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Debattøren Mads Christensen havde under overskriften: 
”Jeg er en af dem, der bruger skoven HELT forkert” en 
illustrativ klumme i Berlingske den 12. oktober 2019 om 
danskernes brug af skovene. 

”Ornitologerne i skoven hader løse hunde. Forstads-
fruerne på deres dyre Tattersall-klædte heste hader 
løse hunde. De gamle damer hader løse hunde. De 
pæne ældre damer hader også hestene. Skovvandrerne 
hader alle børnefødselsdagene med deres skattejagter. 
Whiskybælte-løberne i stramme yogapants (mums) 
hader de gamle koner. De værste er mountainbikerne. 
Dem hader vi alle.”

Klummen illustrerer tydeligt, hvordan synspunkterne 
kan byttes rundt alt efter hvilken anvendelse af skovene 
skovgæsten selv praktiserer lige netop i dag. Det kan 
være noget helt andet i morgen. 

Skovenes brugere er nemlig ikke kun orienteringslø-
bere, hundeluftere, mountainbikeryttere, stille skovgæ-
ster eller noget helt femte. Vi er hver især mange forskel-
lige slags brugere af naturen gennem dagen, gennem 
ugen og gennem året.

Med mellemrum fremføres det i debatten om brugen 
af skovene at reglerne for offentlighedens færdsel er for 
indviklede, og at det er årsagen til, at kun de færreste 
kender reglerne – og derfor ikke kan overholde disse. 

Samtidig argumenteres for at vi bør have færre og 
mere enkle regler, så reglerne bliver lettere at huske. 
Det skal også efter nogles opfattelse samtidig være mu-
ligt at have ret til andet og mere end det, der i dag kun 
er tilladt efter aftale med skovejeren.

Der er enighed om at reglerne for adgangen til sko-
vene og naturen skal være enkle og klare. Det er de hel-
digvis også i dag. Vanskeligheden opstår når reglerne 
skal afbalancere den mangfoldige anvendelse af naturen 
med hensynene til skovenes naturkvalitet, produktion, 
hensynene til andre skovgæster og skovenes ejere 

Den øgede interesse for skovene og danskernes øgede 
brug af skovene på nye måder og i nye former giver sam-
let set et endnu større behov for gensidig hensyntagen, 
koordinering af aktiviteter og konflikthåndtering. Vi ople-
ver at konflikterne og sammenstødene bliver hyppigere 
fordi hensynene er modstridende, og det øger behovet 
for at kunne adskille aktiviteter i tid og rum. 

Når der fx er et krav om, at skovejeren skal give 
tilladelse til at afholde særlige arrangementer før de 
annonceres offentligt, så er det i praksis et hensyn til 
arrangører og deltagere i aktiviteterne. Det vil ødelægge 
oplevelsen for alle, hvis et andet, større arrangement 
finder sted på samme tid og sted. 

Skovejeren har mulighed for gennem tilladelsesord-
ningen at placere den organiserede færdsel på steder 
og tidspunkter hvor fx ikke andre samtidig gennemfører 
andre aktiviteter eller særlig sårbar natur har behov for 
beskyttelse. Resultatet er færre konflikter. 

Oplysning om hvordan friluftslivet påvirker skovene 
og andres brug af skovene er et vigtigt element i at 
opnå en forståelse hos brugerne for reglernes fornuft 
og nødvendigheden af at tage hensyn. Nødvendigheden 
øges i takt med udviklingen i skovgæsternes meget for-
skelligartede ønsker til deres friluftsforbrug. Forståelse 
er et stærkt grundlag for en adfærdsændring. 

Klare og fornuftige regler for danskernes brug af 
skovene kombineret med en forståelse hos brugerne for 
nødvendigheden af hensynsfuld adfærd er en forudsæt-
ning for at konfliktniveauet i skovene ikke øges, så både 
skovens gæster og skovejere sikres gode forhold. 

Skovejerne har en nøglerolle, og jo bedre samarbejde 
mellem ejerne og omverdenen, jo bedre naturoplevelser 
kan gæsterne få. Det giver danskerne gode muligheder 
for gode naturoplevelser – også for skovgæsten der bru-
ger skoven ”HELT forkert”.

Peter A. Busck / Jan Søndergaard

Skovejerne er
konfliktløsere

Der opstår tit konflikter mellem forskellige brugere af sko-
vene – fx gående og mountainbikere.

LEDER

På vores hjemmeside har vi beskrevet behovet for 
nye løsninger og regler, som er nødvendige med 
skovgæsternes nye anvendelser af skovene. Læs mere 
under nyheder 11.3.19.



 

Skovkonferencen på Chri-
stiansborg havde tema om 
”Fremtidens skov som den 
gode klimaløsning”.

Der var opbakning til at 
rejse mere skov og styrke 
både produktion og biodi-
versitet i skovene.

Fællessalen på Christiansborg var 
rammen om den tredje skovkon-
ference, arrangeret af Hans Chr. 
Schmidt fra Venstre og Dansk Skov-
forening. Det foregik den 25. oktober, 
og salen var helt fyldt med 140 del-
tagere. Første taler var miljøminister 
Lea Wermelin:

- Vi skal have mere skov, og vi 
skal have mere urørt, vild natur. Vi 
har både en klimakrise og en biodi-
versitetskrise, og skovene kan spille 
en rolle i løsningen. 

- Skovrejsning bliver en del af 
regeringens klimahandlingsplan. Vi 
skal have mere bynær skov, fordi 
den kan opfylde flere formål - både 
beskytte grundvand, give bedre mu-
ligheder for friluftsliv og begrænse 
klimaændringer. Vi vil lave en natio-
nal klima- og skovfond, og investere 
i skovrejsning og klimavenlig om-
dannelse af landbrugsjord.

- Det nationale skovprogram 
(vedtaget af den forrige regering, 
red.) har nogle gode sigtelinjer, men 
jeg vil lægge noget oveni. Jeg vil 
lave en biodiversitetspakke for at 
styrke biodiversiteten i hele landet, 
bl.a. gennem mere urørt skov. Det 
skal give et stort løft til naturen, og 
skovene bliver en vigtig del.

- Vi snakker meget om at mindske 
CO2-udledningen, men det er ikke 
nok. Vi skal også oplagre noget af 
det CO2 som allerede er udledt. Vi 

skal anvende mere træ i byggeriet 
og anvende træ til energi. Skovene 
kan levere bæredygtigt træ til byg-
ninger og møbler, og det meste af 
skovarealet skal dyrkes.

- Hvis vi skal løse de store kli-
maudfordringer, vi står overfor, 
så kræver det, at vi arbejder tæt 
sammen. Jeg er glad for det gode 
samarbejde med skovbruget. I ved 
noget om skovdrift, og jeg har brug 
for jeres viden til at skabe en mere 
bæredygtig skovdrift. 

Politisk debat
De enkelte indlæg bliver nærmere 
omtalt i næste nummer af Skoven – 
men det er muligt at få en forsmag 
gennem den næste artikel. 

Som afslutning på konferencen 
var der paneldebat med Kathrine 
Olldag (Radikale Venstre), Rene 
Christensen (Dansk Folkeparti), 
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SKOVKONFERENCEN

Skovkonferencen 2019 
– med fokus på klima

Konferencen sluttede med paneldebat med fire ordførere (fra venstre): Ka-
thrine Olldag (Radikale Venstre), Rene Christensen (Dansk Folkeparti), Mette 
Gjerskov (Socialdemokratiet) og Erling Bonnesen (Venstre).

Miljøminister Lea Wermelin vil styrke 
både produktion og biodiversitet i 
skovene.



 

Mette Gjerskov (Socialdemokratiet) 
og Erling Bonnesen (Venstre).

Skal man kort karakterisere debat-
ten, så der var bred enighed om at vi 
skal have mere skov, og at der skal 
anvendes mere træ i byggeriet. Når 
det kom til tilskud eller andre midler 
til at fremme en bestemt udvikling, 
var der også fuld enighed om at vi 
skal have ”mest muligt for pengene” 
– og så er der ikke lovet for meget.

Træbyggeri
Politikerne hæftede sig ved at det 
er vanskeligt at bygge mere end 4 
etager i træhuse i Danmark. (Til 
og med 4 etager findes der velbe-
skrevne eksempler på træbyggeri. 
Over 4 etager skal bygherren fore-
tage betydeligt flere beregninger og 
afprøvninger, bl.a. om brandsikker-
hed, red.).

- Det er absurd at vi ikke kan 
bygge over 4 etager, sagde Kathrine 
Olldag. Danske arkitekter har tegnet 
træhuse med 8 etager i Sverige. Det 
er testet at bygningerne kan opfylde 
brandkravene, hvorimod det er 
sværere at måle hvor længe beton 
og stål kan holde.

- Træ har den store fordel at det 
kan lagre kulstof, sagde Rene 
Christensen. Vi skal se på Bygnings-
reglementet og inddrage forbruget 
af CO2 og energi ved forskellige 
byggemetoder.

Direktør Mikael Koch fra Træ-
information fortalte at 10% af træet 
i byggeriet er dansk og spurgte om 
vi skal arbejde for at anvende mere 
dansk træ.

- Det påvirker klimaet hvorfra træet 
kommer, sagde Rene Christensen. 
Jeg synes ikke vi skal anvende 
afgifter, men det er en ide at vise 
klimaaftrykket på træ.

Skovrejsning
Der blev spurgt om tilskud til skov-
rejsning skulle gøres afhængigt af 
hvor meget CO2 der bindes.

- Produktionsskov giver også 
biodiversitet, sagde Mette Gjerskov, 
og vi skal finde en løsning så vi kan 
kombinere de to ting. Jeg vil gerne 
diskutere om vi kan gøre skove 
mere klimavenlige, så de optager så 
meget CO2 som muligt. 

- Vi kan overveje om vi skal 
bruge tilskud eller klimakvoter. Jeg 
er åben for alle muligheder, vi skal 
bare have mest muligt for pengene.

- Hvis der gives tilskud så skal 
træet lagres i huse og ikke blive til 
træpiller, sagde Rene Christensen. 
Når vi giver tilskud til skovrejsning 
skal vi have mest muligt for pengene.

- Vi skal rejse mere skov, både 
skov for produktion og for biodiver-
sitet, sagde Kathrine Olldag. Når vi 
anvender træ skal vi finde metoder 
til at bevise at CO2 bliver i træet og 

hvor længe. Vi skal have mest mu-
ligt for pengene når vi rejser skov.

- Vi skal plante mere skov og 
bruge mere træ, sagde Erling Bonne-
sen. Vi har en miljø- og klimadags-
orden, og vi har udfordringer med 
biodiversitet. Men der er mange op-
fattelser af biodiversitet – hvordan 
afgør vi hvad der er god eller dårlig 
biodiversitet. Vi skal være sikre på 
at få mest muligt for pengene.

Viden om naturværdier
Det blev nævnt at private ejer 
mange urørt skove med høj biodi-
versitet, men det er ikke registreret, 
så vi ved ikke hvor stor indsats 
private gør. Der blev spurgt om man 
kunne registrere naturværdierne, 
men uden at det blev offentlig kendt 
hvor de var, med risiko for at til-
trække mange skovgæster.

- Jeg har stor respekt for den 
private ejendomsret, sagde Erling 
Bonnesen. Vi skal vide hvor meget 
biodiversitet der er, men der skal 
være klare aftaler om hvordan det 
registreres.

Næste år
Der er allerede reserveret plads til 
den næste skovkonference. Den hol-
des også i de stemningsfulde lokaler 
på Christiansborg, og det bliver den 
22. oktober 2020.

sf
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Der var samlet 140 deltagere til Skovkonferencen ”Fremtidens skov som den gode klimaløsning” på Christiansborg den 
25. oktober.
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Af Mogens Lunde og  
Peter Benfeldt

Det værste ved tidens 
skov-, klima- og miljødebat 
har længe været, at ingen 
lytter til andres argumenter. 
Vi kommer ingen vegne, 
hvis alle sidder i deres eget 
ringhjørne og nægter at an-
erkende andres synspunkter. 

To jyske skovfogeder har 
fattet nyt håb efter Skov-
konferencen på Christians-
borg med en række inspire-
rende indlæg.

Søvnløs skovfoged
For mange måneder siden ringede 
Mogens til Peter og beklagede sig 
over, at han lå vågen om natten og 
spekulerede. 

“Hvad er det der holder dig vågen, 
Mogens?” ville Peter vide. 

“At det er blevet politisk ukorrekt 
at producere verdens mest rene, 
bæredygtige og fornybare råstof: 
Træ! Jeg kan ikke få ind i mit hoved, 
hvorfor det skal være sådan. Jeg øn-
sker, det skal være i orden at plante 
et træ og levere et stykke tømmer!” 

Hurtigt blev de to enige om, at 
der er noget galt i Danmark.

Mange diskussioner senere havde 
de to stadig ikke fundet en løsning på, 
hvordan dansk skovbrug kunne opnå 
et bedre ry – og blot en simpel accept 
af skovens primære råvare: træ. 

Mogens skrev en artikel - og lagde 
den i skuffen. Opgaven virkede alt 
for kompleks og uoverkommelig at 
arbejde med for to jyske træmænd.

Mudderkamp i bokseringen
I mellemtiden har andre boltret sig i 
medierne, og de to lommefilosofiske 
skovbrugere har fulgt kampen fra 
sidelinjen. 

I venstre ringhjørne står mange 
tusinde naturromantikere, der ønsker 
Danmark som et uberørt naturreser-
vat. I højre ringhjørne står hardcore 
business-skovbrugere, der mener, at 
vi skal plante højtydende træarter, 
fælde dem og substituere nærmest 
alle materialer med træ. 

Kampen bølger stadig frem og 
tilbage. Som vi ser det, er der en 
stærk polarisering omkring miljø-
spørgsmål, som lægger hindringer i 
vejen for udviklingen.

Selv har vi svært ved at forstå, 
hvor huse og møbler skal komme 
fra, hvis hele skovbruget udlægges 
som urørt skov. Eller hvordan olie, 
kul og gas kan blive substitueret 
ved produktion af el og boligop-
varmning via træaffald. Og hvad 
med transportsektoren, der udgør 
den svært substituerbare fjerdedel 
af energiforbruget?

I debatten hedder det ”det fos-
silfrie samfund” – men hvordan skal 
den utopi opstå?

