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Dansk Skovforening
Skovkredse lagt sammen
Det er besluttet at sammenlægge to 
af Dansk Skovforenings skovkredse 
– Sjællandske Skovkreds og Stor-
strøms Skovkreds – under navnet 
Sjællandske Skovkreds. 

Det har gennem længere tid været 
overvejet at sammenlægge kred-
sene. Formålet har været at forene 
ressourcerne og derved skabe et 
relevant og interessant indhold, der 
giver værdi for medlemmerne i det 
lokale arbejde.

På et fællesmøde mellem de to 
skovkredse den 18. juni 2019 blev 
det besluttet at indstille en sammen-
lægning af kredsene til Dansk Skov-
forenings bestyrelse. Bestyrelsen 
har tilsluttet sig sammenlægningen.

Skovkredsens formand er Bo Jung, 
og næstformand er Anders Grube.

Skovdyrkerne
Ny skovrider i SMI
Skovrider Henrik Buhl, Skovdyrkerne 
Midt, har opsagt sin stilling i for-
eningen efter 32 års ansættelse. Han 
fratræder med udgangen af oktober 
efter eget valg, idet han ønsker at 
prioritere sin tid på en ny måde.

Foreningens ledelse er i gang med 
at søge hans afløser og håber at en 
ny skovrider er i funktion inden 1. 
november. Henrik Buhl vil i øvrigt 
stå til rådighed for foreningen i en 
periode efter sin fratrædelse.

Rettelse
Japansk lærk og løvtræ

I Skoven 6-7/19, side 237, midterste 
spalte, omtales fuglekirsebær og 
dens reaktion på blandinger. H. C. 
Graversgård citeres for at ”en god 
blanding er fuglekirsebær, ær og 
japansk lærk”.

Graversgård oplyser at det har 
han aldrig sagt eller ment. Japansk 
lærk er karakteristisk ved robust og 
hurtig start og meget brede kroner 
-  der ofte kan være i vejen for nabo-
træerne.

Han anbefaler derimod europæisk 
lærk til indblanding i løvtræ (altså 
heller ikke hybridlærk). Europæisk 
lærk har ret beskeden vækst og en 
slank krone.

Side 237, midterste foto i spalte 1, 
er en tarmvridrøn og ikke en stor-
frugtet røn.

Vi beklager fejlene.
Redaktionen.

Asger Olsen A/S
Ejendomsmæglerfirma · Mde. 

Skove · Godser · Større Landbrug

Søvangen 20
DK-5884 Gudme
POST@ASGEROLSEN.COM

Tlf.:   +45 62254088
Fax:   +45 62252088

Mobil:   +45 20200088

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

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

skove, godser og større landbrug.

Følg os på facebook 
eller twitter
Del gerne opslag eller skriv 
kommentarer til opslagene. 
Medlemmer af Dansk Skovfor-
ening kan læse Skoven digitalt 
på www.skovforeningen.dk > 
For medlemmer > Udgivelser. 
Skoven 8 bliver lagt på den 19. 
august.
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Den grønne omstilling 
skal redde klimaetLEDER

At mindske brugen af fossilbaserede produkter er helt 
afgørende for at dæmpe klimaforandringerne.

Fossil olie og naturgas spiller en langt større rolle 
end de fleste er opmærksomme på. Og efterspørgslen 
efter olie og gas stiger stadig. Ud over at bruge olie 
som energikilde til opvarmning og som brændstof til 
biler, fly og skibe, er olie en fast ingrediens i mange 
hverdagsprodukter som fx medicin, parfume, plast-
varer og makeup.

Derfor handler den grønne omstilling ikke kun 
om at lave grøn energi til erstatning for fossilbaseret 
energi, men også om at erstatte fossilbaserede hver-
dagsprodukter.

Her kan træbaseret biomasse spille en afgørende rolle 
for hvor hurtigt vi kan udfase brugen af fossile ressour-
cer. For at udnytte træbiomassen optimalt i den grønne 
omstilling kræver det at vi fortsat udnytter skovens 
produktion af tømmer gennem en bæredygtig drift, at vi 
planter endnu flere træer, og at vi investerer yderligere i 
forskning og udvikling.

Løsningen på klimaudfordringen er et fortsat produk-
tivt skovbrug.

Skovrejsning skal være intelligent
Regeringen har høje ambitioner for den danske klima-
indsats. En klimaplan skal indeholde bindende mål, og 
skovrejsning nævnes som et virkemiddel for en effektiv 
løsning.

Skal skovrejsningen give maksimal effekt er det 
vigtigt, at det gøres gennemtænkt. Træerne skal ikke 
alene optage CO2 og lagre kulstof i skoven, de skal 
også levere træprodukter til samfundet med en sam-
tidig mere permanent lagring i tømmer-produkter. 
Biomassen fra skoven skal anvendes til at erstatte 
fossile kilder.

Skovene bidrager allerede
Danmarks eksisterende skove bidrager allerede positivt 
til klimaindsatsen. Men det glemmes ofte af politikerne, 
da bidraget ikke tidligere har indgået i beregningerne 
når Danmarks reduktionsmål rapporteres til EU. Det gør 
bidraget imidlertid fra og med næste periode for årene 
2020 - 2030.

Faktum er at vi allerede har et stort lager af CO2 i vo-
res skove. Et lager der er vokset støt samtidig med at vi 
har øget produktionen og udtaget af træ. 

For eksempel er produktionen af træ til energi ifølge 
Danmarks Statistik steget med en faktor 20 siden 1990, 
mens tømmerproduktionen har været stabil. Skovens la-
ger af kulstof i voksende træer, dødt ved og jordbunden 
er siden 1990 samtidig øget med næsten 10 millioner 
tons kulstof. Det betyder, at der er fjernet 36 millioner 
tons CO2 fra atmosfæren, og det svarer til den årlige ud-
ledning fra 4,2 millioner danskere.

De eksisterende skove kan bidrage yderligere gennem 
en øget bæredygtig produktion baseret på nye skov-
dyrkningsmodeller – endda uden at gå på kompromis 
med biodiversiteten.

Der er brug for fakta frem for følelser
Klimaudfordringerne løses ikke ved at stoppe produk-

tionen i skovene eller ved at stoppe med at anvende træ 
i energiforsyningen. En holdbar og langsigtet klimaplan 
kræver at der kommer fakta på bordet i forhold til sam-
fundets behov for biomasse i dag og i fremtiden. Sam-
tidig skal vi se på hvordan skovene indrettes og drives 
for at give optimal klimaeffekt. 

Vi vil sætte fokus på det emne, når vi den 25. oktober 
inviterer til skovpolitisk åbnings-debat på Christians-
borg. Her vil vi inspirere den nye regering til arbejdet 
med en virkningsfuld, grøn og biobaseret klimaplan. 

Peter A. Busck / Jan Søndergaard

Den skovpolitiske åbningsdebat på Christiansborg den 25. oktober vil beskrive skovenes rolle i den grønne omstilling.



 

Af skovejer Christian Wedell-
Neergaard og skovfoged  

Claus Løvendahl

Svenstrup Gods på Midt-
sjælland er på i alt 3.675 ha.

Godset blev i 1846 opdelt 
i to ved at udskille Skjol-
denæsholm. I 2015 blev det 
meste af Skjoldenæsholm 
købt tilbage. Landbrug og 
skovbrug drives sammen 
med Giesegård.

Målet med skovdriften er 
en vedmasse over 200 m3/
ha, bevare mindst 1/3 nåle-
træ, dyrke mange forskel-
lige træarter og drive nåle-
træ i ret lang omdrift.

Svenstrup Gods ligger på Midtsjæl-
land mellem Roskilde og Ringsted. 
Godset er på 3.675 ha, hvoraf 2.648 
ha er skov, og 1.027 ha er landbrug 
inkl. eng og mose. 

Svenstrups hovedbygning med 
to sidefløje er bygget i 1781-1784, 
og stalden med tjenesteboliger er 
bygget 1894-96. Bygningen er i ny-
klassicistisk stil med kalket facade 
og store altaner med Neergaards 
våbenskjold med de tre hvedeaks. 

Godset er i dag ejet af kammer-
herre Christian Wedell-Neergaard, 
som har været ejer i 43 år. Han dri-
ver godset sammen med sin hustru 
Anette Huld og deres 22 dygtige 
medarbejdere. Familien består 
desuden af Anettes og Christians i 
alt 7 børn, som dog alle er flyttet 
hjemmefra. 

Svenstrup har i dag en moderne 
svineproduktion på 1.000 årssøer 
med en produktion af 39.000 små-
grise samt 14.000 slagtesvin. Sven-
strup råder over 95 udlejningsboli-
ger, driver professionelt jagtvæsen, 
udlejer møde- og festlokaler samt 
driver Svenstrup Naturskole med ca. 
6.000 besøgende børn årligt. 

Landbruget på Svenstrup Gods 
drives i samarbejde med Giesegaard 
Gods i driftsfællesskabet ”Svenstrup 
& Giesegaard I/S”, som tilsammen 
omfatter ca. 2.600 ha. 

Skoven administreres i et skov-
samarbejde med Giesegaard Gods, 
hvor administrationsomkostnin-
gerne deles efter hektar. Skovfoged 
Claus Løvendahl administrerer der-
med i alt ca. 4.100 ha skov. 

Den samlede omsætning på Sven-
strup Gods er 56 mio. kr., heraf ca. 
10 mio. kr. i skoven.

I 2006 blev der tilkøbt 110 ha 
landbrugsjord i Snekkerup. 

I 2015 blev Skjoldenæsholm 
Land- & Skovbrug med i alt 1.900 
ha erhvervet. Efterfølgende blev 
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Svenstrup Gods

Dansk Skovforenings 
ekskursion
Dansk Skovforening afholdt den 
årlige ekskursion på Svenstrup 
Skovdistrikt ved Borup med 195 
deltagere. Den fandt sted i den 
vestlige del af distriktet som 
indtil for fire år siden hørte til 
Skjoldenæsholm. 

I dette nummer omtales noget 
af ekskursionen, og resten følger i 
septemberudgaven.

Hovedbygningen til Svenstrup har en særlig farve, der her fremtræder mørkere end sædvanligt, da ydermurene er våde 
efter en regnbyge.



 
Vesterskov på 550 ha og Klosterskov 
på 225 ha frastykket. Herefter er 
Svenstrups areal forøget med i alt 
1.235 ha.

Svenstrup Skovdistrikt
Historie
Den nordlige del af Svenstrup Skov-
distrikt ligger i endemoræne med 
stærkt kuperet terræn, som præger 
et bælte fra Hvalsø til Borup. Mod 
syd ligger Køge Ås som danner et 
naturligt skel i landskabet. 

Inden udskiftningen omkring år 
1800 var området præget af græs-
ningsskov med holme af bl.a. eg 
og bøg. Med udskiftningen blev 
landskabet opdelt i landbrug og 
skovbrug. Det er meget tydeligt på 
kortet, hvordan man dengang har 
skabt lange lige skovbryn. Fredsko-
ven blev afgrænset fra marken af et 
herregårdsdige, som stadig kan ses.

Efter fredskovsforordningen i 
1805 iværksatte den daværende ejer, 
major J.A. Neergaard – som ejede 
både Svenstrup og Skjoldenæsholm 
– tilplantning af store arealer. Al-
lerede i 1806 forhandlede han med 
Admiralitetet om leverancer af tøm-
mer til den danske flåde. Det blev 
først til noget efter Københavns 
bombardement i 1807, hvor han 
donerede 373 stykker tømmer samt 
hele sin soldaterløn til staten.

I 1844 blev der oprettet to fi-
deikommiser – Svenstrup og 
Skjoldenæsholm – som i 1846 blev 
overført til to forskellige grene af 
familien. De to godser blev herefter 
drevet som to selvstændige ejen-
domme. 

Med Svenstrups overtagelse af 
Skjoldenæsholm Land- & Skovbrug 
i 2015 er en stor del af det tidligere 
Svenstrup Gods således igen bragt 
under samme ejer.

Den første samlede plan for skoven 
blev lavet i 1849, samme år som 
Grundloven bliver vedtaget. Den 
viste, at 80% af arealet var dækket 
af bøg. 

Denne plan blev fulgt af nye 
skovplaner fra 1870 og 1909, samt 
den sidste fra 1949 med sirligt hånd-
skrevne bøger, som stadig findes på 
kontoret. Det var også baggrunden 
for at Jens Wedell-Neergaard, far til 
Christian, som arvede godset efter 
sin far i 1949, i de første år kaldte 
skovdriften for minedrift. Det var af-
drift af overmoden bøg i Storskoven 
samt Rye- og Magleskov. 

I haven på Svenstrup stod indtil 

for 30 år siden to store almindelig 
ædelgraner plantet af von Langen. 
De stammede fra 1770 og var blandt 
landets ældste. I Dyrehaven står 12 
douglasgraner fra 1846. 

Dyrkning af nåletræ skred kun 
langsomt frem. I planen fra 1849 var 
der 20 ha, og planen var at øge det 
til 100 ha. Der blev plantet rødgran, 
skovfyr og lærk. 

Administration 
Skovdistriktets areal udgør 2.648 ha 
fordelt på flere skove, og jordbunden 
varierer meget. I den sydøstlige del 
er det fladt, sandblandet lerjord 
med høj grundvandsstand. Mod 
nord og vest stiger terrænet, og 
jorden bliver mere dybgrundet, 

grusblandet lerjord, men også med 
flere våde lavninger med sort næ-
ringsrig jord.

Svenstrup er et typisk sjællandsk 
løvtrædistrikt. Men efter købet af 
Skjoldenæsholm er der kommet 
endnu flere ”varer” på hylderne i 
form af flere nichearter.

Strategi
Vores strategi i skoven:
-  Bevare vedmassen på over 200 

kbm per ha. Den er pt. 213 kbm 
per ha.

-  Have mange forskellige varer på 
hylderne. Det sker ved at plante 
nichearter, som vi mener er kli-
masikre, bl.a. thuja, rødeg, sort 
valnød, ægte kastanje m.fl. Hoved-
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Svenstrup Gods og hele landskabet ændredes kraftigt med udskiftningen. 
Øverst et kort fra 1795-1805, nederst fra 1909.



 

vægten er dog på hovedtræarter 
som rødgran, grandis, douglas, 
bøg og eg.

-  Bevare vores nåletræsandel, evt. 
øge den til over 30 %.

-  Plantede kulturer rummer højst 3 
arter. 

-  Selvforyngelse gennemføres kun 
hvor vi vurderer, at kvaliteten er i 
orden. Vi vil gerne øge kvalitet og 
produktion ved at bruge forædlede 
provenienser.

