.
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Udbyttet af dåvildt på Fyn stiger støt.



 

Mange skovejendomme be-
skytter naturværdier frivil-
ligt og uden erstatning. Det 
sker ved at frede markante 
enkelttræer og bevoksnin-
ger, eller ved at undlade 
drift på fx skråninger og 
vådområder.

Skal skovbruget fortælle 
omverdenen mere om hvad 
vi gør, og at vi gerne vil be-
vare værdifuld natur.

Både landbrug og skovbrug på 
Ravnholt er som helhed indrettet 
på at optimere produktion og ind-
tjening. Men fra gammel tid er der 
også taget mange hensyn til natur-
værdier og æstetik.

Det gælder ikke blot stærkt ku-
perede områder og våde områder 
hvor traditionelt jordbrug er vanske-
ligt eller umuligt. Der gælder også 
de flade områder som med lethed 
kunne opdyrkes.

Kammerherrens Eg
Det mest markante eksempel er nok 
Kammerherrens Eg. Fyns største 
eg målt på omkreds i brysthøjde. 
Den stammer fra ca. 1700 og er et 
eksempel på frivillig bevarelse af 
gamle træer. (Foto se forsiden).

Stammen har længe været hul, 
men det blev værre for nogle år si-
den da der blev tændt ild i det løse 
ved i stammens indre. Træet har 
stadig en fin grøn krone, men skal-
len er blevet ganske tynd, og på et 
tidspunkt vil grene knække – eller 
hele stammen brækker. 

For et par år siden blev der opsat 
et let hegn i en afstand af omkring 
5 meter fra stammen. Dels fordi der 
er fare for nedfald af store grene og 

måske nedbrud af hele træet. Dels 
for at undgå færdsel tæt på træet, 
så jorden bliver komprimeret. Færd-
sel kan medføre at tilførslen af ilt til 
rødderne hæmmes, og et træ af den 
alder kan blive slået ihjel.

Men hegnet rejser et nyt spørgs-
mål. Har distriktet ansvar for skader 
på skovgæster som følge af ned-
faldne grene? 

- Det har en skovejer ikke gene-
relt, siger seniorkonsulent Hans M. 
Hedegaard, Dansk Skovforening. 
Men på meget besøgte skovveje 
og stier har ejeren et ansvar for, 
at publikum kan færdes uden en 
særlig risiko for nedfaldne grene og 
væltede træer. 

- Der er lovlig adgang til dette 
træ. Det står ganske vist 50 m fra 
skovvejen og er omgivet af en ældre 
bøgebevoksning, men der er et 
bredt spor hen til træet.

- I dette tilfælde står hegnet så 
tæt på stammen at det ikke redu-
cerer risikoen for nedfaldne grene 
nævneværdigt. Det vil snarere 
kunne være ansvarspådragende, 
fordi man ved opsætning af hegnet 
nærmest har signaleret, at man 
uden risiko kan færdes uden for 
hegnet. Det er reelt ikke tilfældet her, 
fordi kronen rager ud over hegnet.

Der findes andre meget gamle 
træer i Kohaven. Vi passerede lidt 
senere tæt forbi ”Christians Eg” som 
står inde i en ung bevoksning af 
eg. Christians Eg vil om få år være 
skjult af de unge ege, og der er ikke 
umiddelbart adgang til dette træ 
fordi der ikke er sti hen til det.

Frivillig udlæg af urørt skov
Det er ikke kun enkelttræer der er 
frivilligt fredet i Kohaven. Kort efter 
kom vi til en bøgebevoksning på ½ 
ha som er anlagt for ca. 200 år siden. 
Den er udlagt uden erstatning af 
ejeren for at værne om naturværdier. 
Der er ingen opvækst pga. dåvildt. 

Der er nogle enkelte halvstore 
døde grene på bunden, men vær-
dien for dyre- og planteliv er be-
grænset i dag. Efterhånden vil der 
falde større grene ned, og de gamle 
træer vil vælte og skabe mere va-
riation i levesteder.
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- Skal vi blive bedre til at fortælle 

hvad vi gør for naturen?

Kammerherrens Eg, over 300 år gam-
mel. Hul og skadet af brandstiftelse 
og frivilligt fredet.



 DANSK SKOVFORENINGS EKSKURSION

Alle veje er alléer
Det er ikke kun i skoven der er be-
varet natur. Det gælder også i det 
åbne land.

Princippet på Ravnholt har hi-
storisk været: ”Hvis der er en vej 
er der også en allé”. De fleste ældre 
alléer er anlagt af Ove Sehestedt 
Juul (1861-1882). I dag er der stadig 
alléer på de fleste landeveje gennem 
Ravnholts arealer, men bevarelse 
og fornyelse af allétræer er en stor 
opgave. 

Der er anvendt forskellige træar-
ter, og i dag foretrækkes lind (kej-
serlind). Hestekastanje er anvendt 
flere steder, men den angribes af ka-
stanjens bakteriekræft og minérmøl 
der får bladene til at gulne og visne 
tidligt. Eg er anvendt i en kort allé 
fra landevejen ind i skoven. 

Elm har også været anvendt, 
men er for længst blevet uaktuel på 
grund af elmesyge. Ekskursionen 
startede med at gå mod nord fra 
hovedbygningen op mod Kohaven. 
Langs landevejen, kaldet Skyttealléen, 
stod oprindelig en allé af elmetræer 
som blev fældet for tyve år siden. 

Kommunen har for mange år si-
den lovet at genplante elmene langs 
Skyttealléen, men har indtil videre 
ikke levet op til forpligtelsen. Efter 
den første kilometer går landevejen 
langs skoven, og her står hesteka-
stanje som er rimeligt sund.

 Anlæg af en allé koster op mod 
1 mio. kr pr km hvis der anvendes 
store planter og stort plantehul.

På det seneste er to alléer gen-
etableret. Især alléen fra Ravnholt 
til Måre er af kulturhistorisk inte-
resse (den blev passeret ved afslut-
ningen af ekskursionen).

Denne allé blev anlagt med  
skiftevis rødtjørn og hvidtjørn som 
en national markering efter tabet  
af Sønderjylland i 1864. Mange  
af tjørnene er gået til, især rød- 
tjørnen, men man kan stadig  

fornemme alléen flere steder.
I det åbne land findes en række 

solitærtræer der er efterladt frivil-
ligt på marker og juletræsarealer 
mv. Træerne er frivilligt fredet af ve-
neration for stedet, og der har ikke 
været noget krav udefra. De står der 
måske netop fordi det offentlige ikke 
har blandet sig?

Fortæl hvad vi gør
Bevarelse af naturværdier gav an-
ledning til en livlig debat flere gange 
under ekskursionen.
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En allé af skiftevis hvidtjørn og rødtjørn blev plantet efter 1864 som en natio-
nal manifestation efter krigen mod Prøjsen.

Et langt stykke af Skyttealléen var 
tilplantet med elmetræer som er gået 
til. Langs med Kohaven er der heste-
kastanje som er i live, men angribes 
af kræft.

Mange steder på marker og ved juletrækulturer står markante enkelttræer.
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- Produktionsskov kan godt for-
enes med biologisk kapital, sagde 
skovfoged Leif Lauridsen. Vi har 
gjort sådan i århundreder. Vi efter-
lader gerne et yngre, kroget træ, og 
vi hugger for det.

- Vi har mange yngre træer af 
denne type, sagde skovejer Christian 
Sehestedt Juul, Ravnholt. Vi har ef-
terladt store træer på afdrifter og vil 
gerne plante træer på markerne. 

- Jeg vil godt opfordre Skovfor-
eningen til at fortælle omverdenen 
at vi gør sådan noget. På Ravnholt 
har vi holdt Skovens Dag hvor vi 
fortalte masser af mennesker hvad 
vi gør, og vi har vist det frem. Så jeg 
er ked af at Skovens Dag stopper.

- Vi udlægger arealer og enkelt-
træer med biologiske værdier, sagde 
skovejer Christian Ahlefeldt-Laurvig, 
Hvidkilde. Og der er mange godser 
der gør dette. Men Skovforeningen 
skal gøre os synlige.

- Vi har mange af den slags 
træer, sagde skovrider Niels Otto 
Lundstedt, Dønnerup. Vi vil gerne 
indberette træerne til et register i 

Skovforeningen. Jeg vil ikke indbe-
rette træer til det register med ”livs-
træer” Naturfredningsforeningen 
som har lanceret, for så får de æren.

- Det stærkeste er det man ser, 
sagde direktør Jan Søndergaard, 
Dansk Skovforening. Tidligere miljø-
minister Ida Auken husker stadig 
besøg i skove hvor hun var impo-
neret over skovejernes vilje til at 
bevare natur. Der er behov for flere 
arrangementer, ikke kun fra Skov-
foreningens side. Tag folk ud og vis 
skoven frem.

- Jeg vil bakke op om at fortælle 
om gamle træruiner, sagde skovejer 
Ditlev Berner, Holstenshuus, at vi 
bevarer dem frivilligt. En mulighed 
er at sælge et antal træer til henfald, 
sådan som en skovejer i Mols Bjerge 
har gjort det (Skoven 4/18, red.).

- Der er mange forskellige hold-
ninger til omkostningerne, og det 
er svært at fastsætte en nøjagtig 
pris, sagde Dansk Skovforenings 
formand, Niels Reventlow fra Hver-
ringe. Vi har foreslået at staten hol-
der licitationer over naturbevarelse, 

og så kan staten se hvor meget 
natur de kan for få de penge der er 
afsat.

- Jeg er nu ikke meget for at indgå 
aftaler mod betaling, sagde Leif 
Lauridsen. Vi vil gerne tage hensyn, 
men vi vil også have handlefriheden.

Konklusionen er derfor at der hos 
mange skovejere er en positiv hold-
ning til at tage naturhensyn, og at 
mange ejere i mange år har gjort 
det frivilligt. Der er også enighed 
om at gøre mere for at fortælle om-
verdenen hvad man gør allerede, 
både skovejere og Skovforeninggen. 

Derimod er der lidt mere delte 
holdninger til om man skal lave bin-
dende aftaler mod betaling, eller om 
man selv vil have lov at bestemme 
hvordan skoven indrettes.

sf

Besøgte steder

Kammerherrens Eg Afd. 212
Bøg ca. 200 år. Afd. 227 a. 0,56 ha
Skyttealléen fra Ravnholt mod Havndrup
Ravnholtvej fra Ravnholt mod Måre
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Bøg på godt 200 år og frivilligt fredet. Forsamlingen stod samlet om den største døde gren på bunden.
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Skovbruget er domineret af 
løvtræ, især eg. 

Der er også ret store ube-
voksede og uproduktive 
arealer.

Skoven er PEFC certificeret.

Skovbruget drives i samarbejde 
med skovfoged Leif Lauridsen,  
HedeDanmark. 

Almindelige oplysninger
Skovdistriktets areal udgør 1.135 ha 
og er fordelt på 12 skove. 

Skovene under Ravnholt ligger 
gennemgående på helt fladt terræn 
med stift lerunderlag og høj grund-
vandsstand. Området er velegnet 
til produktionsskov, og kun en lille 
andel er udlagt til naturformål. 

Skovene under Lykkesholm syd-
øst for Ravnholt befinder sig på og 
langs tunneldale. Det er et meget 
kuperet terræn som gennemgående 
ikke er egnet til skovdrift, og her er 
hensyn til biodiversitet i højsædet. 

Nedbøren er over landsgennem-
snit med godt 800 mm årligt, og det 
giver et godt dyrkningsgrundlag.

Distriktet har været ramt af to 
større hændelser i de seneste årtier:

- Stormfaldet i 1999, der tog knapt 
200 ha nål, primært rødgran. 

- Senest askens toptørre med 
deraf følgende afgang af ca. 150 ha 
askebevoksninger.

Driftsklasser
Tabel 1 viser skovarealets fordeling 
på driftsklasser. Bøg udgør 160 ha, 
men det nedbringes til fordel for eg 
og andet løv, idet den flade, stive 
lerjord ikke er egnet til bøgedrift. 
Rødgran dækker 90 ha, og dette 
areal nedbringes til fordel for sitka, 
douglas og grandis. 

Der er 100 ha med juletræer og 
klippegrønt, og disse arealer er 
bortforpagtet. Der er godt 240 ha 
med uproduktiv og ubevokset skov, 
og disse arealer tæller med i de 
krav der stilles i PEFC certificerin-
gen om udlægning af naturarealer.

Arbejdsstyrke
Ravnholt er ligesom så mange an-
dre godser præget af reduktion i 
arbejdsstyrken som følge af meka-
nisering og udlicitering af arbejds-
opgaver. Tabel 2 viser antallet af 

ansatte på Ravnholt Skovdistrikt 
siden 1932.

Lokale produktionsklasser
(dvs. gennemsnitlig årlig vedmasse-
produktion i m3/ha)
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Ravnholt Skovdistrikt

Hele ekskursionen foregik i Kohaven som ligger nord for hovedbygningen. 
Både her og mange andre steder på Ravnholt findes meget eg.

Nordmannsgran og nobilis udgør 100 ha, og disse arealer er bortforpagtede.
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Certificering
Ravnholt skovdistrikt er PEFC 
certificeret. Det har givet en øko-
nomisk gevinst i de seneste fem 
år på i gennemsnit knapt 100.000 
kr om året i form af merpriser 
på solgt råtræ. Heri er ikke ind-
regnet et mindre tidsforbrug til 
administration mv.

Certificering indebærer at der 
skal efterlades træer til forfald på 
afdrifter. Der anvendes flere mo-
deller: Der efterlades enkelttræer 
eller højstubbe, eller en stribe 
af træer efterlades op mod en 
granbevoksning for at beskytte 
granerne mod stormfald.

Bøg 161,2 ha

Eg 229,3 ha

Ær 70,4 ha

Andet løv 159,6 ha

Løvtræ i alt 620,5 ha 51,3%

Rødgran 91,2 ha

Sitkagran 43,7 ha

Douglasgran 51,9 ha

Andet nål 57,3 ha

Nåletræ i alt 244,1 ha 20,2%

Nordmannsgran 65,1 ha

Nobilis 35,6 ha

Juletræer og klippegrønt 100,7 ha 8,3%

Uproduktiv skov 150,8 ha

Ubevokset 92,6 ha

Uproduktiv, ubevokset 243,4 ha 20,2 %

Skovdistrikt i alt 1208,7 ha 100,0 %

PEFC-certificeringen kræver at der ef-
terlades højstubbe og enkelttræer på 
afdrifter af hensyn til biodiversiteten

En stribe af løvtræ er efterladt på sydsiden af en granbevoksning. Det sker for 
at beskytte granerne mod stormfald og udtørring – og samtidig opfyldes et af 
kravene fra PEFC certificeringen.

Tabel 1. Fordeling af skovarealet i 2018.

Tabel 2. Antal ansatte i skovbruget på Ravnholt siden 1932.

  1932 1944 1978 1998 2000 2015

Skovarbejdere 25 25 6 5 2 0

Landarbejdere 35 75 3,5 1 1 0

Entreprenører 0 0 0 0 1 4

Skovfogeder 4 4 2 1 0,5 0,3

Skovrider 1 1 0 0 0 0

I alt 65 105 11,5 7 4,5 4,3

Bøg: 9,3
Eg: 7,7
Gran: (Rødgran 18 / Sitkagran 23), i 

snit 18,7
Andet nål: (Cypres 12/ Lærk 16 / 

Douglasgran 19 / Grandis 28), i 
snit 13,3

Pyntegrønt: 17,2

Vedmasse, tilvækst og hugst:
Hidtidig vedmasseniveau 235 m3/ha 

(efter stormfald 1999 og delvist 
efter askens toptørre)

Hidtidig tilvækst: 10,9 m3/ha/år
Hidtidig hugst: 6,7 m3/ha/år
Produktionsklasser, vedmasse, hugst 

mv. stammer fra driftsplan i 2015.
sf
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Ravnholt har en flad og 
stiv jord som ikke er egnet 
til bøg.

Eg er det bedste valg, 
men lider nogle steder af 
svigtende sundhed.

Ær anvendes nogle ste-
der. Og der gøres forsøg 
med helt nye træarter.

Ravnholt står på næringsrig jord. 
Løvtræer er derfor et oplagt valg, 
og de dækker da også halvdelen af 
det samlede skovareal.

Bøg ikke egnet
Det typiske landskab på Ravnholt 
er helt flade områder med kold, 
stiv lerjord, og det er ikke det opti-
male for bøgen. I en driftsplan fra 
1866 hedder det da også at ”bøg er 
brændetræ nr. 1 på Ravnholt”. 

Det så vi tydeligt i en bevoksning 
af bøg fra 1900. På 118 år har den 
nået en højde på 31 m og en stå-
ende vedmasse på 450 m3/ha. 

Det svarer til CMM bonitet 1,5 og 
er for så vidt udmærket. Men kvali-
teten er middelmådig, mange træer 
er skæve og krumme.

- Det kan skyldes jordbunden, 
sagde skovfoged Leif Lauridsen, 
Ravnholt. Men det kan også skyldes 
herkomsten – det er en lokal Ravn-
holt proveniens.

- Ved anlæg betød proveniensen 
ikke så meget, for formålet var at 
sikre brændeforsyningen til godset 
og lokalsamfundet. Brændesalget 
blev uaktuelt i 1950’erne med fla-
skegassens indtog, og den primære 
anvendelse blev møbler og gulve. 

- Efter den første energikrise i 
1973 begyndte man igen at aflægge 
brænde. Det er vokset støt, og i dag 
anvendes igen en stor del af bøge-
hugsten til energi, men dækningsbi-
draget er beskedent. 

- Vi kan ikke aflægge så meget 
savværkstræ som ønsket – og pri-
sen er desuden halveret på tyve år. 
På Ravnholt er omdriften normalt 
ikke meget højere end 110 år, fordi 
der er stigende risikoen for rødmarv 
med alderen.

Så konklusionen bliver at bøg 
bør ikke have nogen stor plads på 
Ravnholt.

Billedet viser at der stort set ikke 
er opvækst under bøgene, men det 
skyldes vildtet. Inde i bevoksningen 
er opsat et hegn på ca. 12 x 12 me-
ter (omkring Kammerherrens Eg, se 
en artikel om naturhensyn). 

Inden for hegnet er der en rig op-
vækst af ask, og under den kommer 

bøg. Det ser man en del steder på 
næringsrig jord – ung ask på under 2 
meter kan nemlig tåle meget skygge. 
Den står og venter på at der kommer 
mere lys, hvorefter den skyder i 
vejret. Herefter vil den mere skygge-
tålende bøg komme under asken.

Under alle omstændigheder viser 
det at man godt vil kunne etablere 
en ny bevoksning af bøg på stedet. 
Men det vil næppe være særlig 
klogt, for den trives tydeligt nok 
ikke på længere sigt.

Eg optimal træart
Den optimale træart på en kold, stiv 
lerjord er eg, og Ravnholt har da 
også været kendt for egedyrkning. 
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Løvtræer på Ravnholt

Bøg på 118 år af middelmådig kvalitet – den blev oprindelig anlagt for at pro-
ducere brænde.

