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Flisfyring kan nedbringe CO2 350
Vi kan nedbringe CO2 indholdet i 
atmosfæren hvis CO2 udledning fra 
flisfyring bliver indfanget og lagret 
permanent i undergrunden. I Sve-
rige, England og Danmark arbejdes 
med at udvikle metoder (Foto af 
Värtaverket i Stockholm).
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Skader i Tyskland 372
Sommeren 2018 har givet store 
skader på de tyske skove. Foto fra 
Brocken i Harz hvor store arealer 
med urørt skov er gået ud.

Nye skovbegravelsespladser 374
11 steder i landet arbejdes med pla-
ner om begravelsespladser i skov. 
Foto fra Clausholm.

INDHOLD 

Kort nyt
Herningværket ombygget 359
Asnæsværket klar til flis 359
Faktaark om skadegørere 375

Bøger sælges 376
Presenning over flis 376
Ikea vil have flis 377
Naturen optager CO2 378

7. vådeste september 379
Skovrejsning binder CO2 379
Klimastatistik september 379



348 SKOVEN 10 2019

 

Skoven. Oktober 2019. 51. årgang.
ISSN 0106-8539.

Udkommer 11 gange om året, omkring  
den 20.-25. i hver måned, bortset fra juli. 
 Abonnenter på  Skoven modtager  desuden 
 nyhedsbrevet Skoven-nyt  
ca. 3-4 gange om måneden.

Udgiver: Dansk Skovforening,  
 Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C,  
tlf. 33 24 42 66, fax 33 24 02 42.  
Postgiro 9 00 19 64.
Bankkonto: 2208-0381-537-323
E-mail: info@skovforeningen.dk
Hjemmeside: www.skovforeningen.dk

Redaktion: Søren Fodgaard, ansvh.  Liselotte 
Nissen, annoncer og  abonnementer.
E-mail:  sf@skovforeningen.dk, hhv. 

lln@skovforeningen.dk

Direkte indvalg:  
Tlf. 33 78 52 16  (Søren Fodgaard),  
Tlf. 33 78 52 15 (Liselotte Nissen).

Abonnement: Pris 670 kr. inkl. moms (2019). 
Medlemmer af foreningen modtager bladet 
som en del af    med lemsskabet.

Skovejende medlemmer af foreningen kan 
tegne abonnementer til medarbej dere mv. til 
en pris af 590 kr. Studerende og elever kan 
tegne abonnement på særlige vilkår.  Kontakt 
redaktionen for nærmere oplysninger.

Udland: Abonnement kan tegnes overalt i 
verden. Kontakt redaktionen for nærmere 
oplysninger.

Annoncer: Rekvirér vores media brochure 
med oplysninger om priser, formater, oplag, 
indstik mv. 

Indlevering: Artikler til Skovens november 
nummer skal indle veres inden 25. oktober.  
Annoncer bør indleveres  inden 29. oktober.
Eftertryk med kildeangivelse (Skoven nr. XX) 
tilladt. Ved artikler af navngivne forfattere 
skal forfatteren give accept af eftertryk.

Tørkerevne i 
ær på 32 år  
på Svenstrup.  
Se side 360

Kontrolleret 
oplag for perioden 
1. juli 2017 - 30. 
juni 2018: 3302. 
Medlem af 
Danske Medier.

Tryk: www.step.dk

UDGIVET AF DANSK SKOVFORENINGUDGIVET AF DANSK SKOVFORENING

10/19
OKTOBER

PERSONALIA

Skovdyrkerne
Ny skovrider i Skovdyrkerne 
Midt
Skovdyrkerne Midt (SMI) har pr. 
1. november ansat Kristian Løkke 
Kristensen som ny skovrider. Valget 
er sket efter et grundigt ansættelses-
forløb, hvor flere meget velkvalifi-
cerede kandidater var i spil. 

Kristian har siden september 
2012 været forstfuldmægtig i SMI. 
Han har et godt kendskab til for-
eningen og aktivitetsområderne, 
ligesom han har været involveret 
i strategiarbejde m.v. med forenin-
gens bestyrelse. Han har også haft 
ansvar for det team, som står for 
håndtering af de godt 1.000 tons 
klippegrønt, som foreningen årligt 
afsætter.

Kristian er uddannet forstkandidat, 
og var derefter ansat godt to år ved 
Novo Nordisk og derefter i knapt to 
år i Naturstyrelsen.

Sideløbende med sit arbejde i SMI 
har Kristian Løkke Kristensen gennem 
de seneste år været i gang med en 
diplom-uddannelse i ledelse. 

Hedeselskabet
Hedeselskabet har solgt dattersel-
skabet Orbicon til WSP fra Canada. 
Orbicon arbejder med miljøvurde-
ringer, vand, naturgenopretning, 
klimatilpasning og bæredygtigt 
byggeri. Orbicon har 500 ansatte.

WSP er én af verdens største 
rådgivere inden for transport og in-
frastruktur, miljø og energi, byggeri 
og strategisk rådgivning. WSP har 
50.000 ansatte.

Orbicon havde i 2017 en om-
sætning på 487 mio. kr ud af 2.167 
mio. kr i Hedeselskabet. Resultatet 
blev -65 mio. kr. Hele ledelsen blev 
udskiftet, og selskabet blev reor-
ganiseret. I 2018 blev resultatet +1 
mio. kr.

Følg os på facebook og twitter
Læs og del gerne opslagene og 

skriv en kommentar.

Medlemmer af Dansk Skovforening 
kan læse Skoven digitalt på 

www.skovforeningen.dk>For medlemmer>Udgivelser.
Skoven 10 bliver lagt på den 21. oktober

Asger Olsen A/S
Ejendomsmæglerfirma · Mde. 

Skove · Godser · Større Landbrug

Søvangen 20
DK-5884 Gudme
POST@ASGEROLSEN.COM

Tlf.:   +45 62254088
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Formidling, vurdering og rådgivning i 
forbindelse med handel og udvikling af 

skove, godser og større landbrug.
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Den socialdemokratiske regering skriver i sit forslag til 
lovprogram og finanslov for 2020 at skatten på generati-
onsskifter skal øges. Hermed tilbagerulles den lempelse 
som Dansk Skovforening har kæmpet for gennem et 
mangeårigt oplysningsarbejde over for politikerne om 
de erhvervs- og samfundsskadelige effekter, som arveaf-
gifter medfører.

På trods af at regeringen sammen med støtteparti-
erne bebuder at de vil føre en økonomisk politik der 
styrker beskæftigelsen og sikrer gode rammevilkår for 
dansk erhvervsliv, vil dette forslag have den stik mod-
satte effekt for skovbruget. 

Når regeringen med et snuptag forringer familie-
ejede skovbrugsvirksomheders økonomi ved at belaste 
virksomhedernes kapitalgrundlag i forbindelse med 
generationsskifter, vil det mindske virksomhedernes 
investeringer i udvikling, øget træproduktion, større na-
turindhold og skabelse af arbejdspladser.

Netop skovene rammes hårdere end andre familie-
ejede virksomheder fordi der er bundet meget store 
værdier i produktionsapparatet – skoven – med et lavt 
afkast. Resultatet bliver et behov for en større lånopta-
gelse ved generationsskifte af virksomheden.

Desværre stopper regeringens påvirkning af skovens 
økonomiske rammevilkår ikke her.

Vurderingsloven bør justeres
Manglen på et rimeligt og transparent vurderingssystem 
for skovejendomme og usikkerheden omkring betyd-
ningen af den kommende vurdering skaber tilsammen 
yderligere bekymring i skovbruget.

Vi henvendte os allerede i juni måned til den nye 
skatteminister, Morten Bødskov, med vores forslag til en 

transparent vurderingslov der følger formålet om at sy-
stemet skal afspejle jordværdierne og indeholde en rets-
sikkerhed. De nye vurderinger forventes i 2021, så der 
skal handles nu. Skatteministeren har endnu ikke svaret 
på vores henvendelse.

Vi har derfor henvendt os til Folketingets Skatteud-
valg for at gøre opmærksom på hvordan principperne i 
den nye vurderingslov på tre afgørende punkter modvir-
ker samfundets ønsker og krav til skovene i fremtiden.

•  Det er problematisk at skovenes grundværdier tilsyne-
ladende kommer til at indeholde herlighedsværdier, 
selvom Landsskatteretten tydeligt har fastslået, at 
det ikke må ske. Det vil nemlig betyde en urimelig høj 
beskatning af skovene. 

•  Det skal være muligt at ændre jordens grundværdi, 
hvis der sker en ændret anvendelse af arealerne. Det 
gælder både for eksisterende skove, når der udlægges 
arealer til urørt skov og ved skovrejsning på land-
brugsjord. 

•  Den fremtidige indeksregulering af grundværdierne 
for skovene bør ændres. Grundværdierne bør regu-
leres efter et skovindeks baseret på prisudviklingen 
for skovenes salgsprodukter, og ikke som beskrevet i 
loven efter et landbrugsindeks. 

Vi håber at den nye skatteminister og partiernes skat-
teordførere vil finde en politisk løsning med fornuftige 
rammevilkår, der sikrer flere produktive og værdifulde 
skove i fremtiden.  

Peter A. Busck / Jan Søndergaard

Regeringen vil forringe 
skovenes økonomi

En højere arveafgift på skovejendomme vil mindske investeringer i udvikling, øget træproduktion, større naturindhold 
og skabelse af arbejdspladser.

LEDER



 

Flisfyring er CO2-neutral 
fordi udslippet af CO2 fra 
forbrændingen optages 
igen af skoven.

Hvis CO2 fra skorstenen 
opfanges og lagres i under-
grunden vil flisfyring ned-
bringe mængden af CO2 i 
atmosfæren.

Der forskes i emnet i 
bl.a. Sverige, England og 
Danmark.

Afbrænding af træ i fx varmeværker 
og kraftværker kan give et værdi-
fuldt bidrag til at bremse klimaæn-
dringer. Der bliver ganske vist ud-
ledt CO2 ved afbrændingen, men det 
opfanges igen i træerne i de skove 
hvor flisen er høstet. Det forudsætter 
at flisen stammer fra bæredygtigt 
skovbrug hvor der vedbliver at være 
skov på arealet. 

Hvis der er tale om en tynding vil 
de tilbageværende træer fortsætte 
deres vækst. I løbet af 3-5 år vil de 
have optaget det CO2 der blev frigivet 
ved forbrændingen. 

Hvis der er tale om en afdrift 
genskabes skoven ved plantning 
eller naturlig foryngelse. Så tager 
det lidt længere tid før skovtræerne 
er stor nok til at opfange CO2 fra 
forbrændingen – men det sker før 
eller siden.

De danske skove binder stigende 
mængder CO2. Ifølge Københavns 
Universitet har de danske skove 
siden 1990 øget lageret af kulstof 
i træernes levende biomasse med 
9,9 mio. tons, svarende til at fjerne 
36,2 mio. tons CO2 fra atmosfæren. 
Årsagen er især en tilvækst i den 
stående vedmasse, bl.a. fordi skov-
arealet vokser.

Det træ der fyres med i kraft-
værker og store varmeværker stam-
mer hovedsagelig fra udlandet. Ifølge 
oplysninger fra værkerne stammer 
det også fra bæredygtigt skovbrug.

Fyring med flis fra bæredygtigt 
skovbrug betyder altså at mængden 
af CO2 i atmosfæren er konstant 
over en årrække. Denne proces er 
CO2-neutral.

Indfangning og lagring
Men det er ikke nok, for vi har al-
lerede øget mængden af CO2 med 
1/3 i forhold til 1700-tallet, før den 
industrielle revolution. Den glo-
bale temperatur er omkring 1 grad 
højere end dengang, og med det 
nuværende CO2 niveau vil tempera-

turen stige mange år fremover.
Vi har altså brug for at opfange 

noget af den CO2 vi allerede har 
udledt. En af metoderne er at øge 
skovarealet og dermed den stående 
vedmasse, men det tager tid og 
kræver store arealer. Det vil være 
endnu hurtigere at indfange CO2 fra 
atmosfæren og begrave det for evigt 
i undergrunden. 

Det er meget dyrt at indfange CO2 
direkte fra atmosfæren, fordi kon-
centrationen er meget lav – 0,04% af 
atmosfæren. Det er langt mere effek-
tivt at indfange CO2 fra steder hvor 
koncentrationen er høj, dvs. i skor-
stenen fra et forbrændingsanlæg. 

Det kaldes på nudansk Carbon 
Capture and Storage (CCS) – ind-

350 SKOVEN 10 2019

SKOV OG KLIMA

Flisfyring kan nedbringe 
CO2-andel i atmosfæren

Värtaverket midt i Stockholm skal rumme verdens måske hidtil største anlæg 
til opfangning og lagring af CO2. Bygningen er i øvrigt tegnet af danske Gottlieb 
Paludan Architects som også står bag BIO4 på Amagerværket med hængende 
træstammer på facaden (Skoven 11/16).



 
fangning og lagring af kulstof. Så får 
man CO2-reduktion, (eller negative 
CO2-udslip).

Hvis man fyrer med flis vil man 
få den perfekte løsning: Træerne i 
skoven optager CO2 og lagrer det i 
veddet. En del af veddet oplagres 
i flere årtier i huse, møbler osv. En 
anden del afbrændes og udnyttes til 
varme og el. CO2 fra forbrændingen 
bliver opfanget fra røggassen og be-
gravet i undergrunden.

Det forudsætter naturligvis at 
CO2 bliver anbragt i lagre hvor det 
ikke kan slippe væk. Det kan være 
undergrund med hulrum, fx efter 
olie- og gasudvinding. 

Men CO2 kan også bindes kemisk 
til mineraler i undergrunden. Netop 
i den danske undergrund er der lag 
af sandsten i 1500 meters dybde 
hvor CO2 binder sig til bjergarter, og 
vi har plads til flere hundrede års 
produktion.

Hvorfor træfyring
Vind og sol er meget populære 
energikilder. Et spørgsmål er om 
ikke det er nok, så vi undgår af-
brænding af træ? Det er det ikke, 
fordi der er mange dage hvor det 
ikke blæser og solen ikke skinner. 
Man kan ikke lagre elektricitet i noget 
større omfang, og derfor er det nød-
vendigt at producere strøm når der 
er brug for det. 