-  Nåletræ drives i lang omdrift på 
60 år for rødgran og 60-80 år+ for 
grandis og douglas. Svenstrup 
har tidligere haft en omfattende 
produktion af især juletræer, men 
den er reduceret kraftigt. Det nu-
værende areal på omkring 100 ha 
juletræer og klippegrønt bevares 
nogenlunde uændret.

-  17% af skovarealet er naturarealer 
og uden for produktion. Denne 
andel fastholdes, idet det ikke er 
praktisk muligt og økonomisk for-
svarligt at opdyrke disse områder. 
Det produktive areal er derfor godt 
2.200 ha.

Svenstrup er kendt for sine mange 
gamle ege – specielt i området syd 
for hovedbygningen og ned mod 
Dyndet – samt flere store søer.

På Svenstrup har vi udarbejdet 
en grøn driftsplan, som er med til at 
dokumentere bæredygtig skovdrift. 
Vi arbejder på at blive PEFC certi-
ficeret i løbet af 2019 i en paraply 
sammen med andre sjællandske 
ejendomme.

Mandskabet i skoven omfatter en 
skovarbejder, en traktorfører og en 
skovelev. Der er partnerskabsaftaler 
om maskinskovning, udkørsel og flis. 

Hugst og tilvækst
Den samlede årlige tilvækst på 
distriktet er omkring 21.000 kbm 

(9,6 kbm per ha for det produktive 
areal). Den gennemsnitlige årlige 
hugst varierer omkring 18-19.000 kbm. 

Af den samlede hugst udgør 
brænde og flis 40-45 % af den solgte 
mængde råtræ.

Hugstens fordeling på nål og løv 
er i de sidste to regnskabsår gen-
nemsnitligt fordelt som følger:

Løv udgør 63% af produktivt 
areal, 38% af skovet mængde, 38% 
af omsætning.

Nål udgør 32 % af produktivt 
areal, 62% af skovet mængde, 47% af 
omsætning.

Pyntegrønt og juletræer udgør ca. 
15% af omsætningen.
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Skovareal
Skovarealet fordeler sig i 2019 som følger:
Løvtræ  i alt 51%
Bøg  454 ha 17%
Eg 340 ha 13%
Ask/ær 367 ha 14%
Andet løv  176 ha 7% 

heraf rødeg 58 ha samt enkelte bevoksninger 
med sort valnød, ægte kastanje. Resten er 
birk, poppel, hybridasp mv. Der er for nylig kå-
ret bevoksninger af rødeg og ægte kastanje.

Nåletræ 700 ha 26%
  Stor andel blandingsbevoksninger med rød-

gran, douglas og grandis, samt en del thuja, 
cypres og ædelgran. 

Pyntegrønt inkl. juletræer  105 ha 4%
  heraf ca. 30 ha juletræer og 75 ha klippebe-

voksninger af især nobilis, men også en række 
andre træarter

Ubevokset
Uku/ midlertidig ubevokset   46 ha 2%
Natur/uproduktivt 460 ha 17%
  inkl. værn- og lystskov, ca. 110 ha søer, moser mv.

Hugst på Svenstrup siden 2005. Der er et spring ved år 2015 hvor Skjoldenæs-
holm blev tilkøbt. Hugsten i 2015 er præget af at der var skovet en stor del af 
årets hugst ved overtagelsen.

Anvendelse af skovarealet på Sven-
strup.

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.
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Til Salg
Skov- og landbrugsarealer i Ikast-Brande Kommune

Vejdirektoratet udbyder skov areal på ca. 47 ha og landbrugs areal på ca. 37 ha til salg

De to arealer er beliggende langs Midtjyske Motorvej ca. 4 km sydøst for Brande:

•  Skovarealet er pålagt fredskovpligt og har gennem årene været løbende ved ligeholdt 
af HedeDanmark. Arealet kan udover skov drift benyttes til rekreative formål som f.eks. 
jagt. Der stilles ingen særlige krav til køberen af arealet, og alle som måtte have inte- 
resse i at byde på arealet, kan afgive tilbud.

•  Landbrugsarealet, som grænser op til Brande Å, består af ca. 14 ha støtteberettiget 
landbrugsjord og ca. 6 ha fredskov. En stor del af det resterende areal er registreret 
som beskyttet natur. Arealet sælges til sammenlægning med en eksisterende land-
brugsejendom, og køber skal umiddelbart kunne overholde landbrugslovens bestem-
melser om erhvervelse og samdrift.

Arealerne sælges kontant og enkeltvis, og tilbud skal afgives på særlig tilbudsblanket, der 
sammen med kort over arealerne, kan fås ved henvendelse til:

Vejdirektoratet
Thomas Helsteds Vej 11
8660 Skanderborg
Tlf. 7244 2188
E-mail: stehan@vd.dk

Tilbuddet skal være Vejdirektoratet i hænde senest 1. oktober 2019 kl. 10.00. Salg sker til 
højestbydende, og sælger forbeholder sig ret til eventuelt at afvise alle indkomne bud.



 

Af seniorforsker Thomas  
Nord-Larsen og seniorkonsulent 

Bruno Bilde Jørgensen*)

En stor serie forsøg med 
træer, der nu er 55 år fra 
plantning, gør det muligt at 
sammenligne 12 træarter på 
13 vidt forskellige lokaliteter.

Konklusionen er at grandis 
har størst produktion på 
den gode jord, mens sitka-
gran er bedst på den middel-
gode og ringe jord.

Nåletræsserien blev anlagt i 1965. 
Formålet med forsøget var i første 
række at sammenligne de forskellige 
træarters vækst, men også stabilitet, 
sundhed og økonomi i forskellige 
egne af landet. 

Serien omfatter i alt 13 lokaliteter. 
På hver lokalitet er der plantet 12 

forskellige træarter – 10 nåletræarter 
samt eg og bøg (fig. 1).

Planteafstanden blev principielt 
fastsat til 1,3 x 1,3 m for nåletræ-
arterne og 1,3 x 0,65 m for løvtræ-
arterne, idet der dog forekom lokale 
afvigelser. Plantematerialet var i 
videst mulige omfang ”standard-

provenienser” og er de samme på 
tværs af alle lokaliteter. 

Målinger i forsøg 1010, 
Svenstrup 
(tidligere Skjoldenæsholm)
I forsøg 1010 er der foretaget målin-
ger af træartsforsøget siden 1977. 
Den seneste måling skete i efteråret 
2018. Alene denne ene lokalitet i 
nåletræsserien omfatter godt 52.000 
korsvise klupninger og 6.600 højde-
målinger.

Resultaterne fra forsøg 1010, Skjol-
denæsholm, viser, at grandis på loka-
liteten har en ovelegen produktion. 
Det ses også, at rødgran har klaret 
sig overraskende godt i forhold til 
sitkagran og douglasgran (fig. 2). 

Lokale forhold gør at nogle af 
træarterne har præsteret lidt an-
derledes end forventet. Orkanen 
i december 1999 ødelagde delvist 
parcellen med douglasgran, hvilket 
forklarer den relativt begrænsede 
produktion for arten. 
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Nåletræsserien  
fra 1965

Arter Hg Stamtal Grundflade Dg Vedmasse
Total-  

produktion
Gennemsnitlig 

tilvækst

m ha-1 m2ha-1 cm m3ha-1 m3ha-1 m3ha-1år-1

Grandis 34,6 473 84.3 47,7 1.382 1.941 33,5

Rødgran 27,4 685 66.4 35,1 922 1.378 23,4

Sitkagran 29,3 471 42.9 34,1 665 1.285 21,8

Alm. ædelgran 27,4 498 49.7 35,6 718 1.143 19,7

Bøg 24,8 373 32.5 33,3 494 1.019 17,6

Douglasgran* 27,8 284 35.2 39,8 444 851 14,7

Contortafyr 23,4 377 29.3 31,5 378 815 14,3

Japansk lærk 25,4 232 20.5 33,5 270 746 13,1

Eg 23,2 270 20.1 30,8 284 623 11,1

Fransk bjergfyr 14,0 713 22.4 20,0 174 262 4,6

*) Delvist skadet af orkanen dec. 1999.

Figur 1. Nåletræsserien anlagt i 1965 
på 13 lokaliteter. Skjoldenæsholm for-
søget er nr. 1010.

Tabel 1. Bevoksningsdata for forsøg 1010, Skjoldenæsholm. Forårsstatus 2019. Træarterne er rangordnet efter totalproduktion.



 

Sitkagranens produktion er præ-
get af tidligere stormfald på det ret 
vandlidende areal. Rødgran står 
derimod på et højereliggende, skrå-
nende og mere veldrænet areal og 
er stort set intakt. Lærk har siden 
2005 haft spredt stormfald, som er 
taget til især efter fjernelse af nabo-
bevoksningen mod vest. 

Forsøget omfatter således en 
række intakte parceller med rød-
gran, ædelgran, bøg, bjergfyr, eg og 
grandis samt delvist ødelagte par-

celler med douglasgran, sitkagran 
og japansk lærk. Sammenligninger 
mellem parcellerne skal derfor 
tages med dette forbehold efter 
stormfaldene er sket, dvs. især for 
de seneste revisioner.

Hvis man sammenligner med 
rødgranens produktion afsløres for-
skelle i træarternes vækstmønster 
over længere tid. Pionerarterne som 
lærk og stilkeg har faldende produk-
tion i forhold til rødgran, efterhånden 
som de bliver ældre. Derimod har 

klimaksarter som grandis og almin-
delig ædelgran en stigende relativ 
produktion (fig 3).

Målinger for alle forsøg
Figur 4 samler resultaterne for alle 
træarternes produktionsevne på 
samtlige forsøgslokaliteter. 

Enheden på x-aksen er den gen-
nemsnitlige årlige tilvækst for 
alle træarter under ét i de enkelte 
forsøg. Tal på højkant angiver for-
søgsnummeret. Forsøg 1010 står 
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Arter Hg Stamtal Grundflade Dg Vedmasse
Total-  

produktion
Gennemsnitlig 

tilvækst

m ha-1 m2ha-1 cm m3ha-1 m3ha-1 m3ha-1år-1

Grandis 34,6 473 84.3 47,7 1.382 1.941 33,5

Rødgran 27,4 685 66.4 35,1 922 1.378 23,4

Sitkagran 29,3 471 42.9 34,1 665 1.285 21,8

Alm. ædelgran 27,4 498 49.7 35,6 718 1.143 19,7

Bøg 24,8 373 32.5 33,3 494 1.019 17,6

Douglasgran* 27,8 284 35.2 39,8 444 851 14,7

Contortafyr 23,4 377 29.3 31,5 378 815 14,3

Japansk lærk 25,4 232 20.5 33,5 270 746 13,1

Eg 23,2 270 20.1 30,8 284 623 11,1

Fransk bjergfyr 14,0 713 22.4 20,0 174 262 4,6

*) Delvist skadet af orkanen dec. 1999.

Figur 2. Bevoksningsvariable for 9 træarter i forsøg 1010: Højde, diameter, stående vedmasse og totalproduktion til dato.

Figur 3. Gennemsnitlig årlig tilvækst og totalproduktion for vedmasse i forhold til rødgran (som er sat til 100) for 9 træarter i 
forsøg 1010. Ulig de andre forsøg i serien klarer rødgran sig meget flot i forhold til eksempelvis douglasgran og sitkagran.
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langt til højre og er den næstbedste 
lokalitet. 

Enheden på y-aksen er hver 
enkelt arts gennemsnitlige årlige 
vedmassetilvækst. Den enkelte 
træart er markeret i figuren med 
et symbol. De forskellige symboler 
viser altså de enkelte træarters pro-
duktion som funktion af lokalitetens 
gennemsnitlige produktion.

Forsøg 1010
Hvis man først ser på forsøg 1010, 
så er det øverste symbol en trekant 
med spidsen nedad. Det markerer 
at grandis har været den bedste i 
dette forsøg. 

Lidt længere nede kommer en 
hvid og en sort trekant med spidsen 
opad. Det betyder, at de to næst-
bedste træarter i forsøg 1010 er 
sitkagran og rødgran. Sådan går det 
videre nedad med fransk bjergfyr 
som bundskraber.

Alle forsøg
Et af formålene med forsøgsserien 
har som nævnt været at sammen-
ligne de enkelte træarters produk-
tionsevne på forskellige lokaliteter. 
Det er markeret ved linjerne i 
figuren, hvor hver linje henviser 
til en træart og er en udjævning af 
artens resultater på de forskellige 
lokaliteter. 

Det ses at linjerne for grandis, 
rødgran og bøg har ret stor hæld-
ning. Det betyder, at disse arter 
kvitterer for en god lokalitet med en 
høj tilvækst – men vokser ret dårligt 
på mager jord.

Det modsatte gælder for genera-
lister som sitkagran, lærk og fransk 
bjergfyr. Her er linjen næsten vand-
ret, og der er ikke særlig stor forskel 
mellem tilvækst på god og dårlig 
jord. De klarer sig altså godt på den 
ringe lokalitet, men tilvæksten øges 
kun moderat ved en god lokalitet. 

Det fremgår tydeligt, at på den 
mellemgode og den ringe jord klarer 
sitkagran sig godt, langt bedre end 
nogen af de andre træarter.

*)  begge fra Institut for Geovidenskab og 
Naturforvaltning, Københavns Universitet.
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• Træfældning
• Stubfræsning
• Brænde

Vi udfører skov- og anlægsarbejde 
– både små som store opgaver

• Græsslåning
• Plantning
• Manuel renholdelse

v. Peder Greve
E-mail: pjgreve@mail.dk 

Nørreballevej 5, Horne
5600 Faaborg

Figur 4. Relativ vækstpotentiale på forskellige vækstlokaliteter. (Forsøg 1010 
ligger ud for 17 på x-aksen sammen med 1008 og 1004). En stejl linje fortæller, 
at træarten har en mere end gennemsnitlig fordel af en bedre lokalitet, mens 
en flad linje viser en generalist med mindre end gennemsnitlig fordel af bedre 
vækstlokaliteter.
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På skovtur i sporvogn
Første etape af ekskursionen
Optakten til årets ekskursion var 
helt anderledes end den plejer. 
Deltagerne blev nemlig kørt fra par-
keringspladsen i veteranbusser og 
steg herefter over i en sporvogn der 
kørte videre ud i skoven til frokost-
stedet.

Årsagen er at Svenstrup overtog 
Skjoldenæsholm for fire år siden og 
dermed også de arealer som anven-
des af Sporvejsmuseet Skjoldenæs-
holm. Museet rummer 120 gamle 
sporvogne fra København, Århus og 
Odense, samt en del udenlandske 
sporvogne. 

