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DSHwood
Ny formand
Torben Friis Lange er i august valgt 
som formand for træhandelsfirmaet 
DSHwood hvor han afløser Toke Foss.

Torben Friis Lange har siddet i 
bestyrelsen siden 2016 og er til dag-
lig koncerndirektør i AAK (tidligere 
Aarhus-Karlshamn):

”Jeg ser meget frem til at påtage 
mig opgaven med fortsat udvikling af 
selskabet siger Torben Friis Lange. 
DSHwood har store muligheder 
navnlig på markederne i Fjernøsten 
og er en virksomhed med helt 
unikke kompetencer inden for ind-
køb og afsætning af træprodukter 
globalt. 

Vi har gennem tilstedeværelse 
og troværdighed opnået en tillid på 
markederne,  som vi vil omsætte til 
gavn for hele værdikæden”.

 Toke Foss blev valgt ind i besty-
relsen i 2007 og har været formand 
siden 2015. Han udtræder nu af be-
styrelsen.

”Efter nogle udfordrende år er 
DSHwood tilbage på sporet, siger 
Toke Foss. Med Rasmus Grønborg 
Bak ved roret har vi gennemført en 
succesrig turn-around. Selskabet 
har netop afleveret et meget flot 
halvårsregnskab, og udsigterne for 
fremtiden ser positive ud. 

Dette er en god lejlighed til at 
give stafetten videre efter 11 spæn-
dende år i bestyrelsen. Jeg er meget 
glad for, at Torben vil påtage sig 
opgaven. DSHwood har en meget 

dygtig ledelse, højt kompetente 
medarbejdere og et stort poten-
tiale. Det er en utrolig spændende 
virksomhed med stor betydning for 
dansk skovbrug.”

DSHwood har i første halvår af 
2018 leveret et resultat før skat på 
7,7 mio. DKK, baseret på en uæn-
dret omsætning i forhold til samme 
periode sidste år. Markederne for 
træ er fortsat stærke for alle træ-
produkter og –kvaliteter. Med sin 
tilstedeværelse på mange markeder 
forventer selskabet en fortsat posi-
tiv udvikling.

Agromek
Afsnit om biogas
Agromek afholdes i Messecenter 
Herning 27.-30. november. Der ud-
stilles primært landbrugsmaskiner, 
men der er også udstillere med 
maskiner til landskab, park, skov-
brug, træfyring, vej mv. Der bliver 
et særligt afsnit om fyring med 
biomasse, især om biogas, med 20 
udstillere.

Midt i august var der tilmeldt 470 
udstillere, og det er samme niveau 
som for to år siden ved samme tid.
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Sommerens tørke 
har ramt 
skovene hårdt

Kombinationen af lave nedbørsmængder og høje som-
mertemperaturer i perioden maj til juli har været hård 
ved skovtræerne. Mange træer i nyplantede kulturer - 
både i skovrejsningsprojekter og i skovkulturer - er gået 
ud. Flere steder er kulturerne så hårdt ramt at de skal 
genplantes.

Vi skønner at mere end 5 millioner planter er døde. 

Omfanget af skader undersøges
Vi har opfordret skovejerne til at indsende observatio-
ner af tørkeskaderne. Vi har modtaget mange beskrivel-
ser og fotos af udgåede kulturer, tyndløvede, døende og 
døde træer samt observationer af skader på veddet på 
ældre træer.

Der er store variationer landet over, men både skove 
på lette og gode skovjorder er ramt af tørken.

Vi vil nu i samarbejde med skovforskerne på Københavns 
Universitet kortlægge og opgøre omfanget af skaderne. 
Københavns Universitet vil:
•  vurdere omfanget af tørkens konsekvenser for ny-

plantningerne
•  vurdere tørkens indflydelse på træernes tilvækst og 

de økonomiske konsekvenser 
•  beskrive tørkens indflydelse på vedkvaliteten og de 

økonomiske konsekvenser, samt
•  vurdere øvrige forhold,  bl.a. svampes og insekters 

øgede påvirkning af de svækkede træer.

Resultaterne af undersøgelsen af skaderne vil være klar 
i efteråret 2018. Vi er meget tilfredse med at både de 
umiddelbart konstaterbare skader samt de skader, der 
rækker ud i fremtiden, nu vil blive dokumenterede.

Konsekvenser mange år frem
Fagfolk er særligt bekymrede for at skader på de 

lidt ældre bevoksninger først vil kunne konstateres 
efter flere år. Det kan fx dreje sig om nedsat kvalitet 
af veddet i form af misfarvninger, indre stammerevner, 
insekters og svampes øgede påvirkning af de svæk-
kede træer. Det er skader som kan betyde, at veddet 
ikke kan anvendes og sælges til møbelfremstilling eller 
bygningstræ. 

De langsigtede virkninger kan let vise sig at have en 
større økonomisk betydning for skovene end de umid-

delbart synlige skader i de unge kulturer. Derfor kan 
vi endnu ikke opgøre det samlede økonomiske tab som 
følge af tørken.

Se på skovbrugets vilkår
Vi har gjort Miljø- og fødevareministeren og Skattemini-
steren opmærksom på at effekterne af tørken medfører 
et behov for at se på og tilpasse erhvervets rammevilkår. 

Der vil altid være en almindelig erhvervsrisiko ved 
skovdrift og dermed ekstraordinære omkostninger, som 
skovejerne selv må bære i en tørkesituation. Men lige-
som for ekstreme stormfald kan ekstrem tørke betyde 
varige ændringer i erhvervets forhold.

Vi er derfor glade for at Miljø- og Fødevareministeren 
har udvist forståelse for skovbrugets situation. Ministe-
ren har lovet at se på sagen når vi kan levere et samlet 
overblik over skaderne sammen med forslag til eventuelle 
politiske initiativer om ændrede rammevilkår.

Niels Reventlow / Jan Søndergaard

Se også en serie artikler om tørkeskader, vejret sommeren 
2018 og klimaet på de følgende sider. Red.

Skader på kulturtræer er meget synlige og kan medføre 
meromkostninger til anlæg og pleje. Men der kan senere 
vise sig skader på ældre træer som har større økonomisk 
betydning.
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Sommerens tørke har i før-
ste omgang ramt mange 
kulturer, især fra foråret 
2018. Mange kulturer skal 
efterbedres, og nogle må 
plantes om. 

Det er for tidligt at op-
gøre skaderne efter tørken. 
Planter som er i live nu kan 
gå ud i løbet af vinteren 
eller næste år, især hvis 
næste forår bliver tørt.

Kulturer 2018

Den mest tydelige virkning af tørken 
ses på kulturanlæg fra foråret 2018. 
Planterne er små, de har begrænsede 
ressourcer, og de har haft meget 
kort tid til at rodfæste sig.

De fleste skader ses på den lette 
jord med begrænset vandkapacitet, 
men der er også eksempler på skader 
på god skovjord. Nogle kulturer er 
gået helt ud med tabsprocenter på 
90-100 %, og så skal hele kulturen 

genplantes. Mange steder er der tab 
på 10-50% hvor man må overveje 
om man skal efterbedre.

Skaderne har ramt et bredt ud-
valg af træarter. Blandt de mest 
følsomme er nobilis og nordmanns-

Tørken og skovene
Skader i kulturer

Tema om tørkeskader
Danmark har i maj, juni og juli været ramt af en alvorlig tørke med meget 
lav nedbør og høj temperatur. Vi har ikke det fulde overblik nu, fordi der 
kan gå lang tid før tørkens virkninger slår igennem, især på store skovtræer.

I det følgende gives et indtryk af hvordan skovene er påvirket, bl.a. 
ud fra de meldinger som Dansk Skovforening har modtaget. Desuden be-
skrives sommerens vejr, hvordan klimaet i Danmark har udviklet sig i de 
seneste godt hundrede år, og hvordan det ventes at udvikle sig frem mod 
år 2100.

I næste nummer kommer en artikel om hvad man kan gøre i skov-
dyrkningen for at begrænse tørkeskader.

Red.

Selvsåning af grandis og rødgran i Midt-
jylland. Der er en del udgåede skud-
spidser. Plantetallet er rigeligt i denne 
kultur, så det betyder ikke noget. 

Douglasgran er en af de arter som har svært ved at klare en tørke få år efter 
plantning. Her i en kultur med rødgran og sitkagran. Sønder Omme Plantage.
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gran, men arter som douglas, gran-
dis og lærk har også haft det svært. 
Blandt løvtræerne ser der især ud 
til at være tab i bøg og i mindre 
grad eg.

Nogle fortæller at der er store tab 
i markkulturer som er udsatte fordi 
jorden er nøgen, og at skovkulturer 
står godt fordi der ligger blade og 
grenstumper på jorden. Andre siger 
at markkulturer har få skader fordi 

de er nemme at renholde, mens 
skovkulturer lider.

Visse steder er set massive an-
greb af snudebiller.

Det er ofte ikke muligt at gøre 
hele skaden op lige nu. Nogle plan-
ter står rustrøde, og så er der ingen 
tvivl. Mange andre kan stå med 
grønne kviste, men store dele af 
planten og især rødderne er skadet, 
og de vil gå ud i løbet af vinteren. 
Andre som har klaret sig lidt bedre 
kan gå ud hvis næste forår bliver tørt. 

Det kan være svært at vurdere 
planternes livskraft. Et godt middel 
er at ridse i barken og se om vækst-
laget er grønt.

Genplantning
Er der kun tale om et mindre antal 
spredte træer kan man efterbedre 
ved at plante ekstra træer manuelt. 
Er der tale om størstedelen af kultu-
ren er det måske bedst at begynde 
helt forfra, især ved markkulturer 
hvor det er billigere at bruge plante-
maskine. 

Det er en vanskelig beslutning, hvis 
der stadig er liv i mange af planterne. 
Man risikerer at skulle efterbedre 
flere gange hvis mange af de svage 
planter alligevel går ud næste år.

Det økonomiske tab kan være 
betydeligt hvis man skal begynde 
forfra, mens tabet er mindre hvis 
man kan klare sig med efterbedring. 
Uanset hvad har ukrudtet fået bedre 
fat så der kræves mere renholdelse 
de kommende år. 

Kultur af nobilis anlagt forår 2018 i 
Lilballe Skov ved Kolding. 95% er gået 
ud, uanset om der er ukrudt eller ej.

Dækrodsplanter med sitka og lærk 
plantet marts 2018. Planterne sprang 
ud og havde en god rodudvikling. 
Den var i live i juni, men da foto 
blev optaget 3.8.18 var 95% gået ud. 
Fabrikant Petersens Plantage, Sønder-
jylland.

Bevoksning af nobilis i Mørke på Djursland hvor der genplantes i huller i kulturen (og under planten anbringes en 
planteplade der holder ukrudtet væk). De unge planter står beskyttet og burde have gode vilkår, men nej. Stort set alle 
træer plantet i foråret 2018 er gået ud.



 

Ældre kulturer
De mest sårbare kulturer er fra 
2018. Kulturer fra 2017 og før er 
mindre udsatte. Sommeren 2017 var 
temmelig våd og ikke særlig varm, 
så planterne havde gode vilkår for 
at etablere sig forrige sommer.

Kulturer der er mere end 2-3 år 
gamle har haft tid til at rodfæste 
sig, og de vil næsten altid klare sig. 

Denne sommer har dog vist at træer 
med 5-15 år bag sig godt kan gå ud. 

Der er en del beretninger om at 
lærk der er plantet for 3-8 år siden 
på mager jord er gået ud. Der er to 
mulige forklaringer:
-   Toppen vokser for hurtigt i for-

hold til roden, og de er derfor 
sårbare når de udsættes for al-
vorlig stress.

-    Lærk vokser gennem hele som-
meren i modsætning til gran  
og fyr der primært vokser i 
april-juni på basis af knopper 
der er ansat året før. Lærk ram-
mes derfor af en tørke midt på  
sommeren.

Sønder Omme Plantage, på mager 
sandjord i Vestjylland, rummer så-
ledes en del kulturer hvor lærk er 
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Kultur af sitka og skovfyr med lærk som hjælpetræ, plantet i 2011 i Sønder Omme Plantage på let jord. Mange lærk er 
gået helt ud, nogle har grønne nål på den nederste meter, og enkelte har stadig en del grønne nåle. Foto 15.8.18.

Granerne under lærkene står stadig grønne. Årets skud er omkring halvdelen 
af normal længde, og nålene er kortere end året før, men de synes at klare 
sig fint. Sønder Omme Plantage.
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hjælpetræ for rødgran, sitkagran, 
douglasgran, grandis og cypres.

Lærkene er nu 3-5 meter høje og 
er gået ud over en kant. Granerne 
er noget lavere, og topskuddet er 
kortere end forventet, men ellers er 
de sunde. 

Der bliver under alle omstæn-
digheder et tab, for tanken var at 
skove lærkene om nogle år til flis. 
Samtidig skulle lærkene give læ og 
skygge til de andre træarter. En del 
af lærkene har grønne nåle på den 
nederste meter, men det kan godt 
være de sidste krampetrækninger 
inden træet går ud. 

En anden overraskelse er at ældre 
nobilis også kan have det svært. 
Salten Langsø Skovadministration 
har således et eksempel på en be-
voksning på 16 år som er gået helt 
ud. Mange andre steder i Midt- og 
Vestjylland er der eksempler på no-
bilis plantet for 5-10 år siden på let 
jord hvor træerne er gået ud, eller 
de er stærkt skadet.

sf

Fotos: 
Lilballe Skov: Niels Kartoft. 
Plantage i Mørke på Djursland: Lars 

Bødker. 
Sønder Omme Plantage: Søren Fod-

gaard, dronefoto dog af Bjarke 
Helms. 

Nobilis fra Hjerl Hede Plantage: 
Anders Elmholdt, Skovdyrkerne 
Vestjylland.

Midtjylland: Niels Peter Dalsgaard 
Jensen, Salten Langsø Skovadmi-
nistration.

Fabrikant Petersens Plantage: Martin 
Bösselmann, HedeDanmark.