Der er opsat et lille hegn i bøgebevoksningen. Her kommer en tæt opvækst af 
ask og under den bøg. Det er udtryk for at vildtbestanden er stor og holder op-
vækst nede – og at en selvforyngelse kan etableres hvis bevoksningen hegnes 
i en årrække.
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Vi så en bevoksning anlagt 1898 
med en højde på 30,5 m og en boni-
tet efter CMM bedre end 0,5. 

Det lyder jo meget godt, men kva-
liteten er tvivlsom. Der ses mange 
barkslag ved basis og angreb af 
honningsvamp. Med mellemrum går 
træer ud, og det kan skyldes meget 
nedbør i perioder.

Det vil i så fald være det samme 
fænomen som er set en række ste-
der på Sydøstsjælland. For nogle år 
siden undersøgt forskere fra univer-
sitetet en række bevoksninger med 
udgåede træer. Som årsag blev an-
givet en kombination af stigende år-
snedbør og dårlig vandledningsevne 
på lerjorden. 

Forskerne anbefalede at grøfter 
holdes rene, at kørsel over grøfter 
undgås, og at kørsel undgås på tids-
punkter hvor jorden er vandmættet. 
(Se Skoven 2/17).

Den viste bevoksning er opkappet, 
ligesom mange andre egebevoksnin-
ger. Målet er at hæve kvaliteten en 
klasse og dermed øge værdien ved 
afdrift. Se i øvrigt boksen hvor der 
er nærmere omtale af programmet 
for opkapning af eg på Ravnholt.

Kåringer
Bevoksningen har været kåret som 
F276, men blev afkåret i 2005. Be-
grundelsen er at den består af tre 
provenienser – om den ene vides at 
frø er modtaget fra Darmstadt (ved 
Frankfurt). 

Der er i dag 77 kårede bevoks-
ninger med eg rundt om i landet, og 
der er 3 frøplantager (1 i NST Søn-
derjylland og 2 på Bregentved). 

Det er et meget stort antal kårede 
bevoksninger, og spørgsmålet er om 
der er behov for så mange kåringer. 
Måske er nogle kåringer ikke så 
gode som forventet. Er der behov 
for kritisk gennemgang af kårede 
bevoksninger?

- Når vi foretager kåringer skal 
de være bedre end gennemsnittet, 
sagde skovrider Keld Velling der 
er medlem af Kåringsudvalget. For 
en træart som eg sættes barren 
ret højt fordi der findes så mange 
kåringer og fordi der også findes 
frøplantager. Vi har kåret mange be-
voksninger af hollandsk oprindelse, 
og det er måske for ensidigt.

- Hollandsk eg er generelt plantet 
meget på grund af rethed, sagde 
Leif Lauridsen. Men jeg mener at 
kunne konstatere at veddet af hol-
stensk eg har en bedre farve og 
strukturset med kundernes og ikke 

mindst slutforbrugernes øjne – den 
er honninggul i modsætning til 
hollandsk eg som gråbrun. 

- Derfor opfordrer jeg til at 
vælge flere typer. Vi bør generelt i 

skovbruget have større fokus på at 
producere det der giver mere værdi 
for de næste led i værdikæden 
(Hollandsk-holstensk eg er omtalt i 
Skoven 1/17, red.).
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Historisk praksis for valg af fremtidstræer i eg
I egnede bevoksninger foretages opkvistning af udvalgte træer for at for-
bedre kvaliteten. Der udvælges mindst 80 hovedtræer pr. ha ved alder 
30-40 år eller snarere ved diameter i brysthøjde 17-20 cm. 

Når først opstamningen er startet i en bevoksning fortsættes normalt for 
ikke at miste den investering der allerede er foretaget. Men der kan være 
træer som skuffer undervejs eller får skader, fx frostskader, og så udgår de 
af opkvistningen. Der sker en sidste udvælgelse ved 50-60 år eller dbh 30 
cm. Slutmål på Ravnholt forventes at være 60-70 træer pr. ha (måske 50).

(Bregentved-oversigten angiver som mål et stamtal på 100 stk ved år 78). 

Prioriterede kriterier ved udvalg af hovedtræer:
• Kronestørrelse / DBH - vitalitet
• Vanris-tendens
• Form
• Slutfordeling indbyrdes afstand 10-20 m (i snit 14 m)

Vanriskapning foretages hvert år i august. Omkostningen er ca. 4 kr/stk, 
første år dog 15 kr/ stk. Der afskæres kun friske grene under 5 cm i dia-
meter og tørre grene.

Formålet med vanriskapning er at opnå en ren bul på mindst 6-7 m 
længde hvor kvaliteten er hævet én klasse.

Omdriftsalderen er 140 år eller dbh 70 cm.

Tyndingshyppighed:
• 20-29 år: hvert 2. år
• 30-39 år: hvert 3. år
• 40-49 år: hvert 4. år
• o.s.v.

Eg på 120 år. Den viser svaghedstegn, og ind i mellem går et træ ud. Er årsa-
gen svingninger i grundvandsstand efter ekstremnedbør?



 

- Der er kåret meget eg, men det 
er ofte ikke dansk frø på markedet, 
sagde skovrider Esben Møller Mad-
sen. Så vælger alle hollandsk eg, for 
det er altid til rådighed.

- Jeg er overrasket over at høre 
om farveforskelle i veddet, sagde 
skovfoged Jesper Jørgensen, Bregent-
ved. Der er aldrig nogle af vores 
kunder der har talt om det.

Ær skal hugges stærkt  
– eller svagt?
Ask har været ret almindelig på 
Ravnholt, men asken er væk nu på 
grund af asketoptørre. Men så er der 
ær som også kan udvikle sig godt.

Vi så en selvsået ær fra 1984 med 
en højde omkring 19 m. Dirigenten, 
Esben Møller Madsen, var meget 
tilfreds med hugststyrken, og det 
samme gjaldt Leif Lauridsen.

- Jeg synes det er en udmærket 
kvalitet. Den er udvist manuelt til 
fods, og den er hugget ret stærkt.

Lige ved siden stod en anden be-
voksning med selvsået ær fra 1990. 
Den var ret hullet og af dårlig kva-
litet fordi der har været indblandet 

ask som er gået ud – måske lider 
æren også under vandlidende jord. 

Derfor er hugststyrken blevet tem-
melig kraftig.
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Ær på 34 år, baseret på selvsåning. Er den hugget for stærkt, er der for meget græs?

Ær på 28 år, baseret på selvsåning. Den er noget hullet fordi der er fjernet en 
del ask som er gået ud af asketoptørre.
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Der er en kraftig græspels af især 
mosebunke i begge bevoksninger.  
Årsagen er at dåvildt fjerner opvækst 
af buske mv. som kunne skygge 
græsset væk.

- Jeg mener begge bevoksninger 
er hugget for stærkt, sagde skov-
rider Niels Peter Dalsgaard, Salten 
Langsø Skovadministration. Træerne 
vil sætte frø, og græsset kan tage 
det meste af tilvæksten. Mit råd vil 
være at vende ryggen til og lade be-
voksningen lukke sig.

- Jeg foreslår at ær dyrkes så man 
hugger stenhårdt de første 15 år og 
derefter intet, sagde skovrider Niels 
Otto Lundstedt, Dønnerup. Skud-
strækningen kulminerer ved 20 år, 
og træerne fra 1984 vil ikke reagere 
på stærk hugst.

- Ær er i fremgang på træmarkedet, 
sagde Anton Hvolris fra DSHwood. 
Der er for tiden en god eksport til 
Kina hvor den kan erstatte ask. Der 
er pæne priser på tyndingstræ.

Nye træarter af høj værdi
Alle de omtalte træarter er ret tradi-
tionelle. 

- Måske skal vi forsøge noget nyt, 
bl.a. set i lyset af et varmere klima i 
fremtiden, sagde Leif Lauridsen. Jeg 
mener i hvert fald vi har en forplig-
telse til at lave nogle forsøg.

Vi så en stor kultur på 3,21 ha 
anlagt sidste forår. Den består 
af fuglekirsebær FP791 Truust og 
hybridvalnød NG38 i forholdet 
3:1. Hybridvalnød er en krydsning 
mellem sort valnød (Juglans ni-
gra) og almindelig valnød (Juglans 
regia) 

Disse to træarter giver kerneved 
som er mørkebrunt og meget at-
traktivt i møbelproduktion. Der 
er planlagt en tyndingsmodel og 
opkvistning af udvalgte træer for at 
producere kvalitetstræ.

Professor Palle Madsen fra Skov-
skolen fortalte at man arbejder på 
at indsamle erfaringer med nye ar-
ter og vil lægge oplysningerne ind 
i en database. Den vil også omfatte 
erfaringer med vildtrobuste kulturer 
som anlægges i hedeplantager.

En anden gruppe af nye arter 
indsamles i Iran. Der findes meget 
frodige og artsrige løvskove helt 
i nord op mod Det Kaspiske Hav. 
Disse skove rummer de samme 
arter som vi kender eller meget 
nærtstående arter som måske kan 
dyrkes i Danmark. 

De iranske skove er især interes-
sante fordi de ikke er påvirket af 

gentagne istider som har indsnæv-
ret den genetiske variation voldsomt 
i de europæiske skove. (Se repor-
tage i Skoven 3/18).

sf

De besøgte bevoksninger

Bøg: Afd. 212 a, 4,01 ha – bevoksningen 
omkring Kammerherrens Eg. 

Eg: Afd. 240 a, 3,64 ha.
Ær: Afd. 224 c, ær 1,3 ha. Ær (tidligere ind-

blandet ask) afd. 224 a, 3,88 ha.
Fuglekirsebær – valnød: afd. 209a.

281SKOVEN 8  2018

Se mere på www.brdrhojrup.dk

Også godkendt til PEFC-skoveFølg os på Facebook & LinkedIn

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

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

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

www.brdrhojrup.dk

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

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

Følg os på 
Facebook

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

 Grenknusning af kvas

Vi giver engod pris
for

dit træ!

 Fældebunkelægning

RING
og få et

ufor-
pligtende tilbud

- allerede
i dag

www.brdrhojrup.dk

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

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

Følg os på 
Facebook

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

 Grenknusning af kvas

Vi giver engod pris
for

dit træ!

 Fældebunkelægning

RING
og få et

ufor-
pligtende tilbud

- allerede
i dag

Vi giver engod pris
for

dit træ!

RING
og få et

ufor-
pligtende tilbud

- allerede
i dag

• Nedspil af besværlige træer  

Vi giver engod pris
for

dit træ!

RING
og få et

ufor-
pligtende tilbud

- allerede
i dag

Kultur af fuglekirsebær og hybridvalnød anlagt forår 2017. Ultimo maj 2018 er 
de største planter blevet 2½ m, hhv. 1½ m.
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Nåletræ udgør kun 1/5 af 
skovarealet, men er vigtig 
fordi vedproduktionen er høj.

Rødgran går tilbage til 
fordel for især sitka, men 
også grandis og douglas.

Vedproduktion er højt prioriteret på 
ejendommen. Skoven har en vigtig 
rolle til opsparing af vedmasse, bl.a. 
i forbindelse med generationsskifte. 

Nåletræ dækker 20 % af arealet 
og bidrager med en højere vedpro-
duktion end løvtræ. Fordelingen 
mellem løv og nål på distriktet ventes 
opretholdt fremover. 

Der lægges vægt på at bruge for-
ædlet frømateriale. Vi så eller pas-
serede i alt fire kulturer af nåletræ, 
alle baseret på kåret materiale.

Produktionsskovbrug
Ravnholt har tidligere haft en del 
rødgran, og der er gode vækst-
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Nåletræer på Ravnholt

Sitkakultur anlagt i 2014 med materiale fra en frøplantage. Den vokser op til 1 
m om året, men er plaget af fejning af vildtet.

Den gennemsnitlige årlige produktion i en serie træartsforsøg hvor de samme 
træarter er plantet mange steder i landet. Kilde: IGN.



 DANSK SKOVFORENINGS EKSKURSION

forhold for rødgran. Berømt er et 
hugstforsøg hvor den gennemsnit-
lige årlige produktion fra 4 til 61 år 
var ca. 20 m3/ha.

I dag afløses rødgran i vidt om-
fang af sitka, grandis og douglas 
som yder (endnu) højere vedproduk-
tion. Se figuren som sammenfatter 
de foreløbige resultater fra en serie 
forsøg spredt over hele landet.

Vi så et fint eksempel på en kul-
tur af sitka fra 2014 med topskud 
op mod 1 meter. Men dyrkningen 
af sitka møder vanskeligheder på 
grund af dåvildtet. 

Sitka betragtes normalt som me-
get vildtsikker, men her er bestanden 
så stor at det var nødvendigt at 
hegne kulturen ved anlæg. Hegnet 
blev nedtaget for et år siden, men 
det viste sig at være for tidligt, fordi 
der er mange fejeskader.

Vi kunne se fejeskader fra vejen, 
men ifølge Leif Lauridsen er skaderne 
de samme i hele kulturen.

Stormfaldsrisiko
Lige bag ved denne sitkakultur er 
en anden fra 2018 (som er hegnet). 
Der er plantet et bælte af lærk 
mellem de to kulturer af sitka for 
at forbedre stabiliteten. Desuden er 
der samme sted anlagt en kultur af 
grandis i 2018, også under hegn.

Det er en ret stor flade der her 
er beplantet med sitka og grandis. 
Området er i øvrigt beliggende i den 
vestlige side af skoven. 

- Økonomien er ganske rigtigt 
bedre i nåletræ, sagde professor Bo 
Jellesmark Thorsen fra IGN. Men på 
store flader som denne er der risiko 
for stormfald, og når man indregner 
stormfald forringes afkastet. Jeg 
synes man skal passe lidt på med 
store udsving i træartsvalget – vi 
bør holde os midt på vejen.

Douglas
Douglas har ikke været anvendt ret 
meget, men den vil nu få en større 
plads i skoven. Det er et eksempel 
på en ny træart med høj produktion 
og ret god stabiltet.

Vi så en kultur hvor der var plan-
tet douglas og rødgran rækkevist i 
forholdet 1:1. Douglasplanter koster 
lidt mere i indkøb, men ellers er 
kulturomkostningen nogenlunde 
som en ren rødgran.

- Vi tænker at dyrke douglas på 
to forskellige måder, sagde Leif 
Lauridsen. Den kan drives i 40-50 
årig omdrift til hurtig produktion 
af traditionelt tømmer. Eller også 

en omdrift på 100 år hvor douglas 
kan anvendes til opsparing og som 
stabilt element. Valget af model vil 
blandt andet afhænge af hvornår 
der er brug for indtægter til genera-
tionsskifte.

sf

Besøgte bevoksninger

Grandis: Afd. 201 a 2,88 ha. Plantet 2018. 
F813 Valskov. 

Sitka: Afd. 229 f. 3,73 ha. Plantet 2014. 
FP625, C.E. Flensborg. Desuden passe-
rede vi afd. 229 e. 4,56 ha. Plantet 2018. 
FP625, C.E. Flensborg.

Douglas: Afd. 241a. 2,43 ha. Sønderskovgaard 
FP 262 plantet 2011.
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Skov-, læ og hækplanter
Rekvirer katalog eller De er  vel kom men til at aflægge 
Planteskolen et besøg. Tilbud afgives gerne.

Douglas vil blive plantet i større omfang fremover.

Rødgran har været meget anvendt, men er ved at glide ud (rødgran på 40 år).



 

Af afdelingsleder Tanja Blindbæk 
Olsen, Dansk Skovforening

Dansk Skovforening har 
besluttet ikke at videreføre 
Skovens Dag i den nuvæ-
rende form. Det kræver tid 
og penge, og det har ikke 
været muligt at skaffe de 
eksterne midler som er nød-
vendige.

I de seneste seks år er der 
udviklet et nyt koncept med 
vejledning til arrangørerne, 
lavet landsdækkende og 
lokal markedsføring, bl.a. 
gennem en fælles plakat og 
sociale medier, afholdt en 
fotokonkurrence og gen-
nemført en skovquiz.

På årets generalforsamling blev det 
meddelt, at det er besluttet ikke at 
videreføre projektet Skovens Dag. I 
hvert fald ikke i den nuværende form.

Startede for 24 år siden
Skovens Dag startede tilbage i 1994 
og har været afholdt næsten hvert 
år siden da. Konceptet er blevet ud-
viklet og ændret over årene.

Skovens Dag startede som et ini-
tiativ, hvor statens skove inviterede 
befolkningen på anderledes ople-
velser i skoven. Allerede i 1997 blev 
Dansk Skovforening engageret, og i 
en del år var Skovens Dag et samar-
bejde mellem Skov- og Naturstyrel-
sen og Dansk Skovforening.

Nye tiltag de seneste seks år
De seneste seks år har Dansk Skov-
forening stået alene med afholdel-
sen af Skovens Dag. Desuden er der 
udviklet en række nye tiltag gennem 

finansiering af Nordea-fonden, som 
har bidraget med godt en halv mil-
lion om året.

Der er herunder udviklet en 
håndbog til arrangørerne, som giver 
gode ideer og vejledning til afhol-
delse af et arrangement. 

Der er lavet en hjemmeside med 
et kortmodul, hvor skovgæsterne 
kan læse om arrangementerne. 
Hjemmesiden giver samtidig grund-
lag for en fælles markedsføring. Der 
er også blevet oprettet en Facebook-
side, der har ca. 7.750 følgere.
De seneste tre år er der hvert år:
-  Udarbejdet en plakat, som kan 

anvendes til markedsføring af de 
enkelte arrangementer; den er ud-
sendt gratis.

-  Afholdt en fotokonkurrence med 
tre fine præmier.

-  Gennemført en skovquiz på 10 
spørgsmål, som knytter sig til 
årets tema. Der er uddelt præ-
mier udtrukket blandt deltagere 
med de rigtige svar.

-  Foretaget lokal og landsdækkende 
markedsføring af årets arrange-
menter, både via pressen og so-
ciale medier.

I år kulminerede projektet med 
en ekstra satsning, hvor skovens 
historie var tema. Der indgik 5 te-
maarrangementer med hver deres 
historiske vinkel, placeret forskel-
lige steder i landet. Det gav god 
medieomtale. 

Der har gennemsnitligt de sene-
ste tre år været mere end 20.000 be-
søgende til de ca. 80 årlige Skovens 
Dag-arrangementer.
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SKOVENS DAG

Skovens Dag slutter af 
på toppen

Et typisk arrangement på mange private ejendomme er en vandretur i skoven 
hvor der fortælles om skovens drift, historie, naturværdier og meget andet. 
(Foto fra Staushede Plantage ved Vejen).



 
Tid til efterrationalisering
Vi har de seneste tre år forsøgt med 
yderligere initiativer og markedsfø-
ring for at skabe mere opmærksom-
hed og øge antallet af skovgæster, 
der benytter sig af de mange tilbud.

Vi kan dog konstatere, at succesen 
på dagen afhænger enormt af vejret, 
en faktor vi ikke selv er herre over. 