Sandheden om 
klimapåvirkninger
I den ophedede debat bliver der til 
stadighed henvist til videnskabelige 
undersøgelser, som angiveligt un-
derstøtter det ene argument eller 
den anden påstand. 

En dag var vi så heldige at møde 
en forsker. Vi spurgte ham, hvorfor 
han ikke bare kan give os “sandheden 
om, hvordan verden kan reddes”?

“Nej”, svarede han. “Der ligger 
mere end 1.000 rapporter om for-
skellige emner, og de kan ikke uden 
videre samordnes til én endegyldig 

forklaring. Sådan fungerer det ikke, 
og problematikken med mennesket 
og klimaet er alt for komplekst til, 
at den kan rummes i selv det mest 
omfattende forskningsprojekt.” 

”Den endegyldige sandhed findes 
ikke. I stedet må vi springe fra sten 
til sten, mens vi forsøger at hjælpe 
jordens klima og hele tiden agere på 
den viden, vi har lige nu”. 

Fakta er en mangelvare
Det er et faktum, at når solen går 
ned, og vinden løjer af, kommer 
der ikke meget strøm og varme fra 
de ellers udmærkede, vedvarende 
energikilder som solceller og vind-
møller. Det er også et faktum, at vi 
stadig er langt fra at kunne gemme 
strøm i store mængder på en måde, 
der er nødvendig for det moderne 
samfund.

Altså må samfundet samtidig med 
bl.a. vindmølledriften opretholde 
et landsomfattende beredskab af 
kraftvarmeværker, som kan hjælpe 
os gennem de lange, mørke vinter-
nætter. 

Vi syntes umiddelbart, at det ville 
være logisk at udskifte kul, olie eller 
gas i varmeværkerne med træ. Men 
pludselig – lige op til TV2’s store 
lørdags satsning “Danmark planter 
træer” – blev skovbruget skældt hæ-
der og ære fra, fordi vi leverer vores 
spildtræ til el-produktion og bolig-
opvarmning. Nu er vi udskammet 
som skovsvin og pyromaner.

Den første, forsigtige 
konklusion
Efter samtalerne var vores første 
konklusion, at miljødebattørerne 
bruger alt for mange kræfter på at 
gøre udfald mod hinanden i stedet 
for at fokusere på den vigtige og 
veldefinerede opgave, vi har som 
samfund: Grøn omstilling.

SKOVKONFERENCEN

Skovkonferencen 2019 
– nyt håb for grøn omstilling?
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Den næste konklusion måtte 
være, at vi skulle have mere viden.

Lige netop på det tidspunkt blev 
Skovkonferencen 2019 annonceret. 
Den blev arrangeret af Dansk Skov-
forening og skulle foregå i Fælles-
salen på Christiansborg den 25. 
oktober 2019. 

Vi sprang i bilen og satte kurs 
mod hovedstaden, mens vi dis-
kuterede videre og glædede os til 
de mange relevante foredrag. Alle 
handlede om produktion og intelli-
gent anvendelse af træ.

Det talte vi om på vejen
“Der er en mand, som har opfundet 
maskinen DACS (Direct Air Capture 
and Storage). Den kan trække CO2 
ud af luften og deponere den under 
jorden. Det koster 100 dollars pr 
ton”, fortalte Mogens.

Peter tav, Mogens fortsatte:
“Det er jo alt for dyrt! Med mine 

træer kan jeg gøre det for en flad 
50’er – og samtidig levere et mate-
riale, der enten kan erstatte fossilt 
brændstof eller bruges til husbyggeri!”

Og hvorfor udvikler en så vigtig 
miljødebat sig til mudderkastning 
mellem NGO’er, skovfolk og andre 
interessenter i skov og natur? Er 
det, vi hver for sig mener, vigtigere 
end at forsøge at redde klimaet, 
menneskeheden, kloden? Det talte vi 
også om.

Træer er fantastiske væsener. Alle 
har et særligt træ. Eller kender en 
særlig skov. Det er umuligt at have 
noget imod træer. De er meget neu-
trale. Hvis man blot lader dem være 
og betragter dem som det de er – 
Jordens højeste, levende vækster.

Som udgangspunkt er træerne 
NON – Non-Government, Non-reli-

gious osv. Men desværre også stort 
set Non-profit! Det er svært at tjene 
penge på et skovbrug. Og det bety-
der, at et uddannet menneske som 
Mogens ligger vågen til kl. 3 om 
natten for at regne ud, hvordan han 
klarer den næste dags udfordringer.

Vi var nået til Christiansborg, og 
”showet” kunne begynde! Lærde 
folk fra Københavns Universitet og 
andre videncentre delte gavmildt 
og humoristisk deres indsigter i syv 
korte foredrag. Vi vil ikke fordybe 
os i disse indslag her – det gør Sko-
vens redaktør i december-nummeret 
– men en hurtig opsummering af 
vores oplevelse giver vi gerne.

Regeringen vil gerne lytte
Miljøministeren, Lea Wermelin, ind-
ledte dagens program. Hun sagde, 
at Danmark skal have urørt skov, 
bynær skov, produktionsskov og 
en mængde anden natur. Når det 
gælder biomasse, lytter regeringen 
til de eksperter, der kan rådgive om 
optimal anvendelse af biobrændsel.

Danmark burde have en national 
fond for træplantning, så tilførslen 
af midler til f.eks. skovrejsningen 
kan ske i en lind strøm og ikke 
foregå vilkårligt fra den ene finans-
lov til den anden, mente Lea Werdelin. 

Danmark skal tage den grønne 
internationale førertrøje på. Vi kan 
det, og vi kan hjælpe andre lande i 
deres grønne omstilling til nytte for 
alt og alle.

”Smukke tanker. Dagen har fået 
en god start”, nikkede vi. Og sådan 
fortsatte det.

Træ er en løsning
For at absorbere det, menneske-
heden i dag udleder globalt, skal 

der gennemføres en skovrejsning 
på størrelse med USA, forklarede 
seniorforsker Thomas Nord-Larsen, 
IGN, Københavns Universitet.

Men mens vi er i gang med det 
fortsætter CO2 udledningen – og der 
bliver endnu flere uheldige luftarter 
der skal ekstraheres fra atmosfæ-
ren. Skovrejsning kan ikke klare 
udfordringen alene, men træerne 
kan gøre meget. 1/3 af opgaven vil 
kunne løses ved træplanting.

Suserup Skov ved Sorø er en 
urørt skov der er fulgt af forsknin-
gen, fortalte Thomas Nord-Larsen. 
Tre gange med mange års mellem-
rum er Suserup Skov blevet ana-
lyseret for sine depoter af kulstof 
over og under jorden. De virker 
konstante. 

Altså tager en urørt skov i sin 
klimaksform ikke CO2 ud af atmo-
sfæren. Den giver og tager. Det fik vi 
forskningens ord for.

Hvilke træer skal vi plante ?
De klimasikre træarter findes nok 
ikke, medgav professor Erik Dahl 
Kjær, IGN, Københavns Universitet. 
Men forskerne har en omfattende 
viden om, hvordan de forskellige 
træarter er udbredt på kloden, og 
hvad der er den enkelte arts opti-
male voksested.

Forskerne kan regne på – og 
gisne om, hvordan træerne vil rea-
gere på klimaforandringerne, når 
temperaturerne stiger: Rødgran kan 
ikke trives med varme efterår. Ægte 
kastanje og avnbøg formodes at 
vandre mod nord. 

Men hvilken retning det hele vil 
tage, er meget svært at forudsige. 
Træernes reaktion vil være langsom 
i forhold til de forandringer, der 
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Mogens Lunde arbejder med måldiameterhugst på Fromsseier, alt træ skal ud-
nyttes optimalt.

Mogens Lunde  
– statement
Produktionspotentialet i Vest-
jylland er undervurderet. Ved 
korrekt anvendelse af jorden 
herunder egnede træarter/prove-
nienser kan produktionen øges 
betragteligt. 

Den største hæmsko er mistet 
fokusering: På nogle ejendomme 
fokuseres der ensidigt på biodi-
versitetsinteresser; på andre ensi-
digt på jagtinteresser – begge dele 
betyder tab af vedproduktion.
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kommer. Populært sagt vil udviklin-
gen løbe fra træerne, så de ikke kan 
nå at tilpasse sig, slet ikke inden for 
en trægeneration.

Klimaoptimal skovrejsning 
Skovrider Michael Gehlert fra Skov-
dyrkerne Vest fremlagde sin version 
af skovrejsning. Hans budskab var 
“mere skov for pengene”, og de vir-
kemidler han foreslog virkede ret 
enkle:
•  Lempelse af de rigide regler om 

skovrejsning – slæk på ”spænde-
trøjen”.

•  Sænk tilskuddet for tilplantning af 
løv i retning af både færre kroner/
areal og færre planter/areal for at 
mindske tilskudsrytteriet – og få 
flere hektar skov for de samme 
penge.

•  Stol på, at de mange kompetente 
skovfolk kan finde ud af at etab-
lere god skov.

Michael Gehlert understregede, at 
”ejerglæde” er en stærk drivkraft for 
alle, der planter skov. Økonomien er 
ikke nødvendigvis den vigtigste fak-
tor i driften. Men en uforudsigelig 
skattepolitik og pludselige regelæn-
dringer kan føre til nervøse ejere, 
der så undlader at plante ny skov.

Fra landbrugsland til et 
skovland
Skovrider Esben Møller Madsen har 
været med til at skrive bogen ”Kli-
maskoven”. På konferencen delte 
han rundhåndet ud af bogens ob-
servationer og konklusioner:

Statistikken viser f.eks., at vi im-
porterer 70 pct. af de træprodukter, 
som vi forbruger i Danmark. Det er 
nærliggende, at vi kunne øge selv-
forsyningsgraden. 

Samtidig ville vi også kunne redu-
cere netto-CO2-udledningen med 30 
procent ved at plante en halv mio. 
hektar ny, produktiv skov. Esben 
Møller Madsen foreslog at anvende 
højtydende træarter, både nål og 
løv; hvor det er optimalt.

I den forbindelse bedes alle huske 
på, at det vestlige Danmarks under-
grund hovedsageligt består af grus 
og sand. Det er en kunst at få noget 
til at gro her overhovedet. I Midt- og 
Vestjylland har nåletræerne derfor 
deres berettigelse, men i forbindelse 
med tilskud favoriseres løvtræ i alle 
egne af landet.

Vi kan i en periode forsyne kraft-
varmeværker med spildtræ og flis, 
som substituerer olie, kul og gas. 
Men i fremtiden kan vi sandsynlig-
vis udnytte denne biomasse endnu 

bedre end ved blot at brænde den af.
Men endnu vigtigere er det, at vi 

skal tage træ ud af skoven og bruge 
det i varige produkter som huse 
og møbler. Først her kan skovens 
træ fungere som en effektiv CO2-
opsamler.

”Mosaikskoven” er den metode, 
som de i alt fire forfattere til ”Klima-
skoven” foreslår til at realisere den 
ambitiøse fordobling af skovarealet: 
Vi skal ”læse landskabet” og vælge 
områder til produktiv skov, mens 
særlige skovbiotoper, vådområder, 
heder m.m. lades urørte. 

Vi skal – i dialog med landbruget 
– finde arealer, der er marginale i 
forhold til produktion af fødevarer, 
men som kan danne grundlag for 
en fornuftig skovproduktion. I frem-
tiden vil Danmark vil få karakter af 
skovland, men stadig primært være 
et landbrugsland, spåede Esben 
Møller Madsen.

Og så skal der mere Innovation til.
Denne præsentation høstede da-

gens længste bifald.

En sag for Boligudvalget
Efter en ”Folketings-sandwich” – en 
flad klemme, der ikke kan bruges 
som bevis på statsapparatets eks-
travagance – fortsatte skovkonfe-
rencen med et indlæg fra direktør 
Mikael Koch fra Træinformation.

I følge politikerne selv er Folke-
tingets Boligudvalg et noget ned-
prioriteret og søvnigt foretagende. 
De fortæller ligefrem vittigheder 
om det. De manglende ambitioner 
er sandsynligvis en medvirkende 
årsag til, at det er næsten umuligt 
at opføre træbyggerier med mere 
end 4 etager i Danmark – alene pga. 
forældede og rigide regler.

I Norge og Sverige kappes man 
nærmest om at bygge det højeste 
træhus. 80 meter er passeret ved 
opførelsen af Mjøstårnet i Norge. 
(Omtalt i Skoven 4/19). Svenskernes 
svar er et 19 etagers byggeri, der 
er planlagt i Skellefteå. Vore naboer 
har altså fornuftige rammebetingelser, 
det har vi bare ikke i Danmark.

Træ bliver det nye sort 
Tidens trend er grå mursten, stablet 
så de udgør en kasse – lød det fra 
arkitekt Søren Nielsen, Vandkunsten, 
men det bliver uden ham. 

”Jeg nåede til et punkt, hvor jeg 
bare ikke kunne tegne den næste 
grå developer-kasse!”

Tilhørerne på Christiansborg rea-
gerede med en anerkendende mum-
len. Murstenshuse med flade, utætte 

tage kan ikke være fremtiden. Vi 
skal bygge i træ.

Men det bliver bare ikke til noget, 
for grænsen ligger ved de maximale 
fire etager – og hvad gør man så? 
Tegner og bygger et stykke nydeligt 
boligmiljø konstrueret i træ og be-
klædt med træ.

”Vi har genopfundet taget!” sagde 
arkitekten. ”Det beskytter bygnin-
gen. Og beklædningen er ubehand-
let, for vi tog os tid til at vende 
brædderne rigtigt, så er det ikke 
nødvendigt – de siger ikke GORI!”

Arkitektens idé er klar: Vi skal 
tilstræbe en livscyklus-tankegang. 
At bygge i træ, der holder eller kan 
omkonstrueres. Træ kan i høj grad 
substituere stål og beton i de store 
byggerier. 

Men traditionen for at bygge i 
træ er forsvundet. Byggebranchen 
skal lære at bygge i træ igen. Det er 
endnu en omstilling. Men de kan det 
i andre lande, og de banker på…. 

Fremtidens brug af 
biomassen
Der kan produceres en vis mængde 
metan i verden – i form af hus-
dyrgødning, og andet mangeartet 
biologisk materiale. Det foregår i 
biogasanlæg. 