De fleste sporvogne er udstillet i 
haller – herunder Valby Gamle Re-
mise opført i 1901 i bindingsværk. 
En nybygget remise rummer 30 by-
busser fra perioden 1872-2009. En 
af de seneste anskaffelser er ”Valby 
Langgade”, en række butikslokaler 
fra 1940’erne til 1960’erne, som er 
opført langs sporvognslinjen.

Museets historie kan føres tilbage 
til grundlæggelsen af Sporvejshisto-
risk Selskab fra 1965, og museet blev 
indviet i 1978. Selskabet blev stiftet 
på et tidspunkt hvor sporvognene 
var ved at blive taget ud af drift, og 
man ønskede at bevare nogle af de 
gamle sporvogne.

Museet er anlagt på et lille afsnit 
af den Sjællandske Midtbane der var 
planlagt til at gå fra Næstved over 
Ringsted, Hvalsø, Skibby, Frederiks-
sund, Slangerup til Hillerød. Den 
sidste del blev aldrig anlagt, og i 
dag er kun den første del Næstved-
Ringsted i brug. 

Da man i 1960’erne ville etablere 
et sporvejsmuseum fik man øje på 
området ved Skjoldenæsholm. Her 
findes stadig de oprindelige dæm-
ninger og gennemskæringer der blev 
anlagt for at kunne føre banen gen-
nem det ret kuperede terræn. Skin-
nerne var for længst taget op, men 
man kunne anlægge en normalspo-
ret museumsbane på en strækning 
af 1,8 km af den gamle jernbane. 

Den starter ved Skjoldenæsvej 
hvor der er et stort åbent areal 
som er blevet inddraget til remiser 
mv. Banen slutter med en sløjfe ved 
Eilers Eg ude i skoven hvor sporvog-
nene kan vende.

Museet drives udelukkende ved 
frivillig arbejdskraft. Det er også 
frivillige som har lagt tusinder af 
timer i restaurering af de mange 
sporvogne og busser som museet 
rummer.

Kilder:
www.sporvejsmuseet.dk
På da.wikipedia.org findes meget lange 
artikler om sporvejsmuseet: [Sporvejsmu-

seet Skjoldenæsholms historie], [Sporvejs-
museet Skjoldenæsholm] samt en kortere 
artikel om [Sjællandske midtbane]
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Ved sløjfen ude i skoven kunne alle spise på ternede duge.

Alle deltagere blev kørt ud i skoven i gamle sporvogne.

Der er højt humør undervejs gennem skoven.
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Træartsforsøget peger på at 
grandis bør have en større 
rolle i fremtiden, fordi pro-
duktionen er høj.

Skovbrug kan udfylde 
flere roller: Produktion af 
træ der kan anvendes i 
byggeri. Træet kan erstatte 
energitunge materialer som 
beton og stål. 

Træerne opsuger CO2 fra 
atmosfæren og oplagrer 
det i skoven. Senere bygges 
træet ind i huse og oplagres 
her yderligere i mange år.

Træartsvalg er en af de store beslut-
ninger i skovdriften. På Svenstrup 
er det økonomiske udbytte af ved-
produktionen en væsentlig faktor, 
og derfor har man brug for at vide 
hvad der er bedst.

For mange år siden blev der an-
lagt det træartsforsøg som er omtalt 
i forrige artikel, og det giver grund-
lag for at sammenligne træarterne. 
Som det første punkt på ekskursio-
nen gik vi derfor gennem forsøget 
og standsede ud for parcellerne 
med grandis, douglasgran og eg. 

Grandis i top
Alle træer er 55 år fra plantning, og 
tallene angiver den gennemsnitlig 
årlig tilvækst i m3/ha/år pr. forår 
2019.

Stilkeg 11,1 m3, proveniens Ze-
venaar, Holland.

Douglasgran 14,7 m3, proveniens 
Wedellsborg Kongeskov F53a.

Grandis 33,5 m3, proveniens 
Comox, Vancouver Island, British 
Columbia, Canada.

Grandis springer i øjnene med en 
tilvækst der er omkring 10 m3/ha/år 
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Hvad skal vi leve 
af i fremtiden?

Den absolutte vinder i forsøget ved alder 55 år er grandis.
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bedre end de næstbedste træarter. 
(Parcellen med rødgran har til nu 
præsteret 23,4 m3/ha/år og sitkagran 
21,8 m3).

- Vores seneste målinger viser 
desuden at tilvæksten for denne 
parcel stadig accelererer, sagde 
Thomas Nord-Larsen fra Køben-
havns Universitet, og det er noget 
uventet. 

- Vi øger også arealet med gran-
dis på distriktet, sagde skovfoged 
Claus Løvendahl, Svenstrup. Det 
sker især som en blanding af grandis 
og rødgran. Grandis kan være lidt 
svær at gå i gang, og så kan rødgran 
give et godt mellemudbytte. Planen 
er at grandis drives i en omdrift 
på 80 år.

- Vi har 180 ha grandis, primært i 
indblanding. Den samlede vedmasse 
i grandis er ca. 14.000 m3. Boniteten 
varierer fra 1-2,5. Hugsten i 2018-19 
var 770 m3, og i 2019-20 venter vi at 
hugge 1770 m3.

- Vi satser dog heller ikke ensidigt 
på grandis. Vi vil gerne have mange 
varer på hylderne, så vi kan tilpasse 
os markedet. Vi har et ret stort an-
tal træarter, især på det tidligere 
Skjoldenæsholm, bl.a. løvtræer som 
rødeg, ægte kastanje, valnød og 
spidsløn.

Det kan tilføjes at i en senere 
artikel i dette nummer af Skoven 
fortæller skovfoged Poul Norup 
om dyrkning af grandis på basis af 
mange års erfaring med pasning af 
skovene på Skjoldenæsholm.

Douglasgran vigtig
Som nævnt i forrige artikel blev 
parcellen med douglasgran ramt 

af stormfald i 1999 ved en alder af 
34 år. Der er erfaring for at yngre 
douglasgran er ustabil, især hvis 
den står i renbestand. Parcellen i 
forsøget kunne måske have præ-
steret det samme som rødgran og 
sitkagran hvis den ikke var blevet 
skadet. 

- Douglasgran er en vigtig træart 
for os, sagde Claus Løvendahl. På 
Svenstrup har vi i alt 315 ha med 
douglas, primært som indblanding 
eller overstandere. 

- Den samlede vedmasse i 
douglas er ca. 33.000 m3, heraf ca. 
1/6 i løvtræbevoksninger. Boniteten 
varierer fra 2-3. Vores samlede 
hugst i douglas var i 2017-18 1.107 
m3, heraf 918 m3 tømmer. I 2018-19 
var det 1.400 m3, heraf 1.235 m3 
tømmer (en del energitræ er ikke 
med i opgørelsen).

Grandis og klima
- Mange af træarterne i forsøget har 
en stor tilvækst, og det er et emne 
som har interesse i klimadebatten, 
fortsatte Thomas Nord-Larsen. Det 
er et eksempel på at man kan både 
blæse og have mel i munden – vi 
kan producere træ samtidig med 
at vi opsuger CO2 og oplagrer det i 
skoven.

- Over for omverdenen skal vi 
understrege at de højproduktive 
træarter er klimavenlige, sagde 
professor Palle Madsen, Skovskolen. 
Forsøget viser at de kan anvendes 
til flere formål end vi oprindelig 
havde regnet med.

- Arkitekter spørger nogle gange 
om det er bæredygtigt at bruge træ. 
Vi skal blive bedre til at fortælle at 

træ er bæredygtigt, og at vedpro-
duktion er godt. 

- Træ kan erstatte brugen af be-
ton og stål i byggeriet og dermed 
nedbringe anvendelse af meget 
energiforbrugende materialer. Når 
vi bruger træ i huse oplagrer vi ved-
masse og dermed CO2 i mange år. 
Og når træet til sidst ikke kan bruges 
mere kan vi udnytte energien og 
erstatte kul eller olie.

Markedet for råtræ
Det var træets muligheder på lang 
sigt. Der er også brug for at høre 
lidt om hvordan afsætningsmulig-
hederne er de kommende år.

- Generelt kan kvalitetstræ altid 
sælges, sagde direktør Rasmus 
Grønborg Bak fra DSHwood. Men 
i sidste ende er det markedet der 
bestemmer. For nåletræ har prisen 
stor betydning, og det vigtigste er at 
der må ikke være råd i træet. 

- Nåletræ er et bulkmarked, og 
vi får ikke merpris i forhold til fx 
radiatafyr når vi eksporterer. Der 
flyttes mere og mere træ rundt i 
verden, og suget kommer fra Asien. 
Jeg foreslår at skovejerne lægger en 
strategi og følger den – markedet 
skifter hele tiden.

- Løvtræ er derimod anderledes. 
Kvalitet belønnes ret godt, og i 
nogle perioder kan vi slet ikke 
sælge det dårlige træ.

sf

279SKOVEN 8  2019

Stilkegen er er smukt formet, og på 
sigt yder den værdifuldt ved – men 
produktionen kan ikke hamle op med 
de fleste af nåletræerne. (Se også foto 
fra ekskursionen på forsiden).

Douglasgranen producerer i forsøget ikke så meget som ventet fordi den blev 
ramt af stormfald. Desuden udmærker denne proveniens – Wedellsborg Konge-
skov – sig ikke med en god kvalitet.



 

Af Esben Møller Madsen,  
dirigent ved konferencen

Skovkonferencen i april 
lagde vægt på erfaringer 
med andre arter end de 
traditionelle bøg, eg og 
rødgran. 

Det fremgik hurtigt at vi 
mangler viden på mange 
områder for at kunne dyrke 
arterne optimalt.

Hugstbehandlingen af de små træar-
ter er forsøgsmæssigt dårligt belyst. 
De foreliggende forsøg belyser hoved-
sagelig bøg, eg og rødgran.

Der er mangel på grundlæggende 
viden om, hvorfor man få forskellig 
kulturstart med forskellige plante-
typer på forskellige jordbundstyper 
og hvorfor forskellige jordbearbejd-
ningsmetoder har forskellig effekt.
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SKOVKONFERENCEN

Skovkonference 2019
Hvad ved vi ikke – eller hvad behøver 

vi mere viden / erfaring om

Der er meget vi har brug for at vide om douglas – hvilke egenskaber har de 
forskellige frøplantager, hvordan får vi en sikker kulturstart, og skal douglas 
have store dimensioner for at give en god økonomi. (Foto fra Svenstrup)

Grandis har mange uafklarede punkter – lige fra kulturstart, provenienser, 
hugst fra toppen og til anvendelse som konstruktionstræ. (Foto fra træartsfor-
søget på Svenstrup).

Skovkonferencen
Skovskolen afholdt årets Skov-
brugskonference i Silkeborg den 
25. april. En række praktikere for-
talte om erfaringer med dyrkning af 
en række træarter, og nogle af fore-
dragene blev omtalt i Skoven 6-7.

I dette nummer følger yderligere 
artikler om nogle træarter, samt en 
opsummering af dirigenten, skovri-
der Esben Møller Madsen. Ved kon-
ferencen fremlagde Thomas Nord-
Larsen også resultater fra en række 
af universitetets forsøg rundt om 
i landet, og nogle af disse resulta-
ter er også vist i dette nummer.

Redaktionen



 
Der er behov for en samlet publi-

cering af de produktionsoversigter 
som findes. Inklusive en kortfattet 
beskrivelse af det bagvedliggende 
grundmateriale samt konstruktions-
metode.

Hvordan bidrager/øger den ud-
strakte brug af ikke-hjemmehørende 
arter til biodiversiteten? 

Grandis
Der er stor usikkerhed omkring kul-
turstart. Hvordan starter man grandis 
med høj sandsynlighed for succes?

Proveniensspørgsmålet er uafklaret.
Hvordan kombinerer man over-

standerafvikling og selvforyngelse 
uden at sætte overstanderstabiliteten 
over styr?

Grandis har vist sig meget følsom 
overfor sommertørke. Grandis-
bevoksninger i Frankrig (Massif 
Central) er havareret efter sommer-
tørke. Hvordan er risikoen under 
danske forhold?

Kan vi få grandis på listen over 
godkendte træarter i de nordiske 
landes regler for konstruktionstræ?

Der er behov for bedre belysning 
af hugst fra toppen – både mht. di-
mensionsudvikling i blivende bevoks-
ning og tyndingsudbytternes kvalitet 
/ anvendelighed (og økonomi)

Lærk
Vi har brug for test af de forskellige 
hybridplantagers afkom mht. pro-
duktion og kvalitet.

Vi behøver undersøgelse af hy-
bridlærks vedegenskaber, hvis myte-
dannelse skal undgås, samt skære- 
og kvalitetsanalyse af centrumsud-
bytte i forhold til sideudbytte.

Vi mangler analyse af forskellige 
hugstbehandlings betydning for 
økonomien (omsætningsbalancer & 
jordværdiberegninger).

Kan man med ændret hugstbe-
handling bibeholde den høje ung-
domsvækst?

Douglas
De foreliggende proveniensforsøg 
bør revideres for at få en opdateret 
vurdering af de forskellige frøplanta-
gers egnethed - dvs. både belysning 
af kvalitet og produktion. Findes der 
afkom, hvor stamkvistning ikke er 
nødvendig? Og hvor mellemudbyt-
terne kan anvendes til andet end 
flis og emballagetræ?

Sikker kulturstart (plantestørrelse 
og – type) er uafklaret.

Jordbearbejdningens og plantety-
pens betydning for rodudvikling og 
træstabilitet?

Hvilke blandingstyper giver det 
fornødne antal fremtidstræer, så 
man i den sene bevoksningsfase 
ikke taber værdifuld produktion?

Skal douglas have store dimensio-
ner for at give en god økonomi?

Hvordan reducerer vi de om-
fattende vildtskader på douglas 
– i særdeleshed kronvildtskrælnin-
gerne?

Nobilis
Hvordan er rådudviklingen i mel-
lemaldrende og ældre nobilis ? Det 
er en forudsætning for at kunne 
træffe rationel beslutning om afdrifts-
tidspunkt.

Findes der provenienser, som giver 
et fornuftigt juletræsudbytte?

Hvordan er koglesætningens 
heritabilitet? Kan man forædle sig 
frem til et genetisk materiale med 
væsentlig mindre koglesætning?

Hvilke erfaringer foreligger der 
mht. klippebehandling af nobilis? 
Hvordan bliver klippekvalitet og 
-mængder når man holder nobilis 
som ”hække” ligesom cypres)?

Ær
Der bør laves udrensningsforsøg 
som belyser effekten af meget tidlig 
og kraftig stamtalsreduktion. Der-
med kan de senere tyndinger redu-
ceres i styrke og antal for at undgå 
tilvæksttab og svigtende dimensions-
udvikling.

Vi behøver et kvalificeret grund-
lag for bedømmelse af, på hvilke 
jordbundstyper ær har sin beret-
tigelse, og på hvilke jordbundstyper 
den ikke udvikler sig.