Her er biomasse – træ, halm, 
biologisk affald mv. – en bæredygtig 
løsning, fordi CO2 fra forbrændingen 
bindes igen i skove, marker osv.

Stockholm
I løbet af 2019 bliver der etableret 
et forsøgsanlæg til opfangning af 
CO2 ved et flisfyret kraftvarmeværk, 
Värtaverket i Stockholm. Værket 
leverer varme til 190.000 lejlighe-
der og strøm svarende til 150.000 
elbiler. Værket er ejet af Stockholm 
Exergi som står for energiforsynin-
gen i Stockholm og leverer varme til 
800.000 borgere og 400 store virk-
somheder.

Forsøgsanlægget installeres i 
efteråret, og herefter følger et test-
program på 8 måneder frem til juni 
2020. Der bliver tale om både prak-
tiske prøver og simuleringer i et 
regneprogram. 

Stockholm Exergi har valgt en 
teknik kaldet Hot Potassium Carbo-
nate (HPC – varm kaliumkarbonat). 
Det er den teknik som bedst opfyl-
der krav til høj energieffektivitet, 
pladsbehov, mulighed for opskale-

ring, miljøvenlighed og lav risiko.
Et anlæg af denne type er uan-

set teknik meget energikrævende. 
Derfor skal man undersøge hvordan 
overskudsvarme kan udnyttes i 
kraftværkets processer. Man skal 
også optimere driften af anlægget 
og undersøge hvordan de tænkte 
absorbenter, katalysatorer og additi-
ver påvirkes af mange driftstimer.

Pilotanlægget skal skaffe beslut-
ningsgrundlag til et forsøgsanlæg i 
industriel skala eller et anlæg i fuld 
skala. Man sigter på at et stort pi-
lotanlæg er klar i 2025 og et anlæg i 
stor skala nogle år senere.

Stockholm Exergi skønner at 
der er mulighed for fra 2025 at op-
fange 800.000 tons CO2 om året ved 
Värtaverket. Hvis man inddrager 
beboelse og virksomheder i hele 
Storstockholm kan man nå op på 2 
millioner tons om året. Det er om-
kring det dobbelte af CO2-udslippet 
fra Stockholms samlede biltrafik.

Anlæg i Nordengland
I det nordlige England, i North York-
shire arbejder man med de samme 
planer. Her ligger Drax, Englands 
største kraftværk der står for 6% af 
landets energiforsyning. 

Værket var bygget til fyring med 
kul og olie. For nogle år siden blev 
to tredjedele af produktionen om-
lagt til fyring med træpiller. Det er 
Englands største kraftværk baseret 
på vedvarende energi, og det forsy-
ner 4 mio. husholdninger. 

I november 2018 startede forsøg 
med et pilotanlæg som kan opsamle 

1 tons CO2 om dagen. Det er ifølge 
Drax første gang der opsamles CO2 
fra røggas som stammer fra biomasse. 

Der anvendes en metode som er 
udviklet på universitetet i Leeds. Ud-
viklingsarbejdet er senere udskilt i et 
privat firma, C-Capture, som ejes af 
BP Venture, Drax og IP-Group.

For tiden undersøges hvordan 
teknologien virker på et biomasse-
fyret kraftværk, og muligheder for 
at opskalere anlægget. Der er ikke 
nærmere oplysninger om metoden – 
ud over at CO2 opløses i en væske, 
og at metoden er patenteret. 

Rent praktisk anvender man det 
anlæg som tidligere blev brugt til 
at opsamle svovldioxid fra kulfy-
ring. Det er ikke nødvendigt mere, 
fordi træ indeholder meget små 
mængder svovl. 

Et af problemerne med opsamling 
af CO2 er at der bruges omkring 
20% af den energi som bliver pro-
duceret på værket. Der skal derfor 
forskes i lavere omkostninger og 
energiforbrug.

Målet er i løbet af 2020’erne at 
opføre anlæg til at opfange 10.000 
tons om dagen. En helt ny regerings-
rapport skønner at i 2050 kan en 
kombination af bioenergi og CCS-
anlæg opfange og lagre 55 mio. tons 
om året, svarende til halvdelen af 
målet for udslip af CO2 i England. 

Lige nu arbejder man med for-
skellige scenarier for at anvende 
den opsamlede CO2. Det meste CO2 
vil nok blive lagret i undergrunden 
og dermed bidrage til CO2-reduktion. 

Det skal også undersøges om den 
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Flis læsses af på Värtaverket i Stockholm.
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udvundne CO2 kan anvendes i den 
kemiske industri, hvor CO2 er en 
vigtig råvare. Der vil så være tale 
om at erstatte CO2 som er produ-
ceret på anden vis. Man kan også 
bruge CO2 – sammen med brint fra 
elektrolyse af vand – til produktion 
af syntetiske brændstoffer til fx fly. 
I begge tilfælde bliver det en CO2-
neutral anvendelse.

I den mere kuriøse ende er der 
tanker om at bruge CO2 til karbone-
ring af øl og sodavand (tilsætning 
af CO2). Man kan også tilføre CO2 til 
drivhuse der producerer fx salat, idet 
den større CO2 koncentration vil få 
grøntsagerne til at vokse hurtigere.

Også på Amager
Der kommer også et tilsvarende 
projekt på det nye anlæg til af-
faldsforbrænding, Amager Bakke. 
(Navnet skyldes at der anlægges en 
skibakke oven på kedelbygningen).

Om to år forventer man at have 
et pilotanlæg som kan opfange 5 
tons CO2 om dagen. Røggassen le-
des gennem en beholder med basisk 
vand som binder CO2. Det frigives 
når man senere opvarmer væsken 
igen. Det vil være det første affalds-
forbrændingsanlæg der opsamler CO2.

Hvis det fungerer efter hensigten 
vil man etablere et fuldskalaanlæg 
fra 2026 som kan opsamle en lille 
halv mio. ton CO2 om året, svarende 
til 100.000 københavneres årlige 
klimaaftryk. I første omgang vil man 
sende den opfangede CO2 med skib til 
Holland eller Norge hvor der er erfa-
ring med at pumpe CO2 ned i store 
naturlige hulrum i undergrunden. 

Anlægget skal som nævnt be-
handle røggas fra affaldsforbræn-
ding. Kun en mindre del af affaldet 
vil stamme fra træ i form af papir, 
pap mv. Men hvis projektet lykkes 
vil det være nærliggende at lave 
noget tilsvarende ved BIO4, det nye 
store kraftvarmeværk der ligger 1 
km derfra. Det vil fyre med 1,2 mio. 
tons flis om året. 

Behov for forskning
Princippet i opfangning af CO2 lyder 
meget enkelt, og det kan godt fun-
gere i laboratoriet. Der har været 
forsket meget i metoderne i en år-
række, og EU har de sidste godt ti 
år støttet pilotprojekter med mellem 
600 mio. og 1500 mio. euro. Men alle 
projekter er lukket ned og har ikke 
givet brugbare resultater.

Anlægget i Drax er det første som 
virker i lidt større skala, og det skaber 
håb om at der kan komme skub i 

udviklingen. Den forrige regering 
bevilgede 100 mio. kr i støtte til 
danske projekter, og det vil være en 
hjælp, men forudsætter at vi også kan 
udnytte resultater i andre lande. 

sf

Kilder: 

www.stockholmexergi.se  
www.drax.com 
www.c-capture.co.uk 
Berlingske 27.9.19
www.dr.dk 14.2.19
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Forkortelser
CCS: Carbon Capture and Storage 
(kulstofbinding og lagring).

BECCS: Bio Energy Carbon Cap-
ture and Storage (bioenergi kul-
stofbinding og lagring).

CCUS: Carbon Capture Usage and 
Storage (Kulstofbinding anven-
delse og lagring) – bruges hvor 
dele af den udvundne CO2 indgår 
i andre industrielle processer.

Skitse til CO2 opsamlingsanlæg hos Drax i England: 1. Elektricitet produceres på 
værket. 2. Røggassen med CO2 afkøles og føres ind i et absorptionstårn. 3. I tår-
net sker der en kemisk proces som binder CO2 fra røggassen; resten af røggassen 
slippes ud i atmosfæren. 4. Opløsningen med CO2 opvarmes i en kedel, så CO2 
udskilles igen. 5. Opløsningen recirkuleres tilbage til tårnet. 6. Den rene CO2-gas 
transporteres gennem rør til permanent lagring under den sydlige Nordsø.

Skitse til en industriklynge i det nordlige England. Kraftværket bruger flis til 
at producere strøm, som bl.a. anvendes til produktion af brint, og CO2 fra røg-
gassen opfanges. Store dele af CO2 ledes gennem rør ud i Nordsøen hvor det 
lagres  – det er CO2-negative udslip. Brint og CO2 ledes til industrier der an-
vender CO2 og brint som råvarer i stedet for CO2 og brint fremstillet på anden 
vis – det er en CO2-neutral anvendelse.



Skovene på Midtsjælland 
rummer mange forskellige 
træarter.

Nogle af de mindre 
kendte kan overvejes i 
dansk skovbrug. Blandt 
nåletræerne kan nævnes 
tsuga, cypres og thuja.

  Deltagerne på ekskursionen til 
Svenstrup i maj hørte at der findes 
et meget stort antal træarter på 

Svenstrup. I over hundrede år har 
man på Svenstrup, Skjoldenæsholm 
m. fl. haft interesse for at afprøve 
nye træarter, og de fleste trives med 
den jordbund og klima der findes på 
stedet.

Skovfoged Poul Norup fortalte på 
ekskursionen om nogle af de erfarin-
ger han har indhøstet i de mange år 
han har været ansat på Skjoldenæs-
holm Skovdistrikt. Derfor besøgte 
redaktionen Poul Norup i juni for at 
se de mest lovende træarter. 

Nogle af skovene hører i dag under 
Svenstrup, mens andre er solgt fra 
og er blevet en selvstændig ejendom, 
bl.a. Vesterskoven.

Poul Norups oplysninger supple-
res med beskrivelsen i en driftsplan 
fra 1950 udarbejdet af daværende 
skovrider Vendelsøe. Et kæmpeværk 
i to bind hvor alene bind 1, ”Almin-
delig Beskrivelse”, fylder over 300 
tætskrevne sider. Bind 1 rummer 
19 sider med beskrivelser af alle 
træarterne.
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Mindre kendte træarter

på Svenstrup og i Vesterskoven

1. Nåletræer

Tsuga fungerer fint, både i blanding og renbestand. Her en kåret bevoksning på 67 år, F860 i Vesterskoven. Den er 29 
m, svarende til rødgran bonitet 1.



 
Tsuga
Tsuga heterophylla
Tsuga findes flere steder, både i 
blanding med andre arter og i større 
renbestande, og den trives godt. En 
bevoksning er kåret, og dens vækst 
svarer til rødgran bonitet 1. 

Der er en god jordbundstilstand 
under tsuga, og nålene omsættes 
let. Den er hårdfør, og den bides 
nogle steder af vildtet.

Tsuga er velegnet til naturlig 
foryngelse og tåler skygge. Den sår 
sig gerne under nåletræer, men har 
også sået sig i en ung egebevoks-
ning hvor den danner underskov.

Det er svært at sælge tømmer af 
tsuga fordi den er ikke særlig kendt 
i Danmark. Den er udbredt i Nord-
amerika, og her er der ikke proble-
mer med afsætningen.

Vendelsøe skriver at tsuga vokser 
hurtigt og er sund. Da dens ved 
er ret værdifuldt bør den dyrkes i 
større udstrækning, muligvis i blan-
ding med douglas, sitka og grandis 
som den kan følges med i vækst.

Cypres
Chamaecyparis lawsoniana
Tilvæksten er moderat, og diamete-
ren er ret lille i forhold til alderen. 
Cypres er ret let at dyrke, men kan 
skades af mus. Den bides moderat 
af vildtet, men større kulturer bør 
hegnes. Som ung kan den skades af 
snetryk.

Cypres vokser fint i blanding 
med bl.a. lærk. Stammen er meget 
bøjelig. I kraftig blæst giver stam-
men efter i vindstødene og rejser 
sig igen, og den kan være egnet på 
steder der er udsat i stormvejr, fx 
bakketoppe. Der er meget lidt råd i 
stammen.

Veddet er egnet til udvendig 
beklædning på huse. Cypres har be-
tydeligt højere rumvægt end thuja 
(0,43 mod thujas 0,34), og cypres 
har meget bedre styrkeegenskaber 
end thuja. Markedet er svingende, 
men i øjeblikket er der rimeligt god 
afsætning.

Vendelsøe skriver at væksten er 
langsommere end thuja, og der er 
tegn på at højdevæksten standser 
for tidligt. Den gnaves og bides af 
vildt og harer, og den fejes. Den er 
meget udsat for snetryk, men har 
stor evne til at rette sig op igen.

Thuja
Under ekskursionen på Svenstrup så 
vi en bevoksning på op mod 40 m 
højde af Thuja plicata. Der er en kåret 
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Rugbrødsarter eller nye, ukendte
De fleste skovejendomme har et fast udvalg af træarter som giver det 
meste af omsætningen – ”rugbrødsarterne”. Det er som regel rødgran og 
sitkagran blandt nåletræer, og bøg og eg blandt løvtræerne.

Men der er også behov for at være opmærksom på nye arter. Nogle af 
de nuværende arter falder måske væk på grund af sygdomme og skadedyr 
(sitkagran, ask, elm). Mange ser også et formål med at have flere varer 
på hylderne, så der kan afsættes træ uanset aktuelle vejr- og markedsfor-
hold. Og der kan tjenes gode penge på specialprodukter.

Et varmere og tørrere klima sætter andre arter under pres, såsom 
rødgran og bøg. Det medfører behov for arter der trives ved højere tem-
peraturer. 

På den anden side skal man heller ikke have for mange specielle arter 
der komplicerer skovdriften og afsætningen. Derfor, samtidig med at man 
er åben over for nye muligheder skal man hurtigst muligt ”aflive” træarter 
der ikke giver fordele frem for de nuværende.

Cypres og lærk trives fint sammen.



 
bevoksning i Vesterskoven, F853, på 
104 år.

Thuja kan nå anselige dimensio-
ner. Styrkeegenskaberne ligger helt 
i bund blandt almindeligt anvendte 
danske skovtræer, men dens fordel 
er at den indeholder stoffer som gør 
den holdbar til udendørs anvendelser. 