Man er nu i stand til at omdanne 
metan til flybrændstof, forklarede 
professor Henrik Wenzel fra Syd-
dansk Universitet. Det er en ret dyr 
og ineffektiv proces, men tilsætter 
man brint (dvs. hydrolyseret H2O/
vand via vindmølle-strøm) … og 
Henrik Wenzel blev ved et stykke 
tid og kompleksiteten i anlægget 
blev større. 

Vi forstod dog at processen ville 
have gavn af at få tilsat træ (som 
biomasse). Derved kan man endnu 
mere effektivt producere kulbrinter 
til mange forskellige formål – bl.a. 
flybrændstof.

Blandt tilhørerne syntes vi at 
kunne fornemme optimisme og – i 
det mindste – begyndelsen til en 
forbrødring mellem de stridende 
parter i diverse ringhjørner. Der 
var en varme i lokalet, en summen 
af forventning og en glæde over, 
at der kan forskes og udvikles og 
skabes løsninger, der væsentligt kan 
modvirke den negative påvirkning af 
menneskers aktiviteter på Jorden.

Miljøministerens indledende 
bemærkning om at tage mod råd-
givning og ny viden om brug af bio-
masse giver mening lige her. 

Og vi konstaterer, at vi gerne 
leverer skovens biomasse der, hvor 
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den gør mest gavn - og hvor der fin-
des en fornuftig betalingsvillighed.

Konferencens Grande Finale
Nu var temperaturen i salen atter 
normal. Politikerne skulle jo med på 
medhør, for det er jo i sidste ende 
dem, der skal træffe beslutningerne 
for erhvervet og for samfundet. Det 
gik som så ofte før.

Paneldeltagerne var positive over 
skovbrugets konstruktive tilgang 
– men det var vores klare fornem-
melse, at der blev gentaget parti-
linjer og uddelt ikke-forpligtende 
hensigtserklæringer.

Paneldiskussionen mindede os 
om, at regeringens 100 første dage 
er gået. Og at de, der vandt ”kli-
mavalget”, fortsat har mange ord 
at sige om miljø og klima, men de 
mangler endnu at udvise initiativ.

Spændende er det, om den ny-
dannede regering lytter til erhver-
vets ønsker.

Ingen journalister
Skovkonferencen er der dog ikke ret 
mange der kommer til at høre om. 
Der kom nemlig ikke nogen journa-
lister. At redde verden ved at plante 
træer er åbenbart ikke sexet nok. Så 
formidlingen sker i det udmærkede 
tidsskrift SKOVEN, som læses af for-
eningens egne medlemmer. 

Det kører jo fuldstændigt i ring! 
Der må gøres noget ved det, men 
det må blive i december udgaven, 
hvor de 7 glimrende foredrag vil 
blive bedre forklaret af bladets egen 
redaktør.

Og hvor man ikke kan udelukke, 
at vi vover at mene noget mere…

Gentleman effekten
”Gentleman effekten er det der skal 
redde verden” – siger Peter Lund 
Madsen. Det er vores højtudviklede 
hjerne, der sætter os i stand til at 
være innovative og kommunikere 
med hinanden om komplekse opga-
ver. Og løse dem.

Ikke lige det, som debatten i me-
dierne har været udtryk for, men nu 
lader vi det ligge.

På med JA-hatten. ”Hjerne-Madsen” 
har ret i, at vi må redde os selv, for 
ingen andre kan.

Så er det den vej vi skal. Et 
skovbrug med én stemme. Interes-
seorganisationer der nærmer sig os 
praktikere og vores arbejdsgivere 
og omvendt. Vores eneste udvej er 
at deltage i miljødebatten, holde os 
til kendsgerninger, lytte til alle inte-
ressenter og samarbejde det bedste, 
vi kan. 

Ikke mere mudderkastning – det 
er sagen alt for vigtig til. Dernæst 
må vi forsøge at fortælle et enkelt 
budskab så vidt muligt med en 
stemme til den lovgivende magt. 
Altså et samlet skovbrug.

Men findes denne enighed? Dansk 
Skovforening har i dag 623 skov-
ejende medlemmer og 71 personlige 
medlemmer der ikke ejer skov. Der 
er ca. 24.000 skovejere i Danmark. 
Altså er 97 % af skovene at betragte 
som uorganiserede. Til gengæld ejer 
de 3 %. af skovejerne tilsammen 
150.000 ha, altså 24 % af det 625.603 
ha ”store” danske skovbrug. 

Nogen ynder at kalde Skovfor-
eningen for en “godsejerklub“. Nu-
vel, men det er ikke desto mindre 
de større skove, der beskæftiger 

skovfogeder som os og er producen-
ter af seriøse mængder gavntræ.

Med det skattetryk plus afgifter, 
som Folketinget lægger på skovejen-
dommene, kan vi være sikre på, at 
de store ejendomme aldrig kommer 
til at ligge inde med ret mange kon-
tanter. Og driftsresultater på +0 det 
ene år efter det andet får heller ikke 
pengene til at vælte ud af knap-
hullerne på godsejerne. Derfor må 
vi denne gang være deres ambassa-
dører og tage dem i forsvar.

Skovforeningen gør efter vores 
mening et seriøst og sobert stykke 
arbejde. Det bør de resterende 
23.306 skovejere støtte op om, så et 
samlet skovbrug kan stå stærkt og 
blive hørt.

D.v.s. der mangler nu 23.305 til-
meldinger. Peters skov på 0,4 ha 
blev meldt ind i dag (1. november, 
red.). Man behøver ikke være sko-
vejer for at være medlem af Dansk 
Skovforening. 

TAK til Hans Christian Schmidt (V), 
som med humor og ironi ledede 
slagets gang, stoppede tilløb til 
selvpromovering under spørgerun-
den og fik kædet de enkelte indslag 
sammen til en hel oplevelse.

Så mangler vi bare:

Kære Skovejer
Meld dig nu i debatten, deltag i 
møder og ekskursioner, snak med 
dine nabo-skovejere og gør lidt re-
klame for Dansk Skovforening.

Tak til journalist Torsten Weber Peter-
sen for sproglig revselse
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Peter Benfeldt med 800 europæiske lærketræer som moderne dækrodsplanter 
– er det forkulturen på hedeflade til Danmarks nye skove ?

Peter Benfeldt  
– statement
Træ/ved er billigt og har altid 
været billigt. Når der mangler 1 
juletræ på markedet stiger prisen 
voldsomt, er der 1 træ for meget 
styrtdykker prisen. Jeg tror det 
samme ville ske, hvis der for alvor 
manglede træ, men det har vi til 
gode at opleve endnu. Det vil ske!

Træ bliver pludselig mange 
penge værd i en ikke fjern frem-
tid. Hvis jeg havde mange penge 
at investere ville jeg købe en 
skov. Eller plante en – selv eller 
sammen med andre.



 

Pressemeddelelse fra PEFC

PEFC Danmarks skovstan-
dard skal revideres, det skal 
ske hvert 5. år. Standarden 
tager udgangspunkt i for-
holdene i den danske skov.

18 organisationer går nu 
i gang med arbejdet. Der er 
nedsat to grupper som ser 
på selve standarden og på 
de tekniske krav ved certifi-
ceringen.

Den 17. september begyndte revi-
sionen af det danske PEFC-system. 
Samlet i lokaler stillet til rådighed af 
HedeDanmark sad repræsentanter 
fra et bredt spekter af interessenter 
i PEFC Danmarks arbejde og påbe-
gyndte revisionsarbejdet. 

Målet med dagen var at kort-
lægge processen, der skal udvikle 
PEFC-systemet, hvor alle med inte-
resse i bæredygtigt dansk skovbrug 
har mulighed for at bidrage.

Udgangspunkt i den danske 
skov
PEFC er verdens største skovcer-
tificeringssystem for bæredygtigt 

skovbrug. PEFC-systemet er forbru-
gernes sikkerhed for at det træ, der 
fældes og bruges hele vejen fra sav-
værkerne og ud til de endelige pro-
dukter på hylderne, er bæredygtige. 

Hos PEFC tror vi på, at dansk 
skov har behov for et certificerings-
system, der tager udgangspunkt i 
de danske forhold. Derfor er PEFC 
skabt af danske interessenter med 
hensyntagen til de specielle for-
hold, der gør sig gældende i dansk 
skovbrug.

”Dansk Skovforening arbejder for 
at fremme skovejernes handlefrihed 
og fremme deres mulighed for at 
agere i markedet. Derfor har vi selv-
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PEFC Danmarks standardrevision: 

En dansk standard til 
dansk skovbrug

Repræsentanter for 18 organisationer mødtes den 17. september for at starte arbejdet med at revidere PEFC’s skovstandard.



 
følgelig også valgt at være med i re-
visionen af PEFC Danmarks standard. 

Målet er især at sikre Skovforenin-
gens og dansk skovbrugs interesser 
i standarden. Samtidig vil vi sikre 
at vi fortsat har en standard, som er 
tilpasset de danske forhold, og som 
de danske skovbrug er interesserede 
i at bruge. Det er vores mission”, 
forklarer Tanja Olsen, afdelingsleder 
for erhvervspolitisk afdeling i Dansk 
Skovforening. 

Og fortsætter:
”Derudover er det selvfølgelig også 

nødvendigt at sikre et troværdigt sy-
stem, som bliver bakket op af andre 
interessenter. Ellers har det ikke den 
værdi i markedet som vi ønsker os.” 

PEFC International kræver at det 
nationale system revideres hvert 
5 år. Det er for at sikre at vi følger 
forbrugernes og skovejernes interes-
ser. Revisionen giver interessenter 
mulighed for at sætte deres præg på 
fremtidens bæredygtige skovbrug i 
Danmark, så skovstandarden tager 
udgangspunkt i den nuværende 
danske skov og dets krav. 

Arbejdet er godt i gang
Atten organisationer og foreninger 
er allerede en del af processen. De 
har alle forskellige forventninger og 
ambitioner til den nye standard. 

Alle deltagerne går til denne op-
gave med forskellige forhåbninger. 
De har aktivt valgt at tage del i pro-
cessen for at sikre, at de kan sætte 
deres præg, og at deres interesser 
bliver varetaget. De atten organisa-
tioner og foreninger repræsenterer 
mange forskellige interesser i dansk 
skovbrug og har hver deres faglig-
hed at byde ind med. 

KFUM Spejderne i Danmark, er 
blandt de deltagende i revisionen. 
Som Karsten Vilken Mulvad her 
forklarer er de med for at sikre fri-
luftsbrugernes interesser i de certi-
ficerede skove. 

”KFUM Spejderne i Danmark er 
en interesseorganisation, der repræ-
senterer cirka 29.000 medlemmer 
som er friluftsbrugere. Og vi vil gerne 
deltage i det her for at skabe de 
bedst mulige rammer for friluftslivet 
i de skove som er certificeret”, siger 
Karsten Mulvad, repræsentant for 
KFUM Spejderne i Danmark. 

Og fortsætter:
”Men vi er her også fordi vi ønsker, 

at vores medlemmer skal være aktive 
i forvaltning af natur. Det betyder rig-
tig meget for os at vi kan producere 
nogle børn og unge, som deltager 

aktivt i en bæredygtig beskyttelse-
benyttelse af naturen – og vi er meget 
ude i naturen som spejdere.” 

Ligeså forklarer Henrik Fredslund, 
repræsentant for Skovdyrkerforenin-
gerne, hvorfor det er vigtigt for dem 
at deltage i revisionen af PEFC Dan-
marks skovstandard.

”Vi har sagt ja til invitationen fordi 
skovejernes interesse ligger os meget 
på sinde, og skovstandarden betyder 
meget for vores medlemmer. Derfor 
vil vi gerne sætte vores præg på 
denne skovstandard.” 

Trods de mange deltagende, som 
alle har forskellige interesse- og fag-
lighedsområder, er der en klar enig-
hed om vigtigheden af at bevare 
den store troværdighed omkring sy-
stemet. Samtidig skal PEFC-systemet 
gøres tilgængeligt for så mange 
skovejere som muligt.

Det fortsatte arbejde
Da dagen nærmede sig sin afslut-
ning blev repræsentanterne fordelt 
efter eget valg i to arbejdsgrupper. 

Arbejdsgruppe nr. 1 har til op-
gave at revidere skovstandarden, 
ført an af skovforsker Palle Madsen 
fra InNovaSilva. Arbejdsgruppe nr. 
2 står for revisionen af de tekniske 
krav ved certificeringsprocessen. 
Her er Morten Thorøe, sekretariats-
leder for PEFC Danmark, tovholder.

”Vi er rigtig glade for at så mange 
forskellige organisationer er interes-

serede i at bidrage til revisionsarbejdet. 
Det er med til at sikre at vi får en 
stærk og bred faglighed. 

Vi ser frem til nogle gode og 
værdifulde diskussioner i arbejds-
grupperne, så vi kan sikre PEFC Dan-
marks målsætning om en bæredygtig 
forvaltning af de danske skove,” for-
tæller Palle Thomsen, formand for 
PEFC Danmark.

I PEFC Danmark er vi glade for 
den store opbakning. Vi glæder os 
til at et godt og bredt samarbejde 
kan bringe os i mål med en færdig-
revideret standard, og vi ser frem 
til at arbejdet i grupperne for alvor 
begynder. Den færdige revision skal 
være afsluttet i 2020.
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De nuværende 
deltagere: 
• BAT Kartellet
• Danmarks Jægerforbund
• Danmarks Naturfredningsforening
• Dansk Energi
• Dansk Fjernevarme
• Dansk Skoventreprenør Forening
• Dansk Skovforening
• Danske Juletræer
• DGI Outdoor
• FDF
• Friluftsrådet
• HedeDanmark
• Hedeselskabet
• KFUM Spejderne 
• Landbrug & Fødevarer
• Naturstyrelsen
• Pro Silva
•  Salten Langsø Skovadministration 

A/S
• Skovdyrkerforeningen 

PEFC Danmarks målsætning er at 
sikre en bæredygtig forvaltning af de 
danske skove.

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.



 

En træindustri i Oregon, 
USA, har udviklet en ny 
type limtræplade, svarende 
til en tyk krydsfinerplade. 
Den er 20% tyndere end 
en CLT plade med samme 
styrke, og den kan få en 
tykkelse på op til 60 cm.

Råvaren er undertrykte 
træer der ikke kan bruges til 

stort tømmer, men har smal-
ringet ved af god kvalitet.