Proveniensspørgsmålet er uaf-
klaret.

Rødeg
Proveniensforhold er ubeskrevet. Vi 
famler i blinde.

Hugstbehandlingen er ikke belyst, 
ligesom rødegs faktiske produktion 
i DK hviler på et meget spinkelt 
grundlag.

Hvordan vokser rødeg på forskel-
lige jordbundstyper.

Hvordan udvikler rødeg sig i 
blandingsbevoksninger?

Poppel
Sikker kulturstart med stiklinger bør 
undersøges systematisk.

Hvornår og i hvilken takt skal 
poppel behandles for både at fungere 
som forkultur og samtidig give en 
optimal økonomi?

Alternativer til OP42 behøves.
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Vi har brug for et kvalificeret grundlag til at bedømme på hvilke jordbundstyper 
ær har sin berettigelse. (Foto af ær på Stensballegård).
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Grandis har en høj tilvækst 
på Skjoldenæsholm. Dæk-
ningsbidraget er beregnet 
til 4.600 kr/ha/år (forsigtig 
kalkule)

Den er sårbar i starten 
og bør plantes i jord der 
er pløjet, gerne med en 
grubbertand. Den bør hug-
ges svagt for at få relativt 
smalle årringe.

Grandis har en stor tilvækst de fleste 
steder. Det fik skovfoged Poul Norup 
til at bruge overskriften ”den grønne 
Ferrari” i sit foredrag på Skovbrugs-
konferencen. Neden for gennemgås 
hovedtrækkene, og der suppleres 
med figurer fra de forsøg der drives 
af IGN, Københavns Universitet.

- Grandis kom til Danmark i 1855, 
og i 1917 blev den indført på Skjolde-
næsholm. Den vokser bedre end 
sitkagran, og mange træer er over 
40 meter. Der er tendens til at stam-
men knækker når den bliver stor på 
grund af storm og når der er kraftig 
koglesætning.

Kultur og selvforyngelse
- En kultur af grandis er sårbar 
i starten. Den kan stå i stampe i 
starten, og den kan skades af forårs-
frost. Den er sårbar over for tørke, 
og mange kulturer havde det svært 
i den tørre sommer 2018. I Jylland 
plantes den i marts-april, på de 
gode jorde først i maj, fordi jorden 
skal være varm.

- Man får en sikker start hvis man 
pløjer først, gerne med en grubber-
tand. Derved nedsættes desuden 
angreb af snudebillen, som ikke kan 
lide at færdes på mineraljord. Grub-
ningen skal foregå i en tør periode, 
typisk august-september, for at 

løsne jorden; hvis man grubber en 
våd jord får man let lysesiv.

- Af provenienser anvender jeg 
Valskov der er baseret på materiale 
fra den østlige, tørre del af Vancouver 

Island hvor nedbøren er 700-1000 mm. 
- Østsiden af Olympic halvøen 

har ligeledes et klima der minder 
om Danmark. Her er der en prove-
niens der hedder Bear Mountain, 
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Grandis  
– den grønne Ferrari

Grandis forynger sig let naturligt, og med et meget stort stamtal. Udrensning 
i selvforyngelser foretages lettest med el-saks hvor man fjerner de træer der 
kæmper med hovedtræerne.

Grandis kan levere meget stort træ på kortere tid end andre træarter.



 

der i Hans Højers opgørelse fra for-
søg (se Videnblade i 1979 og 1980) 
viser en større tilvækst på 10-20 %. 
Darrington på vestsiden af Cascade 
bjergene er også god. 

- Grandis sætter først kogler fra 
30 år, og derfor er der få kåringer i 
Danmark. 

Salget i planteskolerne af grandis-
planter er steget, og i nogle plante-
skoler udgør salget halvdelen af 
antallet af solgte rødgranplanter.

- Den selvforynger sig let med 
et enormt stamtal, men hvis for-
yngelsen skal lykkes skal den have 
lys, og der skal hegnes. Udrensning 
i selvforyngelser foretages lettest 
med el-saks som man bruger til 
klippegrønt, og så klipper man frit 
omkring hovedtræerne. 

Giver også en meget vildtvenlig 
kultur.

- Truslerne mod den er snude-
billen, og råvildt fejer den elastiske 

stamme. Den angribes i et lille om-
fang af Neonectria og måske mere af 
ædelgranbarkbillen. 

Hugst
- Tynding bør ske fra toppen hvor 
man fjerner de ret få store, grove 
træer for at lægge tilvæksten på 

de bedre træer. Generelt skal den 
holdes stramt, og hugsten skal være 
svag for at få relativt smalle årringe. 
Den giver tidligt udbytte, og om-
driften kan forlænges.  

- Tabellen viser et skøn for økono-
mien. Over en omdrift på 50 år kan 
man forvente en hugst på i snit 24 
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År Anlæg Hugst I alt

m3 kr/m3 netto*)

0-10 -50.000 -50.000

10-20 100 100 10.000

20-30 200 150 30.000

30-40 200 300 40.000

40-50 100 200 20.000

Afdrift ca. 50 600 300 180.000

I alt 1.200 230.000

*) salgsindtægter minus skovning og transport.

Til venstre totalproduktion i m3/ha - den laveste produktion opnås på sandjord og i hedeplantager. Til højre totalpro-
duktion sammenlignet med rødgran (=100 – grandis starter langsomt, men  mellem 20 og 35 år overhaler den rødgran 
overalt (undtagen på én lokalitet).

Tabel. Økonomi ved grandisdyrkning. Bonitet: CMM bon. 2.

Til venstre gennemsnitlig årlig tilvækst i m3/ha/år ved fire forskellige hugstgrader, til højre diameter. Tilvæksten påvir-
kes meget lidt af hugststyrken, det gør diameteren til gengæld.



 
m3/ha/år. Nettoindtægterne bliver 
230.000 kr/ha eller 4.600 kr/år.

- Omdriftsalderen for grandis er 
ikke afhængig af råd eller faldende 
tilvækst med alderen, så i princip-
pet kan der spares op i grandis i 
modsætning til rødgran.

- Stammen knækker let ved fæld-
ning hvis den rammer en sten eller 
en anden stok. Den er ret stormfast 
i skoven, men toppen kan knække.

- En fordel ved grandis er at den 
ikke får råd. Planker kaster sig ikke, 
og den er god til bordplader. Når 
veddet er tørt er det hårdt, og det 
holder farven. Det er en fordel at 
spejlskære den, hvorved styrken 
forøges.

Figurer

Fotos: Poul Norup. Grafik: Institut for 
Geovidenskab og Naturforvaltning ved 
Københavns Universitet.
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Regnskab for DTE
Stort overskud
Regnskabet for Dansk Træembal-
lage viser et overskud på 49 mio. 
kr i 2018. Det er en stor fremgang 
fra året før hvor det var 27 mio. kr. 
Ledelsen anser resultatet for yderst 
tilfredsstillende.

Alle selskabets indtjeningsområder 
og produktionssteder har bidraget 
positivt til resultatet for 2018. Året 
har været præget af markant stigende 
råvarepriser. I 2019 ventes et resultat 
på samme niveau som i 2018.

Dansk Træemballage har 6 pro-
duktionssteder i Danmark og sel-
skaber i Norge, Sverige og Tyskland. 
Aktiviteten i DTE består af produk-
tion af træemballage og træpiller 
samt savværksvirksomhed i øvrigt. 
Der er over 500 ansatte.

Produkterne er paller i standard- 
eller specialmål, transportkasser, 
specialemballager efter mål, større 
pakkeopgaver (projektpakning) 
samt frugtkasser. Selskabet køber 
hvert år 300.000 m3 råtræ samt 

bearbejder yderligere 70.000 m3 op-
skåret trælast.

Kilde

Årsrapport 2018, www.cvr.dk
www.dte.dk

Mio. kr 2018 2017 2016 2015

Nettoomsætning 724 645 636 588

Bruttoresultat 91 67 76 73

Driftsresultat 49 27 34 33

Årets resultat 46 25 29 24

Aktiver 633 566 530 482

Investeringer * 31 26 69 20

Egenkapital 219 186 175 158

* materielle anlægsaktiver

Dansk Træemballage leverer mange forskellige former for træemballage.

Ved af grandis kaster sig ikke, og da dimensionerne er store er den god til 
plankeborde.



 

Baseret på foredrag af  
skovfoged Mogens Lunde

Douglasgran giver bedre 
stabilitet end rødgran og 
høj volumenproduktion på 
de lettere jorder.

Den bedste kulturmodel 
på Fromsseier er reolpløj-
ning og tilførsel af kalk og 
slam. Der laves blandinger 
hvor douglas udgør 25%, 
resten er rødgran og lærk.

- Den vigtigste grund til at vælge 
douglasgran er et ønske om mere 
stabilitet, fortalte skovfoged Mogens 
Lunde fra Fromsseier Plantage ved 
Vorbasse. På min egn bestemmes 
over halvdelen af afdrifterne af 
storme og ikke af skovejeren.

- Douglasgran har desuden en 
høj produktionen, nålene er muld-
dannende og omsættes hurtigt, og 
den har en bedre forsyning med 
næringsstoffer. Den klarer et var-
mere klima bedre end rødgran. Der 
er også muligheder for en merpris 
på træet.

- Vi har ganske meget douglas 
i Danmark – 6.742 ha svarende til 
1,2% af det samlede skovareal. Men 
det lille Holland har 18.933 ha sva-
rende til 5,1% af skovarealet. Det 
største douglasland er dog Frankrig 
med 420.000 ha eller 2,6% af skov-
arealet og Tyskland med 218.000 ha 
eller 1,9% af skovarealet.

Kultur 
- Den skal have en varm, veldrænet 
og ikke for tung jord. Den kan klare 
relativt tør jord og milde vintre. 
Sen vinterfrost kan give udtørrings-

skader op til 3 meters højde. Forårs-
frosten kan dræbe topknoppen så 
der kommer tveger. 

- Vi har gode resultater med at 
plante efter reolpløjning; 50% af 
kulturerne giver et godt resultat og 
40% acceptabelt. Rillepløjning eller 
hulboring er ret usikre metoder, 
kun 20% af kulturerne giver et godt 
resultat og 50% acceptabelt. 

- Den bedste model er reolpløj-
ning og jordbundsforbedring med 9 
tons kalk og 10 tons slam pr. ha. Her 

er det 75% af kulturerne som giver 
et godt resultat.

- I dag er der næsten altid ind-
blandet douglasgran i vores kultu-
rer. Det bliver en fremtidig hoved-
træart. Vi har 190 ha, næsten alt er 
under 30 år.

- En typisk kulturmodel er 25% 
douglasgran som er ”ambitionen”. 
Så er der 50% rødgran som er ”rug-
brødstræarten”. Den giver et mel-
lemudbytte og bliver skrællet mere 
af kronvildt end douglas (vi bruger 
ikke sitkagran som kan være en 
hård konkurrent). Til sidst er der 
25% hybridlærk som giver ”flis og 
spor i en fart” når de falder væk ved 
indlæggelse af sporene. 

- Proveniensen var før 2001 
importer fra USA – Darrington og 
Matlock – som gav mange dårlige 
træer. Efter 2001 har vi brugt FP232 
Lavercantières som er baseret på 
plustræer fra Kompedal. Efter 2012 
bruger vi også FP277 Mosemark. 

- Jeg mener der mangler noget 
forskning på frø-området. Det drejer 
sig især om kombinationen douglas 
og god jord, hvor douglas har ten-
dens til at blive meget grov og med 
betydeligt ringere stammeform end 
på mager jord. Vi har selv en lille 
plet med ret god jord – her bliver FP 
232, der ellers som udgangspunkt 
bliver rigtig flot her, også lige pludse-
lig grovere og formmæssigt ustabil.

Hugst og opstamning
- Tilvæksten er god. Ved en alder 
på 60 år er douglas 3 m højere end 
rødgran som hos os har bonitet 3,5.

- Vi hugger douglasgran som et 
lystræ. Vi indlægger spor tidligt og 
tynder tidligt første gang efter ud-
vælgelse af hovedtræer. Vi forventer 
at fortsætte den aktive hugst. 

- Vi laver opstamning op til den 
højde vi kan nå uden store anstren-
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Douglasgran  
– second to none

I USA bliver douglasgran meget store 
med alderen. Vi kan ikke nå det 
samme herhjemme, men vi kan jo 
prøve.



 

gelser. Vi satser på at vi kan levere 
en stok på 6 meters længde, og det 
kræver i praksis at grene afskæres 
op til mindst 6,5 m højde. 

- Omkostningerne afhænger af 
hvor mange vi udvælger til opstam-
ning. Selve opstamningen udføres 
i tre tempi – vi regner med at det 
koster knapt 100 kr. pr. træ i alt. Så 
hvis der udpeges 200 træer/ha er 
omkostningen måske 18.000 kr/ha.

- Den nederste stok får en god 
kvalitet, bedre end andet nål – og der 
er mulighed for højere priser. Jeg 
tør godt sige at vi påregner at få mini-
mum 400 kr i merpris, såfremt vi kan 
lave disse 6 m bundstykker i størrel-
sen 1 m3. Det betyder at midtdiamete-
ren er over 45 cm; for nemheds skyld 
siger vi DBH 50 cm til hinanden her.

- Douglasgran har markant bedre 
bøjningsstyrke end rødgran for 

samme årringsbredde, især over 35 
år. Man kan også vælge at hugge 
den stærkere end rødgran og stadig 
have gode styrkeegenskaber. 

Sammenfatning
- Konklusionen er at douglas har en 
god tilvækst og dermed større CO2-
optag end rødgran. Den er sund, 
der er udmærket plantemateriale til 
rådighed, og den er klimatilpasset. 
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Det bedste resultat får vi på Fromsseier ved reolpløjning og udbringning af 
kalk og slam. Afd. 29q, plantet i foråret 2017. 

Den ældste kultur med jordbundsforbedring. Afd. 201b, plantet i foråret 2009.

Reolpløjet areal 17 år efter. Bevoks-
ningen er etableret og i god vækst. 
Afd. 2j, plantet forår 2001.

Et utilfredsstillende resultat for kultur-
anlæg.



 

Den giver en god kvalitet træ og 
mulighed for en merpris, især efter 
opstamning, og omdriften kan for-
længes. 

- På den negative side står at den 
er usikker og måske dyr i kulturfasen. 
Der kan være problemer med vildt, og 
den kan være ustabil i ungdommen. 

- Den har indslæbte sygdomme. 
Nogle vil være bekymrede fordi 
den ikke er hjemmehørende, og 
biodiversiteten i bevoksningerne er 
måske ringere.