Bæksgård Plantage og Brande: S. 
Fodgaard. 
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 I landskabet og langs veje ser man 
mange eksempler på træer og buske 
der er præget af tørken. Det kan 
være gule blade, afsvedne bladrande 
og grupper af udgåede træer. Bøg 
er – ikke overraskende – en af de 
hårdest ramte træarter. Her en stribe 
bøg og andre løvtræer nord for 
Brande. Foto 21.8.18.

Nobilis fra 2012 i Bæksgård Plantage nord for Brande viser alle trin – lige 
fra helt udgåede træer, over delvist udgåede træer til afsvedne skudspidser. 
Spørgsmålet er om de let skadede træer klarer sig, eller om de er på vej til at 
gå ud. Foto 15.8.18.

Nobiliskultur hvor større grupper er gået ud. Etableret på gammel plantagejord 
i 2013 med barrodsplanter efter stødrydning og reolpløjning. Kulturen var in-
takt i foråret 2018, men det skønnes nu at 75% går ud. Carl Moltkes Plantage, 
Hjelm Hede ved Skive.



 

Indtil nu er der ikke set 
større skader på ældre 
træer. Men erfaring fra tid-
ligere episoder viser at der 
kan gå flere år før skader 
bliver synlige i ældre træer. 

Skaderne kan vise sig 
ved stagnation eller døds-
fald, så træerne må skoves 
for tidligt. Der kan komme 
misfarvning af veddet som 
nedsætter værdien. 

Der er risiko for angreb af 
typograf og micans i nåletræ.

Skader på kulturer viser sig relativt 
hurtigt og er af begrænset omfang. 
Det er straks vanskeligere med 

skader på ældre bevoksninger. Fra 
tidligere tørkeår er der erfaring for 
at træerne svækkes langsomt, og 
der kan gå 3-5 år før man har det 
fulde overblik.

Umiddelbare skader
Det mest umiddelbare tab er en 
nedgang i tilvækst på måske en 
tredjedel, måske halvdelen af det 
normale. 

Mange træer reagerer ved tid-
lige efterårsfarver og tab af nåle og 
blade. Det er en naturlig reaktion, 
og det kan være tegn på at træet 
er svækket og også vil have lavere 
tilvækst næste år.

Det er svært at måle tilvækst-
tab lige nu. Men når der skoves 
til vinter kan man prøve at måle 
årringsbredden, eller man kan 
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Skader i ældre bevoksninger

Sitkabevoksning på Lundbygård. Der er skader i flere sitkabevoksninger på 30-40 år på let eller lav jord.

Skovvej med tidligt løvfald af bøge-
blade 8.8.18. Lilballe Skov ved Kolding.
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måle længden af topskuddet på de 
øverste grene i forhold til de fore-
gående år. 

Svækkelse og dødsfald
Svækkede træer vil være mere udsat 
for stormfald. De vil også være mere 
sårbare hvis der bliver tørt næste 
forår og sommer. 

De svækkede træer vil ofte blive 
skovet for at redde værdierne. Det 
medfører et tab af fremtidige ind-
tægter fordi produktionen stopper 
før det økonomisk optimale tids-
punkt.

Hvis man tvinges til at hugge 
randtræer vil flere træer blive udsat 
for sol og udtørring, og så fortsætter 
problemerne næste år blandt de 
resterende træer. 

Der er også skader som er svære at 
se. Varmen i de øverste jordlag har 
måske dræbt dele af rodsystemet, 
især finrødderne som er afgørende 
for optagelse af vand og næringsstof-
fer. Træet kan godt holde sig i live 
med de dybere rødder, men det vil 
være svækket i flere år frem og vil 
være mere udsat for stormfald og an-
greb af insekter og svampe.

Sommertørke vil ofte blive efter-
fulgt af øget frøsætning året efter. 
Det er en naturlig reaktion for et 
træ at sørge for afkom når det er 
stresset. Men frøsætningen er en 
belastning for træet, og det kan 
medføre lavere tilvækst året efter.

Den mest betydende skadevolder 
er typografen hvis larver opformeres 
i svækkede nåletræer som kan blive 

dræbt. Hvis bestanden af biller er 
stor nok kan selv sunde træer blive 
dræbt. En note side 341 giver en ak-
tuel vurdering. 

Skader på veddet
Vandmangel kan fremkalde skader 
i veddet som vil forringe værdien. 
Sidst i 90’erne så man omfattende 
misfarvning i bøg i form af plet-
ter – ”fregner” – spredt over hele 
splinten. De var især hyppige på 
fladgrundet jord når våde vintre 
efterfølges af tørre somre. 

Fra 1970’erne huskes slimflod på 
bøg. Der kom sorte pletter uden på 
barken fordi der sivede væske ud 
som blev sortfarvet af svampe, og 
veddet under barken blev misfarvet. 
Træer med symptomer som disse 
bør skoves for at redde værdierne.

Der har tidligere været beretninger 
om tørkerevner i ældre nåletræ, og 
det er også set i år. Det er langs-
gående revner der opstår fordi de 

yderste dele af stammen tørrer hur-
tigere ud end det indre.

Det kan være svært at se skaden, 
fordi revnen vil lukke sig når træet 
optager vand igen. Revnen gør at 
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Fotos og beretninger
Der er risiko for at skaderne ud-
vikler sig i de kommende måne-
der. Redaktionen modtager meget 
gerne beskrivelser og fotos af 
skader på kulturer og bevoksnin-
ger. Send materialet til sf@skovfor-
eningen.dk 

Hvis det ønskes kan vi undlade 
at oplyse sted og fotograf, men kun 
nævne fx ”plantage nær Herning”.

Skovfyr fra 1955 underplantet med bøg i 2012. Store partier af bøgene er 
pludselig gået ud, især i lidt lavere partier. Sønder Omme Plantage 15.8.18.

Kraftig tørkerevne i ung lærk ved 
Lemvig.

Tørkerevner i rødgran i Falslev skoven 
ved Mariager. Revnen er tydelig lige 
nu, men er ved at lukke sig efter der er 
kommet regn i august. Skaden er kun 
set i rødgran, ikke i grandis, douglas, 
omorika eller nordmannsgran.
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stammen er uegnet til tømmer, men 
man risikerer at det først opdages 
på savværket.

Relativt godt udgangspunkt
Denne tørke kom på en relativt gun-
stig baggrund. Der var en våd og 
kølig sommer i 2017, og alle træer 
havde god tilvækst. Vinteren var 
ligeledes våd, forårets nedbør var 
normal, så træerne var i god form 
da tørken satte ind i starten af maj. 

Træer er store organismer med 
en betydelig inerti. Der kan gå 
måneder eller år før der er synlige 
symptomer. Til gengæld kan der også 
gå lang tid før de er kommet sig. 

Hvis en tørke i 2018 efterfølges af 
et tørt forår eller sommer i 2019 kan 
træerne blive yderligere svækket.

De tørre år i 1974-76 gav svækkel-
ser som kunne ses mere end fem år 
efter, i starten af 1980’erne. Køben-
havns Universitet kender eksempler 
på rødgraner som gik ud under 
tørkeårene 1990-92, men der er tegn 
på at de havde udvist følsomhed for 
mangel på vand allerede i de varme 
somre i 1975-76. 
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I 1990’erne var ”røde rødgraner” al-
mindeligt udbredt især på den lette 
jord. Årsagen er aldrig blevet fuldt 
afklaret, men tørke har givet været 
en af de væsentlige faktorer. Her en 
bevoksning ved Ebeltoft 1990.

Bøg med tidlige efterårsfarver og løvfald. Bøgene går ud i pletter hvor de står 
på svær, lidt fugtig jord. Bøgen klarer sig bedre på lidt mildere jord med stor 
roddybde. Lilballe Skov ved Kolding 8.8.18

Et almindeligt billede fra sommeren 1995, især på grundvandsnær lerjord. Der 
var udbredt bladtab i overstandere og rande samt i træer ned til 10-12 meters 
højde. Foto fra Bregentved 30.8.95.
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Alt dette gør at hvis træer er 
alvorligt svækket i år kan det tage 
lang tid før vi ser symptomer og 
dermed får det fulde overblik over 
skaderne.

sf

Fotos
Lemvig: Anders Elmholdt, Skovdyr-

kerne Vestjylland.
Bregentved 1995: Søren Fodgaard
Lundbygård: Thomas Johansen.
Falslev skoven: Reiner Merke.
Lilballe Skov: Niels Karstoft.
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Se mere på www.brdrhojrup.dk
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Forskernes vurdering
Københavns Universitet vil undersøge omfanget af skaderne i år og give:
- Et overslag over omfanget af tørkens konsekvenser for nyplantningerne.
-  Et overslag over tørkens indflydelse på træernes tilvækst og de økono-

miske konsekvenser.
-  En beskrivelse af tørkens indflydelse på vedkvaliteten og de økonomiske 

konsekvenser. 
-  En oversigt over øvrige forhold, herunder bl.a. svampe og insekters på-

virkning af træerne.
Resultaterne af universitetets undersøgelser vil tidligst foreligge i efter-
året 2018, men visse skader kan først konstateres de kommende år. Det 
drejer sig om svækkelse og dødsfald af ældre træer samt nedsat kvalitet 
af veddet i form af misfarvning, stammerevner m.m.

Lyng og revling står under fyr og gran og går ud i store pletter. Sønder Omme Plantage.
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Fem måneder i træk har 
temperaturen været i snit 2,9 
grader højere end normalen.

Maj, juni og juli havde en 
nedbør på 35% af normalen.

Antallet af soltimer har 
i fem måneder været 40% 
over normalen.

Maj-juli 2018 er det tør-
reste i 99 år.

Vejret i sommerens løb
Sommeren 2018 blev usædvanlig 
vejrmæssigt. Der blev slået klima-
rekorder for middeltemperatur og 
antal soltimer i maj, men der kom 
ikke rekorder i juni og juli. 

Det usædvanlige var især at det 
var varmt og tørt i tre måneder i 
træk, fra starten af maj til lidt ind i 
august. Stort set den periode hvor 
planterne vokser mest.

Figur 1 - 3 viser målinger af tre 
nøglefaktorer på landsplan i de tre 
tørkemåneder maj, juni og juli. 
Desuden indgår målinger i april 
som viser udgangspunktet da tørken 
satte ind. Der indgår også målinger 
fra august som viser i hvilket om-
fang tørkens skader er blevet genop-
rettet i den sidste del af planternes 
vækstsæson.

Temperatur
Figur 1 viser at temperaturen i hele 
perioden har været over normalen, 
så planterne har været stresset hele 
sommeren. I de fem måneder har 
temperaturen i snit været 2,9 grader 
over normalen.

Figuren viser landstal, og der har 
været regionale forskelle, typisk en 
forskel på 2 grader mellem den var-
meste og den køligste region. I maj 
var det varmest i Jylland og koldest 
mod sydøst. I juni og juli blev det 
lige modsat, højest i Nordsjælland 
og lavest i Midt- og Vestjylland. 

Nedbør
Figur 2 viser at nedbøren i maj-juli 
var i alt 110 mm under normalen, og 
der faldt kun 35% af hvad der plejer. 
En hel del faldt i form af lokale sky-
brud og kraftige byger. 

April var lidt over normalen, og 
uge 18, den første uge i maj, faldt 22 
mm. Dermed havde planterne lidt at 
stå imod med da tørken satte ind. 

Derefter fulgte tre måneders 
tørke som først blev afbrudt i uge 
32 (den 2. uge i august) med 35 mm. 
Det blev til ialt 100 mm i august, men 
da det stadig er varmt er jorden 
fortsat tør mange steder.

Der var store regionale forskelle. 
I maj faldt noget på Øerne og mest 
i Nordsjælland med 25 mm, mens 
Bornholm lå i bund med 6 mm. 
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Tørke og skovene
Vejret i sommeren 2018
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Figur 1. Middeltemperatur på landsplan april-august.

Figur 2. Middelnedbør på landsplan april-august.
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I juni kom der noget i Jylland og 
mindre på Øerne, højest i Nordjyl-
land med 31 mm, mens Bornholm 
måtte nøjes med 10 mm. Det vendte 
i juli hvor Bornholm fik 31 mm og 
Syd- og Sønderjylland 29 mm, mens 
Nordjylland lå i bund med 11 mm.

Soltimer
Figur 3 viser antallet af soltimer 
som i alle måneder har været over 
normalen. Når solen skinner er 
temperaturen på bladenes over-
flade og jordoverfladen højere end 
lufttemperaturen, og det forøger 
fordampningen.

Tørreste maj-juli i 99 år
DMI har siden 2005 beregnet et 
tørkeindeks der viser mængden af 
vand i det jordmagasin som plan-
terne har til rådighed. Indekset be-
regnes som nedbør minus fordamp-
ning minus nedsivning. Indekset går 
fra 0 (helt fyldt) til 10 (helt tomt).

Denne sommer har indekset 
ligget på 9-10 fra ca. 3. juni til 10. 
august. Det er det højeste niveau 
siden 2005 hvor DMI begyndte at 
beregne tørkeindekset. 

For at komme længere tilbage i 
tiden har DMI lavet en simpel model 
ud fra målinger af soltimer der hænger 
snævert sammen med fordampningen.

Den viser at tremåneders perioden 
maj-juli i år har indeks 9,4. Det er 
med stor sandsynlighed det tørreste 
siden 1920 hvor målinger af soltimer 
startede. De næste på listen er 1992 
og 2008, begge med indeks 8,2.

Det næste spørgsmål er, om det 
høje tørkeniveau i år skyldes æn-
dret klima. 

- Klimascenarier peger på, at der 
vil komme mere nedbør om somme-
ren i Nordskandinavien og mindre i 
Sydeuropa, siger DMI’s forsknings-
chef Ulrik Korsholm. Danmark er på 
grænsen mellem de to områder, og 
derfor forventer vi ikke de store for-
andringer i sommernedbøren. 

- Til gengæld vil nedbøren være 
kraftigere, når den falder, og vi kan 
forvente længere perioder uden 
regn. Så den tørre sommer skyldes 
ikke klimaforandringer alene, men 
klimaforandringer er med til at for-
stærke tørken.

 sf
Kilder: Danmarks Meteorologiske 

Institut. www.dmi.dk > Vejr > Arki-
ver samt nyhed 6.9.18 

Fotos: Henning Bilberg, HedeDanmark 
og Niels Peter Dalsgård Jensen, 
Salten Langsø Skovadministration.
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Efter regnen kom i august har træerne sat nye skud, her gran i Vestjylland og 
bøg i Midtjylland. Det giver risiko for nye skader hvis skuddene ikke når at 
afmodne inden frosten sætter ind i oktober-november.
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Figur 3. Antal soltimer på landsplan april-august.