Mange træer er tykkere for neden. 
Det hænger sammen med en hulhed 
midt i stammen, men den går højst 
en meter op. For tiden er store di-
mensioner efterspurgt. 
Thuja standishii
Den kommer fra Japan og findes en-
kelte steder i skovene. Den har tætte, 
fyldige nåle som giver bedre dæk-
ning som klippegrønt end andre ar-
ter af thuja. Væksten er langsom, så 
den har kun interesse til klippegrønt.

Cryptomeria
Cryptomeria japonica
Tilvæksten er udmærket, og den 
trives fint i blanding. Den er sår-
bar over for snetryk og isslag hvor 
grene kan brække af, men stammen 
retter sig op igen.

Vendelsøe skriver at den vokser 
godt og tåler normale vintre godt. 
Den bør dyrkes mere hvis der kan 
skaffes frø fra nordlige provenienser, 
fx Hokkaido i Japan. 

Abies amabilis
Ved en højde af omkring 20 m går 
højdevæksten i stå, men diameter-

væksten fortsætter, og den danner 
en bred, skålformet krone. 

Grenene ligner nordmannsgran, 
den får ikke lus, men nålefastheden 
er ringere end nordmannsgran. Der 
er derfor ikke nogen grund til at 
plante den.

Nåletræarter som glider ud
Abies veitchii er forsøgt, men den 
angribes af ædelgranbarkbille og 
viklere og anvendes ikke mere. 

Abies concolor går ud og anvendes 
heller ikke.

En række abies arter er forsøgt 
men uden succes: A. sibirica, A. 
firma, A. arizonica, A. cephalonica, 
A. brachyphylla (=homolepis), A. 
balsamea, A. lowiana. 

Korealærk, sibirisk lærk og Thu-
jopsis er forsøgt til vedproduktion, 
men de vokser langsomt. Thujopsis 
er fin til klip fordi over- og under-
side er ens.

sf
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Denne bevoksning stammer fra en juletræsbevoksning der senere overgik 
til klip. Gennem årene har der sået sig douglas, cypres, thuja, tsuga og sit-
kagran mellem nordmannsgranerne. Vedproduktionen har begrænset værdi, 
men den er nyttig ved at give  dækning til råvildtet, da den står i et område 
med meget løvtræ.

Tsuga sår sig villigt mange steder, her er den undervækst under eg.

Cryptomeria trives fint i blanding, 
her med Abies amabilis.



 

Der er muligheder for nye 
løvtræarter, blandt andet 
som led i tilpasningen til et 
varmere klima. 

Det kan være valnød, 
ægte kastanje, spidsløn og 
platan.

Valnød
Juglans regia (alm. valnød), J. nigra 
(sort valnød) og J. cinerea (grå valnød)

Valnød står hist og her i blanding 
med andre løvtræarter og trives 
fint. I en af bevoksningerne var der 

flere grupper med selvforyngelse i 
dyb skygge, formentlig som følge af 
frøsætning i den varme sommer 2018.

Valnød vokser meget hurtigt 
som helt ung. Den var indbragt i en 
egekultur 5 år efter egene, og allige-
vel var valnøden noget større end 
egene.

Vendelsøe skriver at i renbestand 
bliver sort valnød grovgrenet. I 
blanding med fuglekirsebær bliver 
sort valnød hurtigt overvokset, 
men i halvskygge får de en rank og 
smuk form. Ved passende hugst og 
opkvistning af fuglekirsebærrene 
forsøges det at holde valnøden i 

vækst. Han anbefaler derfor at sort 
valnød dyrkes i blanding.

Grå valnød synes at vokse lang-
sommere, men er vistnok den mest 
værdifulde valnøddeart.

Ægte kastanje
Castanea sativa
Der er to pæne bevoksninger, en 
i Høed Skov og en i Højbjerg Skov 
som netop er blevet kåret som F589.

Den er let at plante og vokser 
hurtigt. Den står flere steder i blan-
ding, og det fungerer fint. Den ser 
heller ikke ud til at blive bidt af 
hjortevildtet.
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2. Løvtræer

Kastanje med bøg i Høed Skov.
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Ved af kastanje indbringer ret 
høje priser. Den vil i Vesterskoven 
blive brugt som afløser for asken, 
da den kan klare fugtig bund. 

En svaghed er en tendens til 
ringskøre – en revne som følger en 
årring over omkring halvdelen af 
omkredsen. Det sås tydeligt både på 
et stød og på en stamme som var 
glemt. Ringskøre reducerer mulig-

heden for anvendelse af veddet.
Kastanje sætter spiredygtige frø i 

varme somre. Ved rundturen i juni 
var der flere steder en del selvsåede 
træer, og det må skyldes sommeren 
2018. Kastanjerne er eftertragtede 
af vildtet (og mennesker kan også få 
fornøjelse af kastanjer).

Læs mere om ægte kastanje i 
Skoven 5/19.

Fuglekirsebær
Prunus avium
Fuglekirsebær er sjældent en succes 
på Skjoldenæsholm. Den flækker 
nemt, grene kan knække af, og der 
træder harpiks ud. 

Fuglekirsebær vokser meget 
hurtigt i starten, og hvis den står i 
blanding med andre løvtræarter kan 
de blive kvalt. Den har især været 
brugt som efterbedring i bøgefor-

yngelser hvor huller er fyldt ud ti år 
efter anlæg af bøgekulturen.

Vendelsøe skriver den vokser 
meget hurtigt og mest har været 
brugt som indblanding i andet løv-
træ. Formen har ikke været særlig 
god, men hvis man finder bedre 
provenienser vil den kunne få stor 
økonomisk betydning i blanding med 
andre hurtigtvoksende løvtræer.

Lind
Tilia cordata
Lind findes hist og her som indblan-
ding eller renbestand. Den fungerer 
fint som undervækst under eg. Den 
kan skæres ned hvis den bliver for 
stor og skyder så op igen. Den fejes 
en del af vildtet, da stammen er 
bøjelig (og veddet er meget blødt).
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En del uden succes
En del af de træarter der har været 
forsøgt er ikke slået igennem. Det 
kan skyldes at de er uegnede for 
danske forhold, men det kan også 
skyldes manglende kendskab til 
dyrkningsmetoder og de rette 
provenienser. 

Der er på Svenstrup plantet 
mange forskellige arter i mange 
små bevoksninger, og det kan be-
tyde at man ikke har været i stand 
til at passe alle bevoksninger op-
timalt. Det kan også være at jord-
bund og klima på Skjoldenæsholm 
ikke passer arterne, men at de 
kan trives andre steder. 

Kastanje har sået sig selv efter den 
varme sommer 2018.

En svaghed ved kastanje er dens 
tendens til ringskøre der her ses i en 
efterladt stamme.

Lind klarer sig fint i renbestand. Lind har været indbragt i askemoser, og da asken faldt væk har de overtaget 
arealet.



 SKOVDYRKNING

Lind sætter sjældent spiredygtige 
frø i Danmark, og normalt kun i de 
luneste dele af landet. Det kræver 
tre nætter i træk med over 20 grader 
(”tropenat”) for at pollen kan nå at 
vandre ned gennem griflen.

Lind har flere steder været ind-
bragt som underplantning i askebe-
voksninger tyve år efter etablering 
af askene. Formålet var at øge 
bevoksningens samlede vedproduk-
tion, da ask slipper ret meget lys 
igennem kronen.

Værdien af vedproduktionen har 
utvivlsomt været beskeden, men 
det har alligevel vist sig at være et 
godt valg. Askene er som bekendt 
gået ud de senere år, men lindene 
har taget over, så man i dag ikke ser 
hullerne efter askene. 

Lind er skyggetålende og kan stå 
i venteposition når den er i blanding 
med andre arter, men den reagerer 
hurtigt på ændrede lysforhold. Den 
kan beskæres gang på gang, også som 
ældre og skyder så igen. Derfor an-
vendes den meget i parker og alleer.

Vendelsøe skriver at lind dan-
ner ganske velformede bevoksnin-
ger selvom den i ungdommen er 
ret busket og tveget. Han tror at 
bedre racer kan få betydning i blan-
dingsbevoksninger. Den trives som 
undervækst under rene askebevoks-
ninger og synes at kunne tåle den 
lave bund.

Platan
Platanus orientalis
Der findes en bevoksning af platan 
blandet med lind, og de ser ud til at 
trives sammen. 

Platan bruges mange steder som 
vejtræ i byerne og har hurtig ung-
domsvækst, men den kan skades i 
hårde vintre. Det kunne være inte-
ressant at afprøve den i skoven på 
beskyttede steder.

Vendelsøe skriver om en kultur der 
blev startet under dårlige forhold med 
meget græs. Kulturen var bedst i de 
lavere dele. På den højere del blev der 
efterbedret med lind, og efterhånden 
som græsset blev kvalt kom platanen 
i vækst. Han mener platan kan give 
et fornuftigt udbytte i blanding med 
andre løvtræer på gode lokaliteter.

Spidsløn
Acer platanoides
Poul Norup har passet flere smukke 
bevoksninger af spidsløn. En væl-
tede i 1999, og en anden findes 
stadig og ligger i Allindemagle Skov 
(som er solgt fra). Spidsløn trives 
godt og har højere tilvækst end ær.

Vendelsøe mener at den vokser 
om muligt endnu hurtigere end ær, 
og dens øvrige forhold er ligesom 
ær. Den anvendte proveniens er ret 
grov, og han opfordrer til at skaffe 
bedre provenienser, fx fra Tyskland.

Tulipantræ
Liriodendron tulipifera
Den kommer fra Nordamerika. Den 
har et ret blødt ved og har derfor 
begrænset interesse. Blomsterne er 
gulgrønne, og den har ikke samme 
æstetiske værdi som fx magnolie.

Løvtræarter som glider ud
I Vesterskoven er der mindre fore-
komster af robinie, hestekastanje og 

bævreasp, men de vil glide ud. 
Tyrkisk eg og amerikansk ask 

(Fraxinus americana) er plantet, 
men erfaringerne er få. Vendelsøe 
skriver at amerikansk ask vokser 
langsomt og er dårligt formet, men 
man vil prøve bedre racer.

Der er også få erfaringer med avn-
bøg, som dog kan blive interessant i 
et varmere klima. Vendelsøe skriver 
at både vækst og form er ringe.
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Valnød vokser meget hurtigt som helt 
ung. Disse træer er plantet for 5 år 
siden som efterbedring og er ved at 
overvokse egene i kulturen.

Valnød har sat frø i den varme som-
mer 2018 og har sået sig selv i større 
grupper i dyb skygge.

Platan trives udmærket, her i blanding med lind.



  
Mere effektivt 
kraftværk
Herningværket ombygget
Herningværket har nu afsluttet halv-
andet års ombygning. Det betyder 
at værket kan sænke sit brændsels-
forbrug med 20 procent. 

Herningværket er blevet opgrade-
ret med et røggaskondenseringsanlæg. 
Det afkøler røggassen og udnytter 
restvarmen i røgen, og dermed bliver 
værket mere effektivt. Med det nye 
anlæg kan flisforbruget sænkes med 
omkring 20 procent ved produktion 
af samme mængde varme. 

Set med skovøjne er det umiddel-
bart en lidt kedelig nyhed at behovet 
for flis falder. Til gengæld bliver 
værket mere konkurrencedygtigt. 
Det giver større sikkerhed for at der 
på længere sigt vil blive anvendt flis 
til at producere varme og strøm.

Ombygningen blev sat i gang i 
marts 2018, samtidig med at Ørsted 
indgik en 15-årig aftale med Eniig 
Varme, Energi Ikast Varme og Sunds 
Vand og Varme om fortsat at levere 
fjernvarme fra Herningværket.

Herningværket i 37 år
Herningværket er fra 1982 og blev 
bygget som et kulfyret kraftværk. 
I 2000 blev det ombygget til at 
fyre med naturgas, og to år efter 
blev det bygget om til primært at 
fyre med træflis. Siden 2009 har 
Herningværket været i stand til 
udelukkende at køre på biomasse – 
hovedsageligt træflis suppleret med 
træpiller. 

Herningværket har en kapacitet 
på 78 MW el og 200 MJ/s varme. 
Herningværket producerer fjernvarme 
svarerende til ca. 48.000 danske 

husstandes årlige varmeforbrug.
Værket er i stand til at levere 

varme uden også at skulle producere 
el. Det kan eksempelvis være aktuelt 
i de tilfælde, hvor der bliver pro-
duceret nok el fra sol og vind til at 
dække efterspørgslen. 

Ørsteds syv største kraftvarme-
værker, hvoraf Herningværket er 
et af de syv, dækker omkring en 
fjerdedel af Danmarks samlede 
fjernvarmeforbrug. Fem af kraft-
varmeværkerne har allerede erstattet 
kul og gas med træpiller og flis fra 
bæredygtige produktionsskove. Det 
betyder at Ørsted siden 2006 har 
reduceret sit kulforbrug med 82 pro-
cent. Ved udgangen af 2022 er det 
helt slut med at fyre med kul på alle 
Ørsteds kraftvarmeværker. 

Kilde: www.orsted.com 28.8.19
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Sommetørken 2018 har 
medført tørkerevner og bark-
billeangreb i Vesterskoven 
ved Ringsted.

Vesterskoven på 450 ha (nord for 
Ringsted, tidligere under Skjoldenæs-
holm) er en lokalitet med gode 
vækstforhold for skovtræer og nor-
malt god vandforsyning.

Men i juni var der en del store 
træer af nobilis med tørkerevner, 
og revner er også set i rødgran og 
sitkagran. Hver stamme har en eller 
flere revner der ender helt oppe i 
kronen. 

I juni 2019 blev der skovet om-
kring 50 m3 nåletræ med tørkerev-
ner i Vesterskoven; siden juni er der 

ikke set flere skader. Disse træer 
giver et ret lavt dækningsbidrag, 
dels fordi skovning af spredte træer 
er dyrt, dels fordi salgsprisen ofte 
er lavere.

Tørkerevner er også set i ær, 
og i nogle bevoksninger er 10% af 
træerne skadet. Der er en eller flere 
revner i hvert træ, og nogle går helt 
op i kronen. Revnerne bliver efter 
noget tid sorte, og træerne skoves 
hurtigst muligt for at undgå for 
store tab.