- De danske savværker er tøvende 
over for at købe den – men det 
hjælper måske når der kommer 
mere på markedet. 

Figurer

Fotos: Mogens Lunde, forår 2019. Figurer: 
Institut for Geovidenskab og Naturfor-
valtning, Københavns Universitet.
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Bog om douglas i Europa
Der er betydelige arealer med douglasgran i andre lande i Europa. Den dækker i alt 824.000 ha, svarende til 0,4% 
af det samlede skovareal.

Et EU projekt har indsamlet erfaringer med douglasgran fra mange europæiske lande. De er samlet i en rap-
port på 124 sider og med over 40 forfattere fra mange lande. 

Det første kapitel beskriver udbredelse i Europa – historien bag indførsel af træarten, status i dag, og douglas-
grans rolle i Europa i det 21. århundrede.

Det næste kapitel beskriver træartens økologi – naturlig udbredelse og krav til voksestedet, muligheder un-
der klimaændringer, forædling, douglagrans påvirkning af skove og åbent land, sygdomme og skadevoldere i 
Europa og Nordamerika.

Et kapitel omtaler dyrkning af douglasgran, produktion og oplagring af kulstof, samt de tekniske egenskaber ved 
veddet. 

Det sidste kapitel omtaler økonomiske og sociale aspekter ved dyrkning. Der er beskrivelse af konflikter mel-
lem skovbrugere og grupper der arbejder med naturbevarelse og er meget kritiske over for fremmede træarter. 
Til sidst om certificering af douglasved.

Bogen er udgivet af European Forest Institut. ”Douglas-fir – an option for Europe” i serien What science can tell 
us. 124 sider, illustreret. Den kan hentes på nettet og er gratis: www.resilience-blog.com . Søg på [douglas], se ind-
læg fra 17.1.2019.

Hos Skoventreprenør Frede Andersen A/S har 
vi mange års erfaring som skoventreprenør og 
skovservice i hele Danmark. 

Vi løser forskellige opgaver for både private, 
erhverv og det offentlige, som har brug for 
en kompetent fagspecialist.

Vi har kompetencer inden for eksempelvis:

•  Grenknusning
•  Rodfræsning
•  Stubfræsning
•  Nedlægningsfræser
•  Armknuser
•  Bælteknuser

Du er velkommen til at kontakte os for tilbud 
og høre mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Lintrupvej 40, 6660 Lintrup  •  Tlf. Frede 20 86 51 44  •  Niels Peter 20 15 27 51 
info@frede-andersen.dk  •  www.fredeandersen-maskinstation.dk

Til venstre resultater fra nåletræsserien 1965. Samlet 
volumenproduktion af douglasgran sammenlignet med 
rødgran som er 100. På de bedste lokaliteter er rødgran 
bedre end douglas. 

Til højre samlet volumenproduktion for forskellige prove-
nienser. Der er store forskelle mellem provenienser.



 

Stensballegård ved Horsens 
har etableret en begravelses-
plads i skoven. 

Der er mulighed for at 
lægge en flad mindeplade 
i skovbunden ovenpå urne-
gravene, men skovbegravel-
sespladsen fremstår som en 
helt naturlig del af skoven.

Begravelsespladsen er et 
supplement til den traditio-
nelle skovdrift.

Andre skovdistrikter som 
vil lave noget tilsvarende 
kan få hjælp til oprettelse 
og markedsføring.

- Det er her begravelsespladsen 
starter, ved denne store sten som er 
udhugget af en lokal billedhugger. 
Herfra kan man gå ind i bevoksningen 
og vælge det rigtige gravsted for ens 
familiemedlem – eller for en selv.

Forhenværende skovejer Henrik 
Ahlefeldt-Laurvig fremviser det 
nyeste tiltag på Stensballegård lige 
uden for Horsens. Der er tale om 
en bevoksning af 90-årig bøg på en 
sydvendt skråning.

Bevoksningen er på 1,25 ha og er 
tyndet kraftigt for et par år siden, så 
solen finder vej ned til skovbunden. 
Bøgene står på en kraftig lerjord, og 
der er en del opvækst af ask, ær, bøg 
mv. Undervæksten er skåret ned, så 
det er let at komme frem.

- Der er nummereret 123 træer, 
hver med et lille grønt aluminiums-
skilt. Omkring hvert træ er der, 
afhængig af rødder og placering i for-
hold til andre træer, mulighed for at 
nedsætte op til 12 urner i den inder-
ste cirkel i en radius af 2 m fra træet. 
Der kan placeres yderligere urner i 
næste ring ca. 3 m fra stammen,

- Placeringen skal bestemmes 
meget præcist, så vi altid kan finde 
graven og heller ikke forstyrrer 
tidligere nedsatte urner. Vi kan 
ikke bruge GPS inde under trækro-
nerne. Derfor har en landinspektør 
afsat pæle med omkring 30 meters 
afstand, og ud fra pælene kan vi be-
stemme den nøjagtige placering af 
gravstederne.
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Gravsted i skoven

Skovbegravelsespladsen er anlagt i en bøgebevoksning på 90 år. For et par år siden er der tyndet kraftigt, og opvæk-
sten er skåret ned.



 

- Der må ikke plantes noget på 
gravstedet som ikke er en naturlig 
del af skoven, og der må ikke rejses 
gravsten. Vi tilbyder, at man kan 
lægge en lille mindeplade på A-5 
størrelse fladt i skovbunden. Den 
bestilles på hjemmesiden og koster 
ca. 1500 kr. 

- Urnen skal være biologisk ned-
brydelig, så det hele bliver en del af 
skoven efter nogle år. Vi skal følge 
skovloven, og den sætter grænser 
for hvad man må gøre i skoven.

Stor interesse
- Har der været interesse for denne 
måde at blive gravsat?
- Der har været meget stor inte-
resse, og alle lokale har været po-
sitive. Skovbegravelsespladsen har 
nu været i drift i 17 måneder. Der er 
nedsat over 30 urner, og der er fore-
taget en del forhåndsreservationer 
af gravsteder. Det er primært lokale, 
men der er også reservationer fra 
Sjælland. 

- Baggrunden for denne form for 
begravelsesplads er at interessen 
for kistebegravelser har været fal-
dende i mange år. I dag bliver 83% 
af de afdøde kremeret. 

- Mange ønsker ikke at der skal 
være et gravsted som de efterladte 
skal passe. Hvis man ønsker et al-
ternativ til et traditionelt gravsted 
har der hidtil været de ukendtes 
grav på en ordinær begravelses-
plads, eller asken kunne spredes på 
havet. 

- Nu tilbyder vi at man kan ligge 
et smukt sted i en skov, og mange 
er tiltrukket af den stemning der er 
i en gammel løvskov. Det betyder 
samtidig at der er et sted hvor fami-
lien kan gå hen og mindes.

Gravpladsen grænser op til en 
skovvej, og vi går videre hen ad 

vejen. Lidt længere fremme kommer 
vi til en bevoksning af især ær som 
er lidt yngre end bøgene og med en 
tæt opvækst.

- Her har vi besluttet at udvide 
begravelsespladsen med ca. 2 ha. 
Vi tror denne plads bliver ret popu-
lær, for herfra er der frit udsyn ud 
over golfbanen mod Horsens Fjord 
i det fjerne. 

- Både det eksisterende stykke 
skov og udvidelsen er flot skov. Vi er 
desuden tæt på Horsens og der er 
gode adgangs- og parkeringsforhold. 
Inden vi kan tage denne del i brug, 

skal der dog først tyndes i overetagen, 
og undervæksten skal fjernes.

Undervejs i mange år
- Hvordan har du fået ideen med at 
lave en begravelsesplads i skoven?
- Vi har 225 ha skov, men den gi-
ver ikke store indtægter. Vi søger 
hele tiden aktiviteter der kan give 
et supplement til den traditionelle 
skovdrift. 

- Folkekirken har i mange år stort 
set haft monopol på at drive begra-
velsespladser. Men mange har ønsket 
at der var flere muligheder. Første trin 
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Denne sten står ved indgangen til 
skovbegravelsespladsen.

Træerne er nummereret, og ud for 
dette træ er nedsat en urne på en 
plads mærket D.

En del steder er der grupper af træopvækst – her ask – som må skæres ned 
for at give adgang til gravpladserne.

Med mellemrum er sat pæle opmålt 
af en landinspektør, så urnepladserne 
kan stedfæstes med stor nøjagtighed.
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var en lovændring i 2008, som gjorde 
det muligt for andre end folkekirken 
at drive begravelsespladser.

- Jeg mener jeg læste om mulig-
heden i en artikel i Skoven i 2013. 
Jeg kontaktede forskellige kirkelige 
instanser, men vi kom ikke rigtig 
nogen vegne.

- Horsens kommune var mere po-
sitiv, og de har hjulpet os med alle 
de nødvendige tilladelser. Formelt 
er det kommunen som har oprettet 
begravelsespladsen, men de har ud-
liciteret den daglige driftsopgave til 
Stensballegård. Den daglige admini-
stration af bl.a. begravelsesprotokol 
er udliciteret til Skovbegravelse ApS.

- Vi indsendte en ansøgning til 
Kirkeministeriet i 2016 om at oprette 
pladsen. Det tog sin tid at behandle 
sagen, men 15. januar 2018 kunne vi 
åbne skovbegravelsespladsen.

Administration
- Hvordan bærer man sig ad med at 
få en urneplads?
- Vi taler med mange af kunderne i 
telefon, og vi aftaler altid et møde 
for at få styr på alle detaljer. De 
fleste af dem der skal gravsættes 
senere kommer selv ud og vælger et 
gravsted.

- Vi laver personlige fremvisnin-
ger til alle dem som ønsker det. 
Desuden laver vi ”åben skov” frem-
visninger 6-8 gange om året, hvor 

interesserede kan komme og høre 
om mulighederne. Den seneste var 
her i juni hvor vi havde ventet 20 
deltagere, men der kom over 50. 

- Hvis man ønsker et gravsted i 
skoven kan man enten reservere en 
urneplads eller erhverve urneplad-
sen i dag. Hvis man bare reserverer 
urnepladsen betales et gebyr på 
1.000 kr. Reservationen gælder 10 

år, og gravstedet kan herefter an-
vendes i 10 år med mulighed for 
forlængelse. 

- Når urnepladsen tages i brug 
betales det resterende beløb som er 
4.900 kr. 1/3 af kunderne vælger at 
betale hele beløbet på 5.900 kr med 
det samme, så de efterladte ikke skal 
tænke på det. Gebyret dækker alt 
inkl. administration og gravning. Der 
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Fra den nye bevoksning er der direkte udsigt til Horsens Fjord.

En lidt yngre nabobevoksning med ær og bøg vil snart blive inddraget i begra-
velsespladsen.

Man kan nedlægge en mindeplade 
på 15 x 21 cm på det sted hvor urnen 
er sat ned. Pladen kan være en sten 
(som her) – eller af træ.
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er iøvrigt ingen forskel på, om man 
er medlem af folkekirken eller ej.

- Der er også mulighed for at 
vælge et gravsted hvor man ligger 
ved siden af sin ægtefælle eller 
partner, ligesom man kan købe et 
familietræ hvor flere fra samme 
familie kan ligge. 

- Skal I også stå for nedsættelsen af 
urnen? 
- Rent praktisk er det bedemanden 
som står for de fleste opgaver om-
kring begravelsen. Vi får tilsendt en 
brændingsattest, så vi kan kontrol-
lere at det er den rigtige urne der 
nedsættes. 

- Vi forbereder graven, og de ef-
terladte kommer så senere og sætter 
urnen ned, og de kan dække graven 
til. Vi kan også nedsætte urnen, 
men hidtil har alle valgt selv at stå 
for det.

- Herefter sendes et gravsteds-
brev til indehaveren af gravstedet. 
Der føres desuden en elektronisk 
begravelsesprotokol over gravste-
derne og nedsatte urner. Denne del 
af administrationen varetages af 
Skovbegravelse ApS.

Krav til pladsen
- Kan du give nogle gode råd hvis andre 
har lyst til at lave en begravelsesplads?
- Det skal være et smukt sted hvor 
de efterladte gerne vil komme. Pladsen 

skal være let at finde og være let-
tilgængelig. 

- Adgangsreglerne er i princip-
pet de samme som for alle private 
skove, dvs. at man for eksempel 
ikke må køre i bil i skoven uden til-
ladelse. Men i praksis skal der netop 
være mulighed for at køre derud når 
man skal vælge gravstedet eller når 
man skal nedsætte urnen. Mange 
af de besøgende vil være i en høj 
alder, og de vil ofte være dårligt 
gående.

- Vi ser derfor også at mange væl-
ger et træ så tæt på skovvejen som 
muligt. Hvis man har behov for at 
køre i bil beder vi om, at man sen-
der en mail til godskontoret inden.

- Hvis man vil etablere en begra-
velsesplads er det vigtigste måske 
at man skal have lysten til at drive 
denne lidt specielle aktivitet. Man 
skal være parat til at tale med folk 
om begravelsen.

skovbegravelse.nu
Kunderne vil have mange over- 
vejelser omkring begravelsen og 
især om valg af gravsted. Derfor 
har Skovbegravelse ApS og Stens-
ballegaard lavet en ret omfattende 
hjemmeside om skovbegravelse, 
regler, adgangsforhold og fremgangs-
måde, www.skovbegravelse.nu. 

Man kan her se et luftfoto af be-
gravelsespladsen og selv vælge et 
sted for sin urne. Skovbegravelse 
ApS og hjemmesiden er oprettet af 
Jannik Ahlefeldt-Laurvig der snart 
overtager driften af Stensballegård.

Andre skovdistrikter der i samar-
bejde med Skovbegravelse ApS vil 
åbne skovbegravelsespladser vil få 
deres eget afsnit på hjemmesiden. 
Lige nu er der planlagt pladser på 
Clausholm ved Randers, Havnø ved 
Hadsund, Vejstrupgaard ved Svend-
borg, Ledreborg ved Lejre, Saltø ved 
Næstved, Lerbækgaard ved Hørs-
holm, Selsø ved Frederikssund og 
Petersgård ved Vordingborg. 

Der er yderligere samtaler med 
flere andre ejendomme på bl.a. på 
Lolland, Falster, Bornholm, Fyn og 
i Jylland, hvor der stadig er plads 
til flere.

- Vi tror det vil være passende 
med op mod 20 skovbegravelses-
pladser i Danmark, jævnt fordelt 
over landet. 

- Skovbegravelse ApS tilbyder 
hjælp til oprettelse og administra-
tion af begravelsespladserne, le-
verer et afsnit på skovbegravelse.
nu samt kundeservice og markeds-

føring. Vi tror, der vil blive større 
efterspørgsel, når det bliver almin-
deligt kendt at skovbegravelser er 
en reel mulighed og det er let at få 
informationer om muligheden.