Der har altid været en mangfol-
dighed af arrangementer, hvor der 
både har været plads til den stille 
vandretur med skovejeren og de 
mere actionprægede arrangementer. 
Alligevel bliver en succesparameter 
hurtigt antal deltagere. 

Erfaringerne viser at der skal 
særlige og specielle arrangementer 
til for at tiltrække mange besø-
gende. Alternativt skal der gen-
nemføres et væsentligt højere antal 
mindre arrangementer.

Der ligger et stort arbejde i at få 
arrangementer i kalenderen, nok 
større end de fleste umiddelbart 
forestiller sig. Samtidig udgør den 
fælles markedsføring med konkur-
rencer, plakat og udvikling af andet 
materiale en omkostning både i tid 
og penge. 

Afholdelsen af Skovens Dag kræ-
ver finansiering udefra, da det hele 
tiden har været besluttet at Skovens 
Dag ikke skal betales af foreningens 
medlemmer.

Det er ikke kun i vores sekretariat 
det tager tid og koster penge. Gen-
nemførelse af Skovens Dag kræver 
hvert år engagement fra en lang 
række skovejere, forvaltere og fri-
villige foreninger. Men også lokalt er 
tiden knap, og det kan være svært 
at presse et arrangement ind på en 
bestemt dato.

Skovens Dag i nye klæder?
Vi ved at rigtig mange er kede af 
beslutningen om at stoppe med 
Skovens Dag.

Formålet med projektet har gen-
nem årene været mere eller mindre 
det samme, nemlig at styrke for-
midlingen om skov og skovbrug til 
danskerne. 
På den måde har vi forsøgt at:
-  skabe forståelse for skovdrift,
-  øge danskernes glæde ved at 

bruge skoven, og 
-  skabe dialog mellem danskerne 

og skovbruget.

Der ligger forsat en opgave i at for-
midle viden og skov og skovdrift til 
danskerne. Det er imidlertid svært 

og tidskrævende at skaffe finansie-
ring til at fortsætte Skoves Dag i den 
form, den har haft hidtil.

Derfor er det besluttet ikke at 
fortsætte aktiviteten i den nuvæ-
rende form.

Er du en af dem der synes det er 
ærgerligt at Skovens Dag stopper, 
og har du en god ide til afholdelse 
af Skovens Dag på en ny måde og 
forslag til finansiering? Så hører vi 
gerne fra dig.
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Årets vinderbillede i fotokonkurrencen er taget af Bo Jacobsen under arrange-
mentet på Det Grønne Museum.

Årets fem tema-arrangementer:
Hjerl Hede Museum (Hedeskovbrug)
Kontrasten mellem det gamle skovbrugs håndværk og nutidens skov-
ningsmaskiner. Fortællingen om (nåletræ)skovbrugets historie.

Moesgård Skove (fortidsminder)
Fokus på fortidsminder i “Oldtidsskoven” som gravhøje, oldtidsmarker, 
hulveje, volde og diger i den næsten vilde skov. Guidet tur ind i skoven 
langs Giberå og op til Skovmøllen. Forskellige aktiviteter på stranden. 

Frederiksdal Slot (skovdrift i naturlig løvskov)
Fortælling om sommerslottets historie og om skovbrug baseret på natur-
nære principper, hvor der tages hensyn til den biologiske mangfoldighed 
og til skovens mange gæster.  

Langesø Slot (Udenlandske træarter i dansk skovbrug)
Fortælling om nåletræernes historiske og menneskeskabte indmarch i 
Langesøs og Danmarks skove. Træarter der i dag er blevet til nogle af vores 
mest værdifulde og værdsatte træarter. Stande med lokale foreninger og 
opvisning fra jagtmindeklubben.

Det Grønne Museum og Løvenholm skoven (generel skovhistorie)
Indblik i skoven og skovbrugets historie, med mange forskellige aktiviteter 
for store og små.



 

Løvenholm vil begrænse 
skaderne fra kronvildtet.

Bestanden skal reguleres, 
bl.a. med større afskydning 
af hinder og kalve.

Forstyrrelse af vildtet skal 
begrænses. Koordinering af 
jagtdage og effektive ”stor-
tryk” skal reducere antallet 
af jagtdage og forstyrrelse. 

Der afholdes dagjagter for 
at opnå den ønskede afskyd-
ning og sikre økonomien.

Vildtagre anlægges på 
steder hvor der er ro.

På Dansk Skovforenings ekskursion 
i maj 2017 på Løvenholm var ho-
vedtemaet skaderne fra kronvildtet. 
Ekskursionen sluttede uden en præ-
sentation af en endelig løsning, og 
godset udbad sig ”betænkningstid”. 

Siden har mange spurgt hvad Lø-
venholm vil foretage sig. Derfor har 
redaktionen besøgt godset for at 
høre hvad tankerne er endt med.

Mange skader
- Skaderne fra hjortevildtet – især 
skrælleskader fra kronvildtet – har 
efterhånden nået et uacceptabelt 
omfang på Løvenholm, siger gods-
inspektør Jens Chr. Dahl. 95% af alle 
træer i rødgran bevoksninger over 
18 år er skrællet. Det har en lang 
række konsekvenser:

- Det nederste – mest værdifulde 
– stykke af stammen må sælges til 
stærkt nedsatte priser. Bevoksnin-
gen bliver mere udsat for stormfald. 
Omdriftsalderen bliver antagelig 
kortere og med risiko for at bevoks-
ningen går i opløsning længe før 
optimal omdriftsalder. 

- Træartsvalget indskrænkes. 
Kulturomkostningerne stiger, og 
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Skoven skal være et levested,

ikke et skjulested!

Den store mark lige op til slottet er indhegnet. Den anvendes til højværdiaf-
grøder som økologiske gulerødder og hestebønner, der vil blive ædt af kron-
vildtet. (Lige nu er der dog en mellemafgrøde af hvede og havre). På sigt håber 
Løvenholm på at undgå indhegning af afgrøder. 

Op mod skovbrynet er anlagt en vildtager med kløvergræs. Der slås 1/3 hver 
uge for at sikre en god genvækst. Bemærk hvordan egene er bidt op nedefra 
af dyrene.



 
nogle kulturer mislykkes. Det kan 
vise sig umuligt at dyrke douglas-
gran, som kan leve længe og levere 
værdifuldt tømmer. Landbruget 
oplever også store skader, især på 
højværdiafgrøder.

Store tab
Alt dette blev på ekskursionen sid-
ste år skønnet til at påføre Løven-
holm et årligt tab på ca. 1,4 mio. kr. 

Et beløb der formentlig vil stige 
fremover. Dels fordi vildtbestanden 
fortsat stiger, dels fordi de yngre be-
voksninger bliver skadet mere i dag, 
end de ældre bevoksninger blev, 
dengang de voksede op. Og indtæg-
terne fra jagtleje kan slet ikke kom-
pensere for tabet på skovdriften. Se 
mere i Skoven 8/17 og 9/17. 

Skovdriften bidrager med hoved-
parten af indtægterne på Løven-
holm Gods. Skaderne vil derfor på 
sigt kunne true ejendommens eksi-
stensgrundlag.

Bestyrelsen for Løvenholm-
Fonden har diskuteret analysen 
af driftstabene indgående. Sidste 
efterår blev det besluttet at iværk-
sætte nogle initiativer, der nu er ved 
at blive sat i gang. Det vil ske under 
skyldig hensyntagen til kronvildtet, 
naboer og omverdenen. 

Adfærdsændring og øget 
afskydning
Det stod hurtigt klart at tabene knyt-
tet til kronvildtet ikke kunne dækkes 
krone for krone igennem jagtudleje. 
Tabet er ganske enkelt for omfangs-
rigt til, at det lader sig gøre. 

- På Løvenholm findes blot en lille 
håndfuld jagtkonsortier (hvor det 
yngste har lejet et jagtområde i 18 
år). Det har været meget vigtigt for 
Løvenholm-Fonden, at disse skulle 
være en del af løsningen og ikke det 
modsatte, siger Jens Chr. Dahl. 

- Jagt giver uundgåeligt stress 
blandt dyrene, og stress giver (for-
modentlig) flere skrælleskader. Om-
vendt er jagt nødvendig for at sikre 
den ønskede afskydning. Vi tror på 
at problemerne skal (og kan) løses 
ved at justere på to primære para-
metre: adfærd og antal. 

- Opgaven er således lige så enkel, 
som den er kompleks: Sikre et lavt 
stressniveau, og øge afskydningen! 

Egen vildtforvaltning
- I respekt for den store indsats der 
er nødvendig for at udføre denne 
opgave, har vi valgt at ansætte en 
vildtforvalter, fortsætter skovfoged 

Daniel Hintz. Vildtforvalteren skal 
forestå godsets samlede vildtfor-
valtning, samt udføre den praktiske 
vildtforvaltning på de ca. 1.400 ha 
af godsets jorde som ikke er lejet ud 
til konsortier. 

Som den nye vildtforvalter er valgt 
Kristian Stenkjær, og han begyndte 
1. maj i år. Han har i 27 år har været 
skytte på Vennerslund Gods. Kri-
stian har været en årrække på Skov-
skolen og stået for undervisning af 
skov- og naturteknikere. Han har i 
øvrigt også været formand for Dan-
ske Herregårdsjægere i mange år.

- Jeg er gået ind til opgaven med 
stor ydmyghed overfor dens kom-

pleksitet, siger Kristian Stenkjær. 
Der er ingen lette løsninger, og in-
gen lave gærder at forcere. Godset 
tager situationen meget alvorligt og 
ønsker en løsning, som fungerer på 
den lange bane. Det er derfor sær-
ligt rammen og perspektivet i opga-
ven, der tiltaler mig.  

Jagt i et nyt lys
- Vi er nødt til at se jagt, og særligt 
jagtudleje i et helt nyt lys, siger 
Daniel Hintz. Ansættelsen af en 
vildtforvalter løser i sig selv intet. 

- Vi skal have ændret mange pa-
rametre. En af de vigtigste er at få 
samarbejdet med jagtlejere til at 
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En mark på 12 ha der ligger ½ km fra landevejen kunne udlægges til et for-
styrrelsesfrit område. Marken ligger langs en skovvej skærmet af en enkelt 
række træer. For at give mere ro og dækning kunne der plantes nogle træ-
grupper på marken.
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Afskydningen af kronvildt på Djursland er næsten tredoblet på ti år.



 

inkludere fælles målsætninger for af-
skydning, jagtafvikling, forstyrrelse 
og alders-/kønfordeling.    

- Når jagtkontrakterne skal gen-
forhandles vil vi fastsætte mere 
præcise krav til afskydningen og 
jagtmetodik. Vi har de seneste 40 år 
haft krav om det maksimale antal 
dyr der må nedlægges, og at hjorte 
højst må udgøre 20% af afskydningen. 

- Vi vil nu hæve overgrænsen. 
Samtidig bliver der et minimums-
antal der skal nedlægges, så jagt-
lejerne også har et ansvar for en 
korrekt afskydning. 

- På sigt skal der afholdes færre 
jagter – højst 3-4 om året, siger 
Kristian Stenkjær. Vi vil koordinere 
tidspunktet, så alle jagter afholdes 
samtidig på hele distriktet. 

- Det vil give mere ro til dyrene, 
for i dag bliver der holdt jagt et eller 
andet sted på godset med meget 
korte intervaller. Men det kan godt 
blive svært at få accept på det punkt 
fra jagtlejerne, da dette ønske ikke er 
beskrevet i de hidtidige kontrakter. 

Egen vildtforvaltning
- På de 1.400 ha, som Løvenholm 
selv forvalter vil vi udbyde 3 dag-

jagter i henholdsvis november, 
december og januar, siger Kristian 
Stenkjær. Vi kan have op mod 40-50 
deltagere på hver jagt. Deltagerne 
sidder på post to gange 2½ time i 
løbet af en dag. 

- Det koster 5.000-6.000 kr. pr. 
jagtdag inkl. eventuelle trofæer. Man 
bestiller og betaler via et betalings-
modul på vores hjemmeside. Alle-
rede efter godt en uge blev den før-
ste jagt udsolgt, og nogle har købt 
plads på flere jagter. Deltagerne 
kommer fra hele landet.

- Når vi afholder dagjagter skyldes 
det at de nye tiltag skal kunne bi-
drage med indtægter her og nu, siger 
Jens Chr. Dahl. Salg af dagjagter vil 
stort set svare til jagtlejeindtægterne, 
dog er der større omkostninger til 
afholdelse af jagterne. Vi skal derfor 
helst op i fuld skala allerede første år.

- Afholdelse af dagjagter er en 
stor opgave, siger Kristian Stenkjær. 
Det vil nok højst være halvdelen af 
deltagerne der nedlægger et dyr. 
Når deltagerne samtidig betaler et 
pænt beløb, skal vi gøre hvad vi 
kan for at give dem en god total-
oplevelse. 

- Vi skal gennemgå alle skyde-

tårne. Der skal måske beskæres om-
kring tårnet, nogle tårne skal flyttes, 
og andre skal gøres mere komforta-
ble. Der skal opsættes flere tårne, 
så vi kommer op omkring 100 stk.

- Det næste er afvikling af jagten. 
Vi skal planlægge hvor vildtet dri-
ves hen. Vi skal organisere hvordan 
deltagerne fordeles på posterne. Vi 
skal engagere 15-20 hundeførere – 
nogle af dem er vores egne folk, an-
dre er frivillige og venner af godset. 
Og der skal være en god frokost og 
helt styr på al logistik, således jæ-
gerne blot skal nyde en flot jagtdag.

- Det skal være et gennemarbej-
det produkt. Vi har en vis erfaring 
med dagjagter, fordi vi har lavet re-
præsentationsjagter for Løvenholm-
Fonden. Men det er noget andet når 
det er en betalingsjagt med mange 
deltagere.

Øvrige tiltag
- Der har i mange år været nedsat 
et lokalt hjortelaug, hvor man har 
prøvet at lave aftaler om afskydnin-
gen, men det har ikke virket, siger 
Kristian Stenkjær. Nu går vi forrest, 
og vi håber det smitter af på andre 
ejendomme på Djursland. 
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Skydetårn på en stor flade med kulturer i alle retninger – dette tårn er en sikker post. (Den røde pæl markerer en 
højspændingsledning).



 SKOVDYRKNING

- Jeg mener det er forkert, at 
hjortelaug udelukkende består af jæ-
gere, da de ofte gerne vil have den 
størst mulige bestand. Det er vigtigt 
at lodsejerne er med og styrer for-
valtningen af vildtet.

- Som sagt skal vi arbejde på to 
primære parametre. Vi forventer at 
kunne øge afskydningen ved at af-
holde store og effektive jagter, samt 
ved selektiv regulering i ”no-go om-
råder”. 

- Men afskydningen kan ikke stå 
alene, siger Kristian Stenkjær. Vi skal 
også have krondyrene til at ændre 
adfærd. Krondyret bliver gammelt 
og lader derfor sin adfærd påvirke af 
erfaringer. Det skal vi udnytte ved 
at operere med zonering af skoven.

- Der bliver nogle ”no go-områder” 
hvor kronvildtet ikke ønskes pga. 
mange kulturanlæg. Det er i denne 
zone der skal udøves selektiv jagt. 

- I ”go-områderne”, som typisk 
er områder med lille produktions-
værdi, vil vi arbejde for at skabe 
optimale levebetingelser for dyrene. 
Det betyder at der skal sikres ro 
og gode fødemuligheder, som vel at 
mærke også er tilgængelige i dag-
timerne.    

- Vi laver ikke længere fodring på 
vores egne forvaltede arealer, for 
der er risiko for at vi giver det for-
kerte foder. På sigt vil også de ud-

lejede arealer blive fodringsfri. 
- Skoven er et ideelt levested for 

dyrene. Derfor giver det kun ringe 
mening at fodre dem når man ønsker 
spredning af dyrene og en naturlig 
adfærd og fødemønster. 

- Offentlighedens færdsel skal 
samles i visse områder, fx ved 
anlæg af stier, så vi undgår flade-
færdsel. Øvelser og større arran-
gementer skal afholdes i bestemte 
områder.

Samarbejde og nabojagt
- Vi vil opfordre vores naboer til 
at afholde jagter samtidig med os, 
siger Kristian Stenkjær. Vores jagt-
datoer bliver derfor meldt ud til alle 
i området i håb om at de vil udnytte 
at dyrene forstyrres disse dage. 

- Vi opfordrer til den samme pa-
role bl.a. med afskydning af en be-
stemt andel hjorte, hinder og kalve. 
Vi håber at de vil melde eventuelt 
udbytte og erfaringer retur. 

- Vi vil ikke pådutte andre vores 
løsning, men i stedet være åbne 
og gennemsigtige omkring vores 
beslutninger og bevæggrunde. Hvis 
naboen ved, at parolen bliver over-
holdt på 1.400 ha er der måske en 
chance for, at han selv ser værdien 
i at følge den samme parole og jagt-
metodik på sine egne 10 ha.  

Bedre vildtagre
- Vi skal lave flere og bedre 
vildtagre, så skoven belastes min-
dre, siger Kristian Stenkjær. Mange 
vildtagre er opstået lidt tilfældigt på 
steder hvor en kultur er mislykket. 
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En kultur af douglas og grandis med lærk som hjælpetræ. Der er plantet sitka 
i plantehullet for at beskytte douglas og grandis mod bid og skrælning (= kappe-
plantning). Men vildttrykket er så stort at grandisen bliver bidt og fejet. Med 
lidt held kan den måske komme igennem, men det nederste stykke vil nok 
være uegnet til tømmer, der er mistet tilvækst og der er stor stormfaldsrisiko.

Nyanlagt vildtager med kløvergræs 
som en blivende afgrøde, suppleret 
med toårige planter såsom lupin, 
ærter og cikorie der samler kvælstof. 
Vildtagrene omlægges i reglen hvert 
andet til fjerde år. Denne vildtager 
ligger langs en skovvej hvor der er 
forstyrrelse, og derfor kommer dyrene 
først frem når det bliver mørkt.

Skader fra kronvildtet ses mange ste-
der i de ældre bevoksninger.
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Eller der er udlagt striber langs veje 
fordi de er lette at komme til – men 
disse steder er der tit forstyrrelse, 
og det er ikke optimalt for vildtet. 

- Hvis der er for meget uro om 
dagen presses dyrene ind i tætte 
bevoksninger. Her står de og skræl-
ler træerne fordi de keder sig, og så 
kommer de først ud af tykningerne 
om aftenen. Krondyrene vil helst stå 
på store åbne flader. Derfor skal vi 
give dem lokaliteter hvor de kan 
opholde sig om dagen og føle sig 
trygge.

- Samlet set håber vi at alle disse 
tiltag vil gøre skoven til et levested, 
og ikke et skjulested for kronvildtet. 

Monitering og succeskriteriet
- For at kunne måle om vores nye 
strategi virker, skal vi opgøre ska-
derne inden de nye tiltag for alvor 
iværksættes, siger Daniel Hintz. Vi 
vil derfor gerne modtage gode råd 
om hvilke kvantitative metoder man 
kan bruge for at følge udviklingen i 
skadesomfanget over længere perio-
der på 2, 5 eller 10 år. 