I den viste bevoksning blev der 
skovet i vinter på grund af tørke-
revner. I løbet af foråret og som-
meren har flere træer fået revner, 
men bevoksningen kan ikke tåle at 
der tyndes mere, så de ramte træer 
bliver stående indtil videre.
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Tørkerevner i  
nobilis og ær

Nobilis på 82 år med tørkerevne der 
går helt op i kronen.

Denne Abies amabilis blev angrebet 
af barkbiller som følge af tørken 
2018. Træet reagerer ved at udskille 
harpiks som drukner larverne. Har-
piksen ses som små hvide dråber der 
glimter i solen.

Hvis tørkerevnen er snoet forringes 
værdien af stammen yderligere.



 

Varm og tør sommer
Tørkerevnerne er fremkaldt af den 
varme og tørre sommer i 2018. De 
yderste dele af stammen tørrer hur-
tigere ud end de indre dele. De ydre 
dele svinder derved mere end de 
indre dele, og det giver spændinger 
i veddet som udløses i en revne. 

Nogle gange lukker revnen igen 
og bliver næsten usynlig, andre 
gange forbliver den åben. Men ska-
den er sket, og det vil vise sig når 
træet skæres op. Revnen gør det 
vanskeligt at anvende stammen til 
værdifulde produkter. Hvis træet 
bliver stående i skoven vil revnen 

blive indfaldsvej for svampe som 
giver misfarvning og råd.

I Vesterskoven er der i øvrigt 
også i juni skovet 500 m3 træ der er 
angrebet af barkbiller. Disse skader 
er også fremkaldt af den varme 
sommer 2018.

sf
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Der er skovet en del træer i denne 
bevoksning med tørkerevner, men nu 
kan den ikke tåle der bliver fjernet 
flere træer.
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Tørkerevnen giver skader i veddet 
lige under barken og bliver indfalds-
vej for svampe der kan give misfarv-
ning og råd. (Ær på 32 år).

Tørkerevnen går ofte helt op i kronen 
(ær på 32 år).



 

Have & Landskab messen 
viste at batterier nu kan 
bruges til større maskiner, 
dog ikke af en type som er 
almindelig i skovene.

Man kunne også se 
metoder til at forstærke 
græsplæner med meget 
slid, kunstgræsbaner med 
træfyld, håndredskab til ro-
dukrudt, anvendelse af lær-
ketræ og hegnslåger der er 
lette at åbne.

Have & Landskab er den store 
messe for udstyr inden for land-
skab, parker og anlægsgartnere. 
Messen blev afholdt 28.-30. august i 
Slagelse og trak 10.658 fagfolk.

En af de bemærkelsesværdige ud-
viklinger er batteridrevne maskiner. 
I mange år har der været mindre 
håndredskaber med eldrift. Men de 
gamle blysyrebatterier bliver efter-
hånden afløst af mindre og stærkere 
lithium-ion batterier. De er stærkere, 
så de nu kan anvendes i mindre og 
mellemstore redskabsbærere.

Fordelene ved eldrift er en enk-
lere konstruktion med mindre ved-
ligehold. Der er ingen udstødning, 
mindre støj og færre vibrationer. 
Hvis strømmen kommer fra flis, sol 
eller vind er driften også miljøvenlig.

Ulemperne er at man skal afsætte 
tid til opladning og huske at sætte 
stikket til om aftenen. Batterierne 
fylder meget og vejer meget, og det 
sætter en grænse for hvor maski-
nens kapacitet. 

Eldrevne maskiner er generelt 
dyrere i indkøb end dieselmaskiner, 
fordi batterierne er dyre. Men de 
er billigere i drift, og strøm koster 
mindre end diesel, så efter et vist 
antal driftstimer tipper konkurrence-
forholdet.

Flishugger
Flishugning er en af de opgaver 
der kræver meget kraft, og det kan 
efterhånden godt klares med batte-
rier. TP 175 E-ZE (betyder elektrisk 
nulemission) er ny fra TP Linddana. 
For at vække lidt opmærksomhed 
var TP’s sædvanlige røde farve skif-
tet ud med blå. 

Lithium-ion batteriet yder 65 V 
med 288 Ah. Opladning ved 230 V 
tager 6 timer. Der er garanti på 

batteripakken på 5 år eller 1200 
opladninger. 

Motoren yder 18 kW/25 hk og har 
høj momentreserve. Ved almindelig 
drift kan den køre 4 timer når den 
hugger tyndere grene, tykkere grene 
op til 17 cm giver 2 timers driftstid. 
Det betyder at den er egnet til opga-
ver i naturpleje, landskab og parker 
hvor den ikke skal køre konstant.

Til nogle opgaver fx i nærheden 
af beboelse kan det være en fordel 
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Eldrevne maskiner, 
hegnslåger og lærketræ



 
at motoren er meget støjsvag. Hug-
geren står ganske vist for hovedpar-
ten af støjen fra maskinen, men den 
er i hvert fald lydløs når den går i 
”tomgang”.

Huggeren vejer under 750 kg og 
kan derfor transporteres efter en bil 
med almindeligt kørekort. Udkaster-
røret kan foldes ned, så maskinen 
er under 175 cm høj (på billedet er 
røret foldet delvist ned).

Dieselmotorer med over 35 hk 
skal fra nytår have partikelfilter. 
Det betyder at hvis man kan lave 
eldrevne flishuggere over 35 hk vil 
el have en ekstra fordel over for 
diesel.

Hybrid klippebåd 
Eldrift er også nået ud til søens 
folk. Den tyske Berky klippebåd er 
forsynet med en fingerklipper der 
arbejder under vandet og skærer 
grøde af. 

Den er nu lavet i en hybridudgave 
som er verdens første af sin art. 
Den har en 18,5 kW dieselmotor som 
kan oplade med 4 stk 48 V lithium 
batterier. De kraftige batterier gør 
at man undgår brug af hydrauliske 
komponenter som er erstattet af 
48 V elektriske komponenter med 
lav spænding. Den kan køre op til 1 
arbejdsdag på batterierne.

Den kan arbejde på tre forskellige 
måder:
1. Kun elektrisk drift
2.  Dieselmotor kører med hele tiden 

og oplader batterierne
3.  Eldrift hvor dieselmotor selv kob-

ler til ved behov
Hybridudgaven kan især vælges 
på steder hvor man ønsker et lavt 
støjniveau og lave emissioner. Der 
er desuden bedre førerkomfort fordi 
man kan undgå at arbejde samtidig 
med at der kommer udstødning fra 
motoren. Berky forhandles af Special 
maskiner i Rudkøbing.

Andre maskiner
På messen blev også fremvist ver-
dens første minigraver som udeluk-
kende kører på batterier, Bobcat E10 
electric. Den kan køre en arbejds-
dag på en opladning. Den vil være 
egnet til indendørs nedbrydning af 
huse hvor man ikke ønsker at undgå 
udstødningsgasser. 

Der var også græsslåmaskiner og 
fejemaskiner med eldrift. Det er ikke 
maskiner der kommer ud i skoven – 
men de er eksempler på at stadigt 
større maskiner efterhånden kan fås 
med eldrift.
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Nærbillede af nettet (sort) med påsyet 
kunstgræs. Nettet er ophængt foran 
en lysegrøn plade.

Nettet blev lagt ud tre uger før messen 
på græsplænen (som indeholdt en del 
urter) og er nu næsten usynligt.

Slidstærkt græs
Nogle steder på en græsplæne kan 
blive udsat for så stort slid at græs-
set går ud. Og det hjælper ikke at 
så nyt græs, hvis færdslen vælger 
samme rute igen. Slidstyrken bliver 
ringere hvis plænen ligger i skygge.

Hvis ikke man ønsker at udlægge 
fliser, grus eller asfalt kan man 
udlægge en måtte som beskytter 
naturgræsset. Det består af kunstige 
græsstrå lavet af polyetylen, og de 
er syet på et net som er coatet med 
latex og er meget slidstærkt.

Nettet lægges blot ud på en vel-
etableret græsplæne og fastgøres 
med små spyd, 6 stk/m2. De er lavet 
af majsmel og er bionedbrydelige. 
Hvis man udlægger flere baner ved si-
den af hinanden skal de sys sammen.

I løbet af få uger vokser natur-
græsset igennem hullerne og skjuler 
nettet. Senere vokser græsrødder 
også op omkring nettet og fastholder 
det. Resultatet bliver bedre hvis 

græsplænen er nogenlunde jævn i 
forvejen.

Den naturlige græsplæne for-
stærkes ifølge producenten op til 
tre gange. Nettet kan ikke bruges 
hvis der er kraftigt slid eller vækst-
betingelserne for græsset er ringe, 
fx i skygge eller ved tung trafik. 

Billederne viser et eksempel fra 
messearealet hvor man skulle kigge 
godt efter for at få øje på kunst-
græsset. Det havde taget 2 x 1½ dag 
for en gartner at udlægge 200 m2. 
Prisen på måtten er 139-170 kr/m2. 
Græsplænen kan bruges efter 3 uger 
på en etableret græsplæne, eller 5-8 
uger på en sået plæne; græs vokser 
kun ved temperaturer over 7 grader.

Nettet er lavet af polyetylen – 
samme plasttype som i drikkeflasker 
– og det nedbrydes ikke i naturen. 
Hvis man senere vil omlægge eller 
fjerne græsplænen kan den kunstige 
græsplæne genbruges. Nettet hedder 
Green Hybrid og er fra Nordic Lawn.

Lignin i kunstgræs
Kunstgræsbaner er meget populære 
fordi de kan bruges næsten hele 
året. De opbygges af en måtte med 
kunstige græsstrå, og mellemrum-
met mellem græsstråene udfyldes 
med et elastisk underlag i form af 
sand og et granulat.

Granulatet er normalt fremstillet 
af gummi fra brugte bildæk. Det er 
ikke særlig miljøvenligt, for gummiet 
bliver nedbrudt til mikroplast. En 
rapport fra Miljøstyrelsen skønner 
at der udledes 450-1600 ton mikro-
plast hvert år fra kunstgræsbaner.

Men der er andre muligheder. Det 

norske firma BioBag har udviklet et 
granulat, BioBag Infill, der består af 
40% lignin samt 60% bionedbrydeligt 
plast og et biologisk bindemiddel. 

Lignin udgør 1/3 af råtræ. Det er 
et restprodukt fra produktionen af 
cellulose og bliver normalt afbrændt, 
så man kan udnytte energien. Men 
det er naturligvis bedre at anvende 
ligninen til et mere værdifuldt produkt.

De andre bestanddele i Infill er 
bionedbrydelig plast samt et bin-
demiddel. Polymererne i plasten er 
modificeret så det kan nedbrydes af 
mikroorganismer til vand, CO2 og hu-
mus. Der efterlades ingen mikroplast.
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Rodoptrækker og 
ukrudtsdupper
Dansk Skovkontor havde et par 
håndredskaber med. Til venstre ses 
en rodoptrækker til at fjerne selv-
sået eg, bjørneklo, pileurt og andre 
med dybtgående rødder. 

Til højre ses en ukrudtsdupper 
til punktbehandling af fx bjørneklo. 
Den er egnet til behandling af et 
mindre antal planter eller planter 
nær vandløb mv. hvor man ikke 
ønsker udsivning til vandmiljøet.

Bundklippesaks
ARS Hækkesaks er som navnet siger 
udviklet til klipning af hække. Men 
flere har fundet ud af den er bekvem 
til bundklip af juletræer hvis man 
gerne vil undgå at bøje ryg og knæ 
mange hundrede gange i løbet af en 
arbejdsdag.

Soldrevet lågeautomatik. Hydraulisk lågeåbner.

Modulopbygget færist der anbringes i en udgravning, her 
med firkantede rør.

Flytbar færist til midlertidig brug.
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Nye hegnsmodeller
Poda Hegn sælger udstyr til hegn 
omkring folde og græsarealer og 
viste flere forskellige former for til-
behør. Nogle af disse har været vist 
på Agromek i vinter, men på Have & 
Landskab kunne de ses og afprøves.

Lågen i foto 1 åbnes og lukkes 
med strøm fra et 24 V batteri der 
oplades af solceller. Lågen aktiveres 
ved tryk på en knap til højre. Den 
kan bruges af gående og kørestols-
brugere der har svært ved at holde 
en tung låge åben. Hvis ryttere skal 
passere kan man montere endnu en 
knap lidt højere oppe.

Fotoceller registrerer bevægelse 
i åbningen, så lågen ikke lukker før 
man er helt igennem. Den lukker 
automatisk efter et vist antal sekun-
der og bliver altså ikke efterladt åben. 
Der er en dæmperfunktion så lågen 
ikke bevæger sig i pludselige ryk.

Foto 2 viser en hydraulisk låge-
åbner der er helt mekanisk og betje-
nes med håndtaget til højre. Der er 
stor udveksling, så ældre og køre-
stolsbrugere kan anvende den uden 
problemer. Efter et vist tidsrum 
lukker lågen automatisk. Systemet 
er optimalt på låger op til 1,2 m i 
bredden som ikke belastes af vind.

Foto 3 viser en anden type låge 
der er udviklet til handicappede. 
Man kører hen til lågen og bakker 
ind i den U-formede sluse. Lågen 
skubbes hen til den nærmeste pæl, 
og man kører ud af slusen. 

Hvis køretøjer skal køre gennem 
et hegn vil man ofte montere en fæ-
rist i vejen mellem to pæle. Færiste 
består af en række metalstænger 
med afstand mellem som er umulige 
at passere for dyrene. Traditionelt 
har man lavet et støbt fundament 
i siderne, og der går noget tid før 
støbningen er hærdet og færisten 
kan monteres. 

Poda laver en modulopbygget 
version der består af en metalkasse 
som anbringes i udgravningen, så 
færisten kan tages i brug med det 
samme (foto 4). Den kan tåle op til 
18 tons aksellast. Alle færiste har 

paddesikring så padder og andre 
mindre dyr kan komme op igen hvis 
de er faldet igennem.

Man plejer at bruge runde rør, 
men de kan være svære at passere 
for gående. Foto 4 viser en ny version 
med firkantede rør som er lettere at 
gå på. 

Hvis man kun har brug for en 
midlertidig løsning kan man bruge 
en flytbar færist (foto 5). Den kan 
flyttes med en traktor med frontlæs-
ser og anbringes oven på jorden 
mellem to pæle. På grund af for-
højningen kan den ikke passeres af 
personbiler.