- Findes der skovbegravelser i andre 
lande?
- Ja skovbegravelser har eksisteret i 
Tyskland i ca. 20 år. Inden vi opret-
tede vores plads fik vi bl.a. inspira-
tion og indsigt i det tyske marked 
for skovbegravelser ved besøg på 
skovgravpladser omkring Hannover 
og Kiel. Deres erfaring er, at oplan-
det for en begravelsesplads er i en 
radius på 25-30 km. 

- Driftslederne af skovbegravelses-
pladserne i Tyskland, bekræfter at 
det er en interessant tilføjelse til 
den traditionelle skovdrift. Dette 
bekræftes yderligere af tyske be-
demænd, som ser en rimelig andel 
af deres begravelsessager afsluttet 
med en skovbegravelse.

sf

Læs mere

www.skovbegravelse.nu,  
www.deister-ruheforst.de, 
www.stensballegaard.dk 
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Hvis et af de nummererede træer fæl-
des plantes et nyt.

Henrik og Jannik Ahlefeldt-Laurvig 
har arbejdet med ideen om begravel-
sespladsen siden 2013, og pladsen 
blev indviet i januar 2018.



 

På Stensballegård er det 
traditionelle skov- og land-
brug trådt i baggrunden til 
fordel for nye aktiviteter. 

Ud over skovbegravelses-
plads er der i dag lager-
hotel, golfbane med re-
staurant, udlejningsboliger, 
juletræsmarked og meget 
mere.

Den nyeste aktivitet på Stensballe-
gård er skovbegravelse, men hjem-
mesiden viser at der foregår mange 
forskellige aktiviteter. 

- Jeg overtog driften i 1978, siger 
forhenværende skovejer Henrik Ah-
lefeldt-Laurvig. Dengang var Stens-
ballegård et traditionelt gods med 
landbrug og skovbrug. 

- I 1979 oplevede vi en voldsom 
brand, der stort set ødelagde samt-
lige avlsbygninger. Vi byggede ny 
stald til 150 årssøer og et større 
tørrerianlæg. Desuden fik vi en af-
tale med DLG om tørring og lagring 
af primært raps, der løb helt frem 
til 2007.

- Som årene gik kunne vi se at 
svinestaldene måtte udvides, hvis 
det skulle være rentabelt. Men da 
vi ligger lige op til et stort boligom-
råde, og da vi forventede stigende 
problemer med støj og lugt fra 
stald, korntørreri og kornlager, var 
det næppe vejen frem. 

- Landbrugsarealet på omkring 
150 ha gav heller ikke basis for 
stordrift. Det endte med at vi i 
2006 lukkede svineproduktionen og 
nedlagde landbrugsdriften, og vi har 
efterhånden taget andre aktiviteter op.

- Siden 2007 har vi gennemført et 
glidende generationsskifte, så vores 
søn Jannik fra i år er eneejer. I løbet 
af et års tid kommer han hjem og 
overtager driften. Jeg vil nok være 
med i en årrække som ulønnet pen-
sionist, men ansvaret er hans, og 
det glæder jeg mig til.

Nye aktiviteter
I det følgende gennemgås kort de 
mange forskellige aktiviteter på 
godset.

Boxdepotet
Fra 2011 og frem er der indrettet 
lagerhotel i de gamle svinestalde 
og kornhaller samt i yderligere byg-
ninger. Næsten alt er udlejet i dag, 
og lagerhotellet er efterhånden den 
største aktivitet på godset. Der for-
ventes yderligere udvidelse, enten 
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Gods med mange 
aktiviteter

Luftfoto af Stensballegård med hovedbygningen midt i billedet. Til højre ses de gamle staldbygninger som i dag er ind-
rettet til lagerhotel, og skråt opad til højre ligger golfklubhus og golfbane. Begravelsespladsen er indrettet i skoven der 
ligger skråt opad til venstre for hovedbygningen.



 

på Stensballegaard eller i nærheden.
Der er i alt godt 600 depotrum i 

størrelser mellem 5 og 30 m3, og alle 
rum er opvarmet med gulvvarme.

I samarbejde med 3 andre – snart 
4 – lagerhoteller i Østjylland og på 
Vestfyn er der etableret en hjem-
meside med integreret booking- og 
backendsystem samt betalingssy-
stem. Der er tilknyttet hjemmeside 
og SEO bureauer, som arbejder 
aktivt med online synlighed og mar-
kedsføring. Se www.boxdepotet.dk. 

De deltagende lagerhoteller er 
uafhængige af hinanden men har 
stor fordel af at udvikle forretnin-
gen i fællesskab. Deltagerne deler 
udgifter til hjemmeside og fælles 
markedsføring i forhold til antallet 
af udlejede m3.

Lejeboliger
De tidligere medarbejderboliger 
lejes ud, og med placeringen tæt på 
Horsens er det relativt let at leje ud. 
Der udlejes i alt 8 lejemål.

Golfklub
Det meste af det tidligere landbrugs-
areal er udlagt til golfbane med 
udsigt til Horsens Fjord. Anlægget 
begyndte i 2007, og de første 9 hul-
ler blev indviet i 2008. 

Den er siden udvidet til 27 huller, 
opdelt i 3 ligeværdige 9 huls-sløjfer, 
som skiftende sammensættes til hhv. 
18 huls og 9 huls baner, og dermed 
er der mulighed for to typer med-
lemsskab. I 2018 blev par 3 banen 
desuden udvidet fra 6 til 9 huller. 
Anlægget af banen kostede ca. 40 
mio. kr. og klubhuset ca. 20 mio. kr.

Danske golfklubber har generelt 
let faldende antal medlemmer. Der 

er dog fremgang på Stensballegård 
bl.a. i kraft af et succesfuldt arbejde 
med hvervning af nye medlemmer 
og en god placering ud til fjorden 
tæt på Horsens som er i stærk 
vækst. Men Henrik Ahlefeldt-Laurvig 
tilføjer at det er ”hård business”.

Banen er etableret af fire med-
lemmer af familien, Henrik Ahle-
feldt-Laurvig og hans hustru samt 
deres to sønner. I dag giver driften 
overskud.

Klubhus med restaurant
I tilknytning til golfbanen blev 
der i 2009 lavet et klubhus med 
en restaurant der har plads til ca. 
120 gæster samt bar, lounge og en 
terrasse med udsigt over banen. 
Restauranten er forpagtet ud og 
er åben for golfspillere, gæster og 
større selskaber, ligesom der leve-
res mad ud af huset. 

Fjernvarme
Der er etableret et eget fjernvarme-
anlæg, hvor der fyres med frøaf-
rensning. Det forsyner hovedbyg-
ningen, lejeboligerne, golfklubben, 
lagerhotellet mv. og erstatter 100-
125.000 liter olie.

Træ og brænde
Der sælges toppe af løvtræ til selv-
skovning og 3 meter træ. Selvskov-
ningen er dog som de fleste andre 
steder aftagende, og det meste ener-
gitræ sælges som flis.

Juletræer
Der blev startet produktion af jule-
træer i 1979, og arealet har været 
oppe på 14 ha. I 2000 startede man 
lokalt juletræssalg som er populært 

med beliggenheden 4 km fra Hor-
sens bymidte. 

Hver jul sælges omkring 800 
træer til en pris på 1 kr pr. cm + 50 
kr, og der er mulighed for fæld-selv 
træer. På markedspladsen er der 
3-4 boder med salg af bl.a. julepynt, 
legetøj, honning, vin, æblemost, 
trægenstande mv. Der er åbent alle 
dage i december.

Produktionen af juletræer til eks-
port er ved at lukke ned på grund 
af faldende salgspriser. Fremover 
vil man kun have omkring 3 ha til 
lokalsalg.

Jagt
Al jagt er udlejet på én kontrakt. 
Der er jagt på de ca. 225 ha skov-
areal, hvor der skydes især fasaner, 
ænder og råvildt. Der er ikke kron-
vildt.

Hundeskov
I 2013 blev der indhegnet 4 ha skov 
nede ved fjorden og op til bolig-
områder i samarbejde med Horsens 
Kommune. Det undersøges i øjeblik-
ket om der kan etableres en be-
gravelsesplads for hunde og andre 
kæledyr.

sf

Læs mere

www.stensballegaard.dk,  
www.boxdepotet.dk,  
www.stensballegaardgolf.dk, 
www.skovbegravelse.nu,  
www.juletræ-horsens.dk
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Der udlejes 8 boliger, her Skovhuset og Havehuset.



 

Aminosyren arginin opta-
ges meget let af skovtræer, 
bedre end andre kvælstof-
forbindelser. 

En smule arginin i plante- 
hullet forøger tilvæksten 
markant. Planten etableres 
hurtigere og sikrere, og 
behovet for kulturpleje 
mindskes.

Opdagelsen er gjort af 
svensk forsker som har fået 
flere priser.

Kvælstof er det vigtigste plantenæring-
stof. Men når små planter kommer 
fra den beskyttede planteskole ud i 
skoven har de svært ved at få nok 
kvælstof i konkurrence med ukrudt.

Dette problem kan klares med et 
granulat kaldet arGrow fra et firma 
ved navn Arevo. Granulatet inde-
holder arginin, en aminosyre som 
optages nemt af planterne. Arginin 

bindes hurtigt i jorden og udvaskes 
ikke. Det er en meget målrettet til-
førsel af kvælstof, og samlet udbrin-
ges kun 80 gram per hektar.

Det udbringes ved hjælp af et mo-
dificeret planterør som er forsynet 
med en beholder der rækker til 450 
planter. Der er monteret en doserer 
der er forbundet med pedalen for 
foden af planterøret. Se foto 1.

Udbringningen sker ved at man 
sætter planterøret ned i jorden. Man 
træder på pedalen som åbner plan-
tehullet og samtidig frigiver dosere-
ren omkring 40 små kugler granulat 
der falder ned i bunden af hullet. 
Planten dumpes ned i planterøret 
som trækkes op, og jorden trædes 
sammen. Foto 2-5 viser systemet i 
brug på en græsmark bag messe-
arealet på Skogselmia. 

Plantningen kan udføres lidt 
hurtigere ved at sætte planterøret 

i jorden, putte planten i røret, træde 
på pedalen, løfte røret og træde 
jorden sammen. Det duer imidlertid 
ikke sammen med arGrow, for så 
lander granulatet oven på jorden 
hvor det ikke kan udnyttes. 

Fordele
arGrow giver ifølge Arevo en række 
fordele:

- Øget overlevelse og tilvækst. Der 
dannes flere rødder og mykorrhiza 
så planten lettere optager vand og 
næring. Den bliver bedre i stand til 
at klare tørke og anden stress.

- Længere og flere sekundærrøder 
(siderødder) som giver øget foto-
syntese og tilvækst. 

- Større stammebasisdiameter som 
gør at planterne bedre klarer angreb 
fra skadedyr såsom snudebille. 

- Større knop som giver mulighed 
for bedre tilvækst næste år.
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Kvælstof i plantehullet
hjælper planten på vej

Figur 1. Planterør med en beholder 
med arginin granulat som frigives 
når man træder på pedalen.

Figur 2. Planterøret sættes i jorden.

SkogsElmia
Den store svenske skovmesse 
SkogsElmia blev afholdt i skovene 
syd for Jönköping i dagene 6.-8. 
juni. Der var 20.400 besøgende i 
løbet af de tre dage, det meste af 
tiden i rigtig varmt vejr.

I dette nummer omtales en 
nyhed inden for kulturetablering 
samt nyheder inden for hånd-
værktøj. I næste nummer omtales 
flere andre nyheder.

Der var i år lavet en priskon-
kurrence, SkogsElmia Innovation 
Award, hvor 11 af de mest  inte-
ressante nyheder var nomineret. 
Nyhederne fik tildelt  guld eller 
sølv, og ved omtalen af nyhe-
derne citeres priskomiteens be-
grundelser for prisen.

Redaktionen



 
- Fleksibelt plantetidspunkt – kan 

med fordel plantes direkte i mineral-
jord i furen efter harven.

Foto 6 er fra et forsøg i Midt-
sverige med fyrreplanter fra 30 cm3 
potter plantet i maj 2018 (altså i den 
tørre sommer !) og taget op i oktober 
2018. arGrow planter til venstre har 
en veludviklet top, og en stor rod-
mængde med mange sekundærrødder. 

Planterne uden arGrow til højre er 
spinkle, og nogle er tørkeprægede. 
De fleste har udviklet så få rød-
der at man tydeligt kan se den lille 
potte.

Der er målt væksten af etårige 
fyrreplanter i løbet af en sæson i 
Norrland, 450 km nord for Stock-
holm. Tørvægten af skud er 3,48 g 
med arGrow mod 1,90 g uden. Tør-
vægten af nye rødder er tilsvarende 
0,22 g mod 0,08 g.

I et andet forsøg er der målt dia-
meter af stammebasis på toårige 
fyrreplanter efter to sæsoner. Med 
arGrow er diameteren 8,42 mm mod 
6,70 g uden. Planter med over 8 mm 
regnes som sikre med hensyn til 
angreb af snudebille.

Begge forsøg viser altså en større 
tilvækst, svarende til omkring 1 års 
vækst ved at tilføre arginin i plante-
hullet. Men der er flere fordele.

Hvis planten bliver større end 
normalt i første vækstsæson, så kla-
rer den bedre ukrudt og skadedyr, 

den kan modstå tørke, og den kan 
optage flere næringsstoffer. Behovet 
for efterbedring er mindre, og den 
når hurtigere op i en størrelse hvor 
der ikke er behov for kulturpleje.

De omtalte forsøg er foretaget 
i den sydlige del af Norrland hvor 
skovene er domineret af skovfyr og 
rødgran. Det vil være interessant at af-
prøve systemet under danske forhold.

Pris på Skogselmia
Opfindelsen blev modtaget positivt 
på Skogselmia og blev belønnet 
med en guldmedalje i Skogselmia 
Innovation Award. 

Priskomiteen udtalte bl.a. at 
”arGrow granulat er en patenteret 
naturlig plantenæring som optages 
effektivt af planten og kan øge 
tilvækst af rødder og mykorrhiza 
kraftigt. 

For at tilføre arGrow er udviklet 
Doseraren, et tilbehør til Pottiputki 
planterør. Dosereren leverer den 
rette mængde gødning til planterne 
og drives af stangens bevægelse når 
kæberne på planteværktøjet åbnes. 
Hurtigere og sikrere planteetable-
ring er af meget stor betydning for 
skovbruget”.

Pris fra Wallenberg
Anvendelsen af arginin er baseret 
på en omfattende forskning ved Sve-
riges Jordbrugsuniversitet i Umeå af 

professor Torgny Näsholm. Han har 
påvist at træerne anvender amino-
syrer som kilde til kvælstof, og at 
organisk kvælstof er den vigtigste 
kilde til kvælstof i boreale skove.