2018 har det højeste tørkeindeks for perioden maj-juli siden 1920.
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Klimaet er blevet varmere 
siden 1873, og især de se-
neste tredive år. 

Nedbøren er også steget.
Hyppigheden af storme ser 

ikke ud til at være steget.

I løbet af sommeren har der været 
skrevet en del i medierne om at det 
varme og tørre vejr i 2018 var tegn 
på en klimaændring. Men det er en 
misforståelse, for der er forskel på 
vejr og klima.

Vejret et enkelt år kan ikke sige 
noget om klimaet. Men vejret over 
en længere årrække er udtryk for 
klimaet. Meteorologerne regner med 
at et gennemsnit af vejret over en 
periode på 30 år giver et rimeligt sik-
kert udtryk for hvordan klimaet er.

Alle oplysninger i artiklen er ba-
seret på målinger fra DMI.

Temperatur
Figur 1 viser middeltemperaturen 
siden 1873 hvor landsdækkende 
målinger startede. Søjlerne viser om 
årets middeltemperatur har været 
over eller under gennemsnit af 30-
års perioden 1981-2010. 

Det fremgår at som årene er 
gået er der stadigt færre år hvor 
temperaturen er under stregen og 
stadigt flere over – især siden 1985. 
Generelt er årets middeltemperatur 
i Danmark steget med ca. 1,5 grader 
siden 1873.

Nedbør
Figur 2 viser årets nedbør på lands-
plan siden 1874 hvor landsdækkende 
målinger startede. Søjlerne viser om 
årets nedbør har været over eller 
under gennemsnittet af 30-års perio-
den 1981-2010.

Det fremgår at det er blevet mere 
vådt siden 1874. Især siden 1980 

er der stadigt flere år som bringer 
mere nedbør end gennemsnit af 
perioden 1981-2010 med 746 mm.

Siden 1874 er den årlige nedbør 
på landsplan steget med omkring 
100 mm eller med omkring 15%. Det 

kan opveje den skadelige virkning 
af højere temperatur. Men det for-
udsætter at regnen falder i samme 
periode som varmen – og det har jo 
ikke været tilfældet i år.
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Tørke og skovene
Udvikling i klimaet i 140 år

Den årlige middeltemperatur i Danmark for hvert år i perioden 1873-2017. Søj-
lerne viser afvigelsen i forhold til perioden 1981-2010. 

Den årlige middelnedbør i Danmark for hvert år i perioden 1874-2017. Søjlerne 
viser afvigelsen i forhold til perioden 1981-2010. 
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Soltimer
Figur 3 viser antallet af soltimer 
siden 1920 hvor landsdækkende 
målinger startede. Søjlerne viser om 
antallet af soltimer det enkelte år 
har været under eller over middel af 
perioden 1981-2010.

Siden 1980 har der været en sti-
gende tendens, og fra 2000 og frem 
har stort set alle år været mere sol-
rige end 1981-2010. Set over en lang 
årrække er der dog ikke en klar ten-
dens i retning af mere solrigt klima.

Antallet af soltimer har betydning 
for planterne. Når solen skinner 
på bladene og på jordoverfladen 
er temperaturen betydeligt højere 
end lufttemperaturen. Derfor er for-
dampningen højere i solskin end i 
overskyet vejr.

Storme
Når vi snakker om udvikling i klima 
har skovbruget også stor interesse 
i antallet af storme. For fuldstændig-
hedens skyld omtales episoder med 
storme her – selvom det ikke har no-
gen direkte forbindelse med tørken.

Storme med middelvind over 24,5 
m/s er hyppigst i vinterhalvåret og 
ved de danske kyster, og de optræder 
i gennemsnit hvert 2. til 3. år. Den 
danske stormliste 1891-2017 nævner 
52 storme. Det er dog kun en lille 
andel af disse storme som laver 
mærkbar skade i skovene.

Undersøgelser af trykmålinger 
viser, at der ikke er en generel æn-

dring i vindklimaet siden midten af 
1800-tallet og frem til i dag, men der 
er variationer i perioden. 

Der er lavet en undersøgelse af 
ændringer i vindstyrken i den nord-
vestlige del af Europa. Data går helt 
tilbage til 1830’erne for nogle af 
stationerne, og op til 2006. 

Disse undersøgelser er suppleret 
med en optælling af danske orkaner 
og orkanagtige storme og viser at i 
starten og i slutningen af 1900-tallet 
var der et mere blæsende klima.

I perioden fra 1930 til først i 
1960’erne, samt det første årti i det 
nye årtusinde har det været relativt 

mindre blæsende. Tre orkan/orkan-
agtige storme, to i november/decem-
ber 2013 og en i november 2015, har 
her på det sidste ændret billedet. 
Men der kan ikke udledes en klar 
tendens i hyppigheden af storme.

Denne artikel er baseret på en over-
sigt fra DMI (www.dmi.dk > Klima 
> Klimaet frem til i dag, skrevet af 
John Cappelen. Herfra er der link til 
flere oplysninger.

Foto: S. Fodgaard fra Sønder Omme 
Plantage.
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Antallet af danske orkaner og orkanagtige storme i 5 års grupper siden 1891. 

Det årlige antal soltimer i Danmark for hvert år i perioden 1920-2017. Søjlerne 
viser afvigelsen i forhold til perioden 1981-2010. 

I de seneste 30 år er klimaet blevet 
varmere i Danmark og med risiko 
for at et skovbillede som dette bliver 
mere almindeligt.
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Temperaturen kan ventes 
at stige frem mod 2100, lidt 
mere sommer og efterår 
end vinter og forår.

Nedbøren vil også stige 
frem mod 2100, men mest 
vinter og forår. Måske falder 
nedbøren lidt om sommeren.

Antallet af ekstreme 
hændelser, fx hedebølger 
og skybrud, vil stige.

Denne sommer har været et ubehage-
ligt bekendtskab for mange. Spørgs-
målet er om det er en enkeltstående 
hændelse, eller om vi kan vente flere 
tørre og varme somre i fremtiden.

DMI har lavet skøn for udviklingen 
i Danmarks klima på baggrund af 
de internationale klimarapporter der 
udkom i 2013. Denne artikel bringer 
et uddrag fra DMI’s hjemmeside (se 
flere detaljer på www.dmi.dk > Klima 
> Fremtidens klima, forfattet af Martin 
Olesen). Her er der også link til en 
letlæst rapport: ”Fremtidige klima-
forandringer i Danmark”.

Uddybende omtale ses på  
www.dmi.dk > Lær om > Klima.

Emnet har været behandlet udførligt 
i Skoven 11/14.

Artiklen gengiver skøn fra DMI over 
fremtidens klima i Danmark. Be-
regninger tager udgangspunkt i to 
scenarier for udslip af drivhusgas-
ser i fremtiden. Et højt (RCP8.5) og 
et lavt (RCP2.6).

Fremtidens temperatur 
Den årlige middeltemperatur i 
Danmark er steget cirka 1,5˚C siden 
1870. Temperaturen forventes at 
stige 1,2 grader i løbet af dette år-

hundrede for det lave scenarie og 
3,7 grader for det høje scenarie. 

Temperaturen vil stige en smule 
mere om sommer og efterår end vin-
ter og forår for det kraftige RCP8.5-
scenarie. Se tabel 1 og figur 1.

Fremtidens nedbør 
Den gennemsnitlige årlige nedbør 
i Danmark er på 150 år steget om-
kring 100 mm. Den årlige nedbør 
vil stige med 1,6% for det milde sce-
narie og 6.9 % for det høje scenarie 
i 2081-2100 i forhold til perioden 
1986-2005. 

Beregningerne viser at Danmark 
i fremtiden kommer til at ligge på 
grænsen mellem to zoner, hvor 
mængden af sommernedbør i det 
nordlige Skandinavien generelt sti-
ger, mens den falder i det centrale, 
østlige og sydlige Europa. Frem 
mod slutningen af det 21. århund-
rede er der generelt en tendens til 
mere nedbør i de nordligste dele af 
Europa, herunder i Danmark. 

Ændringerne i nedbør frem mod 
2100 fordeler sig forskelligt på de 
fire årstider. Den største stigning i 
nedbør ses om vinteren, hvor den 
forventede stigning allerede viser 
sig og vil fortsætte frem mod år 2100. 
Omvendt forventes en reduktion i 
sommernedbøren. 

Det fremgår af både tabel 2 og 
figur 2 (skraveret), at spændet i 
modelresultaterne generelt er rela-
tivt stort for nedbøren - særligt om 
sommeren. Resultatet er altså for-
bundet med en del usikkerhed.

Fremtidens ekstreme vejr i 
Danmark
Den globale opvarmning medfører 
både ændringer i hyppighed, inten-
sitet og varighed af ekstreme vejr-
begivenheder.  

Danmark får flere og længereva-
rende hedebølger, især på regionalt 
plan. Vi får ændrede nedbørsmønstre 
med somre præget af længere tørre 
perioder og flere kraftige nedbørs-
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Tørke og skovene
Fremtidens klima

Temp. [C°] RCP2.6 RCP8.5

Årlig 1,2 (±0,5) 3,7 (±1,0)

Vinter 1,2 (±0,7) 3,7 (±0,9)

Forår 1,2 (±0,5) 3,2 (±0,8)

Sommer 1,2 (±0,8) 4,0 (±1,5)

Efterår 1,3 (±0,6) 4,0 (±1,1)

Nedbør [%] RCP2.6 RCP8.5

Årlig 1,5 (±4,6) 6,9 (±6,1)

Vinter 3,1 (±7,9) 18,0 (±12,0)

Forår 3,7 (±11,1) 10,7 (±12,6)

Sommer -0,5 (±9,6) -16,6 (±21,0)

Efterår 0,8 (±7,2) 10,2 (±10,9)

Tabel 1. Temperaturændringer for 
Danmark i forhold til perioden 1986-
2005, udtrykt i grader. Tallene er 
angivet for hvert af de to scenarier 
RCP2.6 og RCP8.5. Tallene i parentes 
angiver usikkerheden (+/- standardaf-
vigelsen) på middelværdien for samt-
lige 23 modelkørsler. Kilde: CMIP5.

Tabel 2. Nedbørsændringer for Dan-
mark angivet i procent i forhold 
til perioden 1986-2005. Tallene er 
angivet for hvert af de to scenarier 
RCP2.6 og RCP8.5. Tallene i parentes 
angiver usikkerheden (+/- standardaf-
vigelsen) på middelværdien for samt-
lige 23 modelkørsler. Kilde: CMIP5
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Figur 2. Nedbørsændringer i Danmark for de fire årstider. Observationer fra 1874 til 2005 er angivet med sort kurve. 
Modelsimuleringer for perioden 2005-2100 for RCP2.6-scenariet og RCP8.5-scenariet er angivet med henholdsvis blå og 
rød kurve som ændringer i forhold til perioden 1986-2005. De skraverede områder angiver +/- 1 standardafvigelse for 
RCP-simuleringerne. Kilde: Observationsdata: DMI; Modelsimuleringer: CMIP5.

Figur 1. Temperaturændringer i Danmark for de fire årstider. Observationer fra 1874 til 2005 er angivet med sort kurve. 
Modelsimuleringer for perioden 2005-2100 for RCP2.6-scenariet og RCP8.5-scenariet er angivet med henholdsvis blå og 
rød kurve som ændringer i forhold til perioden 1986-2005. De skraverede områder angiver +/- 1 standardafvigelse for 
RCP-simuleringerne. Kilde: Observationsdata: DMI; Modelsimuleringer: CMIP5.
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hændelser, og vintrene vil generelt 
være præget af øget nedbør. Antal-
let af frostdøgn vil falde markant, 
mens vækstsæsonen bliver længere. 

Vi kan forvente flere kraftige 
nedbørshændelser om sommeren 
i Danmark på trods af, at somrene 
sandsynligvis bliver mere tørre over 
store dele af det europæiske konti-
nent. Endvidere kan vi forvente, at 
de kraftigste nedbørshændelser bli-
ver endnu kraftigere, og at det er de 
mest ekstreme hændelser, som øges 
mest således at både hyppighed og 
intensitet øges. 

Tallene i tabel 3 er behæftet med 
stor usikkerhed, men illustrerer de 
generelle konklusioner: De største 
ændringer forekommer for de vold-
somste og sjældneste begivenheder, 
og ændringerne bliver større, som de 
menneskeskabte klimaforandringer 
vokser.

De mest iøjnefaldende ændringer 
i tabellen ses for parametre, der er 
defineret i forhold til overskridelser 
af bestemte grænseværdier, såsom 
antal frostdøgn og nedbørshændel-
ser over 20 mm. 

Danmarks geografiske placering, 
hvor temperaturen i gennemsnit er 
under 0 grader i en enkelt måned om 
året, gør antallet af frostdøgn til en 
meget følsom parameter over for en 
generel opvarmning. Dette afspejles 
yderligere i en kraftig reduktion i an-
tallet af frysepunktspassager, hvilket 
er relevant for fx vejsaltning, og i det 
gennemsnitlige snedække om vin-
teren, som også reduceres kraftigt 
mod slutningen af århundredet.

Temperaturen i Danmark stiger 
både sommer og vinter, og i den 
forbindelse vil vi opleve betydelige 
ændringer i forekomsten af hede-
bølger. Grænseværdien på 28 ºC 
overskrides sjældent i det nuvæ-
rende klima, men den forventede 
opvarmning på 4 ºC i slutningen af 
dette århundrede for det kraftige 
RCP8.5-scenarie vil øge antallet af 
overskridelser drastisk. 