Lærketræ til shelters og 
bænke
Lærketræer kan levere godt tøm-
mer – det er mere end flis. Det var 
budskabet i en artikel i det forrige 
nummer af Skoven, og det efterlever 
NH-Pavillon fra Kjellerup.

På messen blev der vist et shel-

ter og et borde-bænkesæt. Men 
virksomheden laver også bålhytter, 
hestehytter, bænke til bålsteder 
mv. Hvert shelter opbygges fra 
bunden på stedet og tilpasses kø-
berens behov.

NH-Pavillon er grundlagt af Mads 
B. Madsen som er uddannet jord-

brugsteknolog og i mange år har 
arbejdet med træer. Han skover selv 
lærketræet i skove i Midtjylland, 
især Meilgård, og i år har han købt 
omkring 200 træer. Det bliver til 15 
shelters, 10-15 bålhytter og 10-15 
borde-bænkesæt.

sf

Handicapvenlig låge med sluse til højre.



 

Skovhistorisk Selskab var på 
ekskursion til Dønnerup ved 
Jyderup. 

Vi så forskellige former 
for skovrejsning. De giver 
erfaringer om hvordan 
større skovrejsninger bør 
gribes an.

Vi kom også forbi Dan-
marks ældste taks, en 
vandreblok og hørte om 
kulturhistorie i form af kilde-
væld og vandmøller.

Skovhistorisk Selskab holdt efter-
årets ekskursion på Dønnerup Gods 

ved Jyderup den 21. september hvor 
skovrider Niels Otto Lundstedt viste 
rundt. Det var skovbruget der var i 
fokus, især den nyere skovdyrkning, 
men der blev også omtale af fortids-
minder og kulturhistorie.

Dønnerup har i 25 år været 
ejet af Poul Martin Mikkelsen. De 
produktionsegnede dele af skoven 
drives med økonomisk afkast for 
øje, mens der i andre dele arbejdes 
på at optimere biodiversitet, natur, 
landskab og mulighed for jagt på 
såvel hjortevildt som fasaner. 

Skovrejsning med gran
Landskabet omkring Dønnerup er 
meget kuperet med varierende jord-
bund og lavninger. Det er mindre 

egnet til landbrug, og derfor findes 
der mange skove i området.

 Den forrige ejer, forstkandidat 
Allan Hastrup, tilplantede flere land-
brugsarealer fra 1960 og frem, bla. 
et større overdrev på ca. 50 ha op 
til en af de skove der ligger langs 
med Åmose Å. Som det dengang var 
normalt blev der plantet gran, fordi 
økonomiske kalkuler viste at gran 
gav langt større afkast end bøg. 

Bortset fra nogle små ældre be-
voksninger og remiser var der tale 
om én stor sammenhængende be-
voksning af gran. Det er meget ratio-
nelt ud fra et teknisk og økonomisk 
synspunkt.

Det holdt stik indtil 1999 hvor 
det meste væltede i orkanen, netop 
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Skovrejsning, taks, 
vandreblok og vandmøller

Foto 1. Skovrejsning fra 1994 med bøg der blev plaget af vildt i en periode. 



 

fordi der var tale om én stor be-
voksning. Området er også udsat 
fordi terrænet stiger fra det lave 
område ved åen op til Slagelsevej 
mod øst. 

Erfaringerne er udnyttet ved 
genplantningen. Der er nu flere for-
skellige træarter opdelt i et større 
antal bevoksninger. I de højerelig-
gende dele mod øst er der plantet 
løvtræ, især eg, men også lidt bøg. 

Der er lavet flere blandinger af eg 
og gran i striber hvor det er tanken 
at dyrke to generationer af gran i 
smalle bevoksninger før egene ved 
80-90 år overtager arealet. 

Der er også lidt ask og thuja på 
arealet. Sitkagran og rødgran er kun 
plantet i de mest beskyttede områder. 
For at undgå en kompakt skov og 
tilgodese æstetik er der udlagt nogle 
engarealer, remiser og ubevoksede 
områder. Samtidig er der mulighed 
for jagt på hjortevildt på engen, og 
der er skabt en fin fasansåt.

Egedyrkningen på distriktet 
omfatter bl.a. afmærkning af hoved-
træer, og der kappes grene af. Deri-
mod skæres ikke vanris hvert år, 
primært fordi den årlige vanriskap-
ning skal forløbe over en meget lang 
tidshorisont.

Skovrejsning med løv og nål
Tredive år senere blev der fore-
taget en endnu større skovrejsning, 
i årene 1994-95. Poul Mikkelsen 
overtog i 1994 Dønnerup med både 

skov og landbrug. I forbindelse med 
købet blev hele ejendommen pålagt 
fredskovspligt. Det medførte bl.a. 
et krav om tilplantning af dele af 
landbrugsjorden, i alt 107 ha, og der 
skulle tages hensyn til landskabet, 
bl.a. ved udlæg af utilplantede om-
råder omkring hovedbygningen. 

De samlede omkostninger til kul-
turanlæg blev ca. 2,6 mio. kr. eller 
ca. 25.000 kr./ha. Som en del af af-
talen med myndighederne blev der 
ikke ydet tilskud til skovrejsningen.

En af skovrejsningerne var én 
sammenhængende bøgekultur på 
18 ha, 4.800 stk/ha, proveniens 
Grevindeskoven Bregentved (foto 
1-2). Der blev sprøjtet mod ukrudt 
de første 4 år, og hegnet blev taget 
væk efter 6 år. En kultur på 25 ha 
er umulig at holde vildtfri, og derfor 

kom der mange vildtskader, især i 
form af tveger.

Første tynding skete i 2011 med 
indlægning af spor. De værste træer 
blev udrenset, og der blev afskåret 
tveger. En del træer fik mindre 
barkskrab ved første tynding, men 
skaden på kævlen vil til sin tid være 
minimal. I de senere år er til gen-
gæld kommet skader som følge af 
dådyrskrab.

De næste tyndinger fandt sted 
i 2014 og 2017. Hugsten er relativt 
hård for at opnå en god diameter. 
Alt løvtræ udvises manuelt, fordi 
maskinføreren kan ikke se skader 
hele vejen rundt om stammen.

I dag er der altså gået 25 år siden 
anlæg. Indtrykket er en vellykket 
bevoksning i god vækst (bedre end 
bonitet 0 efter CMM). Trods en lidt 
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Dønnerup gods
Dønnerup ligger syd for Jyderup og er en del af det store kompleks af 
skove omkring Skarresø. Det er et kuperet landskab med småsøer og 
meget varieret jordbund, fra stift ler til grus.

Godset kendes fra 1700-tallet under navnet Benzonslund. I 1867 skif-
tede det navn til Dønnerup og blev en jagtejendom under Dragsholm læn-
gere nordpå i Odsherred. Baroniet opløses ved lensafløsningen og over-
tages af familien Hastrup. Den nuværende ejer, Poul Mikkelsen, overtog 
godset i 1994.

Godset er i alt 1769 ha:
Bøg 195
Eg 253 
Ær 40
Andet løv 75 
Gran 123
Andet nål 26
Pyntegrønt 169
Ukultiveret 15

I alt skovbevokset 896

Ager 511
Remise 60
Sø, mose 99
Værnskov, krat 33
Hus, vej, eng 170

I alt  873

Målet for det skovbevoksede areal er på sigt 60% løvtræ, 30% nåletræ og 
10% juletræer og klippegrønt (i dag er fordelingen hhv. 63, 17 og 19). 

Dønnerup er PEFC certificeret (som den første private skovejendom i 
Danmark), men forventer snart at indgå i en gruppecertificering. 

Certificering er bedst ved nåletræ fordi det er muligt at opnå tillæg på 
salgsprisen. En anden fordel er at det er lettere at opfylde krav til bæ-
redygtig flis. Man skal ikke forvente en merpris, men det er lettere at få 
kontakt til kunder fordi man opfylder regler ud over skovloven.

Landbruget og en stor svinestald er forpagtet ud. Der er ansat 1 gartner 
til at passe park mv. omkring de to hovedbygninger. Godset står selv for 
skovdrift og jagtvæsen hvor der er ansat 2 skytter. 

For at kunne passe skov- og jagtarealer optimalt er der også en entre-
prenørvirksomhed som har 5 mio. kr i ekstern omsætning. Der er ansat 
10 skovarbejdere, mest polakker, på overenskomstvilkår. 

Dønnerup har for nyligt købt 800 ha i Sverige med en hovedbygning 
fra renæssancen som nu sættes i stand. For at styrke likviditeten er en 
naboejendom vest for Dønnerup, Aunsøgård på 400 ha, sat til salg.

Foto 2. Der er klippet en del tveger i 
bøgekulturen, og såret er ved at blive 
overvokset.



 
vanskelig start er der rigeligt med 
velformede træer. 

Der var plantet kirsebær, douglas 
og kastanje i kanten, men kun de 
velformede træer er bevaret, især 
kirsebær blev meget grov. Det var 
forventningen at der ville opstå et 
skovbryn af buske ved selvsåning, 
men det er ikke sket.

Distriktets erfaringer viser at en 
bevoksning på 18 ha er driftstek-
nisk og økonomisk ideel. Dette var 
blandt hovedmålsætningerne med 
skovrejsningen, men den store be-
voksning  giver også ulemper.

En større variation i træartsval-
get og anlæggelse af lysninger ville 
have skabt større variation og bedre 
mulighed for regulering af hjor-
tevildtet. Det er et stort, ensartet 
areal som til sin tid skal forynges 
på én gang. Det kunne være undgået 
ved at anvende flere arter med for-
skellig omdriftsalder. Endelig mang-
ler der undervækst – måske fordi 
det er en skovrejsning – måske på 
grund af en stor vildtbestand.

Anlægget har kostet 25.000 kr/ha. 
Der har været dækningsbidrag fra 
tyndinger på ca 3.000 kr/ha ialt. Det 
er ikke meget – bøg er en langsigtet 
investering.

Der blev også plantet 10 ha nobilis, 
og det har været en særdeles god ide. 
Der er gennem årene klippet 530.000 
kg til et DB på 3 kr./ha, svarende til 
en indtægt på ca 60% af udgiften til 
den samlede skovrejsning på 107 ha.

Skovbryn og eg-gran
Ikke langt fra bøgene er der anlagt 
en anden skovrejsning ved Rajemosen 
(foto 3-6). (Stedet blev besøgt ved 
Dansk Skovforenings ekskursion i 
2010, se Skoven 8/10). 

Ud mod marken er der plantet en 
stribe buske med spredte egetræer, 
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Foto 3. Skovrejsning med buske og træer foran en eg-gran blanding. I forgrun-
den er for nogle år siden udlagt et udyrket område som led i opfyldelsen af 
biotopplaner.

Foto 4. Mellem brynet af buske og skoven er der et bredt spor som udnyttes 
ved jagt.

Foto 5-6. Skovrejsning med eg og gran i brede striber.



 SKOVHISTORIE – SKOVDYRKNING

og de er i god vækst. Foran buskene 
blev der for nogle år siden anlagt 
et udyrket bælte som led i biotop-
planer i forbindelse med fasanud-
sætning.

Mellem buskene og bevoksningen 
er der et 6 meter bredt spor, så 
brynet ikke bliver skygget væk med 
tiden. Skovdyrkeren vil mene at 
jorden går til spilde, men jægerne 
er glade. For hjortevildtet holder 
af at søge føde på sporet i skjul 
af buskene, og sporet giver bedre 
muligheder for at regulere hjorte-
vildtet, inden de løber ud på de om-
givende marker.

Der er plantet en blanding af eg 
og gran for at få en billigere kultur 
og tidlige indtægter, og desuden kan 
granen give dækning for vildtet. 

Problemet er at det er ofte svært 
at styre disse blandinger, for granen 
vokser hurtigere end egen. Der er 
plantet 8 rækker eg og 10 rækker 
gran, fordelt på 8 rækker rødgran og 
2 rækker ædelgran. Tanken var at 
de meget brede bælter skulle gøre 
det muligt at dyrke kvalitetstræ af 
begge arter. Målet var en egebe-
voksning med store ædelgraner. 

Men ædelgranen startede lang-
somt og blev skadet af frost. Siden 
blev den overvokset, og efter hegnet 
er fjernet er den bidt ned, og de fleste 
er væk. Alle rødgraner er skrællet. 

Egene er grovgrenede og med 
dårlig form, selv om de stammer fra 
en frøavlsbevoksning på Petersgård 
der andre steder er vellykket. Men 
ved fortsat pleje forventer distriktet 
at kunne finde tilstrækkeligt med 
hovedtræer af en rimelig kvalitet.

Ved første tynding blev de yder-
ste rækker gran fjernet, så egene 
ikke blev overvokset. Derefter lagde 
man hovederne i blød for at finde 
ud af hvordan man skulle lægge 
spor ind, for der skulle fjernes to 
granrækker for at få plads til ma-
skiner. Indtil en kvik studerende 
foreslog at lægge spor ind på tværs 
af rækkerne – så kan man lave sporet 
i den ønskede bredde og tynde i 
begge træarter.

Der er indtil nu tyndet hvert 3. 
år, og der udvælges hovedtræer 
blandt egene. Rødgranerne er så 
kraftigt skrællet at de ikke kan give 
ret meget tømmer. Derfor vil man 
nu over 6 år fjerne rødgranerne og 
erstatte dem med sitkagran som kan 
klare sig over for vildtet. 

Sitkagranerne skoves når de er 
hugstmodne, og der genplantes 
med sitka. Ved en alder på 90-100 år 

kan egene så overtage arealet. Hvis 
planen holder.

Ny skov ved gammelt 
skovbryn 
Når man rejser skov i tilknytning 
til eksisterende skov vil man ofte 
plante helt op til den gamle skov. 
Skovbrynet vil med tiden forsvinde 
sammen med det særlige plante- og 
dyreliv der er knyttet til dette leve-
sted. Skovbrynet kan kun bevares 
ved at efterlade et bredt ubevokset 
bælte foran skovbrynet.

Vi så et eksempel hvor der var 
udlagt et bredt bælte mellem det 

gamle skovbryn af især bøg og en 
yngre nobilisbevoksning. Det 30 me-
ter brede bælte er tilsået med vildt-
afgrøder. En løsning der tilgodeser 
æstetik, biodiversitet og landskab.