MPP er brandgodkendt 
i træhuse op til 18 etager 
i Oregon hvis træet bliver 
inddækket.

Det klassiske materiale til træbyg-
geri er bjælker eller heltømmer af 
massivtræ. Tømmer er enkelt at 
fremstille fra råtræ, men der er 

grænser for hvor store dimensioner 
man kan lave, og der er risiko for 
brud som følge af knaster og revner.

Derfor var det et stort fremskridt 
da man blev i stand til at lime 
brædder sammen til bjælker. Styr-
ken bliver større, fordi materialefejl 
fordeles jævnt over hele bjælken, 
og man kan lave bjælker i store di-
mensioner. 

Det første produkt var limtræ 
bestående af brædder hvor fiber-

394 SKOVEN 11 2019

MPP – ny, stærk
træplade til byggeri

MPP pladerne kan laves i dimensioner op til 3,7 m bredde, 14,6 m længde og 60 cm tykkelse.



 

retningen er den samme som i det 
færdige produkt. En variant er LVL 
tømmer som består af finer i stedet 
for brædder.

Et endnu bedre produkt er kryds-
lamineret tømmer, CLT hvor bræd-
derne ligger skiftevis vinkelret på 
hinanden. Dermed kan man optage 
belastninger i to retninger.

MPP pladen
Det sidste trin er så at lave en 
krydslamineret plade af finer, fordi 
den vil have større styrke end CLT. 
(Se tabel 1 og boks sidst i artiklen). 

Verdens første plade af den art 
er udviklet af Freres Lumber Co. 
i Oregon, USA. De kalder pladen 
Mass Plywood Panel – det kan måske 
oversættes ved kæmpe krydsfiner-
plade. 

Pladerne kan have en dimension 
på op til 12’ x 48’ x 24’’ (3,7 m bred, 
14,6 m lang og 60 cm tyk), og tyk-
kelsen kan variere fra 2” til 24” (fra 
5 til 60 cm). En plade på 12’’ (30 cm) 
rummer 108 finerlag. 

Freres Lumber har arbejdet med 
udviklingen siden 2015. De har inve-
steret 30 mio. dollars – omkring 200 

mio. kr – ligeligt fordelt på udvikling 
og anlæg af den ny fabrik.

Fremstilling
Pladen består af finer af douglas, 
som er en almindelig træart i det 
vestlige USA og Canada. Fineren 
fremstilles ved skrælning af tynde 
lag fra en vandret liggende rote-
rende stamme (figur 1).

MPP pladerne fremstilles i to trin. 
Først samles 9 lag af finer på hver 
0.125” (3,175 mm) til en lamel der er 
1” (25,5 mm) efter presning, se figur 
2. Hele denne proces er fuldauto-
matiseret, og det sikrer en ensartet 
produktion. 

Herefter samles et antal lamel-
ler til den færdige plade, se figur 3. 
Tykkelsen kan varieres i multiplum 
af 1”, hvor man i CLT plader skal 
bruge mindst 2 brædder hver gang 
tykkelsen skal øges. Man kan altså 
lettere skræddersy pladerne til den 
konkrete anvendelse.

Egenskaber
MPP pladen har en række fordele 
frem for CLT plader og savskåret 
tømmre. 

En plade af finer har generelt 
større styrke end en plade af bræd-
der, og derfor anvendes 20% mindre 
træ til MPP i forhold til CLT med 
samme styrke. 

MPP pladerne har meget stor 
fugtstabilitet. Når træ opfugtes 
vil det udvide sig – og tilsvarende 
svinde ved udtørring. Men kryds-
lamineringen gør at pladerne er 
meget mere dimensionsstabile end 
massivt savskåret træ.
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Tabel 1. Fire typer produkter til bærende elementer i træbyggeri, fremstillet af 
sammenlimede træstykker.

Orientering af fibrene Fremstillet af brædder Fremstillet af finer

Parallelt Limtræ (Glulam) LVL, Laminated Veneer 
Lumber (ex. Kerto)

Krydsvist CLT, krydslamineret 
tømmer

MPP, Mass Plywood 
Panel

Kyle og Tyler Freres er fjerde generation af Freres familien. De er vicedirektø-
rer for produktion hhv. salg hos Freres Lumber og har stået bag udviklingen 
af MPP pladen.

Figur 1. Fineren fremstilles ved skræl-
ning af en roterende træstamme.

Figur 2. En lamel er 1” (25,5 mm) og 
består af 9 lag finer. De blå går på 
tværs af pladens længderetning, og 
de øvrige på langs. De grå har en 
højere densitet end de blå og grønne, 
fordi kravene til styrke er størst i de 
yderste lag. De limes med en phenol-
formaldehyd lim i varmpresse.

Figur 3. En plade opbygges af en 
række lameller – her 8 lameller – 
som samles til en stor plade. De 
limes med melamin-formaldehyd lim 
i koldpresse
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Pladerne fremstilles af træ med 
8% fugt. Hvis de under byggepro-
cessen kommer op på fx 20% så vil 
længden øges med 0,05% og bred-
den med 0,08%. En 8’ plade (250 
cm) vil øge bredden med kun 0,08” 
eller 0,2 mm.

Det understreges dog at pladerne 
må ikke være permanent eksponeret 
for vejrlig.

Pladerne fremstilles af tyndings-
træer og undertrykte træer som 
har stået i halvskygge i lang tid. De 
har derfor smalringet ved der giver 
plader med god styrke og stivhed. 
Disse træer kan ikke udvikle sig til 
stort tømmer og sælges ofte til 
lave priser, hvis de da overhovedet 
bliver skovet.

Til pladeproduktionen bruges 
normalt stammer med diameter 9’’ 
(23 cm), men de kan gå helt ned 
til 5,5’’ (14 cm). Man kan få 6-8 lag 
finer på hver 4’ x 8’ (1,2 x 2,4 m) ud 
af en stamme på 6” diameter (15 cm).

Ved at bruge finer frem for 
brædder kan man udnytte mindre 
dimensioner råtræ som næppe 
kunne udnyttes til CLT. Desuden vil 
det værdifulde ved udnyttes bedre 
fordi der går meget træ tabt som 
savsmuld ved opskæring til brædder. 

Finer er også hurtigere at arbejde 
med på savværket og kræver mindre 
energi. Det tager kun 6 minutter at 
tørre en finer mod adskillige timer 
for et bræt. Endelig skal der ikke kas-
seres finer på grund af vridning mv. 

fordi de tynde lag presses sammen i 
pladen. Bruger man derimod bræd-
der til CLT kan de kaste sig så meget 
at de må kasseres inden de limes.

Anvendelse af MPP
Nu er man i gang med at afprøve 
anvendelser for MPP. Pladerne kan 
anvendes til vægge, gulve, lofter, 
bjælker og søjler. Pladerne kan for-
arbejdes til byggeelementer med åb-
ninger til vinduer, døre, rørgennem-
føringer osv. så de kan monteres 
med det samme på byggepladsen. 

Pladerne er anvendt til vægge og 
lofter i en bygning på Oregon State 
University. I 2018 blev der som et 
forsøg opført et hus med MPP pla-
der i staten Washington. MPP er nu 
valgt til to bygninger under Labo-
ratoriet for nye avancerede træpro-
dukter på Oregon universitetet.

Skoven har spurgt hvordan pri-
sen på MPP plader er i forhold til 
andre produkter:

- Vores produkt er unikt, og vi 
forsøger at få accept af pladen i mar-
kedet, skriver vicedirektør for salg, 
Tyler Freres, på mail. Vi er for tiden 
billigere end CLT ved konkrete pro-
jekter, men også målt på samme vo-
lumen, altså udtrykt i dollars pr. ku-
bikfod. Vi tror at det efterhånden vil 
vise sig at vores produkt er det mest 
omkostningseffektive. Vi forventer 
at MPP også i fremtiden vil være lidt 
billigere end CLT.

- Freres Lumber har 6 produktions-
anlæg, og lige nu er MPP fabrikken 
det mest lovende område. Vi har 
bekræftet og garanteret betaling 

Mange lameller samles her til en plade.

Tværsnit af to plader der viser de mange tynde lag af finer. En 9 tommer plade med indfældet 
beslag.
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af 5 projekter. Alt tyder på at den 
betydelige risiko som selskabet løb 
ved at udvikle et helt nyt produkt 
fra bunden og bygge en ny fabrik 
vil betale sig. Vi håber at udvikling 
af helt nye produktlinjer vil gøre os 
mere immune over for vanskelige 
afsætningsforhold i fremtiden.

Certifikater 
Råtræet til pladerne stammer fra 
lokale skove som følger den lokale 
skovlov i Oregon, bl.a. savvær-
kets egne skove. Freres Lumber er 
godkendt af American Tree Farm 
System (ATFS) som certificerer 
bæredygtig skovdrift i privatskove. 
Pladerne er desuden godkendt af 
den organisation som godkender 
CLT produkter.

Freres Lumber har ansøgt om 
patent for MPP over hele verden, 
og foreløbig har de fået 2 patenter 
for USA og Canada. De vil muligvis 
indgå licensaftaler med andre sel-
skaber når MPP er blevet etableret 
på markedet.

Brandsikkerhed
Et afgørende punkt for anvendelse af 
træ i fleretages huse er ofte brand-
sikkerhed. Her skriver Tyler Freres:

- Vi er så heldige at den lokale 
lovgivning er kommet os i forkø-
bet. Oregon har allerede indført 
de ændringer i byggereglement 
der foreslås internationalt for høje 
træbyggerier. Disse regler forventes 
at blive godkendt ved International 
Building Code revisionen i 2021. 

- I det meste af USA er træhuse 
stadig begrænset til 4 etager, evt. 5 
etager med beton i stueplan. Man 
kan dog ansøge om en dispensa-
tion, hvilket kan være kostbart. 
Selv med denne forhindring over-
vejes der mange projekter over 
hele USA som går længere end den 
lokale lovgivning. 

- Det er vigtigt at bemærke at 
begrænsningen på 18 etager forud-
sætter fuldstændig inddækning af 
alle trædele eller intet eksponeret 
træ. Hvis træ er eksponeret kræves 
en 2 timers brandklassificering, og 
så må bygningen ikke være højere 
end 12 etager.

Det nye bygningsreglement for 
Oregon er baseret på forsøg som vi-
ser at vægplader kan tåle op til 1200 
gr. C og bære en vægt på 70 tons i 1½ 
time. Andre forsøg viser at gulvplader 
af MPP kan tåle temperaturer op til 
1000 gr. C og bære en vægt på 9 tons 
i 2 timer. Træpladerne kan derved er-

statte traditionelle betongulve. 
I Danmark er situationen den 

samme som i det meste af USA. 
Bygningsreglementet giver mulighed 
for at bygge 4 etager med træ som 
bærende konstruktion, men der kan 
bygges højere med en dispensation.

Freres Lumber
Freres Lumber blev grundlagt i 1922 
da T.G. Freres overtog et konkurs-
truet savværk, og i 1959 gik firmaet 
ind i produktion af finer. I dag frem-
stilles finer, krydsfiner, tømmer og 
MPP plader. Desuden sælges affalds-
produkter i form af flis, savsmuld og 
bark til jordforbedring og energi. 

Freres Lumber har 6 fabrikker 
i Lyons syd for Portland i Oregon 
som laver (1) finer af små stam-

mer, (2) finer af store stammer, 
(3) krydsfiner, (4) finertørring, (5) 
et træfyret kraftværk der leverer 
varme til fabrikken og strøm til 5000 
husstande, (6) MPP produktion. 
Desuden ejer de 8.000 ha skov. 

Der er over 450 ansatte. Tre gene-
rationer af Freres familien er aktive 
i ledelsen som bestyrelsesformand, 
adm. direktør og to vicedirektører.

sf

Kilder:

www.frereslumber.com
www.archpaper.com (Architectural News-
paper) 19.3.19
Korrespondance med Tyler Freres.

Fotos: 

Freres Lumber

Derfor omtale af ny plade
Hvorfor bringer Skoven en artikel om en amerikansk træindustri der har 
opfundet en ny træplade? Der er tre årsager:

- Med denne plade kan man i staten Oregon bygge huse på 18 etager 
(hvis træet er inddækket), ellers 12 etager, og det giver helt nye mulig-
heder for at anvende træ. Det er ganske vist sjældent der bygges huse 
højere end 4-5 etager. Men mange bygherrer vil nok tænke at hvis pladen 
er tilladt i et højt hus er den også egnet i lavere huse. Netop brandsikker-
hed er hyppigt diskuteret når man taler om træbyggeri.

- Det er et eksempel på at det er muligt at udvikle nye træprodukter 
med andre tekniske egenskaber end eksisterende produkter og til en for-
delagtig pris. Der er ingen grund til at tro at alt hvad der kan opfindes 
allerede er opfundet.

- Man bruger stammer med lav værdi til at fremstille et højværdipro-
dukt fordi veddet har gode tekniske egenskaber. Det er stammer som 
ellers ville være endt som småtømmer til lave priser, cellulosetræ mv. – 
eller det blev efterladt i skoven.

MPP pladen har gennemgået en brandtest som viser at plader til gulve kan 
klare 2 timers brand uden at miste bæreevnen.
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Mange skove i det vestlige 
USA hugges meget lidt eller 
slet ikke. 

Derved ophobes dødt 
ved som er med til at nære 
skovbrande. 

Risikoen kan begrænses 
ved at tynde skoven – og 
det er ekstra godt hvis man 
kan bruge træet til et vær-
difuldt produkt, såsom MPP 
træpladen fra Freres Lumber.

I de senere år har vi gentagne gange 
hørt om voldsomme brande i skove 
og naturområder i det vestlige USA. 
Den værste skovbrand var i 2018 
hvor 185.000 ha blev ramt, og 85 
mennesker omkom. Men også læn-
gere nordpå, i staten Oregon, opstår 
der mange brande.

Der er flere årsager til de mange 
og alvorlige brande.

- I det vestlige USA falder nedbø-
ren om vinteren, og sommeren er 
varm og tør. Derfor er skovbrande en 
naturlig del af økosystemet. Men kli-
maet er blevet varmere og tørrere de 
seneste 10-20 år. Det er flere gange 
sket at nedbøren har svigtet et år, og 
temperaturen har sat rekorder. 7 ud 
af de 10 værste naturbrande i Califor-
niens historie har fundet sted inden 
for de seneste fem år. 