Beregningerne viser middelværdier 
i et område på 25 x 25 km. For eks-
trem nedbør vil en sådan beregning 
give lavere værdier end man kan 
observere på den enkelte lokalitet, 
idet der er store lokale variationer 
i mængden af nedbør under et sky-
brud inden for bare få kilometers 
afstand.
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PRAKTISK UDSTYR 
I PROFESSIONEL 

KVALITET
Felco - Löwe - ARS - 
Silky - Wolf Garten

SKOVNINGSSæT: 
Overall + støvler + hjelmsæt

Naturligvis godkendt 
til motorsavsbrug
Priser pr. sæt fra 

kr. 995,- + moms

www.dansk-skovkontor.dk
post@dansk-skovkontor.dk

TEL. 57 83 01 10

PRAKTISK UDSTYR 
I PROFESSIONEL 

KVALITET

Felco - Löwe - ARS - 
Silky - Wolf Garten

Weedstick: 
mod tidsler og mælkebøtter

Aktuelt: 
Gyllebo Blodmel mod råvildtbid

Dansk Skovkontor A/S

www.dansk-skovkontor.dk
post@dansk-skovkontor.dk

TEL. 57 83 01 10

Nordforest fiberpels 
med dobbeltslynge
Fiberpels tofarvet . . . . . . .941,25 kr.
Ensfarvet grøn . . . . . . . . . .671,25 kr.
Ensfarvet orange. . . . . . . .671,25 kr.
Grøn vest . . . . . . . . . . . . . . . .731,25 kr.
Hubertus strik fleece . . 1037,00 kr.
Alle priser er incl. moms

Original

Pyntegrøntsaks 
Wolf RS22 haves på lager
 

God pris ved kasser á 10 stk.

www.dansk-skovkontor.dk
post@dansk-skovkontor.dk

Tlf. 57 83 01 10

Klimaparameter 1990 2050 2100

Frostdøgn [døgn/år] 85 (±8) 61 (±7) 29 (±5,3)

Vækstsæson [døgn/år] 230 (±11) 270 (±12) 300 (±11)

Varme sommernætter [døgn/år] 8 (±4) 13 (±4) 44 (±13)

Nedbørshændelser > 10 mm [døgn/år] 19 (±2) 22 (±2) 26 (±3)

Nedbørshændelser > 20 mm [døgn/år] 2 (±0,3) 3 (±0,5) 5 (±0,7)

Årets største døgnsum [mm] 70 (±8) 75 (±8) 81 (±10)

Årets største 5-døgnsum [mm] 94 (±6) 100 (±5) 108 (±7)

Middelintensitet af nedbør [mm/døgn] 5,0 (±0,2) 5,2 (±0,2) 5,6 (±0,2)

Hedebølgedage [døgn/år] 1,5 (±0,6) 2,8 (±1,0) 5,0 (±2,6)

Længste hedebølge [døgn] 3,2 (±0,7) 4,2 (±0,9) 5,6 (±1,9)

Varmebølgedage [døgn/år] 5,8 (±1,4) 8,7 (±2,2) 13,9 (±4,7)

Længste varmebølge [døgn] 6,9 (±1,1) 8,2 (±1,4) 10,1 (±3,3)

Frostdøgn: døgnets minimumtemperatur kommer under 0°C.
Sommernætter: Temperaturen om natten er over 20°C.
Hedebølge: gennemsnittet af dagens højeste temperatur er over 28°C tre dage i træk.
Varmebølge: gennemsnittet af dagens højeste temperatur er over 25°C tre dage i træk.

Tabel 3. Klimaparametre for Danmark for 1990, 2050 og 2100. Alle tal er fra 
modelkørsler med opløsning 25 x 25 km, og derfor vil de beregnede ekstrem-
værdier generelt være mindre end observerede ekstremer, der normalt vil 
bygge på punktmålinger. Til fremskrivningerne er benyttet A1B-scenariet. 



 

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.

Er det forskel på 
alkylatbenzin og
alkylatbenzin?

*Vi gennemførte en kontrolleret motortest i 148 timer, med en motortype der kræver olieblanding. Der sammenlignede vi et andet
alkylatbenzin  med 2% olie, med Aspen 2-takts alkylatbenzin med 2% olie. 150 timers serviceinterval er foreskrevet for denne motor.as

p
en
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Aspen har gennemgået en fantastisk 

rejse. I 1988 skabte vi et forædlet 

brændstof, som ikke bare var bedre 

for skovarbejdernes helbred, men også 

for motorsavene. Det renere og mere 

effektive brændstof gav motorerne en 

bedre ydelse og driftssikkerhed med 

mindre reparationsbehov. 

Nu har vi desuden foretaget en 

motortest, hvor vi har sammenlignet

en konkurrents alkylatbenzin med 

2 % olie og Aspen 2 alkylatbenzin.* 

Resultatet ser du ovenfor, og det taler 

faktisk for sig selv. Vi bruger ganske 

enkelt en anden opskrift end de andre. 

Vi har også udviklet en helt ny 

miljøtilpasset og unik vegetabilsk 

savkædeolie, som fungerer fremragende 

ned til -32 oC. Desuden lugter den 

næsten ikke. Prøv den selv! 

Dette er således endnu et produkt, 

der gør en forskel for dig, din maskine 

og miljøet. Et løfte, vi aldrig svigter.

Anden alkylatbenzin 
med 2% olie

Aspen 2 
alkylatbenzin

Nyhed!



 

Der blev vist flere nyheder, 
bl.a. boremaskine til jule-
træer, solidt regntøj, for-
bedringer af en flishugger 
og flydende gødning som 
ikke svider planterne.

Den 16. august var det igen tid til 
Langesømessen. Der var godt be-
søg, og ifølge arrangørerne var der 

over 130 stande.
Næste år er det planen at udvide 

messen med et skovspor. Mange af 
udstillerne har maskiner og udstyr 
til såvel juletræer som skovbrug, og 
mange af de besøgende beskæftiger 
sig med begge områder. Besøgstallet 
til den seneste Skov & Teknik i maj 
var meget lavt, og derfor er det na-
turligt at slå de to messer sammen 
til fælles gavn.

Her ses et foto fra messens cen-
trum med et par store bøgetræer 
som trods tørken ser ud til at være 
i fin form med tæt, grøn beløvning. 
I toppen er der flere udgåede grene, 
men de er af ældre dato.
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Nyt fra 
Langesømessen
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DRIFTSTEKNIK

Mindre svidning fra 
gødning
BJ Agro har i en årrække leveret fly-
dende gødning til landbrugsafgrøder, 
men vil nu også levere til juletræer. 
Flex basis er en startgødning som 
udbringes i eller på jorden, mens 

Flex Foliar er en bladgødning.
Næringsstofferne er bundet til 

kompleks-forbindelser der frigiver 
gødningen langsomt i takt med plan-
ternes behov, så man undgår lange 
skud. Det betyder mindre risiko for 
svidning, mindre udvaskning og 

fordampning af næringstofferne og 
bedre udnyttelse af især kvælstof 
der optages som ammonium.

Gødningerne kan omfatte N, P og 
K samt mikronæringsstoffer og leve-
res i mange varianter efter behov.

sf

Boremaskine til juletræer
HD2412 viste en maskine beregnet 
til montering af træer på fod med 
henblik på udstilling og til brug for 
kunder. Træerne skal være under 
150 mm i bunden.

Træets bund anbringes i tragten. 
En vandret stang anbringes under 
den øverste grenkrans så man sik-
rer at træet står lodret (foto 1). 

Herefter træder man på en fod-
pedal, boret kommer op af tragten 
og borer et hul midt i stammen 
(Foto 2). Bagest på maskinen ses 
træfoden sammen med en skål til 
vand og en plasticdorn der passer i 
hullet i stammen.

Træfoden består af to stykker 
træ med et hul i midten. Over foden 
anbringes dornen, som holdes fast 
med en møtrik under foden. Det 
hele strammes med en batterima-
skine, og træet kan placeres på 
dornen (foto 3). 

Boremaskinen er den dyre del af 
systemet, den koster 7.900 kr. Træfod, 
dorn og skål koster tilsammen ca. 
60 kr. pr. stk.

Pillefyr i større udgave
Hargassner Nano pillekedel passer 
til en privatbolig. Den har i flere år 
kunnet fås med ydelser fra 6 til 15 
kW, men der er nu lavet en større 
udgave, så den kan fås op til 33 kW.

Billedet viser fyret med åben 
låge, hvor der er monteret en foto-
stat som viser hvad kedlen indehol-
der, med flistank og indmadning til 
højre og brændkammer til venstre. 
Fyret er egnet til 6 mm piller. Fyret 
koster fra 61.000 (6 kW) til 81.000 
(33 kW).

Fyret suppleres med en akku-
mulatortank med fx 1000 liter, så 
fyret kun skal køre med mellemrum. 
Flisen kommer fra en stor lagertank 
der kan fås i forskellige størrelser, 
den største kan rumme op til 1 års 
forbrug.

Pasning er meget enkel. Asken 
skal tømmes ud 1 gang i kvartalet, 
rensning skal foretages 1 gang om 
året, og flislageret kan som nævnt 
rumme op til 1 års forbrug. 



 

340 SKOVEN 9 2018

DRIFTSTEKNIK

Halvpalle
HD2412 viste en ny variant af deres 
palle som er beregnet til at gå helt 
ud til slutkunden, men i halv stør-
relse. Denne halvpalle er især egnet 
til supermarkeder som kan køre den 
direkte ind i butikken. 

Træerne bliver som regel ikke 
pakket ud, så pallen bør kunne tøm-
mes i løbet af nogle dage. Træerne 
har ikke godt af at ligge tæt pakket i 
en varm butik.

Forbedring af flishugger
TP400 PTO K er en traktormonteret 
flishugger der blev præsenteret 
sidste år. Erfaringerne siden da har 
givet anledning til ikke mindre end 
35 forbedringer og tilpasninger. For-
målet med ændringerne har generelt 
været at gøre huggeren stærkere og 
mere brugervenlig. 

Eksempelvis er tuden forstær-
ket, flere steder bruges stærkere 
stål, opbygning af støttebjælken er 
ændret, svinghjulet er nyt, der er 
lettere adgang til smøring, der er 
bedre ventilation til remmen, og 
der er udvendig smørenippe til ho-
vedlejet. Der er ny type rotorskive 
med bedre interti og styrke og ny 
kvinstilling. 

Den leverer flis i størrelsen 27-40 
mm og håndterer stammer op til 40 
cm diameter. Præstationen opgives 
til op mod 400 m3/time.

Prisen ligger i omegnen af 
450.000 kr., afhængigt af kundens 
ønsker.

Lettere montering af 
netpakke 
HD2412 viste en ny emballage til Va-
cunet som er lidt lettere at anvende. 
Når nettet er monteret på tragten 
river man en perforering (markeret 
som en lynlås) op i den ene ende, 
drejer hele pakken en halv omgang 

og river resten af perforeringen op. 
Man trækker i et startmærke, og 
nettet er klar til brug. 

Denne form for perforering gør 
det lidt lettere at montere nettet 
korrekt. Den bliver efterhånden ind-
ført på alle typer fra Vacunet. 

Kile til træklatrere
Når man laver beskæring i kronen 
er der risiko for at savsporet i en 
gren lukker sig. Der er ofte ikke mu-
lighed for at banke en kile i, men så 
kan man bruge denne skruekile fra 
Dansk Skovkontor til 590 kr. Det er 
samme princip som i en skruekløver 
til montering på en traktor som kan 
bruges til at kløve brænde.

Solidt regntøj
Dansk Skovkontor har fået ekstra 
kraftigt regntøj som kan holde en 
hel sæson igennem. Der er påsyet et 
ekstra lag vandtæt stof på knæene, 
som er åben for neden så man kan 
anbringe en knæpude.

Regntøjet fra Lyngsøe Microflex 
er ikke åndbart, så man skal have 
en vandsugende beklædning inden 
under. Det kan være en svedtrans-
porterende undertrøje kombineret 
med en fiberpels der transporterer 
fugtigheden ud til enden af fibrene, 
så det er lige til at ryste vandet af i 
en pause.
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Barkbiller i Sydsverige
Værste i ti år
I Sydsverige ser man nu angreb af 
barkbiller som ifølge Skogsstyrelsen 
er det værste i ti år, siden orkanen 
Gudrun. Årsagen er den varme og 
tørre sommer som har givet opti-
male betingelser for billerne til at 
blive opformeret og skabe to gene-
rationer i år. 

Det er især det sydøstlige Sverige 
som er ramt med bl.a. Blekinge, 

Kalmar og Östra Kronoberg. Der er 
grupper på tyve træer eller mere 
samme sted som er angrebet. Men 
der er efterhånden spredte angreb 
mange steder. 

Symptomerne er at barken falder 
af og nålene bliver rødbrune. Men 
der er ikke biller i disse træer mere. 
De har nu lagt æg i træer med grøn 
krone som så kan forventes at gå ud 
næste forår.

1,5 mio. m3

Skovejerforeningen Södra skønner 
at 750.000 m3 er skadet af typogra-
fer på medlemmernes ejendomme. 
Og da Södra passer halvdelen af 
Götaland skønnes det at i alt 1,5 
mio. m3 kan være skadet.

Skaderne er mest udbredte mod 
øst hvor klimaet er tørt, mens det 
er meget begrænset mod vest hvor 
nedbøren er høj.

Få angreb i Danmark
Der er risiko for større angreb i 
Sverige fordi der i forvejen var en 
relativt stor bestand af biller i de 
svenske skove. 

- Situationen er anderledes i 
Danmark, siger Hans Peter Ravn fra 
Københavns Universitet, fordi ud-
gangspopulationen af typograf før 
2018 var lav. 

- Ikke desto mindre forekom der 
selv i 2017 – forbavsende nok – an-
greb på stående rødgran. I nogle til-
fælde drejede det sig dog om træer 
på vandlidende grund. 

- Træernes modstandsevne var i 
top ved forårsflyvningen 2018, men 
sommerens tørke har givet typo-
graferne gode udviklingsvilkår og 
svækket træerne. Og sommerangreb 
på udsatte, stående træer har fore-
kommet. 

- Risikoniveauet næste forår vil 
jeg nødig spå om på nuværende 
tidspunkt. Det afhænger af tempe-
ratur- og fugtighedsforhold fra nu af 
og frem til flyvningen næste forår. 