Efter præsentation af den smukke 
løsning måtte Niels Otto Lundstedt 
indrømme at der oprindelig var 
plantet nobilis helt op til det gamle 
skovbryn. Men det var ikke godt for 
nobilisen som voksede for kraftigt i 
halvskyggen fra de store bøge.

Resultatet blev rydning af en 
stribe nobilis og udlægning af en 
vildtager. Det er et sted hvor dyrene 
gerne står, og her er de i fred for 
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Foto 7. Et gammelt skovbryn til venstre er bevaret gennem udlægning af vildta-
ger i midten; til højre nobilis.

Foto 8-9. Bromølletaksen er Danmarks største taks.
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skovgæster på skovvejen der er 
kun 50 m væk på den anden side af 
nobilisen.

Dønnerup har i alt 90 ha vildtagre 
fordelt på over 100 lokaliteter på 
hele ejendommen. Der bliver taget 
slæt hvert år for at bevare en va-
rieret vegetation, og så kan der gå 
5-6 år mellem omlægning. Hvis man 
ikke tager slæt indvandrer skræppe 
og græs, og så skal det omlægges 
hvert 3. år.

Nobilisbevoksningen vil stå 5-10 
år endnu, og herefter plantes nobilis 
igen.

Bromølletaksen
Nu havde vi været gennem flere 
timers hård skovdyrkning, så det 
var tid til en frokost på Bromølle 
Kro, Danmarks ældste kro. Man har 
beretning om gæstgiveri på stedet 
tilbage til 1198 i forbindelse med 
en vandmølle som lå på en ø i vade-
stedet over Åmose Å. 

Ved parkeringspladsen over for 
kroen står en dendrologisk sevær-
dighed, Danmarks største taks. Den 
har en meget tyk stamme, og man 
kunne tro at den er mange hun-
drede år gammel, men nej.

Omkredsen har været målt tre 
gange, og på den baggrund kan man 
beregne væksthastigheden. Det pe-
ger i retning af 1827 som fødselsår, 
altså en alder på knapt 200 år. En 
måling i september viser en dia-
meter på 123 mv. Taks er ofte fler-
stammet, og det kan godt tænkes at 
træet har bestået af flere stammer 

der senere er vokset sammen. 
Et skilt ved siden af taksen angiver 

en højde på 11 meter, og en dia-
meter af kronen på 18 meter. Taks 
er tvebo, dvs. træet har enten han- 
eller hunblomster; Bromølletaksen 
er en huntaks. 

Veddet er meget stærkt og sejt og 
blev bl.a. brugt til at fremstille buer. 
Det kan anvendes til fine træarbej-
der og sælges i sortpoleret tilstand 
under navnet ”tysk ibenholt” (det 
tyske Eibenholz betyder taks-ved).

Taks indvandrede for omkring 
7000 år siden og er – sammen med 
ene og skovfyr – de eneste vildtvok-
sende nåletræer i Danmark. Taks 
vokser kun vildt ved Munkebjerg 
ved Vejle. Den trives bedst i 
skyggefuld skov, så placeringen ved 
Bromølle er ikke optimal.

Nålene og frøene er meget giftige 
for heste og kvæg. Det har måske 
gjort at man i gamle dage fjernede 
den overalt. Udtræk af nåle har været 
brugt som pilegift og til giftmord 
– men den saftige, røde frøkappe 
omkring frøene er ugiftig og kan 
bruges til syltetøj.

Vandreblok
Vi fortsatte ind i den gamle bø-
geskov, hvor der findes en meget 
gammel seværdighed i ådalen tæt 
på Åmose Å: En vandreblok der er 
kommet med isen, formentlig fra 
Norge. Toppen er fritlagt, og den 
måler her 8 x 3,5 m. Stenen går 
formentlig 6-8 m ned i jorden. Et 
rumfang på måske 100-200 m3.

Fra de stejle skovbevoksede 
skrænter udspringer flere kilder, 
bl.a. Sankt Sørens Kilde. Navnet 
kommer fra en munk der var faldet 
i søvn i skoven, og da han vågnede 
var der opstået en kilde på stedet. 

Kilden fik hurtigt tillagt helbre-
dende virkninger, og der opstod 
et marked på stedet. Der kom så 
mange penge til egnen at landets 
næststørste landsbykirke kunne 
bygges i Holmstrup, 1 km derfra.

I dag er dagsordenen en anden. 
Området skal være skovdækket for 
at bevare en skyggefuld skovbæk, 
og målet er sikring af biodiversiteten. 

Skoven rummer en række meget 
store ege blandet med yngre bøg. Den 
er udpeget til Natura 2000 område 
med bøg på muld, selv om skoven 
ikke er specielt værdifuld og der er 
en del eg. Ejeren har fredet egene ad-
ministrativt, også selvom de enkelte 
kævler repræsenterer en stor værdi.

Der lavet frivillige plejeaftaler 
med Miljøstyrelsen for Natura 2000 
skovtyperne uden erstatning. Afta-
len går ud på at fremme de naturlige 
træarter, i praksis eg og bøg. Jord-
bearbejdning er mulig i begrænset 
omfang, og man kan supplere med 
eg i bøgeforyngelserne. 

Åmose Å og vandmøllerne
Åmose Å udspringer i Højbjerg Skove 
under Svenstrup (nord for Ringsted) 
i kote 61. Åen løber mod vest gen-
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Foto 11. Fritstående asketræer i skov 
og landskab klarer sig ofte rimelig 
godt. I tætte bevoksninger er smit-
tetrykket højt fordi der ligger mange 
visne blade med svampesporer, og 
der er fugtig luft mellem træerne.

Foto 10. Vandreblok bragt hertil med isen, formentlig fra Norge
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nem Åmosen i kote 24, og for enden 
af mosen ligger Bromølle Kro. 

Åen går videre mod nord gennem 
skovkomplekset syd for Skarresø 
hvor den udgør vestgrænsen for 
Dønnerup. Herefter vender den og 
løber mod syd til en mose nede i 
kote 3. Den skifter navn til Halleby 
Å, løber gennem Tissø og ud i Store-
bælt ved Reersø.

Åmose Å afvander et ret stort 
område af Sjælland. Den er meget 
vandrig, og der har været 6 vand-
møller i åsystemet. En af disse var 
Bromølle, en anden var Rangle 
Mølle nogle km mod nord som Poul 
Mikkelsen anvender til privatbolig.

I tilknytning til boligen er der an-
lagt en smuk park med græsplæner, 
buske og store asketræer. Længere 
væk fra bygningerne er der en 
glidende overgang til en aske-elle-
bevoksning. 

Parken støder op til Natura 2000 
område hvor man har lov at ind-
plante eg i vækstrør indtil der kan 
skaffes asketræer som er resistente 
over for asketoptørren. Parken er 
privat område, og der er ikke offent-
lig adgang.

Juletræer
Inden vi sluttede var der tid til en 
hurtig gennemgang af juletræspro-
duktionen. Der er i dag 125 ha med 
juletræer, og målet er at nå op på 
160 ha. Hvert år plantes 14-20 ha, så 
der bliver en jævn aldersfordeling. 

Der er tale om en intensiv 
produktion med træer plantet i 

krydsforbandt på 1,1 x 1,0 m for at 
udnytte arealet optimalt. Det har 
vist sig at træerne bliver klemt 
for neden, så fremover plantes på 
1,15 x 1,25 m, og så kan der høstes 
træer på 2 meter. Udbyttet bliver 
selvfølgelig lavere, til gengæld bliver 
prisen højere, og kapitalbindingen 
mindre.

Der bliver stabklippet, klippet ind 
i bredden, pillet knopper i top og 
øverste grenkrans, klippet tveger 
osv. Væksten reguleres med Top-
stoptang og ConShape. 

Den intensive produktion giver 
en meget høj udbytteprocent på 
70, alligevel er økonomien dårlig. 
Dyrkning og høst koster 64 kr, mens 
salgsprisen kun er 55 kr leveret på 
lastbil.

Beslutningen om at gå ind i stor-
produktion af juletræer blev taget 
da DB var 30.000 kr/ha/år, og i dag 
er det som nævnt negativt. For at 
styrke afsætningen har Dønnerup 
købt sig ind i grossistfirmaet Silva 
Green sammen med Gisselfeld, og 
man køber også op fra andre dyrkere. 

Niels Otto Lundstedt er overbe-
vist om at økonomien bliver bedre 
de kommende år. De nuværende 
lave priser hænger sammen med 
store tilplantninger i både Danmark 
og andre lande i Europa, bl.a. Polen 
og Ungarn, men der er plantet 
mindre de senere år, så produktio-
nen i Europa vil falde.

sf

371SKOVEN 10  2019

Skovhistorisk Selskab
Skovhistorisk Selskab er en lands-
dækkende forening, der har til 
formål at fremme interessen for 
skovenes historie i videste for-
stand.

Selskabet blev stiftet i 1953 og 
havde pr. 1. august 2018 ca. 225 
medlemmer.

Skovhistorisk Selskabs logo 
er Danmarks ældste træ, den 
mindst 1200 år gamle Kongeeg ved 
Jægerspris, tegnet af kunstneren 
Ingeborg Frederiksen.

Som medlem af Skovhistorisk 
Selskab får man invitation til del-
tagelse i to årlige skovhistoriske 
ekskursioner. De er ofte i begyn-
delsen af maj og slutningen af 
september, og så vidt muligt en 
vest og en øst for Storebælt.

Man får information om skov-
historiske bøger og artikler, mu-
lighed for at købe skovhistoriske 
bøger til nedsat pris samt pub-
likationer og særtryk af artikler 
m.v. De bøger, som Skovhistorisk 
Selskab har udgivet, kan købes i 
Det Grønne Museums butik eller 
på hjemmesiden: https:// 
detgroennemuseum.dk/butik/

Kontingent: 250 kr. Indmel-
delse via hjemmesiden  
www.skovhistorie.dk 

Selskabet har et meget nært 
samarbejde med Det Grønne 
Museum i Auning. Selskabet støt-
ter Museet med indsamling af 
skovhistoriske genstande, bøger 
o.l. samt med økonomisk støtte til 
aktiviteter. Formand er museums-
inspektør ph.d. Helle Serup som 
arbejder på Det Grønne Museum.

AKKERUP 
PLANTESKOLE
5683 HAARBY 
TLF. 6473 1058
FAX 6473 3158
mail@akkerup.dk
WWW.AKKERUP.DK

Skov-, læ og hækplanter
Rekvirer katalog eller De er  vel kom men til at aflægge 
Planteskolen et besøg. Tilbud afgives gerne.

Foto 12. Intensiv dyrkning af nordmannsgran med udbytteprocent på 70 – men 
salgsprisen kan ikke dække dyrkningsomkostningerne.



 

En årrække med lav ned-
bør, stormfald, tørke i 2018 
og nu angreb af barkbiller 
har ramt skovene i Central-
europa hårdt. 

Alene i Tyskland er 105 
mio. m3 træ skadet. I Syd-
sverige er der skader på 5 
mio. m3 i år.

Der er omfattende skader på de 
tyske skove som følge af stormfald, 
tørken sidste år og efterfølgende 
angreb af barkbiller. Den seneste 
opgørelse fra 26. september taler 
om skader på 180.000 ha skov i 
Tyskland og 105 mio. m3 træ. Fra 
forbundsregeringen og delstater er 
der nu bevilget 800 mio. euro som 
støtte til skovning og transport af 
skadet træ.

Det er ikke kun rødgran der er 
ramt, men også ædelgran, skovfyr, 
bøg, ask mv. Og skaderne har ramt 
hele Centraleuropa, udover Tysk-
land også Tjekkiet, det nordlige 
Østrig, Frankrig, Belgien mv. 

Skovene i dette område er blevet 
svækket efter at nedbøren i en år-
række har ligget nede omkring halv-
delen af det normale, og når der så 
kommer et ekstra tørt år som i 2018 
slår det naturligvis hårdt. Selv bøg 
på fugtig, næringsrig jord i fx Spes-
sart og Alsace går ud.

I delstaten Nordrhein-Westfalen 
er angrebet af barkbiller ifølge mil-
jøministeren ”historisk i skala og 
omfang”. I 2018 og indtil september 
2019 er op mod 9 mio. m3 skadet, 
svarende til 20.000 ha. Skaderne kan 
stadig udvikle sig. Skaderne er især 
opstået i sommeren 2018, men det 
varme og tørre vejr er fortsat i 2019.

Sverige har også mærket tør-
ken. Alene i det sydlige Sverige 
(Götaland) skønnes 5 mio. m3 at 
være angrebet af barkbiller, og det 
bør skoves i løbet af året. Mange 
steder er der kommet to generationer 
af biller, så der er lagt op til nye 
angreb næste år.

Skader i Harzen
Mange danskere kender Harzen der 
lå på grænsen til DDR i gamle dage 
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Store skader i Tyskland 
og Centraleuropa

Typograferne går løs på skove i 
mange europæiske lande.

Udsigt mod det højeste punkt i Harzen, Brocken (helt til venstre). 



 

– det er det første bjergområde man 
møder når man kommer fra Danmark. 
Billederne viser de højest belig-
gende områder omkring Brocken 
(=Bloksbjerg) der er udpeget til na-
tionalpark og udlagt til urørt skov. 

Disse træer blev skadet sidste 
sommer. Billerne har haft alle be-
tingelser for at blive opformeret, 
og derfor er store områder dræbt i 
løbet af 2019. Der er stadig grønne 
partier, men de levende træer ud-
sættes for et hårdt pres af en stor 
bestand af barkbiller der stammer 
fra de omgivende døde bevoksninger.

Når skaderne har fået så stort 
omfang hænger det sammen med at 
skoven oprindelig har været anlagt 
og drevet forstligt, med store ens-
artede flader af samme træart. 

En sådan skov er sårbar over 
for tørke og biller, og når der er 
tørke er det meningen at man skal 
fjerne de døde træer for at undgå 
opformering af biller. Det er altså en 
konventionelt drevet skov der bliver 
behandlet som om den har været 
urørt i århundreder, og det går galt.

Skoven i lavere højder drives 
forstligt. Her bliver træer der er 
skadet af tørke eller barkbiller 
hugget, så bestanden af barkbiller 
holdes i ave. Derfor ser disse skove 
betydeligt bedre ud.