- Der starter flere brande end 
tidligere. Skovbrande udløses natur-
ligt gennem lynnedslag, men mange 
brande skyldes mennesker gennem 
nedfaldne el-ledninger, åben ild, 
cigaretskod mv.

- Skovbrandene næres i høj grad 
af døde træer og grene, og mæng-
den er stigende. I naturskoven vil 
dødt ved blive afbrændt med mel-
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Træplade er med til at 
begrænse skovbrande

Freres Lumber har her lavet en tynding i en douglasbevoksning ejet af stats-
skovene. På hjemmesiden fortæller de hvordan de sørger for at skovningen 
bliver så skånsom som mulig.
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lemrum så det ikke hober sig op, 
men det sker ikke i dag.

Offentligheden kræver nemlig at 
brandene bekæmpes, fordi de kan 
ødelægge store værdier i form af 
byer, infrastruktur og naturområder. 
Menneskeliv kan gå tabt, og røgen 
fra brandene kan brede sig over 
store områder og volde gener. Sam-
tidig er der flere og flere som bo-
sætter sig i skove og naturområder, 
og det medfører krav om en effektiv 
brandbekæmpelse.

- Mange skove er udlagt til urørt 
drift, bl.a. i nationalparker, eller 
der hugges betydeligt mindre end 
tilvæksten. Stærke miljøbevægelser 
modsætter sig skovning ud fra øn-
sker om at beskytte naturværdier. 
Det betyder til gengæld at der ligger 
mere og mere dødt ved i skovene. 
En skovbrand kan blive så voldsom 
at det tager lang tid at få den under 
kontrol, og de store mængder dødt 
ved vanskeliggør slukningsarbejdet.

Begrænsning af skovbrande
Konklusionen er altså at mange 
steder ligger der stigende mæng-
der af dødt ved. Dels fordi brande 
bekæmpes så snart de opstår, dels 
fordi der hugges lidt eller slet ikke.

Der er flere muligheder for at 
nedbringe risikoen for ødelæggende 
brande. Man kan lave kontrollerede 
afbrændinger for at efterligne den 
naturlige oprydning. Men det giver 
gener for de lokale mens det står på, 
branden kan komme ud af kontrol, 
og det ser ikke pænt ud bagefter.

Man kan fjerne dødt ved med 
maskiner. Det vil være løsningen i 
nærheden af beboelse hvor en kon-
trolleret afbrænding er risikabel. 
Der er ikke noget flismarked som 
kan aftage dødt ved, så det bliver 
en bekostelig løsning.

En tredje mulighed er at tynde 
skoven. Derved undgår man at træ-
erne går ud, og der ophobes ikke 
dødt ved. Det sker i de private skove 
der drives med produktion for øje – 
bl.a. skovene ejet af Freres Lumber. 
De private skove udgør imidlertid kun 
36 % af skovarealet i Oregon. 64% 
ejes af staten, og hugsten i statssko-
vene er kun 1/8 af de private skoves.

Der vil fortsat være en del skove 
som er urørte. Disse skove kan 
omgives med brandbælter hvor 
dødt fjernes eller afbrændes, så en 
eventuel brand i den urørte skov 
kan holdes under kontrol. 

Så for at vende tilbage til indled-
ningen: Freres Lumber foretager 

tyndingshugster i deres egen skov 
– og også i nogle statsskove. De 
udnytter træet til værdifulde, høj-
teknologiske produkter og skaber 
lokal beskæftigelse. Samtidig undgår 
de at ophobe store mængder dødt 
ved, og risikoen for skovbrande i 
Freres Lumbers skove er betydeligt 
mindre.

Skovbrande kan selvfølgelig ikke 
undgås ved at tynde skoven. Men 
risikoen bliver mindre, og skulle der 
opstå en brand bliver den ikke så 
voldsom.

Jyske skove?
Man kan ikke lade være med at tænke 
på om en tilsvarende situation kan 
opstå hvis der udlægges store områ-
der urørt skov i jyske hedeplantager. 
Med tiden vil der ophobes dødt ved 
som er brandfarlige når vi får en 
varm og tør sommer i californisk stil.

sf

Kilde:

På www.frereslumber.com er der en blog med 
aktuelle nyheder. Både i 2018 og i 2017 er 
der flere artikler om skovdrift og skovbrande.
Jyllandsposten 30.10.19
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Skovbrande kan blive meget voldsomme når der har ophobet sig store mæng-
der dødt ved.

Freres Lumber ejer selv 8.000 ha skov med overvejende douglasgran i Oregon. 



 

Udviklingen i bestanden af 
hjortevildt kan vurderes ud 
fra indberetninger fra lo-
kale jægere og ud fra vildt-
udbyttet. Begge metoder er 
behæftet med usikkerhed.

Over en årrække er der 
kraftig fremgang for då-
vildt, og ret kraftig tilbage-
gang for råvildt. Kronvildt 
har også været i fremgang i 
en årrække, men ser nu ud 
til at stagnere.

Blandt de øvrige jagtbare 
arter er der kraftig frem-
gang for mårhund.

Bestanden af hjortevildt er fortsat 
stigende, men det er først og frem-
mest dåvildt der er i fremgang. 
Kronvildt er steget meget lidt de 
seneste år, mens råvildtet ser ud til 
at være inde i en længerevarende 
nedtur. Det er konklusionen af de 
nyeste oplysninger om udviklingen i 
de tre vigtigste hjortevildtarter. 

Det er ikke muligt at få eksakt 
viden om udviklingen i en dyre-
bestand, men der er to brugbare 
metoder: 

- Personer der jævnligt færdes 
i afgrænsede områder vil vide en 
del om hvor mange der er. Denne 
metode er mest sikker for dåvildt og 
råvildt som bevæger sig over små 
områder, mens den er mere usikker 
for kronvildt der færdes over store 
områder. Men hvis optællingen 
foregår på samme måde hvert år vil 
man få et indtryk af udviklingen i 
bestanden.

Der kan godt være flere dyr 
end man regner med. Dyrene kan 
gemme sig i svært tilgængelige om-
råder, eller de flytter sig når menne-
sker nærmer sig. Når der er mange 
involveret i optælling vil der også 
være forskel på hvor stor indsats 
der bliver gjort for at tælle dyrene i 
de enkelte områder.

- Jægernes vildtudbytte vil over 
en længere årrække give et godt 
indtryk af hvordan bestanden ud-
vikler sig. Der er udsving fra år til 
år på grund af fx vejrlig og jagtin-
tensitet, men hvis udbyttet stiger 

over en længere årrække vil det nok 
være udtryk for at bestanden er 
stigende.

Skøn over bestand
Jæger offentliggør hvert år en over-
sigt over bestanden af hjortevildt, 
baseret på indberetninger fra de 
lokale hjortevildtgrupper. 

Opgørelsen er mere usikker i 
år fordi folketingsvalget d. 5. juni 
betød at hjortevildtgrupperne ikke 
kunne mødes som aftalt den 6.-7. 
juni. Listen er derfor alene baseret 
på oplysninger fra Jægerforbun-
dets repræsentanter i hjortevildt-
grupperne.

Listen omfatter forårsbestanden. 
Der indgår kun fritlevende hjorte-
vildt og ikke dyr fra dyrehaver eller 
hjortefarme. 

Det fremgår at bestanden af 
kronvildt er stagnerede til svagt 
stigende. 

Derimod er bestanden af då-
vildt igen i stærk fremgang, især i 
Nordjylland, Sydjylland, på Fyn og 
Lolland-Falster. For Fyn er opgivet 
14.000, og det menes endda at være 
et konservativt skøn 
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Bestanden af kronvildt stiger kun svagt eller er stagnerende (foto fra Store Hjøllund).

Mere dåvildt,

kronvildt stagnerer, 
råvildt falder



 
Den voldsomme stigning især i 

dåvildtbestanden afspejles ikke i 
vildtudbyttet der er næsten uændret 
– se neden for.

Vildtudbytte 2018/19
Jægerne indberetter hvert år hvor 
mange dyr de har nedlagt i for-
bindelse med fornyelse af jagttegn. 
Den danske vildtudbyttestatistik 
udarbejdes af DCE – Nationalt Cen-
ter for Miljø og Energi – ved Århus 
Universitet som en del af de faglige 
opgaver, der udføres for Miljø- og 
Fødevareministeriet. 

De foreløbige tal offentliggøres 
midt på året. Det endelige tal kom-
mer noget senere og bliver i reglen 
opskrevet med 1-5%. I det følgende 
gennemgås statistikken for de vigtig-
ste arter i skovene med hovedvægt 
på hjortevildtet. 

Tabel 1 viser for 2017/18 både 
foreløbige tal og endelige tal, og for 
2018/19 kun de foreløbige. Udviklin-
gen fra 2017/18 til 2018/19 kan vurde-
res ud fra de foreløbige tal.

Vildtudbytte 2018/19
Der er et mindre fald i udbyttet af 
krondyr, mens dådyr er så godt som 
uændret. Udbyttet af rådyr er faldet 
kraftigere, med omkring 5%. 

Der er et mindre fald i udbyttet af 
hare, mens udbyttet af mårhund er for-
doblet i 2018/19 i forhold til året før. Alt 
tyder på at der nedlægges flere mår-
hunde fremover, bl.a. fordi dyrene får i 
gennemsnit 11 hvalpe i hvert kuld. 

Lederen af mårhundeprojektet i 
Danmarks Jægerforbund skønner 
at vi i 2021 skyder flere mårhunde 
end ræve. Det vil påvirke dyrelivet 
kraftigt fordi mårhunden tager me-
get fuglevildt, og den er i stand til at 
færdes næsten overalt.

For fuglevildtet er der samlet set 
en mindre fremgang i udbyttet, især 
for fasan, gråand og krage.

Flere detaljer
DCE har lavet en ny hjemmeside 
www.fauna.au.dk hvor man kan finde 
vildtudbyttestatistikken tilbage til 
1941. Der er udbyttetal for alle arter, 
frem til 2005 opdelt på de 14 amter, 
fra 2006 og frem opdelt på de 98 
kommuner.

Data vises i søjlediagrammer eller 
på kort. Figurerne på denne side vi-
ser nogle resultater for hjortevildtet. 

Udbyttet af kronvildt toppede i 
2017/18 med 10.232, og de endelige 
tal for 2018/19 vil nok vise et ganske 
lille fald. 
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Bestanden af dåvidt skønnes at stige kraftigt i disse år (foto fra Romsø).

Tabel 1. Skøn for kronvildtbestand. 

Region 2017 2018 2019

Nordjylland 4.225 4.235 4.500

Himmerland 1.420 1.390 1.430

Vestjylland 4.850 4.625 4.425

Midtjylland 4.400 4.500 4.450

Djursland 2.870 2.895 2.965

Sydjylland 6.035 5.140 5.640

Sønderjylland 2.185 2.200 2.520

Syd- og Vestsjælland 1.200 1.320 1.700

Nordsjælland 500 650 650

I alt 26.485 26.995 28.280

Kilde: 2017: de regionale hjortevildtgrupper. 2018: Jægerforbundets repræsentanter i 
hjortevildtgruperne.

Tabel 2. Skøn for dåvildtbestand.

Region 2017 2018 2019

Nordjylland 3.530 3.462 4.030

Himmerland 740 795 1.025

Vestjylland 3.075 3.235 3.360

Midtjylland 1.080 1.200 1.100

Djursland 1.320 1.330 1.380

Sydjylland 755 820 1.390

Sønderjylland 1.740 1.885 1.780

Fyn 8.310 12.415 14.000

Syd- og Vestsjælland 5.450 4.750 4.750

Nordsjælland 1.720 1.770 1.770

Lolland-Falster 1.750 1.815 2.900

Bornholm 225 300 400

I alt 29.695 33.747 37.885

Kilde: 2017: de regionale hjortevildtgrupper. 2018: Jægerforbundets repræsentanter i 
hjortevildtgruperne.
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Udbyttet af dåvildt har været 
stigende i en årrække. Det højeste 
tal er fra 2017/18 med 9.438. Det 
endelige tal for 2018/19 vil nok være 
meget tæt på året før.

Udbyttet af råvildt var stigende 
i mange år og toppede i 2009 med 
132.372. Siden da har der været til-
bagegang, og i løbet af de seneste ti 
år er udbyttet faldet omkring 30%. 

En af årsagerne kan være den 
stigende bestand af de to andre 
hjortevildtarter som stresser det 
relativt lille rådyr. En anden årsag 
kan være ”rådyrsygen” som især er 
udbredt på Fyn; årsagen er stadig 
ikke kendt. 

Man kan nu på hjemmesiden 
finde jægernes detaljerede indberet-
ninger for pattedyr siden 2007. Man 
kan f.eks. se aldersfordelingen af 
nedlagt hjortevildt i de enkelte må-
neder gennem jagtsæsonen.

sf

Kilder: 

”Vildtudbyttestatistik og vingeundersø-
gelsen for jagt sæsonerne 2017/18 og 
2018/19”. Notat fra DCE, Århus Universi-
tet. 14 sider. www.dce.au.dk

Figurer med vildtudbytte og geografisk for-
deling: www.fauna.au.dk 

Jæger 9/19
Fotos: Kronvildt: T. Lynge Madsen fra St. 

Hjøllund. Dåvildt: S. Fodgaard fra Romsø.
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2017/18 2018/19

Vildtart Foreløbig Endelig Foreløbig

Krondyr 9.927 10.232 9.536

Dådyr 9.199 9.438 9.158

Sika 504 516 666

Rådyr 96.193 99.054 91.163

Hare 39.859 41.662 38.101

Ræv 31.602 32.346 29.363

Mårhund 1.616 1.655 3.291

Pattedyr i alt 198.397 204.540 189.727

Agerhøne 19.733 20.551 18.145

Fasan 601.108 635.621 606.660

Ringdue 161.269 167.254 151.986

Gråand 395.265 414.481 402.219

Skovsneppe 45.190 46.543 39.914

Krage 61.690 62.912 65.731

Husskade 19.042 19.478 16.969

Råge 72.439 73.946 64.878

Skarv 5.430 5.456 5.042

Fugle ialt 1.627.198 1.715.162 1.689.217

Total 1.841.881 1.919.843 1.879.044

Kilde: DCE, Århus Universitet.

Tabel 3. Vildtudbyttet for udvalgte arter, baseret på jægernes indberetninger.

Udbyttet af kronvildt 2006-2018 (2018 
er foreløbige tal) og geografisk forde-
ling 2018/19.