- Andre biller vil vi dog givetvis 
komme til at høre mere om i 2019 
på grund af tørken og varmen i 
2018. Jættebarkbillen, Dendroctonus 
micans, må antages at have eks-
panderet. Der er også andre arter 
– fx Cinare-bladlusarterne på Abies 
(stammelus), som har ekspanderet i 
varmen. 

- Det er meget usikkert at spå om 
skadedyr-situationen i 2019. Det er 
udfaldet af et samspil mellem værts-
træernes tilstand, de insekter, der 
går på dem og de forhold – rovdyr 
og parasitoider – der regulerer de 
skadelige insekter. Det vil muligvis 
være lettere at forklare efter næste 
sæson.

sf

Kilder: 

www.skogsstyrelsen.se 27.8.18 
www.sodra.se 3.9.18, 
Hans Peter Ravn ved Københavns Univer-

sitet 3.9.18. 
Arkivfotos fra Klosterheden 2014, S. 

Fodgaard.

Angreb af barkbiller i Sydsverige. I 
de mørke områder er der skadet op 
mod 1 m3/ha i gennemsnit.

Typografen optræder typisk i bevoks-
ningskanter hvor træerne er svækket 
efter stormfald og tørke. (Arkivfoto).

Uden på barken ses mange små hul-
ler som de voksne biller har gnavet 
for at komme ud og sværme.

Under barken ses larvernes gang-
systemer.



 

Alle større danske træindu-
strier – bortset fra én – kører 
nu med overskud. 

Skoven har i det forløbne år omtalt 
regnskaberne for de største danske 
træindustrier. I denne artikel samles 
nøgletal fra det seneste regnskab – 
nogle følger kalenderår, mens andre 
har forskudt regnskabsår.

Løvtræværker
Tabel 1 viser at de større løvtræ-
savværker kører gennemgående 
godt. Alle har haft overskud de 
seneste to regnskabsår. 

I en årrække har Junckers Indu-
strier haft betydelige underskud. 
De sidste tre regnskaber viser over-
skud, og der opnås nu en god for-
rentning af egenkapitalen.

Nåletræsavværker
Der findes kun tre større nåle-
træsavværker, og de klarer sig rime-
ligt. DTE har i en årrække haft pæne 
overskud, Norlund har efter en år-
række med meget store underskud 
vendt rundt til et mindre overskud. 
Der er stadig en negativ egenkapital, 
men fortsat drift er finansieret.
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Positiv udvikling
i dansk træindustri

Regnskaber for større løvtræsavværker, mio. kr. I parentes resultat for foregående regnskabsår.

Junckers
Industrier

Hvalsø
Savværk

P.A. 
Savværk*

Davinde 
Savværk

Herskind 
Savværk

Danish 
Hardwood

Bruttofortjeneste 1) 417 14,0 17,3 5,6 21,5 9,7

Resultat 2) 22,3 (25,3) 2,0 (2,0) 2,2 (1,6) 2,0 (1,0) 5,1 (6,4) 1,3 (2,6)

Aktiver 414 31,0 35,2 20,9 28,9 31,9

Egenkapital 167 10,9 9,6 12,8 21,1 26,1

Soliditet 3) 40 35 27 61 73 82

EK forrentning 4) 13 18 23 16 24 5

Regnskabsår 1.1.17-31.12.17 1.7.16-30.6.17 1.5.16-30.4.17 1.5.16-30.4.17 1.5.16-30.4.17 1.10.16-30.9.17

Se Skoven 4/18 1/18 11/17 11/17 11/17 9/18

1) Bruttofortjeneste eller nettoomsætning     2) Årets resultat efter skat     3) Egenkapital / Aktiver     4) Årets resultat / Egenkapital
* P.A. Savværk skærer også en del nåletræ.

Regnskaber for større nåletræsavværker, mio. kr. I parentes resultat for foregående regnskabsår.

DTE Norlund Rold Skov 
Savværk

Novopan 
(Kronospan)

Troldtekt

Bruttofortjeneste 1) 645 26,0 22,6 509 125

Resultat 2) 25,4 (28,6) 5,2 (-1,6) -6,2 (-3,8) 27,0 (23,3) 34,0 (26,7)

Aktiver 566 58,5 85,2 270 251

Egenkapital 186 -23,4 29,7 132 150

Soliditet 3) 33 - 35 49 60

EK forrentning 4) 14 - - 20 25

Regnskabsår 1.1.17-31.12.17 1.1.17-31.12.17 1.10.16-30.9.17 1.10.16-30.9.17 1.1.17-31.12.17

Se Skoven 8/18 5/18 3/18 4/18 6-7/18

1) Bruttofortjeneste, nettoomsætning eller revenue    2) Årets resultat efter skat    3) Egenkapital / Aktiver    4) Årets resultat / Egenkapital



 

Rold Skov Savværk har også i en 
årrække haft betydelige underskud. 
Det er det eneste værk som har 
haft underskud i det seneste regn-
skabsår. Ledelsen udtrykker dog 
forventning om en ”væsentlig for-
bedring” af resultatet for 2017/18. 

Tabel 2 viser for fuldstændig-
hedens skyld også to andre større 
nåletræindustrier, Novopan som 
laver spånplader, og Troldtekt som 
laver træbetonplader. De er begge 
kendetegnet ved stabil drift med 
pæne overskud.

De gode resultater gør det muligt 
for industrien at investere i udvik-
ling og forbedringer. Disse tiltag er 
med til at sikre fortsat fremgang 
– og forhåbentlig bliver det også 
muligt at give lidt højere priser for 
råtræet?

sf
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Hjortevildtoversigten
Bestand måske uændret
Den nyeste opgørelse over det store 
hjortevildt viser et mindre antal 
kronvildt end året før. 

Tilbagegangen ligger dog helt 
overvejende i Sydjylland hvor den 
lokale hjortevildtgruppe føler det er 
vanskeligt at skaffe sikre tal. Der var 
i Sydjylland sidste år en delbestand 
betegnet ”I øvrigt” med 1.200 dyr, 
og der opgives ikke tal for denne 
”bestand” i 2018.

Bestanden af dåvildt er i opgørel-
sen betydeligt større end året før. 
Næsten hele fremgangen ligger dog 
på Fyn, og det menes at bestanden 
tidligere er blevet undervurderet. 

Delbestand Midtfyn inkl. Ravnholt 
er således gået frem fra 800 til 2000, 
Nordfyn inkl. Æbelø er øget fra 650 
til 1200, og Middelfart inkl. Wedells-
borg er øget fra 580 til 1500.

Opgørelsen er baseret på skøn 
fra de lokale hjortevildtgrupper. 
Der bruges ikke samme metoder i 
de forskellige grupper, og åbenbart 
også forskellige metoder fra år til år. 

Tallene er derfor behæftet med 
stor usikkerhed. Indtil mere sikre tal 
foreligger må det antages at bestan-
dene af både kronvildt og dåvildt 
har været nogenlunde stabile fra 
2017 til 2018. 

Kilde: Jæger 9/2018

Kronvildt Dåvildt

2017 2018 2017 2018

Nordjylland 4.225 4.235 3.530 3.462

Himmerland 1.420 1.390 740 795

Vestjylland 4.850 4.625 3.075 3.235

Midtjylland 4.400 4.500 1.080 1.200

Djursland 2.870 2.895 1.320 1.330

Sydjylland 6.035 5.140 755 820

Sønderjylland 2.185 2.200 1.740 1.855

Fyn - - 8.310 12.415

Syd- og Vestsjælland 1.200 1.320 5.450 4.750

Nordsjælland 500 650 1.720 1.770

Lolland-Falster - - 1.750 1.815

Bornholm - - 225 300

Forårsbestand i alt 27.685 26.955 29.695 33.747

Troldtekt fordobler sin kapacitet, og fabrikken bliver gennemautomatiseret.

De større danske løvtræsavværker 
kører med overskud, mens ét af de 
større nåletræsavværker har under-
skud.



 

Mourier Petersens Plantage 
ved Ringkøbing har væ-
ret hårdt plaget af bid og 
skrælning fra kronvildt. De 
direkte skader udgør 1000 
kr/ha/år.

En ny plan har bragt 
skaderne under kontrol. 

En del af plantagen er ud-
lagt som forstyrrelsesfrit om-
råde, antallet af store jagter 
begrænses til tre om året, 
vildtagre lægges ikke ud til 
veje og bruges ikke til jagt, 
og der vinterfodres ikke. 

- Her plantede jeg grandis sidste 
forår. Der er ikke sat hegn op, men 
der er ingen bid af hjortevildt. Lige 
ved siden af er der en lidt højere 
kultur af sitka og lærk, og de er hel-
ler ikke skadet.

Vi kører så omkring 400 m sydpå 
i samme plantage. I en 10 år gammel 

kultur ser vi et helt andet billede.
- Lærkene skulle være hjælpe-

træer, men topskuddene bliver bidt 
hvert år, så de er ikke mere end 1 
meter. Rødgranerne bides fra alle 
sider og ligner sukkertopgraner. 
Selv sitkagranerne bides hårdt – 
enkelte kommer igennem, men de 
bliver grovgrenede og må nok sko-
ves i første tynding.

Hvad er det der sker her? Hvor-
dan kan der være to så forskellige 
kulturer inden for samme plantage?

Vildtbestand eksploderet
Vi er i Mourier Petersens Plantage, 
13 km øst for Ringkøbing. Den ligger 
på en bakkeø med en god jordbund 
efter vestjyske forhold, og nedbøren 
er høj. Det højeste punkt er i 64 
moh., så den er udsat for vind, men 
der er mulighed for en værdifuld 
tømmerproduktion. 

Forhindringen er først og frem-
mest kronvildt. Men nu har man 
fundet en løsning der ser ud til at 
fungere.

- Der har været kronvildt i mange 
år i plantagen, og de gav tidligere 
ikke større problemer, fortæller 
skovfoged Jan Furer Madsen fra 
HedeDanmark. Men omkring 2010 
eksploderede bestanden, og det er 
gået hårdt ud over træerne. 

- Dyrene begyndte at bide alle kul-
turer. Efterhånden blev alle træarter 
ramt, selv sitkagran som burde være 
vildtsikker med de spidse nåle. 

- De ældre træer blev skrællet, 
og i mange bevoksninger rammes 
samtlige træer. De nederste 3 meter 
må som regel sælges til energitræ. 
Nogle træer bliver skadet så meget 
at de simpelthen knækker i et par 
meters højde.

- Vores naboer rammes også. En 
landmand syd for plantagen rejste 
hegn ind mod plantagen for at holde 
dyrene væk. Han går selv på jagt 
og kunne godt acceptere skader for 
10-20.000 kr hvis han så kunne ned-
lægge et dyr. Men skaderne kom ef-
terhånden op på ½ mio. kr om året, 
og det blev for meget.
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Vildtskader under kontrol

Foto 1. Powerkultur med dækrodsplanter fra foråret 2015 med 4 rækker lærk 
og 8 rækker sitkagran på et stormfaldsareal. Den ligger i den nordlige del 
hvor der drives jagt og er ikke skadet.

Foto 2. Grandis plantet i forår 2017 i 
god vækst trods tørken (foto 2.7.18), 
og kulturen er ikke hegnet. Den ligger 
i den nordlige del og er ikke skadet. 



 

- Efter der var rejst et hegn på 
et stykke trak dyrene ud på andre 
marker, og her rejste landmændene 
også hegn. I dag er stort set hele 
plantagen indhegnet, og dermed er 
der blevet større pres på træerne.

Skader på 1000 kr/ha/år
- En studerende lavede en hoved-
opgave hos os og kom frem til at 
de direkte skader på kulturer og 
stående træer løb op i 1.000 kr/ha/
år. Heri er ikke indregnet tabet ved 
ændret træartsvalg, kortere omdrift, 
øget risiko for stormfald mv. 

- Tabet kan ikke opvejes af ind-
tægter fra jagtleje. Hvis der ikke var 
kronvildt ville vi få mindre i leje, 
men der kunne jo stadig nedlægges 
meget andet vildt.

- Plantagen ejes af et aktieselskab, 
og bestyrelsen kunne godt se at 
situationen var uholdbar. Drifts-
formålet er ”størst muligt overskud 
uden at plantagens værdi forringes”, 
og det holdt jo ikke længere.

- For tre år siden kontaktede vi 
Mads Flinterup fra Danmarks Jæger-
forbund. Sammen med ham lavede 
vi et ”virkemiddelkatalog” som nu 
har været i kraft i to jagtsæsoner.

Forstyrrelsesfri skov
Mourier Petersens Plantage er på 
405 ha. En tredjedel af plantagen 
mod vest er grusgrav, juletræer mv. 
og uden interesse for vildtet.

Resten er afsat til regulær ved-
produktion. Disse omkring 250 ha 
har form som et rektangel i øst-vest 
retning, således at skovkanten mod 
nord ligger langs med hovedvejen 
Ringkøbing-Herning. 

Den nordlige del består over-
vejende af rødgran. Her skal der 
være bredere træartsvalg, det vil 
sige der skal fremover dyrkes rød-
gran og mere sårbare træarter, helst 
uden hegn. Der er fri jagt på råvildt 
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Foto 3. Kultur af rødgran og sit-
kagran med lærk som hjælpetræ, 
plantet i 2008. Kulturen står i den 
sydlige del hvor dyrene ikke forstyr-
res, 20 m fra grænsen mellem de to 
dele af plantagen. 
Rødgran (række 1) er stærkt bidt og 
de fleste er omkring 1 m høje. 
Sitka (række 2) bides også, men 
nogle er sluppet igennem og har form 
som et timeglas. 
De fleste lærk (række 3) er omkring 
1 m høje, og på dette træ er samtlige 
nye skud i toppen bidt.



 

og kronvildt i hele jagtsæsonen og 
dermed meget forstyrrelse.

Den sydlige del er udlagt til for-
styrrelsesfrit område. Den består 
overvejende af sitka, og målet er at 
sitka kan dyrkes uden hegn. Der må 
ikke drives bukkejagt, så hinderne 
får fred i foråret når de har kalve. 
Der må heller ikke drives jagt på rå-
vildt og kronvildt om efteråret (bort-
set fra enkelte jagter, se senere).

Inde i plantagen findes flere skov-
veje i øst-vest retning, parallelt med 
hovedvejen. De to dele af plantagen 
er derfor ganske enkelt adskilt af en 
skovvej.