Resultaterne betød at han i 2018 
fik Marcus Wallenberg prisen på 2 
mio. SEK for “banebrydende forsk-
ning inden for betydningen af orga-
nisk kvælstof for træers ernæring”. 
Prisen blev overrakt af kong Carl 
XVI Gustaf den 24. september.

Skovtræernes evne til at produ-
cere ved afhænger af tilgængelig-
heden af kvælstof i jorden. Nogle 
træarter har udviklet symbiose 
med bakterier som kan omdanne 
kvælstof fra luften til aminosyrer. 

Det er mere end hundrede år 
siden det blev påvist at nogle plan-
ter kan optage aminosyrer direkte. 
Processen blev ikke anset for vigtig 
før isotopmetoder var forbedret og 
kunne forenkle kemiske analyser af 
forskellige grundstoffer.  

Torgny Näsholm har siden 1998 
lavet flere undersøgelser af skovtræers 
næringsforsyning – især skovfyr og 
rødgran. Han fandt at kvælstof fra 
aminosyrer blev optaget af frøplanter. 
Han påviste også at den vigtigste 
kvælstofkilde for fyr og gran i bore-
ale skove er aminosyrer snarere end 
ammonium-ioner og nitrat.

Torgny Näsholm fortsatte og udvik-
lede gødning baseret på aminosyrer. 
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Figur 3. Der trædes på fodpedalen 
for at åbne plantehullet, og samtidig 
falder granulatet ned i bunden af 
plantehullet.

Figur 4. Planten puttes i planterøret. Figur 5. Jorden trædes til omkring 
planten.



 KULTURETABLERING

Forsøg viste at når frøplanter i plan-
teskoler fik tilført organisk kvælstof 
var der bedre vækst af skud og rød-
der samtidig med at udvaskning af 
kvælstof blev reduceret betydeligt 
sammenlignet med konventionelle 
uorganiske gødninger. 

Det første patent på denne me-
tode blev udstedt i 2000, og der blev 
introduceret en gødning baseret på 
arginin, arGrow. Forskellige amino-
syrer blev undersøgt, men det viste 
sig at arginin binder sig stærkt til 
jordens partikler og er den organiske 
forbindelse som optages hurtigst 
af planterne.

Gødningen bruges især i skov-
planteskoler i Sverige, og der er 
udført forsøg i Finland, USA, Ca-
nada, Uruguay, Kina, New Zealand 
og Australien. Den testes også på 
andre kommercielle afgrøder og 
haveplanter.

Der er siden udviklet en paten-
teret langtidsvirkende gødning 
baseret på arginin, og den afprøves 
for tiden i store markforsøg i Finland 
og Sverige.

Priskomiteen siger at ”Torgny 
Näsholm har gjort innovative opda-
gelser med betydelig praktisk be-
tydning for en bæredygtig skovdrift. 
Han er lykkedes med at overføre 
sine videnskabelige opdagelser til 
praktisk anvendelse. Hans forskning 
har ført til et paradigmeskift i for-
ståelsen af økosystemer i skovtræer. 
Desuden har han udviklet effektive 
og miljøvenlige gødninger.”

Torgny Näsholm
Torgny Näsholm er født i 1959. 
Han blev professor i plantefysio-
logi ved skovfakultetet på Sveriges 
Jordbrugsuniversitet i 2000, og i 
2007 professor i træers økofysiologi 
samme sted.

Fra 2007 til 2010 arbejdede han i 
SweTree Technologies AB, hvor han 
stadig er videnskabelig rådgiver og 
medlem af bestyrelsen. Han er des-
uden direktør for Arevo AB. Begge 
virksomheder arbejder med plante- 
og skovbioteknologi og ligger i Umeå.

Siden 2007 har Torgny Näsholm 
publiceret 64 videnskabelige artik-
ler. Han er den førende ophavsmand 
bag 10 patenter omkring anvendelse 
af aminosyrer i planter.

Marcus Wallenberg prisen har til 
formål at stimulere banebrydende 
videnskabelige bedrifter som bidra-
ger betydeligt til at udbrede viden 
og til teknologisk udvikling inden 
for områder af betydning for skov-
brug og skovindustrier. 

Prisen for 2019 blev i øvrigt til-
delt professor Gerhard Schickhofer 
fra Østrig for mange års arbejde 
med udvikling af CLT tømmer, se 
Skoven 4/19.

sf

Kilder

Brochure og fotos om arGrow, www.arevo.se 
Pressemeddelelse fra www.mwp.org om 

Marcus Wallenberg prisen.

296 SKOVEN 8 2019

Figur 7. Professor Torgny Näsholm som har stået bag udvikling af gødningen 
med arginin.

Figur 6. Fyrreplanter fra 30 cm3 potte udplantet maj 2018 og optaget i oktober 2018 i Hälsingland, 300 km nord for 
Stockholm. Til venstre med arginin i plantehullet, til højre uden.



 
Optag på uddannelser
Den 26. juli blev det afsløret hvem 
der er optaget på videregående ud-
dannelser. 

Sling
Der blev optaget 63, og der er 2 på 
stand-by. Sidste år var tallene 60, 
hhv. 0. 

Adgangskvotienten på kvote 1 er 
6,6. Sidste år var der ikke adgangs-
kvotient.

Der var 99 ansøgere, hvoraf 68 
havde den som 1. prioritet. Sidste år 
var tallene 104, hhv. 63.

Skov- og landskabsingeniør under-
vises på Skovskolen i Nødebo og 
varer 4 år.

Naturrressourcer: 
På studiet til naturressourcer er 
der optaget 82, og der er ingen på 
standby. Alle er optaget, og der er 
ledige pladser. Sidste år var tallene 
73, hhv. 0.

Der var 182 ansøgere, hvoraf 87 
havde uddannelsen som 1. prioritet. 
Sidste år var tallene 184, hhv. 77.

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

Hopi
På studiet til have- og parkingeniør 
er der optaget 28 studerende, og 
der er ingen på stand-by. Sidste år 
var tallene 39, hhv. 0.

Der var 61 ansøgere, hvoraf 25 
havde hopi som 1. prioritet. Alle er 
optaget, og der er ledige pladser. 
Sidste år var tallene 78, hhv. 38.

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

Natur- og kulturformidling
På studiet i natur- og kulturfor-
midling er der optaget 35, og der er 
8 på stand-by. Det er samme antal 
som sidste år.

Der var 120 ansøgere, hvoraf 67 
havde uddannelsen som 1. prioritet. 
Adgangskvotienten blev 8,4 på kvote 
1 og 7,8 på standby. Sidste år var 
tallene 105, hhv. 61, og adgangs-
kvotienterne var 8,0 hhv. 5,9.

297SKOVEN 8  2019

UDDANNELSER / KORT NYT

År Optag Standby Ansøgere 
i alt

Heraf 1. 
prioritet

Adgangskvotient 
kvote 1

2015 63 9 138 99 8,8
2016 63 10 125 86 8,8
2017 60 15 116 84 8,0
2018 60 0 104 63 Alle optaget

2019 63 2 99 68 6,6

År Optag Standby Ansøgere 
i alt

Heraf 1. 
prioritet

Adgangskvotient 
kvote 1

2015 85 0 172 82 Alle optaget
2016 89 0 205 84 Alle optaget
2017 90 0 216 88 Alle optaget
2018 73 0 184 77 Alle optaget
2019 82 0 182 87 Alle optaget

Optag på studiet til professionsbachelor som skov- og landskabsingeniør på 
Skovskolen.

Optag på studiet til bachelor i naturressourcer på universitetet på Frederiksberg.
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Globalt varmeste juni
1. halvår næstvarmeste
I Danmark blev juni 2019 den 10. 
varmeste der er målt. Men på glo-
balt plan er det den varmeste juni 
der er målt siden man begyndte at 
måle temperaturer for 139 år siden. 
Det er baseret på data fra NASA.

1. halvår 2019 (januar-juni) er 
desuden det næstvarmeste halvår 
der er målt i 139 år. Og 1. halvår i 

de seneste fem år har været de fem 
varmeste der er målt. 

18 ud af de 19 varmeste år der 
er målt har fundet sted siden 2001. 
Og de seneste fem år er også de 
fem varmeste der er målt i 139 år. 
Nogle gange kan et ekstra varmt år 
forklares med naturlige vejrfænome-
ner såsom El Niño, men det er ikke 
tilfældet i år.

Kilde: www.videnskab.dk 29.7.19

Natur- og kulturformidling varer 
3 år og udbydes af Professionshøj-

skolen Metropol med studiested på 
Skovskolen.

Kilde: www.kot.dk



 

Skogselmia messen viste 
motorsave med stærkere 
batterier, mobilsav til meget 
store stammer, nyt gennem-
tænkt værktøjsbælte og ny 
benzindunk med mindre 
fordampning.

Kraftigere Stihl batteri
Stihl lancerede en ny generation af 
36 volt batterier til professionelt 
brug. AP 100 og AP 200 får øget 
driftstiden med 25%, og det samme 
gælder AP 300 S sammenlignet med 
forgængeren AP 300. 

Driftstiden varierer efter maskine 
og opgave. AP 300S kan køre 56 
minutter med motorsaven MSA 200 
C-B. Opladning fra nul til 100% tager 
45 minutter.

Produktionen af batterier til 
småmaskiner domineres af Kina og 
andre lande i Asien. Derfor har Stihl 
opført en batterifabrik i nærheden 
af motorsavsfabrikken i Tyskland for 
at sikre fortsatte leverancer.

Batteri på 82 V
Men batterierne kan blive endnu 
kraftigere. Cramer har lavet et batteri 
på hele 82 volt. 

De viste en sav på 2,5 kW, som 
ifølge producenten svarer til en 
benzinsav med 45-50 cc. Kæde-
hastigheden når op på 24 m/s. 

Fordelen ved højere spænding er 
at man får mere effekt med mindre 
strøm i forhold til save med lavere 
spænding. Batteriet skal ikke arbejde 
på højeste niveau, og effektiviteten 
og batteriets levetid forlænges. Bat-
teriet udvikler mindre varme under 
brug, og risikoen for stop på grund 
af overophedning er mindre.

På standen blev det oplyst at ved 
kontinuert arbejde med kapning af 
stokke på 20 cm kan batteriet holde 
15 minutter. Cramer er udviklet og 
designet i Jönköping, men produce-
res i Kina.

Sav til store stammer
Hvis man har fældet et meget stort 
træ kræver det særligt udstyr at 
få det væk, og måske kan man slet 
ikke få en maskine hen til stammen. 
I stedet kan man skære det op i 
planker på stedet, og det gøres ved 
at montere et lille mobilsavværk på 
den liggende stamme.

Logosol viste en løsning med en 
motorsav sammen med et særligt 
stativ, Big Mill 56”. Udstyret blev 
demonstreret på en stamme med en 

diameter omkring 115 cm, og den 
lavede et fint resultat.

En startpakke indeholder bl.a. en 
Stihl MS880 sav, et sværd på 56” og 
to kæder på 56”. Den koster 39.510 
SEK, ca. 28.000 kr. Man kan også få 
udstyr til en sav på 66”.

”Nye” motorsave mv
Der var flere ”nye” motorsave på 
messen. Nye i anførselstegn fordi de 
er kommet på markedet i løbet af 
foråret.

Stihl MS 500i fik en sølvmedalje i 
Skogselmia Innovation Award med 
begrundelsen at ”det er verdens 
første (og eneste) motorsav med 
elektronisk brændstofindsprøjtning. 
Det muliggør forbedret vægt-effekt 
forhold for motorsave og lettere start.”

Kæden accelerer meget hurtigt, 
fra 0 til 100 km/h på 0,25 sekunder 
og lige fra koldstart. Doseringen af 
brændstof beregnes hele tiden ud 
fra bl.a. tryk og temperatur. Saven 
er omtalt i Skoven 6-7/19 og 2/19. 

Husqvarna viste to nye save, 550 
XP Mark II og 545 Mark II. De har 
forbedret acceleration og drejnings-
moment, bedre komfort og bedre 
manøvreevne. Motoren er 50 cc, og 
saven er egnet til fældning og af-
kvistning. Læs mere i Skoven 2/19.
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Meget nyt i håndværktøj

Logosol stativ til opskæring af meget store stammer. Stihl benzindunk med minimal for-
dampning.



 
Værktøjsbælte
Husqvarna kom for nogle måneder 
siden med et nyt værktøjsbælte som 
fordeler vægten bedre. Bæltespændet 
er i nyt design der kan justeres trin-
løst efter hvor meget tøj man har på, 
og man kan åbne låsen med én hånd. 

Bæltet rummer blandt andet 
fældekiler, en lettilgængelig første-
hjælpspakke, holder til kombiværk-
tøj og fileværktøj. Bæltet findes i to 
varianter, en for afkvistning og en 
for afdrift med plads til flere kiler.

Bæltet er afprøvet af det svenske 
tidsskrift Skogen som siger at det er 
meget gennemtænkt og veludrustet. 
Vægten fordeles godt, og det er 
ergonomisk og robust. Det eneste 
minus er at fældekilerne kan glide 
ud af lommen, og derfor er der be-
hov for en låsemekanisme.

Værktøjsbæltet hedder flexi, og 
med fuldt udstyr er der en vejle-
dende pris på 1.599 kr inkl. moms i 
Danmark.

Husqvarna har også lavet høre-
værn med bluetooth så man kan 
anvende mobiltelefon og kan høre 
musik, mens man arbejder. Knappen 
til at tænde mikrofon kan betjenes 
med arbejdshandsker på. Høreværnet, 
X-COM R, er tilpasset Husqvarnas 
hjelme.

Kædesliber
En effektiv skovningsmaskine kræver 
en skarp og velslebet kæde. Mar-
kusson har lavet en ny automatisk 
kædeslibemaskine som blev belønnet 
med sølv i Skogselmia Innovation 
Award. 

Juryen skriver ”Sensomatic er 
den eneste automatiske kædeslibe-
maskine på markedet som sliber 
skæretand, bunden og rytteren 
med sensorstyret fremmader.” Op-
findelsen betegnes som en ”betyde-
lig forbedring”.

Tæt benzindunk
Stihl har sammen med Titab Pac ud-
viklet en ny 5 liters brændstofdunk 
som medfører mindre fordampning 
af brændstof. Samtidig undgår man 
at beholderen svulmer op og æn-
drer form under opbevaring, hvilket 
er ret almindeligt især i varmt vejr. 
Det betyder samtidig at dunken er 
lettere at pakke og opbevare. 

Dunken består af en ny plast i 
alkylat og en teknologi med flere lag 
som skaber en barriere der begrænser 
fordampning. 