Udbyttet af dåvildt 2006-2018 (2018 er 
foreløbige tal) og geografisk fordeling 
2018/19.

Udbyttet af råvildt 2006-2018 (2018 er 
foreløbige tal) og geografisk fordeling 
2018/19.



 KORT NYT

Pas på brand fra fyret
Gode råd for at undgå brand
Biobrændselsfyr (pillefyr, flisfyr, 
kornfyr, brændeovne og pejse) er 
den hyppigste brandårsag blandt 
landbrugskunder hos forsikrings-
selskabet Topdanmark. 35 procent 
af alle de brande Topdanmark får 
anmeldelser om, er opstået i eller 
omkring et biobrændselfyr. 

Som oftest er der sket en tilbage-
brand i et stokerfyr. Derfor opfordrer 
Topdanmark til, at fyret er sikret 
mod tilbagebrænding, og at man 
sørger for, at sikringen er funktionel 
og i orden.

Fyrets alder har ikke betydning 
for, om det kan forårsage brand. Det 
vigtigste er at rengøre fyret mindst 
en gang om ugen og få lavet service 
mindst en gang om året. 

Sørg for, at asken bliver håndte-
ret på en sikker måde. Gløder kan 
”leve” længe i asken. Brug for ek-
sempel en stålspand med låg til at 
opbevare asken, til du er sikker på, 
at der ikke er flere gløder.

Det er fristende at opbevare 
diverse ting i fyrrummet, men det 
fraråder Topdanmark på det kraf-
tigste. Fyrrummet skal være rent 
og ryddeligt og bør ikke bruges til 
at opbevare maling eller væsker, til 
tørring af vådt arbejdstøj og børne-
nes flyverdragt eller opbevaring af 
vinterstøvler eller andet brændbart.

Brændeovne og pejse udgør også 
en stor brandrisiko. Utætte skor-
stene, en gnist der skyder, håndte-
ring af asken og ikke mindst tøj og 

andet brændbart for tæt på, er sæd-
vanlige brandårsager. Da der ikke er 
noget fyrrum som begrænser ilden, 
ender disse brande oftest med at 
hele hjemmet går tabt. 

Gode råd om biobrændsel
•  Placer aldrig brændbart materiale 

og væsker i fyrrummet
•  Hold fyrrummet rent og ryddet – 

selvom det er fristende at tørre tøj 
på fyret

•  Hav en tilkoblet vandslange ved 
fyrrummet

•  Hav en ildslukker ved fyrrummet
•  Døren til fyrrummet skal være 

lukket
•  Pas på gløderne når du fjerner 

aske. Det gælder både fyr og 
brændeovn. Gløderne kan ’leve’ 
længe i asken. Brug fx en aske-
spand af stål med låg

Kilde: Topdanmark 28.10.19
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Flisfyret leverer varme, men ilden 
skal blive inde i fyret.

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



 

Carlsberg er med til at ud-
vikle en ølflaske lavet af 
papirfibre. 

Papirflasken er mere bære-
dygtig end en glasflaske, 
og målet er at flasken kan 
genanvendes.

Carlsberg har i fire år været med 
i udviklingen af verdens første pa-
pirflaske til øl, kaldet Green Fibre 
Bottle – grøn fiberflaske. 

Under bæredygtighedstopmødet 
C40 i København præsenterede 
Carlsberg to helt nye prototyper af 
papirflasken. Stort set hele flasken 
er lavet af papirfibre, men flasken 
har en indvendig coating, fordi træ-
fibre optager vand. 

I den ene prototype består coa-
tingen af en tynd polymerfilm af 
genanvendt PET-plast, mens den 
anden prototype har en polymerfilm 
af 100% biobaseret PEF-plast. 

Begge materialer (papir og plast) 
kan genbruges hvis de adskilles, 
men det er ikke en ideel løsning. 
Derfor skal de to prototyper teste 
teknologien. Målet er en 100% bio-
baseret flaske uden polymerer hvor 
både fibrene og coatingen nemt kan 
genanvendes. 

Desuden skal hele flasken kunne 
nedbrydes biologisk hvis den ved 
en fejl skulle havne i naturen. Og 
det ligger flere år forude.

Udvikles stadig
Udviklingen af emballagen er et 
led i Carlsbergs bæredygtigheds-
program, Together Towards ZERO. 
Carlsberg forpligter sig i program-
met til at opnå nul CO2-udledning 
fra alle bryggerier samt at ned-
bringe CO2-udledningen i hele vær-
dikæden med 30% i 2030. Emballage 

står for 46% af Carlsbergs udledning 
af CO2.

Carlsberg oplyser at man er 
”kommet et skridt nærmere” en 
papirflaske der kan anvendes i 
praksis. Men de tilføjer at der er et 
stykke vej endnu. 

Der arbejdes blandt andet med 
at udvikle en stærk cellulosemasse 
– flasken skal jo holde til flere at-
mosfæres tryk uden at blive utæt. 
Fibrene må ikke optage vand, og det 
undgås i prototypen med coatingen 
af plastic. Flaskerne skal også kunne 
holde til transport og håndtering 
uden at blive utætte.

Carlsberg begyndte udviklingen 
af en flaske fremstillet af bæredyg-

tigt dyrket træfiber i 2015. Det er 
sket i samarbejde med iværksæt-
tervirksomheden EcoXpac der ligger 
i Slangerup, BillerudKorsnäs (en 
svensk koncern som laver cellulose 
og emballage, bl.a. mælkekartoner) 
samt Ph.D’er fra DTU. Der er opnået 
støtte fra Innovationsfonden. 

Udviklingen af papirflasken er 
siden lagt over i et selskab Paboco® 
(Paper Bottle Company) der er ud-
sprunget af EcoXpac. Paboco er ejet 
af BillerudKorsnäs, flaskeproducen-
ten ALPLA i Østrig og Jesper Servé 
Holding i Slangerup. 

Carlsberg er som nævnt engage-
ret i selskabet. Der er nu kommet 
tre nye partnere til: The Coca-Cola 
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Øl og andre drikkevarer 
på papirflaske

Carlsberg har præsenteret en prototype på en flaske lavet næsten udeluk-
kende af bæredygtige træfibre.



 

Company (Carlsberg tapper i øvrigt 
Coca Cola på licens i Danmark), The 
Absolut Company (en svensk vod-
kaproducent) og L’Oréal (et fransk 
kosmetikfirma). 

Det betyder at med tiden er det 
måske ikke kun øl der kommer på 

papirflaske, men også sodavand, 
vodka og parfumer. Der tales om 
at de første kommercielle versioner 
kan komme på markedet i løbet af 
næste år, men i begrænset omfang 
og på få markeder.

- Vi er drevet af en konstant 
stræben efter at skabe mere bære-
dygtige emballageløsninger, som 
gør mennesker i stand til at leve et 
mere bæredygtigt liv, siger Myriam 
Shingleton som er vicedirektør for 
udvikling i Carlsberg Gruppen. 

- Nogle gange betyder det, at vi 
helt må gentænke, hvordan vi gør 
ting. Vi må skubbe til grænserne for 
eksisterende teknologier og over-
komme tekniske udfordringer, efter-
hånden som vi støder på dem.

Flere fordele
For Carlsberg er formålet med fla-
sken i første række miljøhensyn. Der 
anvendes en råvare som løbende 

produceres i skoven i modsætning 
til råvarerne til glasflasken der ud-
vindes ved minedrift. Papirflasken 
kan genanvendes, og den er biolo-
gisk nedbrydelig. Men der er flere 
andre fordele ved en papirflaske.

Den er lystæt, og det forbedrer 
holdbarheden; øl tåler ikke lys – det 
er derfor glasflasken er tonet. Hvis 
papirflasken går i stykker laver den 
ikke masser af skarpe glasskår der 
bliver spredt til alle sider.

Endelig vejer papirflasken be-
tydeligt mindre end en glasflaske 
der vejer næsten lige så meget som 
indholdet. Det giver en besparelse 
på transport, og der kræves mindre 
energi til afkøling af flasken. 

sf

Kilder

www.carlsberggroup.com 11.10.19 
www.denstoredanske.dk
www.plast.dk, Plastleksikon
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PET
PET er polyethylenterephthalat, 
en form for polyester. Det er et 
stærkt materiale med bl.a. me-
get effektive barriereegenskaber 
over for vand, CO2 og ilt. Poly-
ethylen anvendes i stort omfang 
til vand- og sodavandsflasker og 
til coating af papir og pap – fx i 
mælkekartoner. Polyethylen er 
den vigtigste plasttype og den 
største bidragsyder inden for 
genanvendelse af plast.

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.
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Affaldstræ fra Junckers pro-
duktion af egetræsgulve får 
nyt liv ved at blive til plan-
tekasser og bænke.

Når Junckers Savværk i Køge skærer 
kævler af egetræ til parketgulve 
bliver der en masse træstave som 
må kasseres af forskellige grunde. 
De kan naturligvis nyttigggøres til 
energi, men endnu bedre er at lave 
et nyt produkt.

Derfor har Junckers indledt et 
samarbejde med urban gardening-
foretagendet TagTomat. I starten af 
oktober præsenterede de det første 
produkt, en bænk med plantekasser, 
foran Realdanias hovedkontor i 
København. Bænken er fremstillet 
af 22 moduler, der danner en cirkel 
med en diameter på 9,5 meter. 

Den første produktserie vil bestå 
af plantekasser og bænke. Den vil 
komme i handlen i november 2019 
under varemærket Danish Upcycle. 

- Idéen til produktserien opstod 
ved et besøg på Junckers, siger 
Mads Boserup Lauritsen, indehaver 
af TagTomat. Vi så mulighederne i 
at anvende det overskydende træ 
fra Junckers gulvproduktion til 
TagTomats produktserier i træ. Det 
smukke egetræ passer med kunder-
nes ønsker om en plantekasse med 
et mere indendørs look.

- Vi er begejstrede for, at affald 
på denne måde kan udnyttes til at 
forskønne både offentlige og private 
rum, siger projektkonsulent Michael 
Frank, Junckers. Siden grundlæg-
gelsen har etisk skovdrift og bære-
dygtig produktion været nøglebe-
greber for Junckers. Samarbejdet 
med TagTomat stemmer med denne 
grundtanke, og det understøtter 
vores princip om at udnytte 100 % 
af det træ, der skoves.

Verdensmålsbænken
Bænken har fået navnet Verdens-
målsbænken, fordi man sidder på 

plader som viser de 17 verdensmål 
der er formuleret af FN. Alle ver-
dens lande har besluttet at arbejde 

406 SKOVEN 11 2019

ANVENDELSE AF TRÆ

Fra affaldstræ til 
plantekasse

Verdensmålsbænken blev opstillet på Jarmers Plads ved Vesterport i København. 

Affald af egetræ fra Junckers vil fremover blive omdannet til plantekasser og 
bænke.



 
mod en bæredygtig fremtid. Det 
kræver handling – både i forhold til 
de globale samfundsproblemer og i 
forhold til den enkeltes handlinger i 
hverdagen.

Men forud for handling kommer 
viden og dialog. Med den nye ver-
densmålsbænk lægger Realdania op 
til begge dele. Bænken deler viden 
om verdensmålene samtidig med, 
at den indbyder til en pause og en 
god snak. 

Når bænken blev opstillet i 
starten af oktober var der flere 
årsager. København var i uge 41 
vært for topmødet for omkring 100 
af verdens største byer, C40 World 
Mayors Summit 2019. Realdania var 
partner og medvært for topmødet. 

Sidst på ugen deltog Realdania 
desuden i Kulturnatten, hvor temaet 
er klima, verdensmål og livskvalitet. 
Bænken blev taget ned efter efter-
årsferien.

Danish Upcycle
Danish Upcycle er TagTomats vare-
mærke som bruges på produktserier 
baseret på affald fra industrien. I 
det konkrete tilfælde henter og sor-
terer TagTomat affaldstræ hos Junc-
kers i Køge. Træet ville ellers blive 
brugt som brænde.

Kigger man nærmere på stavene, 
så er det tydeligt at en del er ueg-
nede til gulv – der er revner, flos-
sede kanter mv. Men der er rigtig 
mange som umiddelbart ser pæne 
ud, og der er meget få knaster. Selv 
om det er affaldstræ får man et 
ganske pænt produkt, og de små 
fejl gør at man ikke er i tvivl om at 
bænke og plantekasser er et natur-
produkt.

Produkterne laves af egetræs-
stave, som måler cirka 2x8x63 cm, 
og dette afspejles i dimensionerne 
i den endelige serie. Plantekassen 
af træ er sådan set kun en ramme – 
planterne er sat ned i en plasticbe-
holder der står inde i trækassen.

TagTomat og Junckers undersøger 
nu mulighederne for at anvende an-
dre materialer fra Junckers produk-
tion. Det kunne være til altankasser, 
grønne vægge eller andre elementer 
til begrønning af både private og of-
fentlige rum samt kontorer.

sf

Kilder

Pressmeddelelse 9.10.19
www.junckers.dk 25.9.19
Foto: Michael Gjern Levin, S. Fodgaard
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Om TagTomat
TagTomat er et byhave-foretagende skabt i 2011 af Mads Boserup Lauritsen. 

TagTomat arbejder på at skabe grønne fællesskaber i byen og leverer 
skræddersyede grønne løsninger inde og ude. TagTomat har showroom 
og butik på Jagtvej, Nørrebro. TagTomat er netop blevet kåret som Bør-
sen Gazelle 2019.

Om Junckers
Junckers Industrier A/S, etableret i 1930, er Europas førende producent 
af massive trægulve til sport, bolig og erhverv. Alle produkter fremstilles 
i Danmark. Junckers arbejder målrettet på at sikre etisk skovdrift, bære-
dygtige produkter, mere effektiv energiudnyttelse og gode arbejdsforhold.

Upcycling
Ifølge Wikipedia er upcycling - også kendt som kreativt genbrug - processen 
med at omdanne biprodukter, affald, uanvendelige eller uønskede produkter 
til nye materialer eller produkter af bedre kvalitet og værdi for miljøet. 

Nærbillede af bænkmodulet.

Nærbillede af plantekassen viser at der er småfejl i stavene, men de gør god 
fyldest til plantekassen.