- Måske kan antallet af dyr tælles 
med drone og moderne kameratek-
nik med mellemrum. Men antallet 
af individer er dybest set irrelevant, 
da det er omfanget af skaderne, som 
skal være den styrende parameter. 
Det kan være en god opgave for en 

studerende at planlægge en sådan 
dynamisk skadesmonitorering.

- Vi er på mange måder på dybt 
vand – vi kender endnu ikke effek-
ten af vores planlagte tiltag. Nogle 
vil virke, andre måske ikke. Om 
enkeltpersoner eller institutioner 
mener, at kunne have fordel af at 
følge vores projekt med monitore-
ring og undersøgelser, er vi meget 
interesseret i at indgå i sådanne 
samarbejder.  

- Succeskriterieret for hele ind-
satsen er at få nedbragt skades-
omfanget betydeligt og genvinde et 
nogenlunde frit træartsvalg, siger 
Jens Chr. Dahl. Det er en proces, 
som ikke lader sig udføre over nat-
ten – det er det lange seje træk, vi 
nu er gået i gang med.  

sf
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På dette sted er der to attraktive fodermarker med kløvergræs tæt op ad hin-
anden, og der står ofte 30-40 dyr her om aftenen. I skovkanten står et skyde-
tårn, og det er en uheldig placering. Dyrene lærer hurtigt at der bliver skudt 
her, så de kommer først ud på vildtageren om aftenen.

Mere om kronvildt
I Mourier Petersens Plantage ved 
Ringkøbing begyndte man for et 
par år siden at omlægge driften 
for at begrænse skader fra kron-
vildtet, og det ser ud til at virke. I 
næste nummer bringes en udfør-
lig beretning med de foreløbige 
erfaringer. Red.

Figuren over afskydning er baseret 
på Vildtudbyttestatistikken fra DCE, 
Århus Universitet, se www.fauna.au.dk. 
Den viser afskydningen i Norddjurs 
og Syddjurs kommuner.



 
Optag på uddannelser
Den 28. juli blev det afsløret hvem 
der er optaget på videregående ud-
dannelser. Tallene viser faldende 
interesse for at blive optaget på 
skovbrugets uddannelser.

Sling: Færre ansøgere
For første gang i mange år er der 
ikke nogen adgangskvotient for 
at blive optaget på uddannelsen 
til skov- og landskabsingeniør på 
Skovskolen. 

Det kan godt få indflydelse på 
søgningen næste år. Blandt nogle 
studerende føles det attraktivt at 
blive optaget på en uddannelse med 
adgangsbegrænsning.

Der blev optaget 60, og der er 
ingen på stand-by. Sidste år var tal-
lene 60, hhv. 15.

Alle ansøgere er optaget, og der 
er ledige pladser. Sidste år var kvo-
tienten på 8,0 på karakterskalaen 
der går til 12.

Der var 104 ansøgere, hvoraf 63 
havde den som første prioritet – det er 
et fald på 12, hhv. 19 i forhold til sidste 
år. Siden 2013 er antallet af ansøgere 
faldet med 38% og antallet med sling 
som 1. prioritet er faldet med 45%.

Skov- og landskabsingeniør un-
dervises på Skovskolen i Nødebo og 
varer 4 år.

Naturrressourcer: 
Stigende tendens brudt
På studiet til naturressourcer er 
der optaget 73, det er 17 færre end 
sidste år. Alle er optaget, og der er 
ledige pladser.

Der var 184 ansøgere, hvoraf 77 
havde uddannelsen som 1. prioritet. 
Det er et fald på 32, hhv. 11 i forhold 
til forrige år, og det er et brud på 
en tendens til stigende interesse for 
studiet siden 2014.

Naturressourcer er en bachelor-
uddannelse på Københavns Univer-
sitet på Frederiksberg som varer 3 
år. Herefter kan man fortsætte med 
en kandidatuddannelse der varer 2 
år indenfor skovbrug og landbrug, 
bl.a. Forest and Nature Management 
/ Skovbrugsvidenskab, Nature  
Management / Naturforvaltning eller 
Miljø- og naturressourceøkonomi / 
Environmental and Natural Resource 
Economics

Lille fald på hopi
På studiet til have- og parkingeniør 
er der optaget 39 studerende, og 
der er ingen på stand-by. Sidste år 
var optaget 36, hhv. 4.

Der var 78 ansøgere, hvoraf 38 
havde hopi som 1. prioritet. Det 
er et fald på 7, hhv. 5 i forhold til 
sidste år. Alle er optaget, og der er 
ledige pladser – sidste år var ad-
gangskvotienten 6,2.

Hopi-uddannelsen varer 4 år og 
udbydes af Erhvervsakademi Sjæl-
land i samarbejde med Skovskolen 
og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.

Lidt flere på formidling
På studiet i natur- og kulturformid-
ling er der optaget 35, og der er 8 

på stand-by. Det er samme antal 
som sidste år.

Der var 105 ansøgere, hvoraf 61 
havde uddannelsen som 1. prioritet. 
Det er en stigning på 6, hhv. 9 i for-
hold til sidste år. Adgangskvotienten 
blev 6,2 på kvote 1 mod 7,2 sidste år.

Natur- og kulturformidling varer 
3 år og udbydes af Professionshøj-
skolen Metropol med studiested på 
Skovskolen.

sf
Kilde: www.kot.dk
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Optag på studiet til professionsbachelor som skov- og landskabsingeniør på 
Skovskolen.

År Optag Standby Ansøgere 
i alt

Heraf 1. 
prioritet

Adgangskvotient 
kvote 1

2013 60 10 167 115 8,6

2014 60 9 140 91 8,5

2015 63 9 138 99 8,8

2016 63 10 125 86 8,8

2017 60 15 116 84 8,0

2018 60 0 104 63 Alle optaget

Optag på studiet til bachelor i naturressourcer på universitetet på Frederiksberg.

År Optag Standby Ansøgere 
i alt

Heraf 1. 
prioritet

Adgangskvotient 
kvote 1

2013 74 0 182 63 Alle optaget

2014 74 0 166 59 Alle optaget

2015 85 0 172 82 Alle optaget

2016 89 0 205 84 Alle optaget

2017 90 0 216 88 Alle optaget

2018 73 0 184 77 Alle optaget

Der er ikke længere adgangsbegrænsning på studiet til skov- og landskabsingeniør.



 

Af Kjell Suadicani

Gode levesteder for plan-
ter og dyr er ofte et vigtigt 
formål ved skovrejsning. 

Det kan bl.a. fremmes 
ved at plante mange arter 
af træer og buske, ved at 
udnytte vandlidende jord til 
småsøer, og ved at plante 
mange buske i rande og 
langs veje.

I min artikel om tynding i skovrejs-
ningskulturer i Skoven nr. 2/18 har 
jeg anlagt en klar driftsøkonomisk 
synsvinkel. Jeg har holdt fokus på 
skovdyrkningsmæssige overvejelser 
og driftstekniske muligheder i kul-
turer anlagt i perioden 1990-2010, 
sådan cirka. Med andre ord var mit 
fokus på de skovrejsningskulturer, 
som lige nu trænger til pleje.

Det er blevet fremført, at mange 
ejere af skovrejsningskulturer også 
ønsker et rigt dyre- og planteliv. Må-
let er altså at biodiversiteten også 
skal fremmes i forbindelse med ind-
greb i bevoksningerne. 

Dette er et vigtigt og relevant ind-
spark. Jeg vil derfor supplere min 
artikel med nogle synspunkter om 
fremme af biodiversitet i skovrejs-
ningskulturer.   

Anlagt med stor diversitet
Skovrejsningskulturerne er sjovt nok 
oftest anlagt med biodiversitetsfor-
mål. Når man læser den oprindelige 
målsætning for arealerne fremgår 
det tydeligt, at der ønskes et rigt 
plante- og dyreliv. 

Nogle søger endda at genskabe 
historiske vegetationstyper fra for-
skellige vegetationsperioder siden 
istiden. Det lyder charmerende i 
prospekterne, men virkeligheden 
indhenter ofte disse vidtløftige planer. 

Ikke desto mindre er bevoks-
ningerne etableret med en meget 

stor artsdiversitet. Der er mange 
træarter, og ind imellem er der 
plantet forskellige buskarter, som er 
tiltænkt en rolle som fødekilde til 
fugle og andre vilde dyr. 

Det er ud fra en biodiversitetsbe-
tragtning et godt grundlag at arbejde 

videre på. Selvom buskene i reglen 
bliver overvokset og går ud, så er 
der områder i næsten alle bevoks-
ninger, hvor buskene har overlevet, 
fordi de plantede træer er døde. 

Disse arealer kan naturligvis 
plejes, så buskvegetationen bevares 
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Biodiversitet kan fremmes

 i skovrejsningskulturer

Skovrejsning anlægges ofte med flere forskellige arter af træer og buske for at 
skabe levesteder for mange arter af planter og dyr.

Der plantes tit en række buske mellem træerne, men mange bliver overvokset 
når træerne tager fat.



 
på arealet. Buskene er vigtige som 
fødegrundlag for bl.a. de vilde fugle, 
men også ved at de lysåbne arealer 
skaber biotoper for andre spæn-
dende plantearter.

I andre områder af bevoksningerne 
er der ingen økonomisk værdifulde 
træarter tilbage. Her kan man over-
veje at satse på træarter, som i særlig 
grad fremmer dyrelivet. Eller man 
kan vælge at skabe lysbrønde, hvor 
der kan gro urter og græs til gavn for 
plantediversiteten og for de dyr, der 
lever og fouragerer i lysbrønden. 

Har man flere træarter at 
vælge imellem, kan man vælge 
at fælde skyggetræarterne og be-
vare lystræarter som eg, birk og 
skovfyr. Disse lystræarter slipper i 
sagens natur mere lys igennem til 
 bundvegetationen.

Vandlidende jord
Ofte er skovrejsningskulturer anlagt 
på vandlidende jord. Det betyder, 
at der er områder af bevoksningen, 
hvor det er umuligt eller i hvert fald 
dyrt og vanskeligt at komme frem 
med maskiner. 

Disse områder kan efterlades til 
naturlig tilgroning. Det vil i de før-
ste årtier føre til en meget tæt og 
mørk skov, som kan give læ og skju-
lesteder til især det større vildt. 

På længere sigt vil de utyndede 
partier generere dødt ved. Dermed 
vil de udvikle sig til en vigtig biotop 
for svampe, biller og andre dyr, som 
lever af og på dødt ved. 

Man kan accelerere udviklingen, 
hvis man tynder i bevoksningen og 
lader de fældede træer ligge. Derved 
sikrer man mere lys til skovbunden og 
skaber hurtigere dødt ved på arealet.

Da arealerne som nævnt er an-
lagt på vandlidende jord kommer 
der ofte spontane vandhuller i de 
lavtliggende dele af bevoksningerne. 
Disse vandhuller vil blive større i takt 
med, at de gamle dræn holder op 
med at fungere. Det er klart, at man 
ved en passende pleje af vandhullerne 
kan skabe meget biodiversitet. 

Vandhuller har betydning langt 
udover selve vandhullet og bred-
den. Dyr vil komme langvejs fra for 
at drikke, og planter og insekter vil 
danne fødegrundlag for fugle og an-
dre dyr. Det er vigtigt, at der sikres 
lysindfald til vandhullet.  

Rande
Endelig er der i de fleste bevoks-
ninger arealer, såsom hjørner og 
skovrande, som med fordel kan 

udlægges til biodiversitetsformål. 
Randvirkningen vil alligevel redu-
cere værdien af det producerede træ. 

De fleste skovrejsningskulturer er 
anlagt med en bred skovrand, som 
også bør plejes. Skovrejsningskultu-
rer er ofte mindre arealer, og derfor 
er der meget skovrand sammenlig-
net med de egentlige skove. 

I skovranden kan man fx tynde 
for de busk- og træarter, som pro-
ducerer mest føde for vildtet, insek-
terne og fuglene, og som skaber de 
bedste betingelser for undervæksten.

Brug flere kulturmodeller
Grundlæggende kan man anvende 
alle de nævnte virkemidler i nye 
skovrejsningskulturer. Man kan fak-
tisk gøre det endnu bedre, hvis man 
indtænker biodiversiteten inden kul-
turanlægget. 

Det skal forstås således, at man 
kan spare at plante, dér hvor der al-
ligevel forventes at komme et vand-
hul. Man kan planlægge skovranden, 
så den bibeholder sin variation, når 
den bliver ældre. 

Man kan planlægge frugtbæ-
rende trægrupper i bevoksningens 
hjørner og langs veje. Og man kan 
 selvfølgelig også sikre, at der er til-
strækkeligt mange egnede fremtids-
træer i de områder, hvor vedpro-
duktionen skal være i fokus.

Alt i alt kan der i skovrejsnings-
kulturer gøres meget for biodiversi-
teten uden større konsekvenser for 
den samlede driftsøkonomi. 

Fotos fra Allindelille og Dyssegård Skov 
ved Ringsted.
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Af Morten Abell, Skovingeniøren

En landejendom kan for-
skønnes ved at flytte halv-
store træer.

En stor hydraulisk graveske 
graver træet op og flytter 
det med klump.

”Hvordan forskønner man en ældre 
landbrugsejendom, hvor træerne står 
for tæt på bygningerne, og hvor mar-
kerne omkring ejendommen er lidt 
kedelige”? 

Det spørgsmål stillede skovfoged 
Morten Abell sig selv, da familien 
købte et mindre landbrug ved Vest-
birk lidt nord for Horsens.

Flytning af store træer
Morten driver til daglig skovfoged-
forretningen Skovingeniøren, der 
hjælper private og kommuner med 

opgaver knyttet til skovbrug. Da 
han for 6 år siden erhvervede en 
landbrugsejendom, var spørgsmålet 
om han på kort tid kunne forvandle 
mark til park. 

Kort over overtagelsen forsøgte 
han at flytte 7 større træer, men det 
mislykkedes. Det var klart at der 
var behov for en bedre teknik. 

Nu har Skovingeniøren etableret 
et nyt firma, TræflytningDanmark, 
i samarbejde med det tyske firma 
Opitz International der har erfaring 
med træflytning.

TræflytningDanmark foretager 
forhåndsvurdering af træer, der 
udarbejdes eventuelt skitse af den 
tilknyttede landskabsarkitekt, samt 
flytning af træet. Desuden sørger man 
for pleje af de flyttede træer, også 
gennem en tilknyttet entreprenør. 

- Vi ved at mange af vore kunder 
sætter pris på æstetik og ønsker 
variation i deres skov-, have- og 
landbrug, siger Morten Abell. 
Træflytning giver et nyt redskab til 

at skabe herlighedsværdi på meget 
kort tid. 

- For at skaffe træer får vi brug 
for at købe store, flotte træer 
hos de skovejere vi arbejder for. 
Træerne kan være af alle arter og 
komme fra både skov, læhegn og 
gårdomgivelser. Og vi vil kunne 
etablere parklignende områder til 
noget under den pris mange får 
gjort det for i dag.

Udstyret
Udstyret til træflytning blev demon-
streret af Opitz d. 19. april 2018, hvor 
der blev flyttet 12 træer som stod op 
ad bygninger. Træerne var op til 20 
meter høje og blev flyttet for at an-
lægge et indkørsels- og parkområde 
på ejendommen, samt etablere flotte 
solitære træer i landskabet. 

- Et billede som dette skulle man 
ellers vente på i 20 – 30 år, hvis 
man skulle plante små træer. Alle 
træarter kan flyttes – her flyttede vi 
lind, kastanje, eg, kirsebær, birk og 
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Fra mark til park

En graveske åbner sig omkring det træ der skal flyttes…. … og lukker sammen om træet.



 
spidsløn, siger Olav Rasmussen, der 
er skovfoged i Skovingeniøren.

Opitz’s største udstyr - en ”gra-
veske” med en diameter på 3 m - er 
monteret på en specialbygget otte-
hjulstrukket Tatra Phoenix lastbil. 

Grabben skærer en rodklump ud 
under træet i form af en halvkugle 
med 6,5 tons jord. Lastbilen kører 
træet til det ny voksested og sætter 
det i et tilsvarende hul som er ud-
gravet inden.

Hydraulikken skaber et tryk på 50 
ton, men skærer skånsomt igennem 
jord og rødder. For at maskinen kan 
flytte træet, skal de nederste grene 
op til ca. 1,5 m højde skæres af. 

Træet skal plejes omhyggeligt 
efter plantningen. Der udgraves 
en bræmme rundt om plantehullet 
hvor der lægges muldjord tilsat en 
mykorrhizasvamp, der er tilpasset 
til de enkelte træarter og klimaet. 
Svampen vokser rundt om rødderne 
og forbedrer optagelse af især fos-
for, idet svampens hyfer virker som 
en forlængelse af træets rodsystem. 

Opitz har til nu flyttet 1 mio. 
træer i Europa og er repræsenteret 
i 12 lande. De har næsten 100 % 
succes med de flyttede træer via den 
viden og erfaring de har opbygget. 

Træflytning skaber hurtigt 
værdi
- Kontakten med Opitz opstod fordi 
vi var interesserede i at arbejde 
med plantning af store træer, siger 
Morten Abell. Jeg rejste til Tyskland 
for at se, hvordan man forskønnede 
parker, haver, golde byggepladser 
og bymiljøer uden at træerne gik ud 
eller væltede. 

- Jeg var meget betaget af det 
jeg så og besluttede, at det skulle 
vi gennemføre på vores ejendom. 
Jeg ville skabe et demonstrations-
område hvor kunder kan forvisse 
sig om at det virker. Så nu står der 
altså 12 store træer med diametre 
på 25-35 cm i parken, og træerne er 
i god vækst.

- Vores kunder i Europa har fokus 
på at forøge deres ejendomsværdi, 
skabe noget eksklusivt, siger Tom 
Bram som ejer Opitz. I Danmark 
regner vi med at kommuner, virk-
somheder og firmaer der bygge-
modner vil benytte metoden. 

- Men også landbrugere og skov-
brugere kan opnå større herligheds-
værdi på en enkelt dag. Jeg tror 
man kan øge ejendommens værdi 
langt ud over hvad det koster at få 
plantet store træer.

Blandt tilskuerne til træflytningen 
var også skovejere, der ville se på 
muligheden for at bevare deres 
træer og samtidig forskønne deres 
ejendom. 

TræflytningDanmark vil finde 
kunder i hele Danmark og tilrette-
lægge flytningerne så der er kortest 

mulig kørsel. Arbejdet planlægges i 
samarbejde med svenske og nord-
tyske kolleger, så træflytningerne 
kan udføres som en del af flere 
opgaver når maskinerne kommer 
hertil. Prisen bliver fastlagt for hver 
enkelt opgave.
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Et birketræ er gravet op med en stor graveske og kan nu transporteres på en 
stor lastbil.

Et egetræ der stod for tæt på huset graves op, så det kan udplantes et andet 
sted hvor det passer bedre på sigt.



 

Det samlede vildtudbytte 
er lavere i 2017/18 end året 
før, og det er det laveste i 
70 år.