- Vi satte programmet i værk for 
2½ år siden, så dyrene har været 
igennem to jagtsæsoner med det 
forstyrrelsesfri område. De fandt 
meget hurtigt ud af at plantagen 
blev brugt på en ny måde og indret-
tede deres adfærd efter det. Det vir-
ker altså at udlægge et område uden 
jagt, selvom det kun er på 100 ha.

- Vi skal samtidig holde bestan-
den på en størrelse så sitka kan 
undgå kraftig bidning i den sydlige 
del. Vi regner med at deres fødevalg 
bliver meget bredere når de ikke bli-
ver forstyrret og har tid til at finde 
den bedste føde..

- Vi kan godt lave skovning i den 
sydlige del, for det vil kun omfatte 
et lille område hver gang. Vi kan 
også køre på vejene, og skovgæ-

sterne kan gå her. Dyrene finder 
hurtigt ud af at vi holder os på 
vejen. De kan så trække lidt væk og 
bliver ikke forstyrret yderligere.
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Foto 4. Rødgran og sitkagran plantet i 2006 i den sydlige del hvor dyrene ikke forstyrres. Begge arter er stærkt bidt. En-
kelte sitka er sluppet igennem, men de bliver meget grovgrenede og vil nok falde væk i første tynding. Der står enkelte 
tuer af blåtop, som også bides, og det er tegn på et stort vildttryk.

Foto 5. Rødgran fra 1983 og for få år siden en drømmebevoksning. I dag er 
samtlige træer skrællet. Disse to træer er knækket på det sted hvor skrælnin-
gen er kraftigst. Træerne står 20 m fra bevoksningsgrænsen mod nord som er 
blottet efter stormfald.
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Få store jagter
- Jagtlejerne kom tidligere meget 
oftere i skoven, og der blev holdt 
9 jagter om året. De skød ikke ret 
meget på hver jagt, for der var et 
socialt formål med at mødes til en 
jagt. Men det gjorde at der meget tit 
var uro, og dyrene blev stressede.

- Derfor besluttede vi at der kun 
holdes tre store jagter i sæsonen. 
Det foregår over hele skoven, så der 
er uro overalt og dyrene oplever 
ikke nogen forskel mellem den nord-
lige og sydlige del. Skydetårne i hele 
skoven er besat. Jægerne skal så 
skyde mere de få gange de er der.

- For mange jægere er det mest 
attraktivt at nedlægge hjorte. Halv-
delen af udbyttet var hjorte, og når 
der kun blev nedlagt få hinder og 
kalve kunne bestanden vokse kraftigt.

- Vi skal have en bestand i balance, 
og derfor er der nu krav om nedlægge 
mange flere hinder og kalve. Mange 
af jægerne holdt sig tilbage med at 
skyde til hinder og kalve i håbet om 
at få en hjort. Derfor besluttede vi at 
på den første af de tre store jagter 
må der ikke nedlægges hjorte, men 
kun hinder og kalve. 

- Det blev til 29 hhv. 33 dyr på 
den første jagt i de to første sæso-
ner. De to næste jagter kunne man 
godt nedlægge hjorte. I sidste sæ-
son blev der nedlagt 48 dyr, heraf 
5 hjorte, i hele skoven. Der blev 
nedlagt 1 dyr i den nordlige del og 
resten faldt i den sydlige del, så det 
er tydeligt hvor de holder til. 

- Det samlede udbytte på de tre 
jagter blev det samme som før. Men 
det er opnået gennem meget færre 
jagter og dermed meget mindre for-
styrrelse.

Ingen vinterfodring
- Den tredje ændring er at vi er 
stoppet med vinterfodring. Det be-
tyder bare at vi trækker mange dyr 
ind til plantagen og får dem til at 
blive her på et ret lille område. 

- Erfaringer fra Tyskland viser 
at i en skov er der mere skrælning 
inden for 1 km fra en foderplads. 
Og området med vedproduktion i 
Mourier Petersens Plantage er om-
kring 2 x 1 km, så hele plantagen vil 
være påvirket af blot én foderplads 
i midten. 

- Efter vi stoppede med vinter-
fording har vi heller ikke ret meget 
vinterskrælning.

Skjulte vildtagre
- Vi har en del vildtagre, og det vil 
fortsætte med at have. Mange af 
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Foto 6. Rødgran og sitkagran plantet 2011 i den sydlige del hvor dyrene ikke 
forstyrres. Øverst uden hegn, nederst med hegn opsat i 2013. 

Foto 7. Rødgran og sitkagran med lærk som hjælpetræ, plantet i 2007 og heg-
net i 2013. Kulturen står i den sydlige del hvor dyrene ikke forstyrres. Den har 
været stærkt bidt, men efter fem års beskyttelse er træerne i god vækst. Rød-
granen er stadig noget bagefter og har en del tveger. 
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dem ligger traditionelt ud til vejene, 
og her vil dyrene blive forstyrret 
med mellemrum. Det betyder at de 
står inde i skoven i dagtimerne og 
så trækker ud på vildtageren om 
natten.

- Vi er nu ved at anlægge vildtagre 
som ikke kan ses fra vejen. Det virker, 
for dyrene står her om dagen.

- Der står tit et skydetårn i kan-
ten af en vildtager, for det er nemt 
at afgive skud på et åbent stykke. 
Det betyder selvfølgelig at dyrene 
går først ud på vildtageren når det er 
mørkt, og derfor må der ikke drives 
jagt på vildtagrene (bortset fra de 
tre store jagter).

Debat med jagtlejerne
- Hvordan blev alle disse ændringer 
modtaget af jagtlejerne?

- Jægerne har i lang tid sagt at 
de vil gerne være med til at forvalte 
vildtet, men de kan ikke gøre det 
alene. Derfor var de glade for at 
skovejeren nu tager forvaltningen 
alvorligt. 

- Når det er sagt så var de ikke 
udpræget positive, de syntes det 
var noget drastisk med alle disse 
krav. Men det blev ved snakken, og 
derfor valgte vi at skære igennem 
og stille ufravigelige krav på flere 
punkter.

- Landmændene i området har 
været meget tilfredse med det nye 
initiativ og er glade for at vi tager 
ansvar. 

- Jægerne har været kede af at 
der bliver færre jagter og dermed 
færre muligheder for at mødes. 
De føler at jagten bliver mere til 
arbejdsjagter, men de kan godt se 
ideen med at afholde tre store jagter. 

- Jægerne kan se at dyrene står i 
den sydlige del og har spurgt om de 
ikke måtte nedlægge bare en enkelt 
hjort dernede. Men det har vi afvist, 
for så forsvinder ideen med den ny 
opdeling.

- Vi håber at andre plantager i 
området vil lave lignende modeller. 
Kronvildt vandrer over store områder, 
så det bedste er hvis bestanden for-
valtes på samme måde over større 
områder. 

- Det er bl.a. sket omlægninger 
i Hoverdal Plantage 10 km nord 
for os. De har en stor bestand, og 
mange af vores dyr kommer derfra.

- Vi prøver nu i HedeDanmark 
at indføre modellen i andre af de 
plantager vi forvalter, bl.a. Birkebæk 
Plantage syd for Herning.

sf

Mourier Petersens Plantage
Plantagen er 405 ha inklusive Lambæk 
Plantage i det sydvestlige hjørne. 
Plantagen er ejet af Plantningsselskabet 
Steen Blicher A/S som også ejer Gedhus 
Plantage ved Karup og tre skove i 
Frankrig, i alt 1.784 ha. Selskabet 
ledes af en bestyrelse med 5 personer 
og direktør Allan Bechsgaard.

76% af aktiekapitalen ejes af He-
deselskabet, mens 24% er primært 
lokale investorer. De danske plantager 
forvaltes af HedeDanmark, mens de 
franske forvaltes i samarbejde med en 
lokal skovfoged.

Selskabet gav i 2017 et årsresultat 
på 2,0 mio. kr mod 1,8 mio. kr året før. 
Selskabet havde i 2017 en indtægt fra 
jagtleje på 865.000 kr.

Der var ultimo 2017 aktiver for 
112 mio. kr og en egenkapital på 88 
mio. kr., idet biologiske anlægsaktiver 
optages til dagsværdi mod tidligere 
kostpris. Der er i driften af selskabets 
skove, fokus på en optimering af det 
løbende afkast fra driften, under hen-
synstagen til at skovenes langsigtede 
værdi bevares. 

Der er i de seneste mange år ikke 
blevet udbetalt udbytte. Selskabets 
overskud anvendes i stedet til investe-
ring i ny skov. Der er løbende investeret 
i ny skov i både Danmark og Frankrig.

Der findes en række vandboringer i 
skoven. Derfor drives alle arealer uden 
for juletræarealerne uden pesticider.

Kilder: Årsrapport 2017 (www.cvr.dk), 
Jan Furer Madsen, Allan Bechsgaard.
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Foto 8. Vildtager i den sydlige del hvor dyrene har fred, idet den er anlagt 30 
m fra skovvejen. Foto nederst tv. viser hvordan vildtageren opfattes set fra ve-
jen. Foto nederst th. viser et skydetårn i kanten af vildtageren – det bruges nu 
kun ved de tre store jagter.



 

Den tyske messe viste bl.a. 
en ny mekanisk fældekile, 
robotmaskiner til udslæb-
ning, bukser der kan klare 
vildsvinebid og bukser til 
kvinder.

Den store tyske skovmesse Inter-
forst blev afviklet i München i juli. 
Der var 453 udstillere og 50.000 
besøgende, 1.000 mere end for 4 
år siden. Dermed er Interforst lidt 
mindre end Elmia Wood som sidste 
år havde 555 udstillere og 50.300 
besøgende.

Interforst henvender sig til skov-
bruget i Centraleuropa med mange 
skove i bjergområder og er knapt så 
interessant for nordisk skovbrug. I 
det følgende omtales nogle af nyhe-
derne på basis af presseinformation 
fra arrangørerne.

sf
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Nyt fra Interforst

Skovmaskine laver brænde
En udkørselsmaskine eller kombi-
maskine kan bruges til mere end at 
transportere råtræ. På vogndelen 
monteres en kløvemaskine (Keiler) 
som gør det muligt at oparbejde 
store mængder brænde på kort tid; 
maskinen er patenteret. 

Maskinen kræver kun én mand, 
og risikoen for uheld er minimal når 
føreren sidder i en kabine frem for 
som normalt at stå ved maskinen. 
Længden af brændestykkerne kan 
styres fra kabinen og kan variere 
mellem 20 og 100 cm. Maskinen kan 
oparbejde stammer på op til 13 
meter og en diameter op til 70 cm.

Mere effektivt flisfyr
Hargassner laver et stort udvalg af 
kedler til træfyring. Neo-HV er en 
ny model med bedre styring af for-
brændingen og lavere elforbrug til 
ventilatoren.

Inden for pillefyr er der en ny 
model, Nano-PK6-15.3, med to 
ekstra røgrør på siden og bagpå. 
En variant af denne model hedder 
Nano-PK PLUS — “PLUS” betyder at 
der er tilføjet røggaskondensering. 
En varmeveksler reducerer røg-
gassens temperatur så vanddampen 
kondenserer til vand, og det forøger 
energieffektiviteten med op til 10%.

Bukser til kvinder
Når kvinder prøver sikkerhedsbuk-
ser må de tit konstatere at bukserne 
er syet til mænd, og de er ikke be-
kvemme for kvinder. Men Profiforest 
har udviklet flere udgaver til kvinder. 

De er naturligvis vand- og smuds-
afvisende og meget slidstærke. Der 
er god komfort i kraft af et ydre lag 
af strækmateriale og høj sikkerhed 
med fem lag af skæreindlæg. En 
indvendig gamache beskytter mod 
flåter. På bagsiden er der ventilations-
åbninger med lynlås, der er to lod-
rette lommer og en baglomme med 
lynlås.

sf
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Fældekile
Skovning med motorsav af store 
træer kræver en fældekile for at 
styre træets fald og undgå at saven 
bliver klemt fast. Der findes et rigt 
udvalg af kiler i kunststof og metal, 
som skal bankes ind i savsporet 
med en tung mukkert.

En nemmere løsning er en me-
kanisk fældekile som anbringes i 
savsporet, hvorefter vinklen gøres 
større så trykket i savsporet forøges. 

Nordforest laver en kile hvor man 
drejer på et håndtag, og man kan 
opnå et løftetryk på op til 25 tons 
ved et træk på 50 kg på skralde-
håndtaget. Kilen er afprøvet af KWF, 
et tysk forskningsinstitut for skov-
teknik. Kilen var en nyhed på Inter-
forst i 2014.

Kilen leveres i en taske som gør 
det let at bære den 5,6 kg tunge kile 
rundt i bevoksningen. Den forhandles 
af Dansk Skovkontor og koster 5.595 
kr. Der er solgt 3 i Danmark, heraf 
en til et sjællandsk skovdistrikt som 
har brugt den så flittigt at sliddele 
nu skal udskiftes.

På Interforst blev vist en helt ny 
fældekile som er endnu lettere at 
bruge, fordi kraften leveres af en 
motor med et genopladeligt batteri. 
Den hedder TR 30 AQ.

Der er flere fordele ved en meka-
nisk kile frem for en traditionel kile 
der bankes ind med en mukkert. 
Det er mere sikkert og mindre fysisk 
krævende at dreje på håndtaget, 
især hvis man står på en skråning 
eller på et sted med dårlig plads. 

Træet bliver heller ikke rystet af 
slagene fra mukkerten. Det betyder 
mindre risiko for nedfaldende døde 
grene, og større sikkerhed når man 
håndterer træer som allerede er 
beskadiget.

Stærkere forrude
Skovning med maskine er generelt 
et meget sikkert arbejde. En af de få 
risici består i at savkæden knækker 
og slynges ind mod forruden med 
en hastighed som en pistolkugle.

Konventionelt silikatglas og de 
traditionelle sikkerhedsruder lavet 

af plastic (polycarbonat) er ikke 
altid robuste nok. KRD Sicherheit-
stechnik tilbyder nu ruder med to 
lag polycarbonat som er mere flek-
sible over for et kraftigt slag end en 
rude med ét lag. 
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Udslæbning med robot
Flere producenter udvikler fjern-
styrede maskiner til at arbejde 
under vanskelige forhold. Det kan 
være på skråninger eller på steder 
med meget lidt plads, fx i parker og 
haver, hvor alternativet kan være 
et spil. 