Udviklingen vil ramme turismen 
i Harzen hårdt. Nationalparken vil 
ikke fremtræde særlig attraktiv i 
mange år fremover med store døde 
træer. Der vil være risiko for væl-
tende træer, og om sommeren kan 
der opstå omfattende skovbrande i 
de stående døde træer. Derimod vil 
de lavere liggende, forstligt drevne 

områder formentlig stadig rumme 
en del gammel skov og være mere 
attraktive for turismen.

sf

Kilder:

www.forstwirtschaft-in-deutschland.de
www.landskogsbruk.se

Pro Silva
www.sodra.com
www.skogsstyrelsen.se

Foto

Harzen: Skovfoged Jan Henning Olsen,  
Gisselfeld

Barkbille: Södra
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UDLAND

Et 2 cm tykt lag af døde nåle under 
mellemaldrende rødgran.

I den forstligt drevne skov hugges angrebne træer, så en del af den gamle 
skov vil forhåbentlig overleve.

Det er formentlig dette billede af fleretageret skov man gerne vil opnå i national-
parken. Men de døde træer i baggrunden varsler ilde - her opformeres for-
mentlig en stor bestand af barkbiller.



 

To begravelsespladser i 
private skove mangler kun 
godkendelse fra Kirkemini-
steriet – 11 flere er under 
planlægning.

Der bliver nu flere muligheder for at 
blive bisat i en skov – udover Stens-
ballegård ved Horsens som har 
fungeret i 1½ år (se Skoven 8/19).

Ledreborg
Den 24. september godkendte kom-
munalbestyrelsen i Lejre Kommune 
ved Roskilde en skovbegravelses-
plads på Ledreborg. Der er givet 
landzonetilladelse og en dispensation 
fra Fredningsnævnet til rydning af 
nogle træer. 

Der mangler nu kun godkendelsen 
fra Kirkeministeriet. Hvis alt går 
vel, kan Ledreborg Skovbegravel-
sesplads åbnes senere på året eller 
senest i starten af 2020.

Begravelsespladsen bliver på 
4,3 ha og ligger i Lille Knapsø 
Bakke skoven, tæt på restaurant 
Herthadalen. Den ligger i en ældre 
bøgeskov, og der er gravhøje i umid-
delbar nærhed af pladsen. Der er 
offentlig adgang i skoven på veje og 
stier fra kl. 6 til solnedgang. Man må 
selvfølgelig færdes frit på selve be-
gravelsespladsen med respekt for at 
det er en gravplads.

Ligesom med pladsen på Stens-
ballegård må der kun nedsættes 
urner, og stedet må ikke udsmykkes 
ud over at der kan lægges en min-
deplade. En urneplads koster 5.900 
kr alt inklusive, og det er samme 
niveau som på en kirkegård i Lejre 
kommune.

Det er formelt kun Folkekirken 
og kommuner der må etablerer be-
gravelsespladser. Det har man løst 
ved at Ledreborg Gods forpagter 
skovarealet vederlagsfrit til kom-
munen, som derefter udliciterer 
den daglige drift til Ledreborg 
Gods. 

Aftalen er uopsigelig for kommu-
nen, mens godset kan opsige den til 
ophør 10 år efter den sidste urne-
nedsættelse. Kommunen fører tilsyn 
med begravelsespladsen.

Den daglige administration vare-
tages af Skovbegravelse ApS som 
fører protokol og har kort over 
placering af alle urner.

Flere pladser
På Saltø Gods i Næstved Kommune 
er tilladelser og de endelige aftaler 
med kommunen underskrevet. Der 
er nu en ansøgning på vej til Kirke-
ministeriet. Det forventes, at Saltø 
Skovbegravelsesplads i Borgnakke 
Skov kan åbnes inden udgangen af 
2019.

I Favrskov Kommune har politi-
kerne principgodkendt, at der kan 
etableres en skovbegravelsesplads 
på Clausholm Gods i Mygind Skoven, 
mellem Randers og Hornslet. Der 
kan nu arbejdes på zonetilladelse, 
aftaler mv.

Der er også sendt ansøgninger 
fra Havnø Gods i Mariagerfjord 
Kommune, Lerbækgaard i Hørsholm 
Kommune og Vejstrupgaard i Svend-
borg Kommune. Der er aftalt møde 
mellem Kattrup Gods og Kalund-
borg Kommune, og der er samtaler 
i gang med skovejere ved Aalborg, i 
trekantområdet, ved Esbjerg/Varde, 
på Lolland, på Falster og på Bornholm.

Samlet set er der altså 14 projekter 
i private skove som er på forskellige 
stadier af planlægning – men det er 
selvfølgelig ikke sikkert at alle bliver 
realiseret. Følg med på:  
www.skovbegravelse.nu > skovoversigt.

Der er mulighed for at blive 
begravet i skovområder på flere 
kirkegårde under Folkekirken eller 
kommuner: Vestre Kirkegård i Silke-
borg, Farum og Høsterkøb nord for 
København, Mølholm og Grejsdalen 
ved Vejle, Sankt Nikolai Kirke i Nak-
skov samt Kohaveskoven i Odense 
Kommune. Skippershoved ved Meil-
gård på Djursland ligger i en privat 
skov og blev anlagt i 1750. Se mere i 
Skoven 2/18, side 78.
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Nye skovbegravelsespladser 
på vej

Udsigt fra den planlagte skovbegravelsesplads på Ledreborg i Lille Knapsø 
Bakke skoven.

Saltø Gods ved Næstved og 
Clausholm Gods ved Randers er også 
på vej med skovbegravelsespladser.
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FARMA® – EUROPAS I SÆRKLASSE  
MEST SOLGTE SKOVVOGN. 

OFFICIEL  
FORHANDLER

Egeskovvej 10
8700 HORSENS
Tlf. 7578 2230

info@ysm.dk
www.ysm.dk

CT 6,7–9F 
FARMA T9 er en af Danmarks mest solgte skovvogne. På FARMA T9F har vi beholdt forgængerens mange fordele. Du får fortsat samme svingbare 
rammestyring, samme kraftige bogie og samme styrke i rammen. Nu kan du også vælge om du vil have lavett eller teleskop støtteben. Vognen har 
fået et nyt krankonsol, som sikrer bedre udsyn gennem frontgitteret. Derudover kan du nu udruste vognen med en 6.7 meter kran.

26/A 02

Faktaark om skadegørere
Kan skade skove mv.
Landbrugsstyrelsen holder øje med 
insekter, svampe og andre skade-
gørere som kan blive indslæbt til 
landet og som kan volde stor skade 
i skovbrug, frugtavl, landbrug, 
prydplanter mv. (Læs mere i Skove 
5/19 og 6-7/19).

Styrelsen har  udarbejdet fak-
taark om en række af de vigtigste 
skadegørere. Hvert faktaark er på 2 
sider med korte beskrivelser og en 
række fotos. De skadegørere som er 
af interesse for skovbruget er:

Asiatisk askepragtbille (Agrilus 
planipennis). Larven ødelægger 
vækstlaget og dræber træet. Angriber 
bl.a. ask og valnød.

Asiatisk citrustræbuk (Anoplophora 
chinensis). Larven gnaver i stamme 
og rødder og gør træerne modtage-
lige for andre sygdomme. Angriber 
især ahorn, poppel og platan samt 
i mindre grad bl.a. bøg, el, birk, has-
sel, hestekastanje.

Asiatisk træbuk (Anoplophora 
glabripennis). Larverne gnaver i 
stammen og kan dræbe træet. 

Angriber ahorn, poppe, ask, birk, 
platan, hestekastanje.

Birkepragtbille (Agrilus anxius). 
Larven laver gange under barken og 
dræber træet. Angriber birk. 

Bøllebladrust (Thekopsora mi-
nima). Værtskifter med Tsuga og 
dræber blåbær og rhododendron.

Dobbeltøjet ædelgranbarkbille 
(Polygraphus proximus). Larven 
laver gange under barken og overfø-
rer blåsplintsvamp som kan stoppe 
træets vandtransport. Er set i flere 
Abies arter, bl.a. A. sibirica og A. 
balsamea, men kan formentlig også 
angribe andre Abies arter. Desuden 
er den set i rødgran samt fyr, lærk 
og thuja.

Europæisk visneskimmel (Phy-
tophthora ramorum). Mikroorga-
nisme som får blade til at visne og 
laver væskende sår på stammerne. 
Den dræber især rhododendron, 
men er også set i bøg og eg. 

Fyrreharpikskræft (Fusarium 
circinatum). Svamp som angriber 
rødder på små planter, og på store 
træer dannes kræftsår og visne 
skud, og hele træet kan gå ud. Er 
set i mange arter af fyr, bl.a. con-

torta og skovfyr samt douglasgran.
Fyrrevednematoden (Bursaphe-

lenchus xylophilus). Rundorm som 
fremkalder visnedød i mange arter 
af fyr, men også gran, ædelgran, 
lærk mv. Er indslæbt fra Nordame-
rika til Portugal og den vestlige del 
af Spanien. Mange lande vil forbyde 
import fra områder med nematoden.

Monochamus spp. Træbukke hvis 
larver laver gange under barken. De 
skader ved at overføre fyrrevedne-
matoden (se ovenfor).

Sibirisk nåletræspinder (Dendro-
limus sibiricus). Sommerfugl hvis 
larver afløver nåletræer over store 
arealer. Angriber især fyr, gran, 
ædelgran, lærk samt douglas og 
tsuga.

Tandstikkervedborer (Xylosandrus 
crassiusculus). Larverne laver gange 
i veddet. Angriber mange arter af 
træer og buske, bl.a. eg og poppel.

Desuden er der faktaark om ISPM 
15 standarden for træemballage og 
en introduktion til styrelsens over-
vågning for planteskadegørere 

Find faktaarkene her: www.lbst.dk 
> Virksomheder > Gartneri > Plante-
sundhed > Faktaark
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Bøger sælges

 1.  Gribskov. Flemming Rune. 2009. 2 bind + kort. Karton, stort format.  
730 sider ......................................................................................................600 kr

 2.  Tisvilde Hegn. Flemming Rune. 2014. 2 bind + kort. Karton, stort format. 
602 sider ......................................................................................................600 kr

 3.  Esrum Sø til vands og til lands. Niels Richter-Friis. 2010. Karton, stort 
format. 568 s ...............................................................................................400 kr

 4.  Esrum Kanal (brændetransport til Kbh.). Bendt Friis. 2006. Karton,  
stort format. 277 s ......................................................................................200 kr

 5.  Esrum Klosters storhed og fald. J. Anker Jørgensen og B. Thomsen 
(red.). 2015.  Heftet. 205 sider. ...................................................................  60 kr

 6.  Illerup Ådal. Jørgen Ilkjær. 2000. Karton, stort format. 151 sider. ........75 kr
 7.  På jordomrejse med Galathea 3. Søren Flott, Sanne Gram og Jørgen  

Ullerup. 2006. 2 bind. Karton m. mærke efter prisseddel. 350 s ..........100 kr
 8.  Skovbilleder fra en svunden tid. Eiler Worsøe. 2000. Karton. 151  

sider ...............................................................................................................50 kr
 9.  Geologisk set - det nordlige Jylland. Steen Andersen og Steen  

Sjørring (red.). 1992. Heftet. 208 sider. ......................................................50 kr
 10.  Geologisk set - det mellemste Jylland Gunnar Larsen og Chr.  

Kronborg 1994 Hft.272 s ..............................................................................50 kr
 11. Geologisk set - Bornholm. Peter Gravesen. 1996. Heftet. 208 sider. ...  50 kr
 12.  Sten i det danske landskab. Per Smed. 2016. Karton. 271 sider ...........50 kr
13. Beskæring - spørgsmål og svar. Richard Bird. 2006. Heftet. 160 sider. ..40 kr
 14.  Aschehougs Beskæringsbog. Steve Bradley. 2006. Karton, lettere  

fugtskadet. 224 s...........................................................................................40 kr
 15.  Politikens visuelle håndbog i beskæring. Chr. Brickell og D. Joyce.  

1997. Kart. 336 s ...........................................................................................75 kr
 16.   Beskæring - sådan får du mere lys og bedre frugt. Jørgen Vittrup.  

2011. Kart. 137 s ...........................................................................................60 kr
 17.  Politikens svampebog. Henning Knudsen. 1983. Karton. 192 sider. .....40 kr
 18. Politikens svampebog. Henning Knudsen. 2003. Karton. 312 sider. .....75 kr
19.  Politikens guide til Danmarks svampelokaliteter. Henning Knudsen  

& Jan Vesterholt. 1999. Karton. 271 sider ..................................................60 kr
 20.  Gode spisesvampe. Morten Lange & Bodil Lange. 1997. Heftet.  

174 sider ........................................................................................................40 kr
 21. Jagtskydning. P.O. Östergren. 1992. Karton. Stort format. 180 sider. ...75 kr
 22.  Sandt ved daggry-safari i Kenya 1953. Ernest Hemingway. 1999.  

Heftet. 369 sider. ...........................................................................................50 kr
 23.   Stort Vildt 1898-1900. Hans Kaarsberg. 1923. Heftet, lidt slidt.  

152 sider. ........................................................................................................40 kr
 24. Paa Jagt. Carl Haxthausen. 1965. Karton m. omslag. 182 sider. ............40 kr
 25.  Historier og krøniker fra Den gamle jagtjournal (på Vandel-egnen  

i 1930’erne). Svend Aage Hansen. u.å.. Karton. 149 sider. ......................60 kr
 26.  Jagthundens dessur og hundens pleje og sygdomme. Arvid  

Johansen og Kai Knudsen. 1971. Heftet. 151 sider. ..................................40 kr
 27.   Herregårdsliv i 1990’ erne. Peter Bavnshøj & Kirsten Eriknauer.  

1995. Karton. 195 sider ................................................................................60 kr
 28.  Kammerherrens Højris. Holch Andersen. 1983. Karton, stort format.  

87 sider. .........................................................................................................60 kr
 29.  Bratskov-Hovedgård og Bøndergods. P. Rønn Christensen. 1981.  

Karton. 135 sider ..........................................................................................50 kr
 30.  Håndbog i ølbrygning. Simon Wrisberg. 2006. Karton. 153 sider. .......50 kr

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

Presenning over flis
Kan ikke betale sig
Der ligger flis mange steder i skove 
og ved flisfyr. Det bliver jo vådt når 
det regner, og to forskere fra Køben-
havns Universitet undersøgte om 
det kan betale sig at dække stakken 
med en presenning. De undersøgte 
skovflis af fortørrede skovtræer 
med og uden presenning, og grøn 
skovflis af nyfældede træer. 