Udbyttet af kronvildt og 
dåvildt ligger fortsat på et 
højt niveau. Udbyttet af rå-
vildt faldt med 8% sidste år, 
og det er faldet siden 2009.

Udbyttet af fasan faldt 
med 9%.

Et historisk lavt niveau for det sam-
lede vildtudbytte, betydeligt fald i 
udbytte af rådyr og fasan, fortsat 
højt niveau i udbytte af krondyr og 
dådyr, uændret udbytte af ræv.

Det er nogle af de konklusioner 
der kan drages af statistikken over 
vildtudbytte for sæsonen 2017/18. 
Det er foreløbige tal hvor de enkelte 
arter kan korrigeres både op og ned 
med nogle få procent.

Udbyttet baseres på indberetnin-
ger fra alle jægere med jagttegn. Det 
er et krav at man indberetter ned-
lagt vildt for at kunne forny sit jagt-
tegn. Der er indberetninger fra 87% 
af jagttegnsløserne, og de sidste 
13% har erfaringsmæssigt nedlagt 
meget lidt vildt.

Samlet antal
Det samlede vildtudbytte er hele 
13% lavere end året før og er nede 
på 1.840.000 stykker vildt. Det er 
det laveste antal siden 1942, og 
det er 54% lavere end toppunktet i 
1969 med 4.041.000 stykker. Det er 
især fuglevildtet der er gået tilbage 
i 2017, bl.a. fasan, ringdue, gråand, 
krikand, grågås og krage.

En årsag kunne være den meget 
våde periode om sommeren og især 
efteråret som kan have medført 
større dødelighed blandt ungerne. 
Nedbøren kan også have gjort det 

vanskeligt at gå på jagt i nogle 
områder, og det kan have påvirket 
dyrenes fordeling i landskabet.

Pattedyr
Denne artikel er illustreret med figu-
rer over de seneste 40 års udbytte. 
De er baseret på vildtudbyttesta-
tistikken, hvor det seneste tal for 

2017 er foreløbigt.
Udbyttet af kronvildt er en anelse 

lavere end året før (13 stykker) og 
det næsthøjeste der er målt. Udbyt-
tet har de seneste 6 sæsoner ligget 
lige under 10.000. Set over en lang 
årrække har der været tale om en 
kraftig stigning, især de seneste ti 
år.
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Vildtudbytte 2017/2018

Vildtart 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18*

Krondyr 9.600 9.800 9.940 9.927

Dådyr 7.900 8.300 9.075 9.199

Sika 576 558 533 504

Rådyr 120.000 109.600 104.834 96.193

Vildsvin 236 225 170 190

Hare 54.500 52.100 46.644 39.859

Ræv 31.300 30.500 31.141 31.602

Mårhund 243 306 589 1.616

Mink 2.800 2.200 1.986 1.844

Husmår 2.800 2.900 2.600 2.796

Pattedyr ialt 234.000 224.200 212.293 198.397

Agerhøne 28.600 27.600 23.501 19.733

Fasan 726.700 680.000 663.646 601.108

Ringdue 251.100 246.100 198.650 161.269

Gråand 491.400 448.700 467.181 395.265

Skovsneppe 36.500 40.100 39.117 45.190

Krage 87.500 80.600 73.007 61.690

Husskade 29.100 25.700 23.441 19.042

Råge 84.000 91.400 76.829 72.439

Fugle i alt 2.062.000 1.959.800 1.881.414 1.627.198

Samlet udbytte 2.296.000 2.194.200 2.198.511 1.841.881
* Foreløbige tal

Vildtudbytte for de fire seneste sæsoner for de vigtigste jagtbare arter i skoven. 
Uddrag af statistikken for samtlige arter.



 

Udbyttet af dåvildt er steget en 
smule – med 124 dyr – og er det 
højeste nogensinde. Set over de se-
neste tyve år har der været næsten 
konstant fremgang. 

Den seneste optælling af dåvildt-
bestanden (fra forår 2017) viste en 
fremgang på 11% i forhold til året 
før, og en bestand der var omkring 
15% højere end kronvildtet. Der må 
derfor være basis for en fortsat stig-
ning i vildtudbyttet.

Udbyttet af råvildt faldt i 2017 
med hele 8.600 stykker, svarende til 
over 8%, og det er det laveste siden 
2000. ”Rådyrsygen” har utvivlsomt 
betydning for det lave udbytte, men 
er næppe hele forklaringen. 

I modsat retning peger at udbyt-
tet af ræv – og dermed formentlig 
rævebestanden – er på et meget 
lavt niveau. Ræve er i stand til at 
tage mange rålam, og færre ræve 
burde alt andet lige medføre flere 
stykker råvildt.

Udbyttet af ræv steg med knapt 
500 i 2017 sidste år, men ligger sta-

dig lavt i historisk sammenhæng. 
Udbyttet er næsten halveret siden 
toppunktet i 1968 med 61.600 styk,og 

man skal helt tilbage til 1949 for at 
finde et lavere tal. En årsag til det 
lave udbytte kan være ræveskab.
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Vildtudbytte af krondyr siden 1978. Vildtudbytte af dådyr siden 1978.

Vildtudbytte af rådyr siden 1978. Vildtudbytte af ræv siden 1978.

Udbyttet af fasan i 2017 blev det laveste siden 1965.

1978
1979
1980
1981 1721
1982 1482
1983 1760
1984 1983
1985 1705
1986 1667
1987 1581
1988 1677
1989 1919
1990 1921
1991 2092
1992 2279
1993 2534
1994 2429
1995 2854
1996 3505
1997 2909
1998 3287
1999 3392
2000 3387
2001 3338
2002 3531
2003 3672
2004 4254
2005 3994
2006 4161
2007 4408
2008 5042
2009 6928
2010 7327
2011 7818
2012 9484
2013 9668
2014 9538
2015 9789
2016 9940
2017 9927
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 VILDT

Udbyttet af mårhund er næsten 
tredoblet, og det kunne skyldes den 
øgede indsats for bekæmpelse og/
eller en øget bestand. Stigningen er 
så stor at jægere med mange ind-
beretninger bliver kontaktet for at 
afdække eventuelle fejl.

Fuglevildt
Udbyttet af fasan er faldet med 9% 
eller 62.000 styk. En årsag kunne 
være en våd og kølig sommer og 
efterår som påvirker kyllingernes 
overlevelse. Udbyttet af fasan svin-
ger en del fra år til år og ligger 
generelt mellem 600.000 og 800.000, 
men var altså i 2017 i den lave ende 
af dette interval.

Udbyttet af gråand er faldet med 
hele 15% i forhold til året før og er 
på det laveste siden 1977.

Udbyttet af skovsneppe var 16% 
højere end sidste år, og det kan 
erfaringsmæssigt svinge meget fra 
år til år. Udbyttet i 2017 var det 4. 
højeste siden statistikken startede – 
toppen var i 2008 med 66.500 styk.

Udbyttet af krage, husskade og 
råge er gået ned, især krage er fal-
det med 15%.

sf

Kilder

Vildtudbyttestatistik og vingeundersø-
gelsen for jagtsæsonerne 2016/17 og 
2017/18. 12 sider. Notat fra DCE, Aarhus 
Universitet. http://dce.au.dk

Figurer over vildtudbytte er baseret på 
oplysninger fra DCE, Århus Universitet: 
www.fauna.au.dk

Markant tilbagegang i vildtudbyttet, Jæger 
8/2018

Bestand af kronvildt og dåvildt: Skoven 
9/17, side 367
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Vildtudbytte af skovsneppe siden 1978.
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Vildtudbytte af fasan siden 1978.
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Store dele af Hammer Bak-
ker ved Aalborg vil i de 
kommende år gennemgå en 
naturgenopretning. 

Nåleskoven forsvinder til 
fordel for løvskov, heder 
og overdrev for at gavne 
sjældne dyr og planter.

Projektet omfatter 1.000 
ha og vil koste omkring 100 
millioner kroner. 

Hammer Bakker rejser sig stejlt op 
over det flade landskab omkring 
Limfjorden lige nordøst for Ålborg. 

Det er et stærkt kuperet landskab 
dannet i den sidste del af istiden 
med bakker op til 88 moh. 

Den magre og sandede jord har 
har været dårlig til landbrug – 
”hammer” betyder stenet. Derfor er 
det meste i dag tilplantet med nå-
letræ, med partier af hede og udyr-
kede områder.
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Naturgenopretning
i Hammer Bakker

Hammer Bakker nord for Ålborg består overvejende af nåleskov samt mindre områder af oprindelig løvskov, heder og 
overdrev. Den sandede jord gør at der kun findes få søer i bakkerne.



 
Den Danske Naturfond vil nu op-

købe og samle flere ejendomme for 
at lave en omfattende naturgenop-
retning af Hammer Bakker.

De nuværende mørke nåletræs-
plantager skal omdannes til en 
sammenhængende mosaik af lyse 
løvskove samt heder, overdrev og 
græsningslandskaber. Målet er at 
forbedre levesteder for sjældne dyr 
og planter.

Projektet starter den 1. juli, og i 
løbet af de næste par år vil 715 ha 
blive udviklet. Det er målet, at de 
sidste ca. 300 ha kan følge herefter. 

Formanden for Den Danske Natur-
fond, Lauritz B. Holm-Nielsen, siger:

- Naturen i Hammer Bakker er 
i dag presset tilbage af moderne 
skovdrift og tilplantning af de gamle 
græsningslandskaber. Med dette 
projekt skal der igen skabes plads 
til stor, dansk natur.

Projektet skal desuden danne ba-
sis for naturoplevelser og formidling 
af den nordjyske natur- og kulturhi-
storie. Hammer Bakker skal åbnes 
mere op for offentlig adgang, og der 
skal investeres i bedre faciliteter for 
besøgende og bedre formidling af 
naturen, landskabet og kulturhisto-
rien.

Offentlig-privat samarbejde
Det store projekt i Hammer Bak-
ker er et resultat af et samarbejde 
mellem private fonde, myndigheder 
og en grøn forening. Regeringen og 
Dansk Folkeparti har støttet projek-
tet med ca. 12 mio. kr.

- Jeg elsker natur, siger miljø- og 
fødevareminister Jakob Ellemann-
Jensen. Danmark har brug for ste-
der, hvor naturen kan udfolde sig. 
Det bliver der muligheder for i de 
spektakulære Hammer Bakker, hvor 
jeg selv er kommet i min barndom. 
Jeg glæder mig over, at der også er 
private fonde og foreninger med.

- Projektet i Hammer Bakker skal 
bidrage til at sikre bedre vilkår for 
de danske overdrev, siger den kon-
servative miljøordfører Mette Abild-
gaard. Det forventer jeg bliver ét af 
de naturmål, som regeringen er ved 
at udforme.

En af lodsejerne er Dansk Bota-
nisk Forening som i 1913 modtog en 
ejendom i bakkerne som gave. For 
fem år siden fik foreningen lavet en 
100 års-plan for driften.

- Vi har siden konverteret nå-
letræsplantage til græsland, siger 
biolog Rasmus Fuglsang Frederiksen 
fra Dansk Botanisk Forening. Vi la-
der løvskovene være urørte, og på 

sigt vil vi også en vildere og naturli-
gere græsning. Det samlede projekt 
flugter hundrede procent med vores 
mål, og vi har fuld tiltro til, at det 
bliver et storslået naturprojekt.

En anden af de store lodsejere er 
Hedeselskabet. Som en del af pro-

jektet er 450 ha skov solgt til Den 
Danske Naturfond.

- Med dette salg kan vi medvirke 
til at gennemføre det samlede pro-
jekt, siger skovrider Allan Bechs- 
gaard fra Hedeselskabet. Den Danske 
Naturfond er den helt rette ejer til 
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Brun pletvinge er en sjælden sommerfugl som lever i skovlysninger (her vist 
fra undersiden). Projektet sigter på at skabe bedre levesteder for denne og 
andre sommerfugle.

Der findes rester af de oprindelige bøgeskove i form af bøgerøller. Træerne 
blev fældet for at skaffe brænde, men de skød igen fra stødet, og blev derfor 
flerstammede.
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at sikre en sammenhængende udvik-
ling af naturen i hele området.

Landskabet
Hammer Bakker er på i alt ca. 2.000 
hektar og ligger 10 km nordøst for 
Aalborg og Nørresundby. Bakkerne 
kan ses langvejs fra som en ø i det 
flade limfjordslandskab. 

Selve området er stærkt kuperet 
med mange højdedrag, bakker og 
stejle skrænter. Hammer Bakker er 
dannet i forbindelse med isens af-
smeltning for godt 10.000 år siden. 

Bakkerne er opstået ud fra en 
meget stor issø, dvs. en sø omslut-
tet af is. Der blev aflejret materiale 
fra smeltevandsfloder i en lavning 
i isskjoldet. Efterhånden som isen 
smeltede er aflejringerne sunket 
ned, og når de hvilede på isens un-
derlag blev deres plane overflade 
fastholdt. 

I forbindelse med isens fortsatte 
afsmeltning blev der dannet is-
flodsletter i stadigt lavere niveauer. 
Da de sidste rester smeltede bort 
opstod der lavninger, og smeltevan-
det eroderede flere af dalene som i 
dag har stejle sider. 

Hele Nordjylland blev trykket 
kraftigt ned af isen under istiden. 
Efter afsmeltningen har landskabet 
derfor hævet sig – en proces som 
endnu ikke er afsluttet. Det har 
medført at vandløb fortsat har ero-
deret ned i deres lejer og dannet de 
mange dybe erosionsdale.

Bakkerne i dag
Den stenede og magre jord er svær 
at opdyrke, og der var kun få gårde 
i bakkerne i middelalderen. De 
gamle landsbyer i området – Vest-
bjerg, Vodskov og Grindsted – ligger 
da også i kanten af bakkerne ud 
mod den frodige jord på den flade, 
hævede havbund.

Indtil 1500-tallet var landskabet 
domineret af skove med især bøg og 
eg. Skovene forsvandt som følge af 
fældning, græsning, afbrænding mv. 
Midt i 1800-tallet var næsten al skov 
blevet til overdrev og heder. 

Sidst i 1800-tallet begyndte til-
plantning med nåletræer som i dag 
dominerer landskabet. Men der 
findes også rester af tidligere tiders 
løvskove, hede og overdrev.

Bakkerne har været populære 
blandt forfattere og malere som har 
skildret det dramatiske landskab og 
de fattige beboere. I godt tredive 
år var der en hel kunstnerkoloni i 
området.

Bakkerne er en vigtig yngleloka-
litet for mange skovfugle som due-
høg, hvepsevåge, natugle, skovhorn-
ugle og grønspætte. Der findes også 
en række almindelige pattedyrarter 
som rådyr, ræv, grævling og egern.

Bakkerne er levested for en 
række sjældne sommerfugle som 
brun pletvinge, forskellige arter af 
perlemorsommerfugl, moserandøje, 
isblåfugl, bølleblåfugl, violetrandet 
ildfugl og engblåfugl.

Hederne er domineret af he-
delyng og revling, samt tyttebær, 
blåbær og hønsebær. Der findes 
sjældne arter som lyng-star, guld-
blomme, krat-fladbælg, fåre-svingel, 
tormentil og hunde-viol. Flere af ar-
terne er knyttet til skovlysninger og 
er derfor afhængige af en blanding 
af løvskov og lysåbne blomsterrige 
levesteder. 

På grund af den sandede jord er 
der kun få vådområder. Der er nogle 
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Projektet sigter bl.a. på at skabe flere heder og overdrev.

Den gamle kongevej ses flere steder som hulveje der har skåret sig ned i de 
stejle bakker.
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få moser med bl.a. kødædende plan-
ter som rundbladet soldug, vibefedt 
og blærerod.

Der findes mange fortidsminder 
og kulturspor – bl.a. 62 gravhøje, 
skovdiger og et tingsted. 

Der er rester af den gamle kon-
gevej fra Ålborg som gik igennem 
bakkerne hvor den delte sig i en 
gren mod Hjørring og en gren mod 
øst til Sæby. Kongevejen og tilslut-
ningsvejene var anlagt for at sikre 
kongen og hæren fri færdsel. Vejene 
har arbejdet sig ned i terrænet på 
de stejle bakker og ses i dag som 
hulveje. 

Naturprojektet
Naturgenopretningen sker i hoved-
træk ved gradvist at afvikle nåle-
træsplantager og udlægge urørt skov. 
Desuden genetableres tidligere tiders 
lysåbne arealer med hede og over-
drev, der plejes med græssende dyr. 

Området bliver gjort mere til-
gængeligt og udbygges med flere 
vandrestier, bedre cykelruter, lejr-
pladser og formidling af natur- og 
kulturhistorie.

Projektarealerne er fra starten 
på 715 ha med et budget på ca. 75 
mio. kr. Det er planen at opkøbe 
yderligere arealer i området, når 
muligheden opstår de kommende år. 
Projektets samlede økonomi er der-
for fastlagt til ca. 100 mio. kr.

Arealer
Arealer der indgår i projektet fra 
starten:

•  Den Danske Naturfond: 450 ha 
(købt af Det Danske Hedeselskab 
og overtages 1. juli).

• Aalborg Kommune: 185 ha.
• Dansk Botanisk Forening: 80 ha.

Partnere
Den Danske Naturfond: Ejer af arealer 

/ projektudvikling / 25 mio. kr.
A. P. Møller Fonden: Medfinansiering 

op til 25 mio. kr.
Aalborg Kommune: Ejer af arealer 

/ projektudvikling / arealdrift og 
tilsyn.

Dansk Botanisk Forening: Ejer af 
arealer / projektudvikling / are-
aldrift.

Miljø- og Fødevareministeriet: Med-
finansiering på ca. 12 mio. kr.

Til udvikling af områdets infra-
struktur, publikumsfaciliteter og 
formidling afsøges muligheder for 
yderligere finansiering fra private 
fonde m.fl.

Den Danske Naturfond er etableret i 
2015 af staten, Villum Fonden og 
Aage V. Jensen Naturfond.

sf

Kilder

Pressemeddelelse og information fra Den 
Danske Naturfond 24.5.18. www.ddnf.dk

Ib Marcussen og Troels Østergaard: Dan-
marks Geologiske Seværdigheder. Politi-
kens Forlag 2003.
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Svend Petersen - Mobil 2125 4683 
Niels Petersen - Mobil 2264 5522 

Møllevej 88, Hyllede - 4683 Rønnede

Telefon 5672 5077

Vi sender de bedste ønsker om en glædelig jul og et lykkebringende nytår.
Vi takker samtidig for det gode samarbejde i det forløbne år.

Projektet med naturgenopretning 
omfatter lige nu 715 ha i den østlige 
og centrale del af bakkerne. Hammer 
Bakker er et stort set cirkelrundt om-
råde og anes her med lysegrøn farve 
som markerer skov.



 
Flere træhuse på 
Sjælland
Elementer fra Esbjerg
Træboliger er blevet så populære, at 
Boligselskabet Sjælland nu næsten 
fordobler antallet af nye træboliger 
de kommende år.  