MDB er specialist på området. 
De har lavet bæltekøretøjer LV500 
og LV600 med dieselmotorer på 50 
hk og 58 hk og et komplet udstyr til 
skovarbejde. En kraftig ydre ramme 
beskytter maskinen og alle tekniske 
komponenter. 

En anden maskine er Moritz Fr50 
miniudkører.

Vildsvinebukser
Ved arbejde med motorsav bør man 
bruge sikkerhedsbukser, men det 
kan også anbefales ved jagt på vild-
svin. En orne på måske 100 kg, i høj 
fart og med store hjørnetænder kan 
gøre stor skade, og der har været 
flere alvorlige ulykker.

Derfor er der for første gang be-
skrevet krav til afprøvning af bukser 
til beskyttelse mod vildsvin. De 
skal modstå en prøvetand af stål, 
samtidig med at komfort og brugs-
egenskaber skal være i orden. Der 
er mulighed for EC typegodkendelse 
af bukserne. 

Profiforest fra Slovakiet har lavet 
bukser som opfylder begge krav 
med gode resultater. Der findes to 
lag af specielt vævet materiale på 
de steder der er relevante for sik-
kerheden. Først et indlæg med et 
skæreresistent materiale, og her-
efter et indlæg som er særlig mod-
standsdygtigt over for slag.



 

Ponsse har lanceret en 
række nyheder. Kranspids-
styring der letter førerens 
arbejde, automatisk nivel-
lering af kabinen for bedre 
komfort, en ny motor med 
lavere emissioner og et nyt 
specialudviklet sæde.

Ponsse Bison 
Den største nyhed er en ny udkør-
selsmaskine, Ponsse Bison Active 
Frame. Det er en mellemstor udkør-
selsmaskine der kan læsse 16 tons. 
Den har høj trækkraft og er veleg-
net til vanskeligt terræn og lange 
transportafstande. 

Bison har en ny form for auto-
matisk transmission, CVT, Conti-
nuously Variable Transmission. CVT 
sørger for at maskinen altid kører med 
det optimale antal omdrejninger. 

CVT tilpasser gearingen trinløst, 
så det er ikke er nødvendigt at 
skifte mellem hurtigt og langsomt 
gear. Man kan altså skifte hastighed 
uden at skulle stoppe, og man mær-
ker ikke noget ryk i maskinen når 
man skifter. 

CVT medfører lavere brændstof-
forbrug og større trækkraft, især på 
stejle bakker, i blødt terræn eller 
dyb sne.

Der er udviklet et nyt system 
til ophængning af kabinen, Active 
Frame. Systemet består af to ram-
mer som kan bevæge sig uafhængigt 
af hinanden. Den ene er monteret 
på den forreste bogie, mens den an-
den bærer kabinen. 

Active Frame begrænser kabinens 
bevægelser i lodret plan. Det for-
bedrer førerens komfort, således at 
han bevarer den fulde opmærksom-
hed, selv ved høj hastighed. Active 
Frame går i serieproduktion til næ-
ste efterår.

Kranspidsstyring
Ponsse har udviklet et nyt system 
til kranspidsstyring som kaldes 
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Nyheder fra Ponsse

Ponsse Cobra er en ny 8-hjulet skovningsmaskine der kan anvendes til de 
fleste opgaver.

Ponsse Bison har en ny transmission og et nyt system til ophængning af kabinen.



 
Ponsse Active Crane. Det betyder 
at føreren bestemmer hvor kranens 
spids skal bevæge sig hen ved hjælp 
af to håndtag som styrer grabbens 
højde over jorden og retningen. 
Derefter vælger systemet selv hvor-
dan de enkelte dele af kranen skal 
bevæge sig. 

Føreren skal altså ikke styre alle 
funktioner på én gang, men kan 
koncentrere sig om læsningen. Funk-
tionen kan slås til eller fra med tryk 
på en knap.

Systemer af denne art har været 
under udvikling i en årrække. Hos 
John Deere hedder det Intelligent 
Boom Control, og det blev for et par 
år siden undersøgt af Skogforsk. 

De konstaterede at elever uden 
erfaring i skovmaskiner oplever 
lavere arbejdsbelastning og højere 
effektivitet. Erfarne førere forbed-
rer ikke præstationen, men de har 
formentlig fordel af den korte pause 
der opstår når maskinen selv bevæ-
ger kranen.

Ponsse Fox
Fox er en tyndingsmaskine til van-
skelige forhold og blødbund. Den 
fremhæves for den stærke C44+ 
parallelkran placeret midt på ma-
skinen, og det giver godt udsyn fra 
kabinen.

Der er lavet en række forbedrin-
ger, bl.a. bedre vægtfordeling til 
blødbund, større trækkraft, større 
effekt også ved højere hastigheder, 
kraftigere hydraulik, og en kraftig 
ramme som dæmper stød under 
kørsel.

Trin 5 motor
Ponsse går nu over til Mercedes-
Benz/MTU Trin 5 emissions motorer. 
De har lavere udslip og er dermed 
mere miljøvenlige, momentet er for-
øget, og maksimal kraft opnås ved 
lavere omdrejningstal. Motorerne 
er afprøvet i tusinder af timer på 
forskellige markeder, på forskellige 
modeller og i både varmt og koldt 
klima. 

Til de små maskiner Gazelle, Wi-
sent, Elk, Beaver og Fox er motoren 
på 4 cylindre og 5,3 l, effekten er 
150 kW og momentet 850 Nm. På de 
større modeller har motoren 6 cylin-
dre, 7,7 l, 210 kW og 1200 Nm.

Længere bogie
Det er muligt at få en længere bo-
gie til de 8-hjulede Wisent, Elk og 
Buffalo. Med en hjulafstand på op 
til 189 cm bliver marktrykket redu-

ceret med op til 17% i forhold til en 
standard bogie, og det er en fordel 
på blødbund.

Ny K121 kran
K121 er en ny kran med større løfte-
evne, længere rækkevidde og bedre 
drejekraft. Den er især egnet under 
vanskelige forhold. 

Nyt sæde
Ponsse har udviklet det første sæde 
specielt til skovmaskiner. Det dæm-
per bevægelser og vibrationer mere 
effektivt end tidligere modeller.

Længere garanti
Ponsse tilbyder nu to former for ga-
ranti på originale Ponsse reservedele. 

Hvis delen installeres af et 
autoriseret Ponsse værksted får 
man en garanti på 12 måneder el-
ler 2000 timer (afhængigt af hvad 
der sker først). Arbejdet udføres 
til normal arbejdsløn. Hvis kunden 
selv installerer delen gælder den 
normale garanti på 6 måneder el-
ler 1200 timer.

Større fabrik
Ponsse produceres i Vieremä i det 
centrale Finland. I 2016 startede 
man på en større udvidelse. Rejse-
gildet blev afholdt samtidig med at 
man rundede Ponsse maskine nr. 
13.000. Den ny fabrik blev indviet af 
Finlands økonomiminister i august.
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Ponsse har udvidet fabrikken i Vieremä fra 2.700 m2 til 4.000 m2. 

Ponsse K121 er en ny kran til Elephant og Elephant King der betegnes som 
samlet set den mest effektive kran på markedet.



 

Et stort parti eucalyptus 
stammer skal monteres på 
facaden af det nye kraft-
varmeværk på Amager.

48 km træstammer er på vej fra 
Sydafrika til det nye kraftvarme-
værk BIO4 ved Amagerværket. Men 
stammerne skal ikke brændes af, de 
bliver hængt op på facaden.

BIO4-projektet omfatter en ny 
kraftværksblok og en helhedsplan 
for den fremtidige udvikling af 
Amagerværket. Facaden på den nye 
blok opføres som en skov af hæn-
gende stammer, der symboliserer 
kraftværkets anvendelse af biomasse 
til at frembringe varme og strøm.

Det nye værk skal erstatte en 
ældre blok på Amagerværket der i 
øjeblikket fyres med kul. BIO4 er et 
skridt på vejen til at opfylde Køben-
havns ambition om at blive verdens 
første CO2 neutrale hovedstad i 
2025. 

Når BIO4 er indviet vil 80% af 
fjernvarmen i hovedstadsområdet 
stamme fra vedvarende og CO2 neu-
trale energikilder. Resten kommer 
fra affald og fra spidslastcentraler 
der fyres med olie eller gas i korte 
perioder.

Eucalyptus fra Sydafrika
Træstammerne er eucalyptus og 
hentet i en certificeret plantage i 
Sydafrika. Der skal bruges 48 km 
stammer fordelt på 8-9.000 styk. De 
er 6 meter lange og med en bund-
diameter på 18-20 cm. Det samlede 
volumen kan skønnes til ca. 965 m3.

Inden stammerne kommer til 
Danmark er de blevet afbarket og 
tørret, så deres fugtindhold er 
reduceret til 18-20%. Det er den 
forventede ligevægtsfugtighed i 
Danmark. 
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48 km træstammer
uden på kraftvarmeværk

Der bliver ophængt 965 m3 eucalyptus stammer på facaden af det nye værk. 



 
Stammerne er opskåret i færdige 

længder. Der er sat anti-splint pla-
der i begge ender, så de ikke flæk-
ker når de udsættes for fugt eller 
udtørring. 

Når BIO4 står færdig, vil der være 
hængende stammer på alle sider af 
kraftværket. Facaden, der vender 
ind mod København, vil være in-
teraktiv i form af en himmeltrappe, 
der fører op til en platform på taget 
med udsigt over København.

Gottlieb Paludan Architects har 
udarbejdet BIO4 i samarbejde med 
Møller & Grønborg og engelske 
Speirs + Major. Projektet vandt i 
2016 den internationale arkitektur-
pris LEAF award.

Markerer skift fra kul til træ
Arkitekterne skriver bl.a. således 
om baggrunden for at bruge træ-
stammer på facaden:

”Amagerværkets nye kraftværks-
blok og helhedsplanen for områdets 
fremtidige udvikling har begge 
skoven - et symbol på vedvarende 
ressourcer - som gennemgående 
arkitektonisk tema.

Træplantning er et bærende, ka-
rakterskabende element i den land-
skabelige bearbejdning. Kraftværks-
blokken omsluttes af en dyb facade, 
konstruereret af træstammer. 

HOFOR’s og Københavns Kom-
munes visioner for en grøn energi-
forsyning anskueliggøres således 
gennem en kraftfuld og sanselig 
arkitektur, der i konkrete billeder  
beretter om skiftet fra fossile 
brændsler til vedvarende energi.”

Om værket
BIO4 får en nominel, indfyret ef-
fekt på 500 MW og kan producere 
150 MW el og 400 MJ/s varme. Det 
er muligt at føre dampen udenom 
turbinen, så der udelukkende produ-
ceres varme til en samlet ydelse på 
550 MJ/s.

Det ventes at værket skal bruge 
1,2 mio. tons flis om året eller 3,5 
mio. rm. Der vil ankomme 350 skibe 
om året med flis. Ved fuld last kan 
der indfyres 185 tons flis eller 600 
rm i timen. 

Bio4 vil kunne dække 1/4 af var-
mebehovet i hovedstadsområdet. 
Det vil erstatte 380.000 tons kul om 
året, svarende til udledningen fra 
500.000 personbiler.

Der indgår en række anlægsop-
gaver i projektet. Der er bl.a. tale 
om en blokbygning med kedel og 
turbine, et anlæg til at fjerne kvæl-

stofoxider, et posefilter til at fjerne 
partikler, og et anlæg til røggas-
kondensering således at man kan 
udnytte den energi der går til at for-
dampe flisens indhold af vand. 

Uden for blokbygningen foretages 
en udvidelse af kajanlægget, der 
opføres to nye kraner, to lukkede 
lagre til træflis, oplagsplads til hele 
træsammer og en flishugger samt 

transportudstyr fra havn til lager og 
til blokbygning. 

Den samlede byggesum er bud-
getteret til 5 mia. kr, og værket 
ventes sat i drift 1.1.2020.

Værket er udførligt omtalt i Skoven 
11/16.

sf
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Med montering af hængende træstammer på facaden vises tydeligt hvilket 
brændsel der anvendes. Værket bliver en markant fremvisning af træ som et 
bæredygtigt og miljøvenligt brændsel.

Besøgende kan gå helt hen til værket og opleve træstammerne, det er muligt 
at se gennem store vinduer hvad der sker indendøre, og de kan gå op på ta-
get. Denne tegning er en let revideret udgave af den tegning der blev lagt frem 
for to år siden.
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Naturkanon
Vælg Danmarks dejligste natur
For nogle år siden blev der lavet 
kanon for en række emner på kultur-
området – arkitektur, billedkunst, 
film, litteratur og danske værdier. 
Nu har miljøminister Jakob Ellemann-
Jensen besluttet at naturen skal 
have sin kanon.

Danmarks Naturkanon vil inde-
holde 15 steder i Danmark, hvor 
naturen er noget helt særligt, og som 
samtidig er en oplevelse at besøge.

Kriterier for nominering og udvæl-
gelse
•  Den enkelte lokalitet skal have en 

smuk natur og noget særligt, der 
er værd at besøge.

•  Lokaliteten skal have en væsentlig 
biologisk, geologisk eller land-
skabelig værdi.

•  Der skal være offentlig adgang til 
hele lokaliteten eller til væsentlige 
steder inden for den.

•  Der skal være mindst én specifik 
geografisk lokalitet som nemt kan 
formidles og være en naturlig 
indgang for dem, der vil besøge 
naturområdet.

Alle kan foreslå steder i Danmark, 
som de synes har en smuk natur 
og noget særligt, der er værd at 
besøge. Forslagene vurderes af en 
jury, der nominerer 30 steder. 

Herefter kan alle dele sine op-
levelser fra stedet. Det er nemlig 
oplevelserne, der hjælper juryen til 
at træffe den endelige beslutning 
om, hvilke 15 steder der skal med i 
Danmarks Naturkanon.