 

Esben Møller Madsen, Anders Tærø 
Nielsen, Palle Madsen og Per Hilbert: 
Klimaskoven – et effektivt redskab 
til håndtering af CO2-problemet. 128 
sider, 189 kr. Forlaget Esben Møller 
Madsen. ISBN 978-87-971672-0-5. Ind-
bundet bog kan købes via boghande-
len, pris 189 kr. En pdf-fil kan hentes 
på www.trae.dk, søg på [klimaskoven].

Bogen Klimaskoven er et debatind-
læg, der både giver læseren indsigt 
i og anvisning på, hvordan skovens 
potentiale kan bringes i spil med 
reduktion af CO2 udledningen og 
øgning af biodiversiteten.

Forfatterne påtager sig den pæ-
dagogiske opgave at give deres bud 
på, hvorledes en øgning af det dan-
ske skovareal med 500.000 ha over 
40 år– fortrinsvis med højproduk-
tive træarter – kan løse nogle af de 
problemer, det danske samfund har 
med omstilling til en bæredygtig 
udvikling for en relativt beskeden 
investering på 15 mia.

Bogens kontante form og fak-
tuelle tilgang til emnet mildnes af 
en række fine illustrationer – fotos, 
kurver og eksempler – der giver 
læseren appetit på at sætte sig ind 
i argumentationerne. Det samme 
gælder de prisværdigt kortfattede 
baggrundsforklaringer vedrørende 
træets CO2 regnskab, skovens histo-

riske betydning og de danske skove 
set i global sammenhæng.

Ganske grundigt påvises, hvordan 
træ og skovrejsning kan bidrage po-
sitivt og markant til nedbringelse af 
danskernes CO2 udledning. Dels ved 
at binde CO2 i skovenes vedmasse-
træ, dels ved at anvende mere træ i 
varige konstruktioner. 

Ved en øget anvendelse af træ 
i stedet for beton og stål opnås 
desuden en substitutionseffekt, der 
beror på, at CO2 udledningen ned-
bringes til under halvdelen, når der 
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Klimaskoven
- et redskab til at håndtere CO2-problemet

Til venstre et typisk landskabsbillede fra Bahia provinsen i Brasilien. Den oprinde-
lige skov er stort set væk og omdannet til græsning. Herover et tilsvarende landskab 
med et eksempel på New Generation Plantations. Det er en model som er  etab-
leret af WWF-International med deltagelse af skovselskaber, offentlige partnere 
og lokalegrupperinger. Der er anlagt højproduktive tømmerskove af eucalyptus 
på de flade, mest produktive og tilgængelige arealer. De naturlige skove er 
efterladt på de vanskeligt tilgængelige og mindre vækstkraftige jorder. Herved 
forenes ønsker om vedproduktion med naturhensyn. Plantagen er anlagt af Ve-
racel, en cellulosefabrik med en kapacitet på 575.000 tons, delvist ejet af svensk-
finske Stora Enso, i Bahia provinsen i det østlige Brasilien. Foto: Stora Enso.



 

anvendes træ i stedet for beton og 
stål til fx byggeri.

Forfatterne påviser, at den ved-
producerende skov kan bidrage 
positivt til bevarelse af biodiversi-
teten. Faktisk er det sådan, at den 
produktive skov kan være mindre 
klimabelastende end den urørte 
skov. En væsentlig indsigt til motive-
ring af mere skovrejsning. 

Skovrejsning og skovdrift skal 
imidlertid ”gøres rigtigt”. Det er der 
heldigvis fine anvisninger på bl.a. i 
afsnittet om skovrejsning. Der findes 
ifølge forfatterne tilstrækkeligt med 
viden og erfaring indsamlet over 
200 år til at gå i gang. 

Viden og erfaring skal formidles i 
form af en solid uddannelse. Med en 
veldokumenteret videnbase og velud-

dannede forstfolk bør det også være 
forsvarligt at fastholde den metode-
frihed, der hidtil har været en del af 
grundlaget for dansk skovbrug.

I afsnittet ”Den globale situation – 
og Danmark” omtales to eksempler 
på initiativer til intensiveret og 
bæredygtig skovdrift:

* WWF-International’s etablering 
af New Generation Plantations (NGP) 
med deltagelse af skovselskaber, 
offentlige partnere og lokalegruppe-
ringer. Et netværk, der indtil 2017 har 
etableret 11 mio. ha. (Se foto).

* The Bonn Challenge, der er et 
internationalt samarbejde med må-
let at skabe multifunktionelle land-
skaber – bæredygtig intensivering. 
Deltagerne forpligtede sig i 2011 
til restaurering / etablering af 150 
mio. ha inden 2020 og 350 mio. ha 
inden 2030. 

Klimaskoven afklarer med grun-
dige forklaringer og fine illustra-
tioner mange af de modstridende 
argumenter, der præger tidens 
debat om, hvorledes Danmarks nu-
værende og kommende skove bør 
forvaltes med behørig hensyntagen 
til CO2 udledning og påvirkning af 
biodiversiteten. Et flot indlæg og 
interessant læsning for alle, der del-
tager i debatten – og ønsker at gøre 
noget ved sagen.

Skovrider Niels Bjerg
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Forfatterne er skovrider Esben Møller Madsen, der har arbejdet med praktisk 
skovdrift i Danmark og udlandet i mere end 40 år, Ph.D. Anders Tærø Nielsen, 
seniorforsker Palle Madsen samt skovrider Per Hilbert, Skovdyrkerne.
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Alle skoventreprenøropgaver udføres

Besøg os på
 www.jjskovservice.dk

JJ Skovservice
v/Jens Johansen

Vadet 2  . DK 4660 St. Heddinge

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

mobil +45 20 45 82 02

Se mere på www.brdrhojrup.dk

Også godkendt til PEFC-skoveFølg os på Facebook & LinkedIn

Skoventreprenører • Skovgade 20 • 7300 Jelling • Tlf. 20 73 71 73 / 22 25 50 21 • info@brdrhojrup.dk
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Herskind regnskab
Stort overskud
Herskind Savværk i Galten udfører 
opskæring og tørring af eg, bøg, ask, 
ær samt douglas m.v. I det seneste 
regnskabsår som slutter 30.4.19 er 
der opnået et resultat før skat på 10,0 
mio. kr og 7.823.000 kr efter skat. Le-
delsen anser resultatet for tilfredsstil-
lende. Stort set hele overskuddet, 7,8 
mio. kr, udbetales som udbytte.

Aktiverne er bogført til 39,7 mio. 
kr. Egenkapitalen udgør 31,1 mio. 
kr, og heri indgår udbyttet på 7,8 
mio. kr. Efter udlodning af udbytte 
er aktiverne 31,9 mio. kr og solidi-
teten 73%. 

Ledelsen oplyser at selskabet har 
altid haft en forsigtig tilgang til ind-
regning og måling af varebeholdnin-
gen som omfatter råtræ og savede 
emner.

Resultat, mio. kr
 2018/19 2017/18

Bruttofortjeneste 25,0 17,2
Driftsresultat *) 10,1 2,8
Resultat før skat 10,0 2,8
Årets resultat 7,8 2,2

Aktiver 39,7 30,6
Egenkapital 31,1 23,3

*) før renter og skat

Davinde regnskab
Pænt overskud
Davinde Savværk i Odense er et 
løvtræsavværk. Hovedvægten er 
lagt på opskæring af bøgetræ, men 
der opskæres også bl.a. kirsebær, 
ahorn, eg og ask.

I det seneste regnskabsår der 
slutter 30.4.19 er der opnået et re-
sultat før skat på 5,4 mio. kr og 4,2 
mio. kr efter skat. Ledelsen anser 
resultatet for tilfredsstillende. Næ-
sten hele overskuddet, 4,0 mio. kr, 
udbetales som udbytte.

Aktiverne er bogført til 26,8 mio. 
kr. Egenkapitalen udgør 18,3 mio. kr, 
og heri indgår udbyttet på 4,0 mio. 
kr. Efter udlodning af udbytte er 
aktiverne 22,8 mio. kr, og soliditeten 
er 63%.

Resultat, mio. kr
 2018/19 2017/18

Bruttofortjeneste  22,0 20,8
Driftsresultat *) 5,6 4,7
Resultat før skat 5,4 4,8
Årets resultat 4,2 3,7

Aktiver 26,8 25,8
Egenkapital 18,3 16,5

*) før renter og skat

P.A. Savværk regnskab
Pænt overskud
P.A. Savværk i Korinth ved Fåborg 
skærer såvel løvtræ som nåletræ 
der stammer fra såvel Danmark som 
udlandet.

I det seneste regnskabsår der 
slutter 30.4.19 er der opnået et re-
sultat før skat på 3,1mio. kr og 2,9 
mio. kr efter skat. Ledelsen anser 
resultatet for tilfredsstillende. Halv-
delen af overskuddet, 1,4 mio. kr, 
udbetales som udbytte.

Aktiverne er bogført til 35,2 mio. 
kr. Egenkapitalen udgør 13,1 mio. kr, 
og heri indgår udbyttet på 1,4 mio. 
kr. Efter udlodning af udbytte er 
aktiverne 33,8 mio. kr, og soliditeten 
er 35%.

Resultat, mio. kr
 2018/19 2017/18

Bruttofortjeneste 18,1 19,7
Resultat *) 5,4 5,8
Primær drift 3,1 
3,3 
Årets resultat 2,9 3,3

Aktiver 35,2 35,8
Egenkapital 13,1 11,9
Antal beskæftigede 46 46

*) før af- og nedskrivninger, finansielle 
poster og skat

Plantemaskine udvikles
Planter hvert 3. sekund
En række aktører inden for svensk 
skovbrug er gået sammen om at 
udvikle en plantningsmaskine, og de 
første billeder er nu frigivet.

Plantma X laver jordbearbejdning 
med de store tallerkenharver og 
sætter derefter planten i jorden. Der 
er en harve på hver side, og hver 
plantearm kan sætte en plante hvert 
3. sekund. 

Lige nu kræver den to operatører, 
en som kører maskinen og styrer 
jordbearbejdningen, og en som står 
for plantningen. På sigt er målet at 
automatisere plantningen, så der 
kun skal bruges en person.

Basismaskinen er en EcoLog 
574E med en Volvo Penta 210 kW 
motor. Maskinen er 11 m lang og 
3,1 m bred og vejer 24,5 ton, lige-
ligt fordelt mellem for- og bagvogn. 
Plantemagasinet kan rumme mellem 
10.000 og 20.000 planter afhængigt 
af størrelsen.

Den første afprøvning sker i 
november, og i foråret 2020 skal 
den tilplante 400 ha i Bergslagen i 
Midtsverige. Senere på sommeren 
skal den arbejde længere nordpå i 
Norrland. 

Et af formålene med maskinen er 
at rationalisere plantningsarbejdet 
og spare på kulturomkostningerne. 
Men det er lige så vigtigt at løse pro-

blemet med at skaffe arbejdskraft til 
plantningen. De fleste svenske skove 
ligger i tyndt befolkede områder. 

Maskinen er udviklet af 
Grangärde Konsult & Innovation i 
samarbejde med Sveaskog (de sven-
ske statsskove) og Svenska Skogs-
plantor (statens skovplanteskoler).

Kilder: www.skogsplantor.se,  
foto: Plantma.



 
De fanger frø med net
Stor høst af bog
Hele sommeren har mange bøge-
træer haft et brunligt skær over sig. 
Træerne har været tæt besat med 
bog der har udviklet sig i løbet af 
sommeren, og de er blevet høstet 
i oktober. Det er sket ved at lægge 
store net ud på skovbunden.

De fleste andre træer og buske 
har også sat mange frø i år. Det 
skyldes den varme og tørre sommer 
2018. Tørken stresser træerne, og 
så vil de sætte frø for at sikre sig at 
der kan komme en ny generation. 
Frøhandlerne er derfor aktive i ef-
teråret 2019 for at fylde lagrene op.

Billederne på denne side stam-
mer fra Gråsten i Sønderjylland 
hvor der er kårede bøgebevoksnin-
ger. Der blev lagt net ud i starten 
af oktober, og i løbet af knapt en 
måned, blev de fyldt med frø og 
blade. Der er her lagt net ud på 1½ 
ha skovbund.

Når bogene er faldet bliver net-
tene samlet ind manuelt. Bladene 
blev sorteret fra med en sortere-
maskine monteret på en traktor. 
Bogene blev så fyldt manuelt op i 
en sæk. 

Høsten ventes at være på 640 kg 
frø. Et kg giver 1200 nye bøgetræer, 
så den lille bevoksning på 1½ ha 
kan give over hundrede ha ny bøge-
skov. 

Tekst & Foto: Erik Egvad Petersen

411SKOVEN 11  2019

FRØFORSYNING

En skovlfuld bog klar til planteskolen.

Skovløberne Poul Erik Lange og Per Petersen fodrer sorteringsmaskinen.

Maskinen adskiller frø og blade.

Efter en måned samles nettene sammen med indhold af både frø og blade.



 
Pindsvinet går i dvale 
- men vågner med mellemrum
Det er nu blevet så koldt at de 
fleste pindsvin er gået i vinterdvale. 
Det kan være i en bunke blade, en 
brændestak, en kompostbunke eller 
under en bunke grene. 

For at kunne klare sig en hel 
vinter går de i en dyb søvn så ener-
giforbruget falder til 4% af det nor-
male. Hjerteslaget falder fra de nor-
male 200-250 slag i minuttet ned til 
25 slag. Kropstemperaturen falder 
fra omkring 37 grader næsten ned 
til omgivelserne, 1-5 grader. 

Vejrtrækningen falder fra 58 
gange i minuttet ned til 13. Men 
der kan også være lange pauser, 
man har målt op til 2½ time mellem 
hver vejrtrækning, og det er rekord 
blandt pattedyr. Andre funktioner 
som produktion af urin og alminde-
ligt vedligehold falder til det strengt 
nødvendige.

Alligevel kan man sagtens møde 
et pindsvin midt om vinteren. For 
med en uges mellemrum vågner 
pindsvinet op og er aktiv nogle timer 
op til et par dage. Så går alle krops-
funktioner op på normalt niveau.

Vi ved ikke helt hvorfor dyret 
veksler mellem dyb dvale og normal 
aktivitet. Der kan være dele af krop-
pen – måske nerverne – som skal 
op på normal temperatur en gang 
imellem. Det kan også være at reden 
er blevet våd eller bladene er blæst 
væk, og så kan det være praktisk at 
vågne op og finde et bedre sted til 
at fortsætte vinterdvalen.