Boligselskabet har allerede 300 
boliger på vej bygget i massivt træ, 
og med en ny aftale sikres yderli-
gere 250 nye rækkehuse i træ. Der 
anvendes en teknik der er ny i Dan-
mark. Den betyder, at træboligerne 
kan bygges i flere etager. 

Boligselskabet Sjælland har 
indgået en 4-årig aftale med to 
tegnestuer Mangor & Nagel og WE 
architecture, Holmsgaard Ingeniører 
og træ-elementproducenten Danhaus 
i Esbjerg.

- Aftalen betyder, at vi kan gå 
i gang med nye boliger til en fast 
pris, der ikke bliver trukket op af 
travlheden i byggeriet”, forklarer 
byggechef Per Bro fra Boligselskabet 
Sjælland. 

- Aftalen betyder, at det bliver 
lettere for kommunerne at sige ja 
til flere almene boliger. Nu kan 
boligselskabet nemlig på få måneder 
gå fra idé til handling, når en kom-
mune ønsker flere boliger. Vi har 
over 10.000 på vores venteliste, så 
der er et meget stort behov for flere 
boliger.

Godt bo-miljø
Boligerne bliver lavet i ét og halv-
andet plan og udformes som række-
huse med forskudte facader. Det 
giver et moderne, nordisk udseende.

Husene er opbygget af elementer, 
der er lavet omkring et træskelet 
hos Danhaus. Herefter tager det kun 
2-3 dage at samle elementerne til 
færdige huse. Det betyder, at mange 
af de fejl, som vejr og vind giver i 
byggeprocessen, forsvinder.

- Vi har lavet tusindvis af huse 
siden starten i 1977. Vi samler dem 
indendørs i vores hal i Esbjerg, 
hvor der er kontrollerede og tørre 
arbejdsforhold, og det giver en meget 
høj kvalitet i de færdige huse, for-
tæller direktør Johannes Schmidt 
fra Danhaus. 

Virksomheden startede med at 
producere huse til det tyske marked, 
der efterspurgte de energi- og miljø-
venlige huse og naturlige materialer.

Nyt koncept
Boligselskabet Sjælland forventer at 
bygge mindst 250 rækkehuse over de 
kommende 4 år med aftalen som kal-

des ”Boligrækkerne”. Anlægssum: 500 
mio. kr, entreprisesum: 330 mio. kr.

De første projekter er Tofteengen, 
Ågerup med 44 boliger (Boligsel-
skabet Sjælland) og Elverbakken, 
Hvalsø med 34 boliger (Hvalsø 
Boligselskab).

Eksempler på husleje i Tofteen-
gen: 85 m2 til 7.615 kr/måned og 28 
m2 til 2.770 kr/måned. 

Boligselskabet Sjælland blev om-
talt i Skoven 3/18, side 113. De op-

førte en anden serie af træhuse i et 
koncept ”Bolig-træ”, baseret på CTL 
elementer fra Letland.

Kilde:

Pressemeddelelse fra Boligselskabet 
Sjælland 13.7.18. 

www.bosj.dk 
Visualisering: Mangor & Nagel / WE ar-

chitecture
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Skitse til Elverbakken i Hvalsø med 34 boliger.

Skitser til Tofteengen med 44 boliger i Ågerup, 7 km nordøst for Roskilde.



 
Giftige larver på 
Bornholm
Giver kløe og udslæt
I juli blev der set et stort antal som-
merfuglelarver i fyrretræer omkring 
Dueodde på Bornholm. Larverne 
omtales her fordi de bærer et stort 
antal hår som kan være giftige for 
mennesker og dyr.

I weekenden 14.-15. juli blev flere 
personer syge efter at have været 
i kontakt med larverne og modtog 
lægehjælp på Bornholms Sygehus. 

I 2016 blev en hund på Dueodde 
alvorligt syg efter et møde med lar-
ver, som vandrede på jorden. Og et 
par børn fik kraftigt udslet efter at 
have taget nogle af larverne op.

Sjælden i Danmark
Der er tale om larver af fyrrepro-
cessionsspinderen, som er en nat-
sværmer. Den er meget almindelig 
i Sydeuropa, men herhjemme lever 
den kun ved Dueodde på Bornholm. 

De voksne natsværmere er grålige, 
flyver om natten og er harmløse. 
Larverne er derimod udstyret med 
tusindvis af lange, giftige hår, som 
de kan løsne og skyde fra sig, hvis 
de bliver forstyrret. Larvehårene 
fremkalder udslet, stærk kløe og 
undertiden åndedrætsbesvær. 

I skove med mange larver kan der 
være så mange hår i luften, at man 
får dem på huden og indånder dem. I 
sådanne skove og parker vælger myn-
dighederne i Sydeuropa tit at lukke 
for offentlig adgang i en periode.

Der er normalt ret få processions-
spindere på Dueodde i forhold til 
Middelhavslandene, hvor der ofte er 
larvereder i næsten alle fyrretræer.

Miljøstyrelsen har udsendt an-
befalinger for håndtering af larver 
efter dialog med ledende overlæge 
på medicinsk afdeling på Bornholms 
Sygehus, Finn Thomsen Nielsen, der 
har været i dialog med en infekti-
onsmediciner på Rigshospitalet:

Man skal undgå at røre larverne, 
også døde larver og tørre larvehu-
der, hvor hårene sidder løst og kan 
være giftige, når larven er død. Man 
skal altså hverken tage den op, eller 
ånde tæt på den. Sker det alligevel, 
skal man tage tøjet af og vaske sig 
med vand og sæbe. 

Ved åndenød skal man søge læge-
hjælp, mens smerter og kløe som 
følger af lokalinfektion kan behand-
les med almindelig smertestillende 
medicin. Larvehår på huden kan 
fjernes med tape.

Hunde og andre dyr, der snuser 

til eller æder processionsspinderlar-
ver på jorden, kan blive alvorligt syge 
og i sjældne tilfælde dø. En angrebet 
hundetunge kan blive så medtaget, at 
dele af tungen bliver nedbrudt (ramt 
af nekrose) og falder af.

Larverne på Dueodde forekommer 
fra maj til ca. 1. september. De ses 
især i juli og august, når de kravler 
ned fra træerne for at forpuppe sig. 
Larverne konstruerer håndboldstore 
spind i træer, og under deres gang 
på jorden vandrer de omkring i op 
til flere meter lange kæder – deraf 
navnet processionsspindere.

Også i egetræer
Processionsspindere er sjældne i 
Danmark. Der findes flere arter: 

Fyrreprocessionsspinderen (Thau-
metopoea pinivora), som lever og 
har levet i fyrreskovene på Dueodde 
på Bornholm siden 1930’erne. Den 
lever i Sydøst- og Centraleuropa, på 
engelsk er navnet Eastern pine pro-
cessionary moth. 

Der findes en nærtstående art, 
Pine processionary moth (Thaumo-
topoea pityocampa).

Egeprocessionsspinderen (Thau-
metopoea processionea) yngler ikke i 
Danmark, men er fundet som tilfæl-
dig tilflyver fra syd i de seneste år.

I de senere år har der været an-
greb flere steder i Nordtyskland, 
og her har det været nødvendigt at 
lukke egeskove i en periode. Med et 
stadigt varmere klima er der risiko 
for at den breder sig nordpå og bli-
ver mere almindelig hos os.

Kilder

Miljøstyrelsen nyhed 16.7.18, www.mst.dk

Fotos

Fyrreprocessionsspinder
larve: Landesforstpräsidium Sachsen, 

bugwood.org.
voksen: Wikimedia, Dumi.

Egeprocessionsspinder
larve nær: Gyorgy Csoka, Hungary Forest 

Research Insitute, Bugwood.org.
larver i gruppe: Ferenc Lakatos, University 

og Sopron, Bugwood.org.
Et større antal fotos kan ses på www.lepi-

forum.de og www.invasive.org 
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Fyrreprocessionsspinderens larver 
har et stort antal hår som er giftige.

Larverne kan samle sig på grene el-
ler stammer og omgive sig med et 
kraftigt spind.

Den voksne fyrreprocessionsspinder 
er uskadelig.
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En større gruppe larver er samlet un-
der et spind.

Larve af egeprocessionsspinderen som er set enkelte gange herhjemme og 
også er giftig.

Ingen pesticider i ny skov
Nyt krav ved støtte
Det skal ikke være tilladt at bruge 
pesticider, når private får støtte til 
skovrejsning, mener miljø- og føde-
vareminister Jakob Ellemann-Jensen. 

- Det har tidligere vist sig at være 
uproblematisk at rejse ny skov uden 
brug af pesticider i driften. Derfor 
forventer jeg også, at der fortsat 
vil være stor interesse, selv om det 
ikke bliver muligt at anvende pesti-
cider, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Af tekniske årsager kan ændringen 
først træde i kraft til ansøgnings-
runden for 2019. 

Viceformand Lars Hvidtfeldt,  
Landbrug & Fødevarer, mener at 
ændringen vil betyde at der rejses 
mindre skov. Der skal fremover 
bruges flere penge på mekanisk ren-
holdelse, og det vil gøre kulturerne 
dyrere. Han mener det vil være 
bedre at man kan få højere tilskud 
hvis man ikke anvender pesticider, 
så der bliver en valgmulighed.

Staten anvender hvert år omkring 
35 mio. kroner i støtte til at lave 
1.000 hektar ny skov. Det sker som 
en del af Fødevare- og landbrugs-
pakken. Ordningen er finansieret 
under EU’s Landdistriktsprogram. 

Nye regler for 2018

Ansøgningsrunden for 2018 åbner 1. 
august og lukker 15. september. Der 
er en række ændringer i forhold til 
sidste år:

- Man kan ansøge om tilskud til 
plantning af nåleskov.

- Man kan søge om forhøjet til-
skud til anlæg af skov med særlige 
miljøhensyn, dvs. uden brug af dybde-
pløjning og uden brug af pesticider. 
(Fra 2019 er det altså et krav at der 
ikke anvendes pesticider).

- Ansøgninger om tilskud til 
private skovrejsningsprojekter vil 
fortsat blive prioriteret.

- Prioriteringskriteriet om klima-
tilpasning udgår.

Årets ansøgninger vil blive prioriteret 
således:
1.  Projekter med særlige miljøhen-

syn, dvs. dybdepløjning og uden 
pesticider.

2.  Beliggenhed inden for delvand-
oplande med kvælstofreduktions-
mål.

3.  Omkostningseffektivitet (pris pr. 
kg kvælstof).

4.  Beliggenhed inden for områder 
med særlige drikkevandsinteres-
ser eller vandindvindingsoplande 
til almene vandforsyninger.    

Kilde: www.mfvm.dk 30.6.18, 
www.mst.dk 4.7.18, Maskinbladet 

5.7.18. Se regler på 
www.mst.dk/privatskov 

Man kan nu få forhøjet tilskud til 
skovrejsning uden brug af dybdepløj-
ning og uden brug af pesticider.



 

Kampagne om 
våbenskabe
Overhold regler
Er våbenskabet boltet til gulvet? Er 
nøglen gemt et sikkert sted? Hvor 
ligger ammunitionen? 

Rigspolitiet har indledt en kam-
pagne om korrekt opbevaring af 
våben sammen med Det Kriminal-
præventive Råd, Danmarks Jæger-
forbund, Dansk Skytteunion, DGI 
Skydning og Danmarks Våbenhand-
lerforening. Kampagnen skal sikre, 
at jægere og sportsskytter bliver 
oplyst om, hvordan de opbevarer og 
transporterer deres våben sikkert 
og lovligt.

Der er en del sager om tyveri af 
våben som viser at ikke alle følger 
reglerne. Måske har våbenskabet 
ikke været boltet fast til væg og eller 
gulv, så tyven kan løbe med hele 
skabet. Hvis der bruges nøgler har 
de været lette at finde – tyve ved 
hvor nøgler plejer at være gemt. 

Våben skal være låst inde selvom 
man kun er væk i kort tid, det tager 
kun et par minutter at løbe med 
et våben. Også ammunitionen skal 
låses inde.

Desuden omtales regler for trans-
port af skydevåben. Våben skal 
ligge i et lukket etui og placeres så 
de ikke er synlige udefra. Våben bør 
ikke efterlades i bilen i længere tid. 
Og det er kun tilladt at transportere 
våben mellem våbenskabet og det 

sted hvor våbnet skal bruges – fx 
på vej til og fra jagt – eller til repa-
ration mv.

Våbenejerne har ansvaret for, 
at deres våben er registreret og 
forsvarligt opbevaret - hvad enten 
der er tale om jægere eller sports-
skytter. Overtrædelser kan medføre 
bøde eller fængsel op til 4 måneder 
– og man kan miste sit jagttegn og 
våbentilladelse.

- Danmarks Jægerforbund hilser 
kampagnen velkommen og håber, at 
den kan være med til at sikkerheden 
omkring våbenopbevaring i Danmark 
forbliver høj, siger Danmarks Jæ-
gerforbunds formand, Claus Lind 
Christensen.

- Samfundet giver jægerne lov 
til at opbevare våben i eget hjem. 
Det forpligter på den anden side 
jægerne til at leve op til kravene om 
opbevaring af våben.

Læs mere
Det Kriminalpræventive Råd har 
udgivet en pjece som kan ses på 
www.dkr.dk > Nyheder 31.7.18

Der udgives også to korte film 
som vil være synlige på de sociale 
medier.

Kilde: Pressemeddelelse fra 
Det Kriminalpræventive Råd
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Annonce layout til månedstidsskriftet SKOVEN 
 
 
 
 

 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 

   





 

 
 

En pjece med vejledning kan hentes 
på www.dkr.dk

En kampagne om korrekt opbevaring 
af våben er startet.

sikker
opbevaring
af skydevåben



 
Ekstra kraftig grenknuser
Ny basismaskine
For nogle måneder siden blev der 
fremvist en ny maskine til knusning 
af juletrækulturer og frugtplantager. 
Det nye er basismaskinen, Prime-
Tech PY-475 som yder 475 hk og 
vejer godt 27 tons. Den var monte-
ret med en FAE grenknuser 500/U-
250 med en effektiv arbejdsbredde 
på 256 cm. 

Basismaskinen kører med bælter 
og kan udover en grenknuser ud-
rustes med stenknuser, jordfræser, 
grej til jordstabilisering samt en 
asfaltfræser. Med den store maskin-
kraft er der ikke problemer med at 
trække knuseren. 

PrimeTech maskinerne er hy-
drauliske. Det sikrer, at maskinen er 
hurtigt oppe i fart igen, når der har 
været stop på rotoren. 

Når man trækker løse stød ind 
gennem maskinen, stopper rotoren. 
Den hydrauliske drift betyder at det 
ikke er nødvendigt at tage gassen af 
motoren. Man bakker simpelthen, så 
støddet ryger ud, og så fortsætter 
man fremad.

Kabinen i PrimeTech PT-475 har 
aircondition, og førersædet er med 
opvarmning og luftaffjedring. Maski-
nen kan holde til både at vælte og 
få nedfaldende genstande ned over 
sig, uden at det går ud over maskin-
føreren.

Der er en række muligheder for 
tilvalg. Bagudrettet kamera, GPS, 
ekstra arbejdslys såvel på siderne 
som bag på maskinen, lys i motor-
rummet, fuldt forvarmningssystem 
til såvel motor som batterier, 
brændstof og hydraulikolie, og 
overtrykssystem til kabinen. 

PrimeTech og FAE kommer fra 
Norditalien og indgår begge i kon-
cernen FAE-Group. 

FAE knuserne har i mange år 
haft et godt navn blandt skovfolk. 
FAE Group følte dog at den danske 
importør ikke gav tilstrækkelig god 
service til kunder der skal have 
nye sliddele og reservedele. Derfor 
er agenturet for PrimeTech og FAE 
nu overtaget af Special Maskiner i 
Rudkøbing.

De FAE knusere vi hidtil har set 
i Danmark har været beregnet til 
montering på traktorer mellem 80 
og 350 hk. Der er fem modeller af 
PrimeTech som yder fra 175 til 600 
hk, og det er altså den næststørste, 
PT-475, som er vist frem i Danmark.

Kilde: Pressemeddelelse
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En detalje: Dyser over forruden på PrimeTech PT-475 sørger for at holde ruden 
fri for støv. Dermed undgås også ridser i ruden fra vinduesviskeren.

En basismaskine med 475 hk og en grenknuser med 256 cm arbejdsbredde 
klarer gamle juletræskulturer og frugtplantager.



 
Overskud hos DTE
Manglede råtræ sidst i 2017

Dansk Træemballage fik et fint re-
sultat i 2017 med et overskud efter 
skat på 25 mio. kr. Det var dog lidt 
under 2016 hvor det blev til 29 mio. 
kr. Resultatet betegnes som tilfreds-
stillende.

Adm. direktør Peter Jensen for-
klarer det lidt lavere overskud med 
at man har manglet råtræ, især i 4. 
kvartal. Det gjorde at kapaciteten 
ikke kunne udnyttes fuldt ud.

Nettoomsætningen steg med 10 
mio. kr fra 2016 til 2017. 78% af net-
toomsætningen kommer fra Dan-
mark, 12% fra andre EU-lande og 
10% fra øvrige lande.

For 2018 ventes et resultat på 
niveau med 2016. Der er stor efter-
spørgsel fra fødevareindustrien i 
Danmark. I Sverige og Norge er det 
bilindustrien som har brug for em-
ballage til eksport af komponenter 
til især Kina.

Efterspørgslen har medført sti-
gende priser på træ, og stigningen 
vil smitte af på kunderne.

Dansk Træemballage har hoved-
sæde i Fåborg. Aktiviteterne består 
i produktion af træemballage i form 
af paller og trækasser, træpiller samt 
savværksvirksomhed i øvrigt. DTE 
modtager hvert år 300.000 m3 råtræ 
samt 70.000 m3 opskåret trælast.

DTE betegner sig som ”Skandi-
naviens ledende producent af træem-
ballage”. I Danmark er der produktion 
i Håstrup ved Fåborg, Flauenskjold 
ved Dronninglund, Brande, Ribe, Ul-
lerslev og Hvidovre ved København. 
Desuden har man selskaber i Norge, 
Sverige og Tyskland.

I juni overtog DTE en emballage-
virksomhed i Norge for 40 mio. kr. 
Den ligger en times kørsel fra Aven 
Holmestrand, som DTE købte for 
nogle år siden. 

sf

Kilder

Årsrapport 2017, www.cvr.dk
www.dte.dk
www.wood-supply.dk 11.6.18, 13.6.18
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2017 2016 2015

Nettoomsætning 645,3 635,5 587,8

Driftsresultat 26,5 33,9 31,6

Årets resultat 25,4 28,6 23,8

Aktiver 566,1 529,2 482,1

Investeringer 25,7 68,7 20,2

Egenkapital 186,3 175,3 158,1

Antal ansatte 365 352 323

Dansk Træemballage laver mange forskellige former for træemballage.

Dansk Træemballage A/S. Nøgletal, mio. kr.

Højeste træ i troperne
96,9 m i Malaysia
For kort tid siden blev der opdaget 
et træ med en højde på 96,9 meter 
i Malaysia. Det er det hidtil højeste 
træ der er målt i troperne,. 