Det er vigtigt, at uanset hvor vi 
er i Danmark, skal vi nemt kunne 
besøge et sted, der er med i natur-
kanonen. Derfor vil juryen sikre, at 
stederne til Danmarks Naturkanon 
bliver ligeligt fordelt på alle landets 
fem regioner.

Tidsplan
22. august: Siden åbner for indsam-
ling af forslag til steder

23. september: Siden lukker for 
forslag. Herefter nominerer og of-
fentliggør juryen 30 steder til den 
endelige udvælgelse.

8. oktober: Siden åbner for ind-
samling af naturoplevelser

4. november: Indsamling af op-
levelser slutter. Herefter udvælger 
juryen de 15 steder, der kommer 
med i Danmarks nye Naturkanon 
som offentliggøres ultimo november 
2018.

Jury
•  Susanne Sayers (formand), journa-

list og forfatter. Har bl.a. skrevet 
en bog om 100 fredede steder i 
Danmark.

•  Sebastian Klein, TV-vært, forfatter 
og naturformidler.

•  Dorte Dalgaard, journalist og tid-
ligere vært på Natursyn på DR 1.

•  Frank Erichsen, kendt fra TV-
programmet ’Bonderøven’ og med-
lem af bestyrelsen i Den Danske 
Naturfond.

•  Vicky Knudsen, biolog, formidler af 
natur og vært på TV-programmet 
’1 døgn, 2 hold, 3 dyr’

•  Johan Gotthardt Olsen, biolog og 
forsanger i Magtens Korridorer og 

arbejder med biokemi på Køben-
havns Universitet. Han har lavet 
TV om store danske naturviden-
skabsfolk

•  Maria Reumert Gjerding, præsi-
dent i Danmarks Naturfrednings-
forening

•  Flemming Rune, biolog og botani-
ker. Han har medvirket i en række 
TV-udsendelser om natur. Han har 
skrevet over 20 bøger om naturen 
og store bogværker om bl.a. Grib-
skov og Tisvilde Hegn.

Læs mere på www.naturkanon.dk 

Hvad skal med i Danmarks Naturkanon? Rebild Bakker i Himmerland – eller 
Store Bøgeskov ved Ringsted?
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Planteskolen et besøg. Tilbud afgives gerne.

DM i udkørsel
Kenneth Vinderslev vandt igen
DM i udkørsel blev afholdt på 
Langesø messen d. 16. august.

Mesterskabet blev vundet af 
sidste års vinder, Kennet Birch 
Vinderslev fra Silkeborg med tiden 
13:13 i finalen. Kennet har deltaget 
13 gange i DM og har vundet i alt 7 
gange.

Nr. 2 blev Josef Karlsson, der var 
nr. 3 sidste år med tiden 16:14. Nr. 
3 blev Poul-Henning Johansen som 
sidste år blev nr. 6 med tiden 16:35.

Der var 8 deltagere i DM, og de 
fire bedste fra den indledende runde 
gik videre til finalen. De øvrige plad-
ser blev fordelt til følgende: 4. Mor-
ten Thylvad Jørgensen, 5. Anders 
Haarbye, 6. Claes Petersen, 7. Ron-
nie Thomsen og 8. Thomas Nielsen.

Der blev dystet i disciplinerne 
tårnbygning og præcisionslæsninger 
i terræn.  Udkørselsmaskinen var 
i år en stor John Deere 810E, der 
var sponseret af Skovteknik - John 
Deere. DM blev arrangeret af Dansk 
Skoventreprenør Forening. Skov-
entreprenør Bjarne Kallehauge var 
ansvarlig for den praktiske afvikling 
af konkurrencen.

Alle deltagere fik præmier, der 
var sponsoreret af Dansk Skov-
kontor A/S, Helms TMT-centret 
A/S, Linddana A/S, Maskinstationen 
og Landbrugslederen, Ponsse AB, 
Sampo Rosenlew, SDS Danmark, 
Skovteknik - John Deere og Special 
Maskiner A/S.,

Der blev bl.a. dystet i præcisionslæsning hvor deltagerne skulle læsse og af-
læsse en stok der lå mellem to pinde. Man skulle bl.a. trække stokken vandret 
et stykke uden at berøre en overligger der lå på de to pinde.

De tre der sluttede i toppen, fra ven-
stre: Poul-Henning Johansen, Kennet 
Birch Vinderslev og Josef Karlsson.
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Sommer med tre 
rekorder
Temperatur, soltimer og  
sommerdøgn
DMI har opgjort hvordan sommeren 
er faldet ud vejrmæssigt. Og med 
sommeren menes de tradtionelle tre 
sommermåneder: juni, juli og august. 

Tidligere i dette nummer af Skoven 
er det gjort op hvordan vejret var 
i de tre tørkemåneder: maj, juni og 
juli, fordi det er det afgørende for 
skovtræerne.

Temperatur
Juni, juli og august havde en middel-
temperatur på 17,7 gr. Det er rekord 
(sammen med 1997 hvor det også 
blev 17,7 gr.). Tredjepladsen går til 
1947 og 2002, begge med 17,5 gr.. 
Middeltemperaturen er gennemsnit-
tet af den højeste og den laveste 
temperatur hver dag i løbet af 
sommeren.

Normalen for de tre sommermå-
neder i perioden 1961-90 er 15,2 gr. 
Og middel af perioden 2006-2015 
er 16,1 gr. Den koldeste sommer er 
1987 med 13,4 gr.

Alle tre måneder blev varmere 
end normalt. Juni blev den 6. var-
meste og juli den 4. varmeste der er 
målt, 3,6 gr. over normalen.

Sommerens højeste temperatur 
blev 33,6 gr. den 8.8. ved Hammer 
Odde Fyr på Bornholm. Det er den 
højeste sommertemperatur siden 
2010 og meget højere end sidste års 
bundrekord på 26,6 gr. Det er dog 
et stykke fra rekorden på 36,4 gr. 
fra 1975.

Vi var meget langt fra at få nat-
tefrost. Den laveste temperatur blev 
3,4 gr. ved Horsens d. 4.7. Det er 
den højeste laveste temperatur der 
er målt siden 1874.

Sommerdøgn
Der blev 26,7 sommerdøgn på lands-
plan (dvs. døgn med maksimum 
over 25 gr.). Det er rekord, nr. 2 er 
1947 med 24,7 døgn og nr. 3 er 1995 
med 21,7 døgn. Normalen for 1961-
90 er helt nede på 6,8 døgn. 

Sommeren startede tidligt, for det 
første sommerdøgn optrådte allerede 
d. 19. april i Jylland. Vi skal helt til-
bage til 1964 for at finde et tidligere 
sommerdøgn.

Nedbør
Nedbøren i juni, juli og august var 
til den tørre side. Der faldt 141 mm, 
og det bliver til en 21. plads siden 

I sommeren 2018 blev Bornholm varmest med 18,8 gr., mens det var køligst i 
region Midt- og Vestjylland med 17,0 gr.

Der faldt mere regn på den lette jord i Jylland sammenlignet med resten af landet.

1874 hvor landsdækkende målinger 
startede. Det tørreste år er 1976 
med 49 mm, og herefter følger 1983 
med 55 mm og 1899 med 91 mm.

Normalen for de tre sommer- 
måneder i perioden 1961-90 er 188 
mm. Og middel af perioden 2006-
2015 er 238 mm. 

Juni og juli var meget tørre, men 
august gav en halv gang mere end 
normalen.

Der var ret store regionale for-
skelle. Mest fik Midt- og Vestjylland 
med 167 mm, mens Bornholm kun 
fik 98 mm. Der var en række tilfælde 
af skybrud og kraftig regn.

Soltimer
I juni, juli og august skinnede solen 
i alt 802 timer, og det er en klar 
rekord. Nr. 2 er 1947 med 770 timer, 
og nr. 3 er 1959 med 759 timer. Sol-
timer er opgjort siden 1920.

Normalen for de tre sommer-
måneder i perioden 1961-90 er 591 
timer. Og middel af perioden 2006-
2015 er 669 timer. 

Storm
Den 10. august blev der ved Limfjor-
den målt middelvind over storm-
styrke, 26,4 m/s, og vindstød over 
orkanstyrke, 34,4 m/s.
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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

København: 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

Ingeniører ved for lidt 
om træ
Bremser træbyggeri

Der bygges ikke ret meget med træ 
i Danmark. En af årsagerne er at 
danske ingeniører mangler basal 
viden om træ som byggemateriale 
samt færdigheder til at regne på 
trækonstruktioner. Derfor skal der 
mere viden om træ ind på ingeniør-
uddannelserne.

- De danske ingeniørstuderende 
har en række obligatoriske kurser i 
stål- og betonkonstruktioner, siger 
direktør Mikael Koch, Træinforma-
tion. Undervisningstilbuddet inden 
for træ er meget beskedent og i 
øvrigt valgfrit. Derfor er andelen af 
færdiguddannede ingeniører, der 
helt naturligt kan regne på statik, 
samlinger, brand og lyd i trækon-
struktioner, meget begrænset.

- Træbyggeri har nogle oplagte 
fordele, hvis man ønsker at reducere 
byggeriets klimabelastning, siger di-
rektør Jakob Rygg Klaumann, Dansk 
Træforening. Men når ingeniørerne 
ikke kan lave de nødvendige bereg-
ninger for træ, så bliver løsningerne 
ofte med traditionelle materialer, 
som ingeniørerne er fortrolige med. 
Og det er desværre sjældent træ.

www.traeinfo.dk

Mio. kr 16/17 15/16

Bruttofortjeneste 9,7 11,0

Resultat efter skat 1,3 2,6

Aktiver 31,9 30,0

Egenkapital 26,1 24,8

Danish Hardwood
Overskud i 16-17
Danish Hardwood fik et overskud på 
1,3 mio. kr i det regnskabsår som 
sluttede 30.9.17. Resultatet betegnes 
som tilfredsstillende.

Danish Hardwood hører hjemme i 
Ugerløse ved Holbæk. Savværket køber euro-
pæisk løvtræ, især bøg, eg og ask, men også 
kirsebær, ær og birk samt sjældnere løvtræer. 
Træet opskæres, tørres og høvles og 
sælges til mange lande. Desuden handles 
rundtræ af løvtræ. Savværket er FSC 
certificeret.

Kilder: www.cvr.dk, 
www.danishhardwood.com

August 2018
August fik en middeltemperatur 1,8 
gr. over normalen for 1961-90 og 0,8 
gr. over snit af perioden 2006-15. 
Det blev den varmeste august siden 
2004 (med 18,0 gr.). Rekorden er fra 
1997 med 20,4 gr. 

Den højeste temperatur var 33,6 
gr. d. 8.8 ved Hammer Odde Fyr på 
Bornholm. Det er den højeste august 
temperatur siden 2001 og den 8. hø-
jeste temperatur i august siden 1874. 
Rekorden er fra 1975 med 36,4 gr. 
Lavest temperatur var 4,4 gr. d. 26.8 
ved Billund i Midtjylland.

Region Bornholm blev varmest 
med 19,7 gr. i snit, mens Nordjylland 
var helt nede på 16,6 gr. Der var 5,9 
sommerdøgn, dvs. maksimum over 25 
gr., normalen for 1961-90 er 2,3 døgn.

Der faldt 100 mm på landsplan. 
Det er 33 mm over normalen for 
1961-90, men kun 1 mm over snit af 
perioden 2006-2015. Rekorden for 
august er 167 mm i 1891. Det blev 
vådest i Midt- og Vestjylland med 
120 mm, mens Bornholm kun fik 57 
mm. Der var skybrud mange steder 
i løbet af måneden. Regnen faldt fra 
d. 9.8 og frem.

En sommerstorm med navnet Jo-
hanne ramte d. 10.8 i Nord- og Vest-
jylland. Der var stormstyrke i mid-
delvind, 26,4 m/s ved Limfjorden, og 
samme sted vindstød af orkanstyrke 
34,4 m/s. Storm i august er sjældent, 
det er kun sket 9 gange siden 1891.

Kilde: www.dmi.dk

Periode August Juli

Målt Nor-
mal Målt

Temperatur, gr.

Middel 17,5 15,7 15,6
Absolut minimum 4,4 1,5 2,9
Absolut maximum 33,6 29,3 29,5
Antal frostdøgn 0 0,0 0,0
Nedbør, mm

Nordjylland 97 66 64
Midt- og Vestjylland 120 73 66
Østjylland 96 64 66
Syd- og Sønderjylland 101 78 72
Fyn 77 60 61
V-, S-Sjælland, Lol-Fal 95 59 62
Kbh., Nordsjælland 109 63 67
Bornholm 57 53 53
Landsgennemsnit 101 67 66
Vindstyrke, m/s 

Middel 4,2 5,0 5,3
Højeste vindstød 44,8

Antal graddage 26 47 43

Antal soltimer 173 186 196
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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.

Danma rks st ørst e sk ove ntreprenørvirksomh ed
- Din sikkerhed for professionelt kvalitetsarbejde

Skovning: 
Maskinskovning 
Håndskovning 
Fældebunkelægning

Udkørsel:
Udkørsel af effekter
Fældeudkørsel

Andet entreprise:
Flishugning
Rodfræsning
Knusning
Kvas rydning
Plantning
Sprøjtning

Køb og salg af træ:
Langtømmer
Korttømmer
Emballagetræ
Kassetræ
Brænde 3 mtr. el. savet og
kløvet
Cellulosetræ
Flis
Salg af specialeffekter:
Flagstænger
Pæle og rafter
Kalmarbrædder
Lærk og Douglas
Bygningstømmer til byggeri
Opsavning efter ønskede mål

Planter sælges i alle størrelser og sorter til fordelagtige priser.  
Vi opkøber gerne træ fra rod. Høj pris gives!

 Vedskovvej 6, 8883 Gjern • www.vedskov.dk • mail@vedskov.dk
Peter Laursen 4058 3826 • Kontor: 2211 8072 / 4084 1764 • Fax 8687 5170

St. Hjølund Savværk ApS • Faurholtvej 3, 7362 Hampen
www.hjoellundsavvaerk.dk

st.hjoellund@vedskov.dk

Danmarks største skoventreprenørvirksomhed
- Din sikkerhed for professionelt kvalitetsarbejde