Udnyttes af mennesker
Undersøgelser af pindsvin, mus, 
egern, grævling og mange andre 
dyr der sover vintersøvn skyldes i 
første række at vi vil vide mere om 
dyrenes liv. 

Men vi kan også selv udnytte denne 
viden. Måske kan vi hjælpe patienter 
der har haft blodpropper i hjertet og 
skal i dvale en periode. Man har så-
ledes på rotter fundet det sted i hjer-
nen hvor vintersøvnen aktiveres.

En anden anvendelse kan være 
for patienter der er sengeliggende i 
længere tid, og det får musklerne til 
at svinde. Man har fundet en faktor 
i bjørnes blod som får muskelceller 
til at svulme – også hos mennesker.

Det har været muligt at frem-
kalde vintersøvn i dyr som normalt 
ikke går i dvale. Det kan vi måske 
bruge hvis vi en dag tager på lange 
rumrejser og vil spare på forbruget 
af mad og ilt.

Hvad gør jeg hvis jeg finder 
et pindsvin i hi?
Lad dyret være. Det er en naturlig 
tilstand, og pindsvinet er ikke død 
eller døende. 

Hvis man har forstyrret det fordi 
man er kommet til at grave reden 
ud, så gå væk. Den vil hurtigt lægge 
sig igen samme sted eller finde et 

nyt sted. Menneskelig kontakt bør 
undgås, det vil bare stresse dyret.

Hvis der er pindsvin i området 
kan man gavne det ved at undlade 
at røre de typiske redesteder om 
vinteren – altså kompostbunker, 
kvasbunker eller brændestakke.

Kilde: www.videnskab.dk
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Pindsvinet er aktiv i løbet af vinteren med en uges mellemrum. Men det meste 
af tiden ligger det i dyb dvale hvor alle kropsfunktioner er nede på et minimum.

Skovbegravelse ved 
Lillebælt
Plads i Skærbæk godkendt
Der er nu godkendt en skovbegra-
velsesplads i Skærbæk. Den ligger 
mellem Fredericia og Kolding og lige 
over for Hindsgavl på Fyn. Her kan 
man få sin urne placeret med udsigt 
over Lillebælt.

Skoven er 5,5 ha og ligger ved 
Hagenørvej 57 i Skærbæk. Den ejes 
af Sven Schou der bor i Hedensted. 

I første omgang bliver der udlagt 
1,5 ha med 36 urnepladser omkring 
3 træer i en bøgebevoksning på om-
kring 100 år. Sven Schou venter der 
bliver nedsat 10-15 urner om året, 
men byrådets godkendelse giver 
mulighed for op mod 600 urner.

Planerne blev første gang be-
handlet af Fredericia byråd for et år 
siden. Sidenhen skulle ansøgningen 
omkring Kirkeministeriet, som har 
godkendt planen. Den 7. oktober 
kunne Fredericia Byråd så give den 
endelige godkendelse.

Mange navne
I forbindelse med oprettelsen af 
begravelsespladsen har Sven Schou 
d. 2.4.19 oprettet firmaet Dansk 
Skovbegravelse ApS med adresse 
Olinemindesvej 70, Hedensted (p.t. 
ingen hjemmeside). 

Dette selskab må ikke forveksles 
med Skovbegravelse ApS som er 
oprettet af Jannik Ahlefeldt-Laurvig, 
Stensballegård ved Horsens. Han 
driver hjemmesiden www.skovbegra-
velse.nu som er en paraply for en 
række skovbegravelsespladser over 
hele landet.

Under Skovbegravelse ApS er der 
registreret en række binavne: Natur-
begravelse ApS, 

Naturbisættelse ApS, Skovbe-
gravelsesplads ApS, Skovbisættelse 
ApS, Skovgravplads ApS. Men altså 
ikke Dansk Skovbegravelse ApS.

Kilde: www.jv.dk 8.10.19,  
www.cvr.dk. Se også Skoven 8/1, 

10/19, 2/18, www.skovbegravelse.nu 
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 Vi leverer millioner af planter direkte til vore kunder hver sæson  
    - og vi har produceret planter i over 30 år … ..Gæt hvorfor 

 

      www. SKOVPLANTER.dk   

• Planter til skov, læhegn og juletræer 

• Grenknusning, stub- og rodfræsning 

• Boring af plantehuller, rillepløjning m.m. 

• Maskinplantning i skov og på mark 

• Natur- og landskabsprojekter 

   





 

 
 

Fiskeørn går frem
Kræver absolut ro
I år er der hele 6 par fiskeørne der 
har ynglet, det største antal i 40 år. 
Og de har fået 10 unger på vingerne. 
Et par i Gribskov har fået hele tre 
unger. 

Fiskeørnen kan godt have svært 
ved at finde egnede redesteder, for 
den ønsker skovområder helt uden 
forstyrrelse. Eller sagt på en anden 
måde – steder uden mobildækning (så 
kan man ikke komme længere væk). 

Redetræet skal ligge dybt inde 
i skoven. Det skal ikke være langs 
søbredden – reden er ofte et stykke 
fra vand. Det foretrukne redetræ 
er et stort nåletræ hvor toppen er 
knækket i storm.

Fiskeørnen forsvandt som ynglefugl 
i starten af 1900-tallet, men vendte 
så småt tilbage i 1970’erne. Den har 
ynglet ret uregelmæssigt og med få 
par. Fra 1994 til 2011 var der således 
kun en beboet rede, i Estvadgård 
Plantage ved Flyndersø nær Skive.

Ornitologer venter at vi kan 
komme op på ti par ynglende fiske-
ørne de kommende år, men ikke 
meget mere. Der mangler uforstyr-
rede skovområder i nærheden af 
søer og hav. 

Redesteder for fiskeørn
- Gribskov har to reder – den ene 
har været beboet siden 2011 (se 
Skoven 8/12), den anden er nyanlagt.

- Nær Silkeborg (hemmeligt sted).
- Estvadgård ved Hjerl Hede nær 

Skive har haft fiskeørn i mange år.
- Klosterheden Plantage ved Lem-

vig. Hannen var ringmærket i 2018, 
så man kunne se han kom fra Wales.

- Nationalpark Thy har for før-
ste gang fået et ynglende par i en 
plantage. Hunnen er ringmærket, og 
det betyder at hun stammer fra ud-
landet, fordi i Danmark er der ikke 
ringmærket hunfugle. Det har ikke 
været muligt at aflæse ringen.

Kilde: www.dof.dk 5.9.19. 
Foto af flyvende fiskeørn: Wikipe-

dia. Gareth Rasberry, USA. Foto af 
redetræ: S. Fodgaard
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Jiffy og Improseed
Planteskole vil udvide
Tidligere var der to selskaber bag 
”jiffyplanten”. I ImproSeed ApS blev 
der udviklet vandingsudstyr og 
robotter til planteskolearbejde. I 
Danverde A/S blev der produceret 
og solgt planter i systemet, der 
samtidigt blev udviklet. 

I 2014 blev aktiviteterne samlet i 
ImproSeed ApS. Danverde A/S blev 
solvent lukket. ImproSeed ApS er i 
2019 omdannet til ImproSeed A/S. 

ImproSeed A/S står i fortsæt-
telsen bag udvikling og produktion 
af den moderne dækrodsplante ”jif-
fyplanten”, baseret på luftbeskæring 
af rodsystemer med større storm-
stabilitet til følge. Der er nu 25 års 
erfaring med lige så mange mio. 
planter i Danmark. 

Investeringsselskabet BOREAN er 
købt ud af ImproSeed A/S i 2016, det 
ejes pt 100% af PACT 2007 Holding 
Herning ApS (familien Benfeldt), 
men det kan ændre sig…

Formålet med et aktieselskab er 
at opruste til en større og mere ra-
tionel planteproduktion der tænkes 
placeret i Danmark. Princippet er 
fortsat løndyrkning af 2/3 af plan-
terne, og salg af resten på det frie 
marked. 

Det er en stor investering at kon-
vertere til moderne planteskoletek-
nologi med robotter til det hårde, 
ensidige arbejde. Derfor søges part-
nere / crowd funding til udvidelsen. 
Til gengæld kan der forventes en 
fast lav pris og høj service på plan-
ter, for de der kommer til at stå bag 
det ekspanderede selskab. 

Alle er velkomne, store som små 
skovejere, eller blot folk der synes 
det er en god investering at være 
med i et moderne grønt foretagende. 
Ejere inddeles efter deres indskuds-
størrelse. 

Der vil blive dyrket efter en miljø-
styring baseret på ISO14001, hvilket 
i sin konsekvens er mere miljøtil-
passet end statskontrolleret økologi. 
Her er alle ressourcer regnet med, 
også energi og CO2. Interesserede 
kan henvende sig via  
www.jiffyplanter.dk

Kilde: Pressemeddelelse 1.11.19
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Periode September August

Målt Normal Målt

Temperatur, gr.

Middel 9,4 9,1 13,4

Absolut minimum -5,5 -3,7 2,0

Absolut maximum 19,1 20,0 26,3

Antal frostdøgn 2,7 1,8 0

Nedbør, mm

Nordjylland 114 75 108

Midt- og Vestjylland 155 93 145

Østjylland 129 74 134

Syd- og Sønderjylland 169 95 180

Fyn 120 61 121

V-, S-Sjælland, Lol-Fal 90 52 100

Kbh., Nordsjælland 101 55 97

Bornholm 74 59 76

Landsgennemsnit 129 76 130

Vindstyrke, m/s 

Middel 4,1 6,0 4,9

Højeste vindstød 28,7 29,8

Antal graddage 235 243 109

Antal soltimer 91 87 133

 

Oktober 2019

Oktober fik en middel på 9,4 gr., og 
det er helt efter forventning. Nor-
malen for 1961-90 er på 9,1 gr., mens 
2006-15 er i snit 9,8 gr. Der har 
været nattefrost ned til -5,5 gr. (ved 
Horsens d. 30.10), og det er lavere 
end normalen. Antallet af frostdøgn 
er også større end normalt. Sæso-
nens første frost blev målt d. 5.10.

Nedbøren blev betydeligt over 
normalen med 129 mm på lands-
plan. Normalen for 1961-90 er kun 
76 mm, mens 2006-15 i snit er på 83 
mm. Det er den 7. vådeste oktober 
der registreret og den vådeste siden 
1998. Rekorden er fra 1967 med 177 
mm, og det er også den vådeste må-
ned der er målt.

Det har i år regnet absolut mest i 
det vestlige og sydlige Jylland hvor 
der nogle steder er kommet over 200 
mm, mens Øerne ligger betydeligt la-
vere. Trods den megen regn er antal-
let af soltimer helt som normalt.

Kilde: www.dmi.dk

Ny generation af 
motorsave
Lavere udslip og mere kraft
STIHL lancerer en ny generation af 
motorsave, som opfylder kravene 
til udslip ifølge nye EU-regler (EU5). 
MS 151 og MS 194 har samtidig mere 
kraft og større drejningsmoment 
end forgængerne MS 150 og MS 193. 
Det større drejningsmoment bety-
der, sammen med lav vægt, at mo-
torsavene er nemme at håndtere. 

MS 201 lanceres som en opdateret 
model og har nu også M-Tronic 3.0. 
Denne funktion gør, at kalibreringen 
bliver nemmere end tidligere, så der 
opnås optimal ydeevne. Samtidig 

bliver den nemmere at starte, når 
den er varm.

MS 151, som er den mindste mo-
del, er også verdens letteste motor-
sav med baghåndtag.

Alle tre motorsave fås også med 
tophåndtag (MS 151 T, MS 194 T, MS 
201 T). Tophåndtag bruges af arbo-
rister, som har brug for en smidig, 
let motorsav til beskæring.

De tre modeller med baghåndtag 
er egnet til første udtynding, beskæ-
ring og savning af brænde. MS 194 
med baghåndtag og begge modeller 
af MS 151 har også en Easy2Start-
funktion, som gør, at motorsavene 
starter lettere.

Pressemeddelelse 24.10.19 

Kraftvarme i Helsingør
Bruger 115.000 tons flis om året
Det nye kraftvarmeværk i Helsingør 
startede så småt i efteråret 2018 og 
har siden været under prøvekøring. 
Den officielle indvielse med taler, 
hornmusik og hurra’er fandt så sted 
7. oktober. 

Naturgassen er sendt på pension. 
De store ovne tager nu imod 115.000 
flis om året, og når værket kører 
ved fuld last ankommer 25 lastbiler 
hver dag. Flisen kommer bl.a. fra 
skove i Nordsjælland og følger bran-
cheaftalen for bæredygtig biomasse. 

Der bliver 2,75% aske tilbage, som 
anvendes til gødning. 

Ombygningen af værket begyndte 
i december 2016, og der er bl.a. 
opført en ny bygning til fliskedel og 
røgrensningsanlæg.

Værket kan yde 60 MW varme 
og 16 MW el, og det leverer varme 
til 14.000 husstande plus skoler, 
institutioner og erhverv fra Horn-
bæk til Helsingør og videre ned til 
Hørsholm. Værket er ejet af fem 
kommuner – Helsingør ejer 2/3, og 
Allerød, Fredensborg, Hørsholm og 
Rudersdal ejer 1/3.

Kilder: www.danskenergi.dk 9.10.19, 
Skoven 2/17.

Rettelser til Skoven 10
Der er nogle små fejl i to  
artikler i Skoven 10.
Svenstrup og Vesterskoven
I artiklen om løvtræer i Vestersko-
ven står at en bevoksning i Højbjerg 
Skov er kåret som F589 – det skal 
være 859.

Bruno Bilde Jørgensen, Køben-
havns Universitet, kommenterer 
afsnittet om tsuga. Der findes kun et 
forsøg med tsuga, det ligger på Lø-
venholm. Her har tsuga lidt højere 

tilvækst end douglas på grund af et 
højere stamtal. Douglas er dog væ-
sentligt højere end tsuga, omkring 
5 meter, mens tsuga er omkring ½ 
meter højere end rødgran.

Dønnerup
I artiklen fra Dønnerup, side 368 
spalte 1, står at nobilis bevoksnin-
gen har givet et DB på 3 kr/ha – det 
er 3 kr/kg.

 Under omtalen af Bromølletaksen, 
side 370 spalte 1, står at diameteren 
er 123 mv. – det er 123 cm.



 

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@
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