Træarten er meranti (Shorea fa-
guetiana) som tilhører den meget 
store Dipterocarp-familie. Træet står 
i Tawau Hills Park i Sabah, 9,5 km 
fra parkens hovedkvarter. Sabah er 
en delstat i Malaysia som ligger på 
nordkysten af Borneo. 

Tawau Hills Park blev etableret i 
1979. Den er på 28.000 ha og havde 
63.000 besøgende i 2017, heraf 1.300 
udlændinge.

Den gode vækst skyldes forment-
lig at træet vokser på en næringsrig 
vulkansk jord i et område med en 
høj årsnedbør. 

Den hidtidige rekord som høje-
ste træ i troperne tilhørte et træ af 
samme art i Tawau Hills Park, det 
stod 1 km fra parkens hovedkvarter. 

Sabah er hjemsted for andre re-
kordtræer. I Maliau Basin står et træ 
af samme art på 89,5 m opdaget i 
2016. I Danum Valley Conservation 

Area fandt man et træ på 94,1 m, 
også i 2016.

Verdens højeste træ
Der er dog et godt stykke op til 
verdens højeste træ som er en red-
wood (Sequoia sempervirens) i Cali-
fornien på 115,7 m.

Det kan undre at verdens højeste 
træ ikke findes i troperne med de 
høje temperaturer og nedbør der fin-
des her. Årsagen er at grænserne for 
træers højde først og fremmest be-
stemmes af muligheden for at hæve 
vand op i de meget store højder.

I en tropisk regnskov er der ty-
pisk sol om formiddagen hvor træ-
kronen skal fordampe meget vand. 
Det betyder et voldsomt stress som 
ikke opvejes af at det typisk regner 
kraftigt om eftermiddagen.

Redwood træerne står derimod i 
et tempereret klima som medfører 
mindre stress. Samtidig er det tåget 
eller overskyet store dele af dagen 
og det nedsætter fordampningen 
kraftigt.
Kilder: www.dailyexpress.com 15.7.18, 

www.livescience.com



 
Dagjagter i statsskovene
Store prisforskelle
Naturstyrelsen udbød sidst i juni et 
større antal dagjagter på 7 af styrel-
sens enheder.

Formålet er at give alle jægere mu-
lighed for at opleve jagten og naturen 
på Naturstyrelsens arealer uden selv 
at skulle leje et større jagtareal.

Samtidig viser man god, praktisk 
jagt- og vildtforvaltning og infor-
merer om andre af Naturstyrelsens 
aktiviteter.

På nogle af jagterne afholdes des-
uden et forarrangement med bl.a. 
jagtrelevant skydning dagen inden 
selve jagten. 

Der kan købes op til fem pladser 
pr. handel, og det sker via styrel-
sens webshop. Der er to krav der 
skal opfyldes: Man skal have dansk 
jagttegn, og man skal have bestået 
den obligatoriske riffelprøve.

Prisen varierer meget og afhænger 
bl.a. af forventet udbytte, jagtens va-
righed og antal såter, antal deltagere, 
faciliteter i form af bl.a. skydetårne, 
jagtformen, eventuelle forarrangemen-
ter, parolen - dvs. de lokale regler for 
deltagelse samt det lokale marked og 
dermed udbud af jagtmuligheder.

Endags-jagter
Listen nedenfor angiver prisen 

pr. deltager på de forskellige 
enheder:

Thy (Østerild eller Hjardemål 
plantager): 3.500 kr.

Midtjylland (Nørlund, Kompedal 
eller Gludsted plantager): 4750 kr.

Vestjylland (Klosterheden eller 
Ulborg): 4.800 kr. 

Blåvandshuk (Blåbjerg eller Kær-
gård plantager): 4.750 kr.

Vadehavet (område ikke oplyst): 
3.000 kr.

Sønderjylland (Als Nørreskov): 
3.500 kr, (Bommerlund Plantage): 
4.500 kr, (Frøslev Plantage): 
3.000 kr.

Nordsjælland (Gribskov + en min-
dre skov i nærheden): 6.000 kr.

Todages-jagter
Flere lokalenheder tilbyder arrange-

menter over to dage:
Midtjylland (Feldborg Nørreskov + 

Gludsted Plantage eller Palsgård 
Skov + Gludsted Plantage): 9500 
kr for to jagtdage.

Vestjylland (Ulborg): 5.500-6.400 kr 
med skydebane, middag, aften-
arrangement, overnatning og en 
jagtdag.

Kilde: www.nst.dk 28.6.18
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App for vandreture
Find en tur eller lav din egen 
tur
Der er lavet en app, vandreidk, som 
giver en oversigt over vandreture. 
I søgefeltet på startsiden kan man 
finde vandreture ud fra navnet på 
vandreturen, eller typen… f.eks. 
Naturstyrelsen, hjertestier, kløver-
stier eller Lang (og senere kommer 
typerne Pilgrimsruter og Lokale). 
Eller man kan søge vandreture på 
den by man skal besøge. 

Når man har valgt en vandretur 
kan man få retningen hen til start-

stedet – uanset om man er gående 
eller i bil. 

Indtil nu har det været sådan at 
de teknisk dygtige smartphone- 
brugere kunne uploade og down-
loade gps-kort til deres mobiltelefon 
med f.eks. viewRanger. Nu er der 
kommet en mulighed for at alle kan 
bidrage til både at lave og bruge 
gps-kort. 

I den nye app kan man vælge at 
gå en vandretur i skoven, samtidig 
med at man optager sine gps-
koordinater. Når turen er færdig kan 
man sende turen med et enkelt klik 
til gennemsyn, og hvis vandreturen 
er i orden bliver kortet tilgængeligt 
for alle. 

En anden nyhed er, at man som 
bruger af appen kan snakke med 
udvikleren og bede om at rette fejl 
i turene, eller foreslå at nye ture 
kommer med i appen. Det kræver 
bare at ruterne kan være af almen 
interesse, og at der følger noget 
information med.

Appen er lavet til IOS, men hvis 
den bliver brugt af mange, så kom-
mer der også en android udgave. 
Appen er gratis. Læs mere på 
https://www.vandreidk.dk

Kilde: Pressemeddelelse

www.skovbykon.dk
450 kr (+moms + fragt)

Vildtpleje ?
så køb “Landskabets skjulte muligheder”

Redigeret af 
 dr.agro Christian 
Nørgård Nielsen 



 
Pølseskind af træ
Nyt kvalitetsprodukt
Træ kan bruges til meget andet end 
at lave papir – det kan også spises. 
Den svenske cellulosefabrik Domsjö 
har nu udviklet en meget ren form 
for cellulose der kan bruges til 
pølser i den øvre ende af kvalitets-
skalaen.

Det har taget halvandet år at 
udvikle Domsjö Cellullose Ultra. Ar-
bejdet har været ledet af markeds-
afdelingen i tæt samarbejde med en 
udenlandsk kunde. 

Det største anvendelsesområde 
for det nye produkt er pølseskind, 
såkaldt casings. Der stilles meget 
høje krav til produktets renhed. 
Fordelen ved Ultra er at det kan 
anvendes uden at skulle blandes 
med andre produkter som det ellers 
er normalt.

Der er tale om et meget forædlet 
produkt med et højt indhold af cel-
lulose, og det vil også kunne anven-
des til andre anvendelser. Det første 
år regner Domsjö med at sælge 
knapt 10.000 ton Ultra. 

Det meste af Domsjös produktion 
anvendes inden for tekstilindustrien. 
Men der anvendes også cellulose 
som fyldstof i medicintabletter, i 
cellofan, vaskesvampe og maler-
farve. Desuden anvendes det som 
fugtigheds- og konsistensgiver i 
diætdrikke og juicer. Anvendelser 
inden for medicin, levnedsmidler og 
hygiejne stiller ekstremt høje krav 
til renhed.

Domsjö ligger i Örnsköldsvik i 
Nordsverige. Fabrikken fremstiller 
omkring 200.000 tons cellulose om 
året samt lignin og bioetanol, alt 
sammen af nåletræ. 

Historie
Domsjö har sit udspring i en sulfit-
fabrik som blev grundlagt i 1903 af 
det daværende Mo och Domsjö AB. 
I starten blev der fremstillet papir-
masse, men fra midten af 1930’erne 
blev viscosemasse til tekstiler hoved-
produktet. 

I 1940’erne var Domsjö en af 
verdens få leverandører af viscose 
og opnåede en høj indtjening, især 
til anvendelse i uniformer. Samtidig 
begyndte produktion af sprit, foto- 
og plastmasse.

I 1950’erne blev produktionsmeto-
den ændret, så næsten alle kemika-
lier kunne genanvendes, og man gik 
over til blegning med klordioxid frem 
for klor. Klorfri blegning indførtes i 

1991 som den første fabrik i verden.
MoDo solgte Domsjö i 1999 til 

et privat konsortium, og der blev 
investeret store beløb i omlægning 
til et bioraffinaderi. I 2005 ophørte 
produktionen af papirmasse, og pro-
dukterne blev fremover specialcel-
lulose, lignin og bioetanol. I foråret 
2011 blev Domsjö Fabriker AB solgt 
til Aditya Birla Group som i mange år 
havde været en af Domsjös kunder. 

Aditya Birla Group har base i In-
dien og har 120 produktionsenheder 
i 40 lande. Gruppen omsætter 40 
mia. USD om året og har 120.000 
ansatte. Domsjö omsætter 1,6 mia. 
SEK om året, og der er 400 ansatte.

Kilde: www.domsjo.adityabirla.com 
19.6.18
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Cellulose kan bruges til at fremstille pølseskind som er spiseligt.

Nye jagttider
Grågås, sølvmåge og husmår 
Jagttiderne for en række vildtarter 
er ændret pr. 1. juli. 

Husskader og krager kan i jagt-
tiden skydes en halv time før solop-
gang. Jagttid på husmår reduceres 
med en måned, og jagttiden på ring-
duer udvides med en halv måned i 
sidste halvdel af oktober.

Man kan nu regulere vildsvin 
og mårhunde hele natten uden til-
ladelse. Tidligere var det kun muligt 
mellem solopgang og solnedgang.

Det er ikke længere muligt at 
regulere rævehvalpe i juni måned. 

Perioden er indskrænket til 1. juli – 
31. august. 

Til gengæld udvides muligheden 
for regulering af husskader og krager 
efter tilladelse, så de kan skydes 
en time før solopgang i perioden 1. 
februar – 15. april.

Jagttiden på grågæs bliver udvidet 
med en måned. Jagttiden starter 1. 
august mod før 1. september. Be-
standen af grågæs er vokset kraftigt 
siden midten af 1990’erne, og det har 
givet store markskader i landbruget. 

Augustjagten på grågæs kommer 
kun til at ske på landbrugsarealer 
og i en afstand af 300 meter fra 
større søer og kyster. Dermed for-

styrrer jagten ikke fugle, der yngler 
sent og trækkende og rastende 
vandfugle.

Der genindføres jagttid på 
sølvmågen. Jagttiden på ringduer 
udvides med en halv måned i sid-
ste halvdel af oktober. Der er ind-
skrænkninger for havlit og fløjlsand, 
og tyrkerduen fredes vest for Store-
bælt.

Endelig kan de 16-18-årige udøve 
regulering efter jagtlovens almin-
delige bestemmelser. Det betyder, 
at de har mulighed for at regulere, 
hvis de gør det i følgeskab med en 
person over 18 år med jagttegn.

Kilde: www.mst.dk 3.7.18



 
§ 3-Natur App 
Viser om man er i beskyttet 
område
Landmanden og naturinteresserede 
har i et stykke tid haft mulighed 
for med mobil at vide, hvornår de 
befinder sig i et § 3-beskyttet om-
råde. Den app der er udviklet til 
opgaven har nu fået en pris – årets 
SmartGIS-pris. Den uddeles hvert 
år af Geoinfo til særligt kreative og 
nytænkende kort og løsninger.

Appen kan hjælpe landmanden 
med at passe på naturen. Den er 
også velegnet for kommunernes, 
Miljøstyrelsens og naturkonsulen-
ters arbejde i felten. Også mange 
almindelige naturinteresserede 
borgere har taget app’en til sig. 

Med Naturpakken ønskede aftale-
parterne i Folketinget større klarhed 
over samspillet mellem mulighe-
derne for naturpleje og regler om 
naturbeskyttelse. Det blev ført ud i 
livet med bl.a. en ny app til mobilen 
og en ny digital naturplejeguide.

Formålet med appen
Appen for Beskyttet Natur er ud-
viklet for at kunne gennemføre den 
vejledende registrering af § 3-be-
skyttet natur, og udpegningen af § 
3-beskyttede vandløb, lettilgængelig 
mens man er i felten. 

Appen giver også direkte adgang 
til at se besigtigelser, artsfund og 
øvrige informationer om de enkelte 
§ 3-områder, samt arealernes score 
i Biodiversitetskortet og High Nature 
Value (HNV). Appen viser desuden 
hvor der er fredede fortidsminder 
og beskyttede sten- og jorddiger.

Appen giver dig mulighed for at 
modtage en notifikation når du er 
nær et § 3-registreret naturområde 
eller et fredet fortidsminde. Under 
’Notifikationer’ har du mulighed for 
selv at justere om og hvornår du vil 
modtage notifikationer.

Tre kort
Appen har tre forskellige kort i 
kortgalleriet:

Beskyttede naturtyper
Kortet for beskyttet natur viser 
den vejledende registrering af § 
3-beskyttet natur og udpegningen 
af § 3-beskyttede vandløb, samt de 
informationer der hører til den en-
kelte registrering eller udpegning. 

Desuden kan du se de naturbe-
sigtigelser og –registreringer, der 
er foretaget af myndighederne. § 
3-registreringen er vejledende, og 
der kan derfor forekomme beskyttet 
natur der ikke er registreret. 

Naturinfo
I Naturinfokortet kan du se Biodiver-
sitetskortets Bioscore og Artsscore 
samt High Nature Value-scoren 
(HNV-score) af dit areal. Dertil har 
du mulighed for at se de naturbe-
sigtigelser og –registreringer, der er 
foretaget af myndighederne.

Fredede fortidsminder mv.
I kortet kan du se punkter, linjer, 
arealer og beskyttelseszoner for 
fredede fortidsminder samt de be-
skyttede sten- og jorddiger. Dertil 
kan du finde informationer om det 
enkelte fortidsminde eller beskyt-
tede sten- og jorddige. 

Hent appen
Appen kan findes i iTunes App Store 
eller på Google Play. Søg på ”beskyt-
tet natur” eller ”Miljøstyrelsen”. Win-
dows-versioner af app’en kan hentes 
via link nedenfor på www.mst.dk

Medio maj har 1200 hentet appen 
i Google Play.

Appen for Beskyttet Natur er finan-
sieret af Miljø- og Fødevareministeriet, 
Miljøstyrelsen. Den er udviklet af 
Miljøstyrelsen og Geoinfo i samar-
bejde med Landbrug & Fødevarer, 
kommunerne og Slots- og Kultursty-
relsen. Appen drives af Miljøstyrelsen.

www.mst.dk > Nyheder 22-05-2018
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Kort over beskyttede sten- og jord-
diger samt fredede fortidsminder og 
deres beskyttelseszone.

Kort over registreringen af §3 beskyt-
tet natur.

Kort over myndighedernes besigtigel-
ser og registreringer.



 
Solvarme erstatter flis
Store besparelser
Der er mange flisværker som kom-
binerer flisfyret med solvarmeanlæg. 
Der er både økonomiske og drifts-
mæssige grunde til at bruge sol-
varme, selv om det i sagens natur 
kun anvendes i sommerhalvåret. 
Set med skovbrugets øjne betyder 
det selvfølgelig at forbruget af flis 
bliver lavere.

Åbybro Fjernvarmeværk opfører 
et solvarmeanlæg på 26.200 m2 med 
en maksimal effekt på 18 MW. Det 
vil blive blandt de ti største her-
hjemme. Det suppleres med en ak-
kumuleringstank på 6.000 m3 samt 
vekslerunit og styringsanlæg. An-
lægget kan udvides til 30.000 m2.

Den primære varmekilde i Åbybro 
er en fliskedel på 8,4 MW. Solvarme-
anlægget skal yde 13.680 MWh om 
året, og det svarer til 1/4 af værkets 
årlige produktion på 53.000 MWh. 

I solvarmeanlæggets levetid for-
ventes en stor tocifret millionbespa-
relse. Solvarmen koster i dag 158 kr/
MWh i 2018, og det ventes at være 
162 kr/MWh i 2038. Prisen på flis-
fyring ventes at stige med inflationen 
fra 172 kr/MWh i 2018 til 267 kr/
Mwh i 2038. 

Ringe Fjernvarmeselskab laver et 
anlæg på 26.000 m2 som vil koste 
47 mio. kr. Værket vil spare 5 mio. 
kr om året. De fyrer med træpiller, 
men regner med at alle tre kedler 
kan stå stille i sommerhalvåret hvor 
forbruget er lavt. Solvarmeanlægget 
bliver Fyns største.

Jelling Varmeværk udvider sit 
solvarmeanlæg med 1/3 og kommer 
op på 20.000 m2. Udvidelsen giver 
et samfundsøkonomisk overskud på 
2,4 mio. kr sammenlignet med den 
nuværende produktion baseret på 
naturgas, flis og solvarme. 

Brønderslev har netop indviet 
et helt nyt værk med to kedler på 
hver 10 MW, suppleret med et sol-
varmeanlæg på 27.000 m2. Det er 
en helt anden type end de oven-
nævnte. Solens energi opfanges af 
skålformede soltrug som opvarmer 
en transmissionsolie til 310 grader. 
Olien udnyttes herefter til el og 
varme.

Solvarme går frem
Indtil 2007 var der kun ti fjernvarme-
selskaber som havde investeret i 
solvarme, men i 2017 var der tale 
om godt 100 selskaber. I perioden 
er der installeret solvarmeanlæg på 
133 ha, og Dansk Fjernvarme venter 

i de kommende år udvidelser med 
37 ha. Lige nu dækkes 6% af varme-
behovet med solvarme.

Ingeniørfirmaet Rambøll siger at 
solvarme er konkurrencedygtigt. 
Biomasse stiger i pris med årene, 

men med solvarme kender man pri-
sen mange år frem. Flis og solvarme 
passer godt sammen hvad angår 
produktion og bemanding, og det 
giver en øget fleksibilitet i driften. 
Mange værker kan stort set undgå 
at tænde flisfyret om sommeren.

Udslip af CO2 fra flis?
Flere værker motiverer brug af sol-
varme med at de undgår udslip af 
CO2 fra flisfyringen. Derved har de 
ikke taget højde for at udslippet af 
CO2 bliver bundet igen i skoven når 
træerne vokser. Og da den stående 
vedmasse i skoven stiger støt, så 
bliver der også bundet mere CO2 i 
de danske skove år for år.