Flisen var leveret fra Lindenborg 
Skovselskab og af meget høj kvalitet 
det vil sige stort vedindhold og lavt 
smuldindhold samt grove og ens-
artede stykker. Vandindholdet var 
36% i skovflisen og 42% i grønflisen. 
Svindet i stakkene blev målt efter et 
halvt års lagring.

Svind
Konklusionen var at stakke af kva-
litetsflis har et svind af tørstof på 
omkring 1% om måneden. Presen-
ningen medfører ikke målbart min-
dre svind. Den mindsker varmeud-
viklingen og tydelige våde og tørre 
zoner; uden presenning dannes en 
våd skorpe og en tør midte. 

Forskernes konklusion er at ar-
bejdsindsatsen og udgifterne til 
presenning ikke betaler sig.

De bemærker også at ulemperne 
og svindet ved lagring af kvalitets-
flis er begrænset i forhold til lagring 
af dårligere flis med meget smuld, 
lavere vedprocent og mindre partikel-
størrelse. Man bør så vidt muligt 
begrænse lagringen af mindre god 
flis og kun langtidslagre god flis.

Perkolat
De undersøgte også dannelse af 
perkolat – vand der siver ned gen-
nem stakken og ud af bunden. Det 
viste sig at der dannes perkolat i 
flisstakke både med og uden pre-
senning, og både stakke med tør og 
frisk flis. 

Mængden af perkolat er meget 
begrænset, og det blev til 140 ml pr. 
m2 pr. måned. Det er under 0,5% 
af den gennemsnitlige nedbørs-
mængde, så over 99% af afløbet til 
kloakken må bestå af regnvand.

Kilde:

Fjernvarmen 4/19. Artiklen er skrevet af 
Simon Skov og Katrine Andersen. Hvis 
man har spørgsmål om lagring af flis, fx 
svind, kvalitet, arbejdsmiljø eller brand 
kan man kontakte Simon Skov –  
ssk@ign.ku.dk . Projektrapporten kan hen-
tes på www.danskfjernvarme.dk > viden > 
F&U konto > rapporter > januar 2019
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Ikea vil have FSC
Bruger 21 mio. m3 træ om året
Møbelkoncernen Ikea er en af de 
helt store forbrugere af træ på ver-
densplan. Ikea køber 21 mio. m3 træ 
om året, svarende til 1% af det træ 
der skoves til industrien globalt. 

Træ er Ikeas vigtigste råvare og 
udgør 60% af værdien af råvarerne 
i Ikeas møbler. Ikea har besluttet at 
satse helt på FSC certificeret råtræ. 
FSC dækker i dag 87% af råvarerne, 
og målet er at nå 100% i 2020. 

Et naturligt spørgsmål er om ikke 
PEFC certificeret træ vil være lige 
så godt.

- Nej vi er afhængige af kunder-
nes tillid, siger Ulf Johanson som er 
wood supply og forestry manager i 
Ikea. De skal være sikre på at træet 
kommer fra bæredygtigt skovbrug, 
og miljøorganisationerne bakker 
kun op omkring FSC – selv om vi 
siger at PEFC er godt.

Hvis produktionen foregår på 
samme måde som i dag vil Ikea 

bruge 50 mio. m3 i træ i 2030. Men 
man vil gerne udnytte ressourcerne 
bedre, så man ”kun” når 30 mio. m3 
råtræ i 2030. Det vil bl.a. ske ved 
at produkterne skal være lettere at 
reparere og genbruge, og man plan-
lægger at tage brugte produkter ind 
til genbrug, renovering og videre-
salg.

Kilde: Norsk Skogbruk 4/19

Mathias’s 
skovservice

TILBYDER:
★ maskine skovning
★ manuel skovning

★ rensning af skovgrøfter

Tlf.: 2157 3794/2327 9085
Mail: withhansen@hotmail.com
Lille-Tværvej 9, 4913 Horslunde

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



 
Naturen optager CO2

Optages i planter og i havet
Hver gang vi udleder 1 ton CO2 fra 
forbrænding er det 400 kg der bliver 
i atmosfæren. Det er denne mængde 
CO2 som fremkalder drivhuseffekt 
og stigende temperaturer. 

Verdenshavene optager ca. 250 
kg, primært fordi der er en kemisk 
ligevægt mellem koncentrationen af 
CO2 i atmosfæren og i verdenshavene. 

Landjordens økosystemer optager 
de sidste ca. 350 kg, men der er stor 
usikkerhed om, hvilke processer, 
der styrer dette optag. 

Landjordens planter optager CO2 
via fotosyntesen som bruges til pro-
duktion af blade, ved, rødder osv. 
En nærlæggende forklaring er, at 
planterne kan optage mere CO2 når 
koncentrationen af CO2 i atmosfæren 
er højere. 

En anden forklaring er at plan-
terne kan blive mere effektive i 
deres vandhusholdning. De optager 
CO2 gennem bladåbningerne, og det 
er også gennem bladåbningerne de 
fordamper vand. Hvis der er mere 
CO2 i atmosfæren kan planterne 
holde deres bladåbninger mere luk-
kede og alligevel optage den samme 
mængde CO2, men med et lavere 
vandforbrug.

En tredje forklaring er at der i 
de seneste hundrede år er tilført 
mere kvælstof, både med gødning 
og med nedbøren som biprodukt fra 
forbrændingsmotorer. Mere kvælstof 
giver også mulighed for øget plante-
vækst og dermed øget CO2-optag.

Forsøg på hede
For at få mere viden om planternes 
optag af CO2 er der lavet et større 
projekt i et hedelandskab tæt ved 
Jægerspris i Nordsjælland. Forsøget 
er udført af forskere fra DTU, Aarhus 
og Københavns Universiteter.

I forsøget blev et hedeareal udsat 
for opvarmning med varmegardiner 
(normalt kun ude om natten) og 
sommertørke med regn-gardiner i 
perioder under vækstsæsonen. Via 
et rørsystem kunne CO2 blæses ud 
over planterne, så planterne blev 
udsat for op til 510 ppm CO2 (i dag 
er det godt 400 ppm i atmosfæren). 
Det lokale klima på heden blev altså 
skubbet frem til hvad der muligvis 
vil gælde i Danmark i år 2075.

Efter otte år har det vist sig, at 
mængden af kulstof i de øverste 30 
cm af jorden er øget markant i de 
felter, som blev udsat for et øget 
CO2-indhold i atmosfæren.

Resultatet var det samme, uan-
set om felterne også blev udsat for 
tørke og opvarmning. Disse klima-
forandringer forventes at optræde 
samtidig med øget CO2 koncentra-
tion i atmosfæren.

Generelt havde planterne i fel-
terne der fik tilført mere CO2 også 
optaget mere CO2, og de havde 
brugt det ekstra kulstof på at op-
bygge et større rodnet. Planterne 
brugte altså primært den ekstra 
CO2 i atmosfæreren til at vokse 
under jorden, sandsynligvis for at 
sikre sig bedre adgang til vand eller 
næringsstoffer.

En del af det ekstra rodmateriale 
er blevet i jorden og nedbrydes kun 
langsomt, når rødderne dør. Derfor 
er der blevet bundet mere og mere 
CO2 som kulstof i jorden. Forsøget 
viser ingen tegn på, at hedeplan-
terne nærmer sig en mætning for 
optag af CO2. 

Virkning på skov usikker
Forsøget omfattede kun danske he-
deplanter, og vi kan ikke vide om 
danske skove vil reagere på samme 
måde, eller hvordan skove i udlandet 
reagerer.

Derfor er der behov for flere, lig-
nende forsøg i økosystemer, før vi 
kan sige, hvordan naturen reagerer 
på fremtidens klima og CO2-indhold 
i atmosfæren. Vi ved heller ikke om 
planterne fortsætter med at optage 
ekstra CO2, eller om de pludselig 
stopper. 

Feltforsøget er blandt de første 
af sin art, der kombinerer øget CO2 
med både ændringer i temperatur 
og nedbør. Yderligere hører feltfor-
søget til et af de få forsøg, som har 
kørt i længere tid. Det er vigtigt, for 
de første par år af forsøget var der 
nemlig ikke øget optag af CO2, det 
skete først senere.

Forsøget viser altså at naturen 
”hjælper” i et vist omfang ved at 
optage noget af den CO2 som vi 
udleder. Men der bliver stadig en 
pæn portion tilbage i atmosfæren, 
og det er rigeligt til at fremkalde et 
ændret klima. 

sf

Baseret på artikel på www.ign.ku.dk 
28.8.19 af Klaus Steenberg Larsen, 
Københavns Universitet, og Christiana 
Dietzen, GEUS. Foto: Kim Pilegård, 
DTU.
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Et udsnit af forsøgsopstillingen på heden i Jægerspris. Her kan man kontrol-
lere temperatur, nedbør og CO2-indhold i atmosfære på små områder.



 

379SKOVEN 10  2019

VEJRET  / KORT NYT / KLIMASTATISTIK

Skovrejsning binder CO2
Binding fra 100 nye statsskove
Skovrejsning er med til at binde CO2 
fra atmosfæren når træerne vokser, 
og det er en proces der går i gang 
så snart træerne er plantet. 

Københavns Universitet har be-
regnet hvor meget CO2 der er op-
taget af de over 100 nye statsskove 
der er anlagt i de seneste 30 år. I 
denne periode er der anlagt i gennem-
snit 250 ha skov om året. Det viser 
sig at der allerede nu er optaget og 
lagret mindst 668.000 tons CO2.

Og det er kun den spæde begyn-
delse. Over 100 år optager de seneste 
tre årtiers skovrejsning mindst 9,7 
millioner tons CO2. Heraf vil cirka 
5 millioner ton være i skoven i de 
levende træer, og resten vil være i 

træprodukter eller have fortrængt 
fossile brændsler i energisektoren.

Skovene er egentlig anlagt med 
helt andre formål. De har som regel 
skullet beskytte drikkevand, sikre 
biodiversitet eller forbedre mulig-
heder for friluftsliv. Men der er altså 
kommet en uventet sidegevinst i 
form af CO2-binding. 

- Hvert træ tæller for at nå vores 
mål om at skære i vores årlige CO2-
udledning, siger miljøminister Lea 
Wermelin. Derfor er jeg også glad 
for samarbejdet med de mange kom-
muner og forsyningsselskaber rundt 
omkring i Danmark, der omdanner 
landbrugsjord til ny skov og natur. 
Samtidig følger der grønne åndehul-
ler, som vi alle kan nyde godt af i en 
travl hverdag, 
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7. vådeste september
130 mm på landsplan
Det har regnet rigtig meget i sep-
tember. Der er kun 3 dage hvor der 
slet ikke er målt nedbør på lands-
plan, og der er 5 dage hvor der er 
faldet mere end 10 mm.

Samlet set blev det til 130 mm på 
landsplan, og det er den 7. vådeste 
september der er målt. Rekorden er 
fra 1994 med 162 mm. Normalen for 
1961-90 er på 73 mm, og det samme 
gælder for gennemsnit af perioden 
2006-2015.

Nedbøren har været meget 
ujævnt fordelt i år. Lige fra Tønder 

kommune med 205 mm ned til Born-
holms Kommune med 76 mm. Som 
kortet viser er det især det sydvest-
lige hjørne af Jylland der har fået 
meget regn.

De fleste steder i landet har jor-
den været tør i 2019 når bare man 
kommer et spadestik ned. Det skyl-
des den tørre sommer 2018 som har 
drænet jorden.

Den store nedbør i september 
hjælper til at fylde magasinerne op 
– i nogle dele af landet. Fra Midt-
sjælland forlyder det sidst i sep-
tember at der er stadig ikke vand i 
grøfterne.
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Periode September August

Målt Normal Målt

Temperatur, gr.

Middel 13,4 12,7 17,4

Absolut minimum 2,0 -1,2 5,3

Absolut maximum 26,3 24,5 31,1

Antal frostdøgn 0 0,2 0

Nedbør, mm

Nordjylland 108 71 127

Midt- og Vestjylland 145 86 112

Østjylland 134 70 86

Syd- og Sønderjylland 180 86 84

Fyn 121 59 67

V-, S-Sjælland, Lol-Fal 100 56 61

Kbh., Nordsjælland 97 60 85

Bornholm 76 61 62

Landsgennemsnit 130 73 91

Vindstyrke, m/s 

Middel 4,9 5,8 3,9

Højeste vindstød 29,8 26,4

Antal graddage 109 128 21

Antal soltimer 133 128 202

 

September 2019
September fik en middel på 13,4 
gr. Det er 0,7 gr. over normalen 
for 1961-9, men 0,3 gr. under gen-
nemsnit af 2006-15. Den laveste 
temperatur blev 2,0 gr. ved Tylstrup 
i Vendsyssel den 19. og dermed en 
lille risiko for nattefrost. Bornholm 
var varmest med en middel på 14,9 
gr., mens Nordjylland var koldest 
med 12,7 gr.

Der faldt 130 mm på landsplan. 
Normalen for 1961-90 er 73 mm. Det 
er den 7. vådeste september der er 
målt, og det er den vådeste septem-
ber siden 2001. Syd- og Sønderjyl-
land fik 180 mm, mens det kun blev 
til 76 mm på Bornholm. Den 10.9 
blev en våd dag overalt i landet, hø-
jest var Sjællands Odde med 68 mm.

Det højeste vindstød var 29,8 
m/s, vindstyrke stærk storm, ved 
Gilleleje den 17., og højeste mid-
delvind blev 22,1 m/s ved Hirtshals 
den 15.
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Forstplant er din uvildige plantemægler. Vi har rødderne solidt plantet i et værdifuldt  partnerskab med Naturplant. Et partnerskab, der giver 
vore kunder kort vej til specialiseret viden på alle områder af handel med planter i markedets højeste kvalitet, skovrejsning og natur- 
beplantninger og ikke mindst planter til produktion af juletræer og pyntegrønt. Vi er en effektiv spiller med en høj faglighed og det skarpeste 
overblik over plantemarkedet.
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Køb skovplanter:

 Quercus robur

Carpinus betulus

Crataegus laevigata

Euonymus europaeus

M
alus sylvestris 

Pinus sylvestris... 

Ring Forstplant  2140 3021  

forstplant@
forstplant.dk
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