Der bruges ganske vist energi til 
høst og transport af flis og til ind-
fyring i værket. Men der bruges også 
energi til at pumpe vand rundt i 
solvarmeanlægget og til varmeveks-
leren der hæver temperaturen så 
den kan anvendes i fjernvarmesy-
stemet. 

Samlet set er der meget lille for-
skel mellem flisfyring og solvarme 
hvad angår påvirkning af miljøet.

sf

Kilder:

www.energy-supply.dk 6.7.18, 6.6.18, 4.6.18, 
8.3.18

Kraftvarme i Brønderslev. Skoven 5/17
Fotos: Åbybro Fjernvarmeværk,  

www.aafv.dk, Jelling Varmeværk,  
www.jelling-varmevaerk.dk
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Fliskedlen i Åbybro Fjernvarmeværk 
(øverst) bliver suppleret med et stort 
solvarmeanlæg. Jelling Varmeværk 
vil udvide det eksisterende solvarme-
anlæg (nederst).

Flis, sol, el og gas
Mange energikilder
Flisfyrede varmeværker bruger i 
stigende grad en kombination af 
flere forskellige energikilder. Et godt 
eksempel ses i det nye, avancerede 
værk i Brønderslev (Skoven 5/17).

Værket har et solvarmeanlæg 
med 400 skålformede soltrug, som 
samler solens energi. Derved op-
varmes en transmissionsolie til 330 
grader, og energien herfra omdannes 
til varmt vand og el. 

På en solrig dag producerer sol-
anlægget mere varme end der er 
behov for, og overskuddet oplagres 
i en stor akkumuleringstank. Tanken 
kan dække 4-5 dages forbrug hos 

de 10.000 borgere der får varme fra 
værket.

Det meget fine vejr i maj gjorde 
at flisfyringen stoppede midt på 
måneden. En fliskedel er ikke egnet 
til at blive tændt og slukket med 
korte mellemrum. For hver dag 
kedlen er slukket spares indkøb af 
brændsel for 20.000 kr. 

Hvis der skulle være en enkelt 
gråvejrsdag i en periode med sol 
kan der fyres med naturgas. Der 
er også mulighed for at bruge den 
store el-kedel hvis der er billig 
strøm på markedet fra vindmøller. 
Værkets ledelse holder derfor nøje 
øje med vejrudsigterne. 

Kilde: www.energi-supply.dk 22.5.18
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Beskæring af  
tykke grene

Beskæring og stammeråd
2-trins beskæring

Ny viden
Nyt Kursus

•  Hvor tykke grene må beskæres?
•  biologien i beskæring af træer

•  forskelle mellem træarter

•  ny metode til tykke grene: 
•  2-trins beskæring

•  beskæring og stammeråd

•  beskæring og risikotræer

Sjælland: 30. oktober, 9-15
Kolding: 1. november, 9-15

Forplejning: Let morgenmad, kaffe, 
frokost, eftermiddagskaffe med 

kage.  Pris: 1975 kr (+ moms). 20% 
rabat til medlemmer af DTF.   

Studerende 1000 kr, hvis plads. 

Tilmelding senest 15. oktober på 
cnn@skovbykon.dk 

Kurset afholdes af 
dr. agro Christian 
Nørgård Nielsen

 1.  Ask Yggdrasil - livets træ. Alf Henrikson/Frank Jæger. 1996. Karton. 128 sider ....40 kr 
 2.  Skoven set indefra. Axel S.Sabroe (Kgl. skovrider). 1970. Heftet. 170 sider .......20 kr 
 3.  Kulturskoven - dansk skovbrug fra oldtid til nutid. Bo Fritzbøger. 2005.  

Heftet. Lidt slidt og med ind- og understregninger. 440 sider ...............................75 kr 
 4.  Guld og grønne skove - Københavnerplantagerne i Jylland.  

Jørgen Henneke. 2. udgave 2014. Karton, stort kvadratformat. 435 sider .........200 kr 
 5.  Planteskolebogen - fysiologi, formering og dyrkning. P.E. Brander, E. Nymann 

Eriksen og J. Thejsen. 2004. Heftet. Første 20 sider let fugtskadet. 315 sider ...100 kr 
 6.  Folk og Fauna - Dansk etnozoologi. V.J. Brøndsted. 1985. 3 bind. Karton med lær-

redsryg. Tidl. biblioteksbøger, pæne. 1047 sider ..................................................300 kr 
 7.  Folk og Fæ - Dansk husdyretnologi. V.J. Brøndsted. 1992. 2 bind. Karton med lær-

redsryg. Tidl. biblioteksbøger, pæne. 453 sider ....................................................150 kr
 8.  Svamperiget (en lærebog i svampe.). Jens H. Petersen. 1995. Heftet. 343 sider 75 kr
 9.  Svampe fra mark og skov til køkken. Thomas Læssøe og Anna del Conte. 1997. 

Karton, stort format. 256 sider ..................................................................................75 kr
 10.  Politikens visuelle svampebog (Sikker bestemmelse af spisesvampe med instruk-

tive farvefotos). Henning Knudsen. Karton. 128 sider ...........................................60 kr
 11. Politikens svampebog. Henning Knudsen. 1983. Karton. 192 sider ....................50 kr
 12.  SvampebogeN (Løvens kemiske fabrik). Henry Dissing. 1969. Karton.  

40 farvefotos med tekst + 60 sider ............................................................................40 kr
 13.  Svampe. Edmund Garnweidner. Gyldendals naturguides 1991.  

Hft.,lommeformat. 255 s .............................................................................................50 kr
 14.  Svampe, naturguide. Shelley Evans og Geoffrey Kibby. 2004.  

Kart., lommeformat. 296 s .........................................................................................  50 kr
 15.  Nordpå - livet mellem land og hav: Lønstrup, Hirtshals, Skagen, Frederikshavn, 

Sæby, Læsø. Ines Geishauser. 2008. Karton m. omslag, stort format. 127 sider .50 kr
 16.  Jægeren, Hunden og Bøssen (Haandbog om Jagt, Fauna, Jagthunde og  

Skydning). Ludvig Svendsen. 1931. Halvlæder, slidt. 241 sider .............................40 kr
 17.  Jagten i Danmark, Poul Hansen (red.). 1939. Hellæder, ryg slidt, i kassette.  

618 sider .......................................................................................................................75 kr
 18. Gyldendals Jagthåndbog. Henning Kørvel (red.). 1999. Karton. 387 sider ........60 kr
 19.  Ænder, andejagt, andeskydning. Bent Hansen/Mads Stage. 1956.  

Hft.,slidt. 164 sider ......................................................................................................20 kr
 20.  Fra Krat og Kær-danske jægere fortæller. Carl Haxthausen(red.). 1963. Kunstlæ-

der. 274 sider ...............................................................................................................30 kr
 21.  Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum 1942-1992. Kirsten Olesen (red.). 1992.  

Karton. Kvadratformat. 171. Sider ............................................................................30 kr
 22. Guide Arboretet Hørsholm. Niels Jensen(cand.hort.). 1994. Heftet. 237 sider ....40 kr
 23.  I begyndelsen var landet (en øjenvidneberetning om landkulturens undergang  

og dens betydning for os i dag). Knud Peder Jensen. 1999. Heftet. 151 sider .....30 kr
 24.  Farvel til den sidste bonde. Jørgen Kaarup Jensen. 2006.  

Kart., stort format. 136 sider .....................................................................................50 kr
 25.  Huse med sjæl - om nænsom istandsættelse og bevaringsværdig forbedring  

af ældre bygninger. Søren Vadstrup. 2004. Karton, stort format. 408 sider .......200 kr
 26. Fynske Gårde. Torben Lindegaard Jensen. 1990. Heftet, stort format. 119 sider .75 kr
 27.  Sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder. E.Gram, P.Bovien,  

Chr. Stapel. 1956. Hellærred. 124 sider .....................................................................50 kr
 28.  Det danske Landbrugs Maskinbog. H.Rosenstand Schacht(red.). 1941. Halvlæder, 

lidt slidt. 640 sider ....................................................................................................100 kr
 29.  Statens Redskabsprøver 45.-59. Beretning (1920’erne og 30’erne).  

Hellærred. 813 sider ..................................................................................................100 kr
 30.  Danske dyrlægeinstrumenter gennem 200 år - 1773-1973.  

Gert Espersen.1981, Hft. 452s ....................................................................................75 kr

Henvendelse til Ernst Riisgaard Pedersen, tlf.: 27813184 eller peddersens@post.tele.dk

Bøger sælges



 
Solrig, varm og tør juli
Juli 2018 har vejrmæssigt været 
usædvanlig på flere punkter.

Soltimerekord i juli
Juli 2018 er den solrigeste juli der er 
målt med 339 soltimer på landsplan. 
Den gamle rekord er fra 2006 på 321 
timer. Målinger af soltimer går til-
bage til 1920. 

339 timer på 31 døgn svarer til, at 
vi har fået 10 timer og 56 minutters 
sol om dagen på landsplan. Normalen 
for 1961-90 for juli er 196 timer eller 6 
timer og 19 minutters sol om dagen. 

Juli 2017 var solfattig med 196 ti-
mer, svarende til normalen.

Høje temperaturer
Middeltemperaturen (for dag og nat 
hver dag i måneden) på landsplan 
blev 19,2 grader mod en normal for 
1961-90 på 15,6 gr. Det er den 4. var-
meste juli der er målt. Den varmeste 
juli var i 2006 med 19,8 grader.

Juli 2017 gav kun 15,5 grader, 
svarende til normalen.

Den højeste temperatur blev 33,1 
gr. i København d. 25.7 og i Borris 
d. 27.7. Det er lunt, men det er kun 
den 22. højeste maksimum tempe-
ratur i juli. Rekorden for juli er 35,3 
grader i 1941.

Der blev målt 14,7 sommerdøgn 
(dvs. maksimum er over 25 gr.). 
Normalen er 2,6 døgn. Det er det 4. 
højeste antal sommerdøgn – rekor-
den er fra juli 2014 med 15,5 døgn. 
Der blev målt over 100 lokale tro-
pedøgn (minimum over 20 gr.), på 
landsplan er et 0,5 tropedøgn.

Middel af de daglige maksimum 
temperaturer i juli 2018 blev 24,8 gr. 
Det er rekord (sammen med 1994 
og 2006). 

Middel af de daglige minimum 
temperaturer blev 13,5 gr. Det er det 
8. højeste, rekorden er fra 2006 med 
14,6 gr.

Lav nedbør
På landsplan er der faldet 17 mm 
mod en normal for 1961-90 på 66 
mm. Det er den 4. tørreste juli der 
er målt. De tre tørreste juli var i 
1904, 1983 og 1994, alle med 15 mm.

Der kom mest på Bornholm med 
31 mm og mindst i Nordjylland med 
11 mm.

Juli 2017 var ret våd med 78 mm.
Kilde: www.dmi.dk 1.8.18
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Det var varmest i juli på Øerne, især i København.

Antallet af soltimer for hver dag i juli – i snit næsten 11 timer om dagen.

Skovbrande i Sverige
Tab på 900 mio. SEK pr. 23.7.
Sverige er også ramt af tørt og 
varmt vejr, og det har medført en 
række brande. Skogsstyrelsen la-
vede en opgørelse 23. juli som viste 
at der havde været brande i 25.000 
ha skov. 

Brandene havde skadet 2,6 mio. 
m3sk til en samlet værdi af 900 mio. 
SEK. En del af dette træ kan skoves 
og anvendes til tømmer eller ener-
gitræ. Derimod kan det ikke bruges 
til cellulosetræ på grund af indhold 
af sod.

De største skader findes i Gäv-
leborgs län, men også Jämtland og 
Dalarna er hårdt ramt. Det er midt 
i Sverige, et stykke nord for Stock-
holm.

Der kom en del regn i de nordlige 
dele sidst i juli, men der er ikke ud-

sigt til et omslag. I Sydsverige har 
vejret været som i Danmark og her 
stiger risikoen. De nævnte tal vil 
derfor utvivlsomt blive højere inden 
sommeren er forbi.

Der advares mod at køre i skoven 
med skovmaskiner forsynet med 
kæder eller bånd som kan frem-
kalde gnister. 

Man bør være forsigtig med at 
færdes i skoven og på skovveje. Det 
kan stadig brænde under jordover-
fladen i månedsvis, selv når der lig-
ger sne på jorden. Jorden kan være 
varm, så man skal bruge lædersko, 
ikke gummistøvler. 

Træer der er skadet af brand kan 
vælte uden varsel. Og der er risiko 
for erosion og sten- eller jordskred.

Kilde: Pressemeddelelse 23.7.18, 
www.skogsstyrelsen.se



 
Rekord i naturbrande
- i maj, juni og juli 
Sommeren 2018 har været rekordvarm og rekordtør. Det 
har medført et stort antal naturbrande, oplyser Bered-
skabsstyrelsen.

Perioden maj-juli har i år budt på 2091 1-1-2-udkald til 
naturbrande. Det er 3,5 gange så mange som gennemsnittet 
for samme periode over de seneste fem år på 592 brande.

I juli alene i år var der 1364 1-1-2-udkald til natur-
brande. Gennemsnittet for juli for de seneste fem år er 
226. Travlheden var størst den 27. juli 2018 med 136 na-
turbrande på landsplan.

Naturbrande defineres som brande i f.eks. marker, 
moser, grøfter eller private haver. Tallene stammer fra 
meldinger via 1-1-2 til alarmcentralerne, der registreres 
som naturbrande. 

DMI’s månedsprognose for august viser at der kan 
komme lokale byger, men naturen vil stadig være knas-
tør. Vandet fordamper eller siver lynhurtigt ned i jor-
den. Selvom der skulle komme større mængder vand vil 
der stadig være masser af tørt græs overalt.

Pr. 3. august er der afbrændingsforbud i alle landets 98 
kommuner, og man skal stadig være forsigtig. Forbuddet 
omfatter al brug af åben ild, se lokale regler på www.brs.dk.

Beredskabsstyrelsen opfordrer bl.a. til at overholde 
det lokale afbrændingsforbud, undlade at smide tændstik-
ker, cigaretter mv. i naturen, samt at undlade at parkere 
bilen i højt græs - katalysatoren kan antænde græsset.

Kilde: www.brs.dk 2.8.18
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Naturbrande i maj, juni og august 2018. Blå er snit af 
2012-2017, rød er 2018.

Største skovbrand
115.000 ha i Californien
Californien i det vestlige USA er ramt af den største 
skovbrand i historien. I starten af august udgjorde bran-
den 115.000 ha nord for San Francisco.

Branden har ramt kommunerne Mendocino, Lake og 
Colusa. Brandvæsnet regner med der går mindst en uge 
før den er under kontrol. Der er tørke i området med 
over 37 grader.

Det er egentlig to skovbrande som er startet uafhæn-
gigt af hinanden og nu er smeltet sammen. De to brande 
har ødelagt 75 boliger og 68 andre bygninger. Det er 
betydeligt mindre end den hidtil største brand, Thomas, 
som ramte 114.100 ha og ødelagde over 1000 boliger.

Kilde: www.landskogsbruk.se 7-8-18

Juli og juni 2018
Juni endte med en middel på 16,5 gr. Det er 2,2 gr. over 
normalen for 1961-90 på 14,3 gr. og også 2,2 gr. over gen-
nemsnit af 2006-2015. Det er den varmeste juni siden 
1992 og den 6. varmeste der er målt (sammen med 1947 
og 1953). Rekorden er fra 1889 med hele 18,2 gr. Sidste år 
var det kun 14,8 gr. Varmest var Nordsjælland med 17,4 
gr., mens Midt- og Vestjylland var koldest med 15,9 gr.

De daglige maksimumtemperaturer blev i snit 21,4 gr., 
og det er det 3. højeste der er målt (rekorden er 22,4 gr. fra 
1992). De daglige minimumtemperaturer blev 11,3 gr., og det 
er det 7. højeste der er målt (rekorden er 12,2 gr. fra 2003). 

Den højeste temperatur blev 29,8 gr. i Isenvad ved 
Herning d. 2.6, og det er det højeste siden 2007 hvor det 
blev 31,4 gr. Der var 6,1 sommerdøgn (= maksimum over 
25 gr.) – mod 0,4 i 2017. Den laveste temperatur blev 4,8 
gr. i Isenvad den 30.6.

Der faldt 24 mm på landsplan. Normalen for 1961-90 
er 55 mm, og middel for 2006-15 er 64 mm. Det er den 
tørreste juni siden 1996 hvor der faldt 23 mm, og det er 
den 13. tørreste der er målt. Bundrekorden er svær at 
slå, den er kun 1 mm i 1992.

Antallet af soltimer blev 291 mod en normal på 209 
timer. Det er den solrigeste juni siden 1992 (294 timer) 
og den 3. højeste der er målt. Rekorden er fra 1940 
med 303 timer.

Juli blev varm med en middel på 19,2 gr. Normalen for 
1961-90 er 15,6 gr., og middel af 2006-15 er 17,4 gr. Det er 
den 4. varmeste juli der er målt. Den laveste temperatur 
blev 3,4 gr. ved Horsens d. 4.7. Varmest var Nordsjælland 
med 20,2 gr., og Midtjylland var koldest med 18,3 gr.

Der faldt 17 mm på landsplan. Normalen for 1961-90 
er 66 mm, og middel af 2006-15 er 52 mm. Det er den 4. 
tørreste der er målt.

Antallet af soltimer blev 339 timer mod en normal på 
196. Det er det højeste der er målt. Se mere i noten på 
forrige side.

Kilde: www.dmi.dk

Periode Juli Juni Maj
Målt Normal Målt Normal Målt

Temperatur, gr.
Middel 19,2 15,6 16,5 14,3 15,0
Absolut minimum 33,1 2,9 4,8 0,0 -1,3
Absolut maximum 3,4 29,5 29,8 29,4 29,3
Antal frostdøgn 0 0,0 0 0 0

Nedbør, mm
Nordjylland 11 64 31 53 19
Midt- og Vestjylland 20 66 27 58 20
Østjylland 14 66 27 54 13
Syd- og Sønderjylland 29 72 29 62 17
Fyn 12 61 20 52 21
V-, S-Sjælland, Lol-Fal 13 62 11 49 20
Kbh., Nordsjælland 12 67 11 52 25
Bornholm 31 53 10 41 6
Landsgennemsnit 17 66 24 55 18

Vindstyrke, m/s 
Middel 3,9 5,3 4,3 5,1 3,6
Højeste vindstød 27,0 27,0 21,0

Antal graddage 10 43 39 84 7,7

Antal soltimer 339 196 291 209 363
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Forstplant er din uvildige plantemægler. Vi har rødderne solidt plantet i et værdifuldt  partnerskab med Naturplant. Et partnerskab, der giver 
vore kunder kort vej til specialiseret viden på alle områder af handel med planter i markedets højeste kvalitet, skovrejsning og natur- 
beplantninger og ikke mindst planter til produktion af juletræer og pyntegrønt. Vi er en effektiv spiller med en høj faglighed og det skarpeste 
overblik over plantemarkedet.
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Køb skovplanter:

 Quercus robur

Carpinus betulus

Crataegus laevigata

Euonymus europaeus

M
alus sylvestris 

Pinus sylvestris... 
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