Langtidsafprøvninger viser at 
en traditionel dunk afgiver 8 ml 

brændstof om ugen. En fyldt dunk 
står i gennemsnit 6 måneder på 
lagerhylden inden salg, og i den 
tid forsvinder 2 dl eller 4% lige ud i 
atmosfæren. 

Alene på det nordiske marked 
slipper hvert år 3 millioner liter 
brændstof ud gennem 5 liters dunke. 
Det er til skade for miljøet og et tab 
for forbrugeren.

Træfældningshjælp
Stalpen er en fældningsassistent 
som kan støtte mindre træer under 

fældning eller styre træet i en be-
stemt retning. 

Det er en mekanisk donkraft som 
sættes op mod en stamme, og med 
et håndsving kan stangen udøve et 
tryk på stammen. Udvekslingen er 
17 gange arbejdskraften, og maksimal 
løftekraft er 2.600 kg. Arbejdslæng-
den er 185-245 cm. Stalpen koster 
8.195 SEK hos svenske Skogma. 

sf
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Cramer motorsave uden og med bat-
teri på 82 V.

Husqvarna værktøjsbælte flexi.

Markusson slibemaskine.



 

Af Jens Peter Skovsgaard (SLU)  
& Hans Chr. Graversgaard (SNØ)

Artiklen giver en kort intro-
duktion til vild pære. 

Hvordan kender man ar-
ten? Hvor passer den ind i 
skoven? Hvordan tilgodeses 
den bedst i skovdyrknin-
gen?

Vild pære forskønner sko-
ven. Veddet er stærkt efter-
spurgt.

Kendetegn
Vild pære er ikke bare et forvildet 
pæretræ. Vild pære (Pyrus pyraster) 
formodes at være stamformen eller en 
af stamformerne til almindelig pære 
(P. communis), som er den art, der 
dyrkes til produktion af frugt (boks 1).

Vild pære har en karakteristisk, 
slank krone (figur 1). Stammen er 
ofte ret, grenene er ofte opadbøjede. 
Rodsystemet består af en dybtgående 
pælerod med grove siderødder, som 
først langt fra stammen forgrener 
sig i et net af finrødder.

Vild pære har i modsætning til 
almindelig pære ingen hår på blad-

stilken, bladene er runde eller æg-
formede med lang stilk, og mange 
træer har kraftige grentorne. Et af 
de bedste kendetegn er frugten: den 
ligner nemlig ikke en pære.

Frugten på en vild pære er lille 
og næsten kuglerund (figur 2). 
Frugtstilken er tynd og af samme 
længde, som frugten er høj.

Den modne frugt er gullig og 
aldrig rød. Frugten smager surt og 
stærkt sammensnerpende, men bliver 
ligesom frugten af storfrugtet røn 
spiselig, når den er blevet mørk og ser 
ud til at være mere end overmoden.

Vild pære ligner på mange må-
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Skovdyrkning med 
små træarter:

Vild pære

Figur 1. Vild eller forvildet pære (blomstrende træ forrest til højre) i vestkanten af en gammel græsningsskov, en 
karakteristisk lokalitetstype for træarten. Johannishus i Blekinge, Sverige, 2012.



 
der almindelig pære, og der findes 
mange hybrider. Det er derfor van-
skeligt at skelne skarpt mellem vild 
pære, forvildet almindelig pære og 
en eventuel hybrid. Måske findes 
urformen ikke længere, men nogle 
træer er mere ’vilde’ end andre.

Udbredelse
Vild pære forekommer i lavlandet og 
i højdelag op til 1000-1500 m i det 
meste af den tempererede og medi-
terrane del af Europa (figur 3). 

Det er uafklaret, om arten er na-
turligt hjemmehørende i Danmark. 
De få danske ’bevoksninger’ og 
enkeltstående træer, som findes, er 
nemlig endnu ikke blevet artsbe-
stemt ved en genetisk undersøgelse.

Vild pære findes især på næ-
ringsrig, fugtig jord, for eksempel i 
floddale, og på lune lokaliteter med 
tør jord, for eksempel på syd- og 
vestvendte skråninger. Den forekom-
mer som regel i små grupper eller 
enkeltvis og gror sjældent i umiddel-
bar nærhed af stærkt skyggegivende 
træarter.

På fugtige lokaliteter vokser vild 
pære i blanding med ask, stilkeg, 
elm, bævreasp, sortpoppel eller 
sølvpoppel. På tørre lokaliteter findes 
den i egeskove eller i krat sammen 
med tjørn, slåen, almindelig benved, 
rød kornel og hunderose. Det er 
arter, som trives godt i fuld sol, og 
som samtidig tåler at blive slidt af 
vinden.

Vild pære er en af de mest 
trængte træarter i Europa. Den er 
ofte henvist til at overleve i skov-
bryn, gamle græsningsskove (figur 
1) eller på stejle skråninger.

Økologi
Vild pære er en post-pionerart. Den 
indfinder sig umiddelbart efter pio-
ner-træarterne, som er de første til 
at invadere et areal i den naturlige 
succession (rækkefølge) af plante-
samfund.

Vild pære forynger sig hyppigt 
ved rodskud, men også ved frø. Den 
danner gerne stødskud efter fældning.

Vild pære kan gro på et bredt 
spektrum af forskellige jordtyper, 
bortset fra permanent våd eller me-
get næringsfattig jord (figur 4). 

Den trives optimalt på ’god skov-
jord’, men er oftest ’fortrængt’ af 
mere skyggegivende træarter til 
lokaliteter, som er for fugtige eller 
for tørre for bøg.

Vild pære klarer sig godt på 
lokaliteter med vanskelig jord, for 
eksempel tung lerjord eller tør 
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Figur 2. Frugten af vild pære er lille og næsten kuglerund. Den modne frugt 
er gullig og aldrig rød. Frugten smager surt og stærkt sammensnerpende, men 
modnes ved lagring. Man kan fremstille en herlig brændevin af vild pære.

Figur 3. Det ’naturlige’ udbredelsesområde for vild pære ifølge EUFORGEN 
(senest opdateret 2008). Det nordlige Tyskland og det sydlige Danmark regnes 
som regel med til udbredelsesområdet, men tilsyneladende ikke af EUFORGEN.

Figur 4. Økogram for vild pære. Grøn 
indikerer artens økologiske niche, 
kraftig grøn indikerer dens optimale 
vækstbetingelser. På grund af konkur-
rence med skyggetræer forekommer 
vild pære hyppigst i yderområderne af 
sin økologiske niche på enten tør eller 
fugtig jord. Bøgens økologiske niche 
ligger mellem de to stiplede linjer og 
overlapper med vild pæres niche. De 
punkterede linjer angiver grænserne 
for, hvor der kan vokse skov.



 
kalkholdig jord. Vild pære er en af 
vores mest tørketålende træarter.

I den sydøstlige del af Danmark 
er strandkrat en typisk pærelokalitet. 
Det indikerer en vis tolerance over 
for salt.

Vild pære indtager lysøkologisk 
en mellemstilling. Den kræver lys 
for at udvikle sig optimalt, men tåler 
en del skygge.

Højdevæksten aftager tidligt. Vild 
pære er derfor en af de træarter, 
som sjældent kommer med helt op 
i kronetaget. Arten står sig svagt i 
konkurrence med skyggearter som 
bøg, lind og ær, men trives fint 
sammen med eg og i skovbryn.

Vild pære ’strækker sig’ gerne 
efter lyset, hvis et nabotræ skygger. 
Stammen er derfor ofte skæv eller 
med et svaj for neden (figur 5 til 
højre). Det kan man modvirke gen-
nem tidlig hugst ved at sørge for en 
symmetrisk fordeling af lys omkring 
kronen.

Også unge træer står ofte lidt på 
hæld (figur 5 til venstre). Det kan 
skyldes mosegrise, kampen om ly-
set eller vindpåvirkning.

Genetik
Nyere forskning har vist, at det 
er muligt at skelne mellem vild og 
almindelig pære ved hjælp af DNA-
analyse. Det er et vigtigt resultat, 
som kan anvendes til at fravælge 
frøkilder med stort islæt af egenskaber 
fra almindelig pære (en stor del af 
de dyrkede pæresorter er uegnet til 
vedproduktion).

Vækst og stammeform
Der er udført meget forskning for 
at klarlægge vild pæres genetiske 
forhold, men meget lidt for at iden-
tificere de bedst egnede genotyper 
til forstlige formål. Man ved derfor 
meget lidt om forskellige herkomsters 
sundhed, vækst og stammeform.

Nogle tyske forsøg, som blev an-
lagt i slutningen af 1980erne, viste 
efter knapt ti år væsentlige forskelle 
i sundhed, vækst og stammerethed. 
Der foreligger tilsyneladende ingen 
nyere resultater.

Stammen har ofte snoet vækst. 
Det er arveligt, og heller ikke denne 
egenskab er undersøgt nærmere.

Interessante herkomster
Der findes to herkomster/frøkilder, 
som er særlig interessante i Nord-
europa alene ud fra deres geogra-
fiske beliggenhed og dermed mu-
ligheden for tilpasning til de lokale 
vækstforhold (landracedannelse). 

Den ene er en dansk klonfrøplantage, 
den anden er en nordtysk naturskov 
med vild pære.

Den danske klonfrøplantage Top-
høj L270 stammer fra Lolland. Den 
er kåret til landskabsformål, men 
må også anvendes til forstlige for-
mål. Frøplantagen er så ny, at der 
endnu ikke er høstet frø i den.

Den nordtyske naturskov med 
vild pære ligger på øen Vilm ud for 
Rügen. Det er en af de største popu-
lationer af vild pære i Europa (ca. 
750 træer fordelt over ca. 90 ha).

Katten i sækken
Vild pære er ikke underlagt EU-
reglerne om forstligt formerings-
materiale. Det er derfor uhyre 
svært at opdrive vild pære af 
kendt oprindelse i planteskolerne. 
Faktisk ved man som regel ikke 
engang, om der er tale om vild eller 
forvildet pære.

Man køber indtil videre katten i 
sækken. Sådan en kat kan vise sig 
at være et godt køb, uanset om den 
hedder pyraster eller communis, men 
den kan også risikere at blive et 
broget bekendtskab.

Vi har set mange vækstkraftige 
og retstammede pæretræer, som 
sandsynligvis var mere forvildede 
end vilde, for eksempel i Sverige, 
Tyskland, Østrig og Slovakiet. Der 
findes tilmed undersøgelser af nogle 

frugtsorters egnethed til produktion 
af gavntræ.

Det tyder på, at det måske er lige-
gyldigt, om man planter pyraster eller 
communis, bare det, man planter, 
er sundt, vækstkraftigt og med en 
ret stamme. Det ville forresten være 
skønt med nogle mindre stikkende 
genotyper!

Skovdyrkning
Vild pære er lyskrævende, robust 
og har en tidligt stagnerende højde-
vækst. Den overlever ofte, selv under 
kummerlige vækstforhold, bare der 
er tilstrækkeligt lys. Pæretræer kan 
blive meget gamle, i nogle tilfælde 
flere hundrede år. 

Skovtype
Vild pære formerer sig villigt ved 
rodskud og stødskud. Den klarer sig 
derfor godt i den klassiske mellem-
skovsdrift, hvor man kombinerer 
stødskudsdrift med overholdelse af 
spredte overstandere. Det er imid-
lertid en driftsform, som sjældent 
praktiseres i Nordeuropa.

Vild pære i højskovsdrift trives 
bedst i blandskov med eg og andre 
lystræarter. Eg er en sikker træart 
og giver pæretræerne udviklings-
muligheder på længere sigt.

En skovdyrkning, som især baserer 
sig på skyggegivende træarter, er 
vanskeligt forenelig med dyrkning 
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Figur 5. Stammen på vild pære er ofte skæv eller med et svaj for neden. Til 
venstre et ungt plantet træ på en vindudsat lokalitet i Vendsyssel, som har haft 
besøg af mosegrise (bemærk forgreningsmønsteret og grentornene). Til højre 
et ældre træ i Saarland, Tyskland, hvis forhistorie er ukendt.
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af vild pære. Vi vil heller ikke 
umiddelbart anbefale vild pære i 
renbestand.

Vi har set en enkelt ca. 40-årig, 
velpasset, lidt opkneben pærebe-
voksning i Kohaven ved Knuthenborg, 
retstammet og med diametre på 25-
30 cm. Andre steder, hvor vi har set 
vild pære i renbestand, har stamme-
kvaliteten været middelmådig eller 
direkte dårlig.

Etablering
Vælg en lun lokalitet til vild pære. 
Her vil den trives bedst. Brug den 
også som indblandingsart på tung 
jord og ved etablering af skov på 
forladte områder (hustomter, op-
givne veje, kalkgrave, m.v.).

De mange torne besværliggør 
manuelt arbejde og færdsel til 
fods i den unge kultur (figur 5). 
Pæretræerne bør derfor koncentre-
res nogle få steder på arealet, for 
eksempel i grupper med 5 træer i 
udvalgte rækker eller i kvadratiske 
grupper med 3-4 x 3-4 træer og 15-
20 m mellem grupperne.

Vild pære bides af vildt, men 
kommer igennem, fordi det unge 
træ er tornet. Mosegrise æder gerne 
rødderne og foretrækker pære frem 
for eg og flere andre arter.

Opkvistning
Vild pære har en tendens til opad-
bøjede grene, og den naturlige op-
rensning er uhyre langsom. Det er 
derfor nødvendigt med opkvistning, 
hvis man vil forsøge at producere 
gavntræ.

Det er vores indtryk, at vild pære 
er langsom til at lukke sår på stam-
men. Det er derfor særlig vigtigt, at 
grenene ikke når at blive for tykke.

Det kan på grund af tornene være 
ret besværligt at opkviste et pære-
træ. Nogle gange virker det, som om 
man ikke kan blive færdig med at 
kviste op, fordi der bliver ved med 
at komme nye grentorne på stammen. 
Det har vi ingen løsning på, andet 
end at lade dem sidde eller at skære 
dem af.

Tyndingshugst
Begynd at hugge tidligt for de bed-
ste pæretræer. Senest ved alder 20 
år skal kronen helst være helt fri 
af nabotræerne. Derefter må kronen 
ikke komme i kontakt med nabotræer.

Vild pære kommer sjældent med 
op i den øverste del af kronetaget, 
især ikke uden tyndingshugst. Tidlig 
og hård hugst for de bedste træer 
er med til at ’trække’ dem så højt 

op som muligt. Det maksimerer 
tilvæksten, bidrager til en god sund-
hedstilstand og giver en lang kævle.

Pæretræer har generelt en slan-
kere krone ved en given stamme-
diameter end for eksempel eg og 
tarmvridrøn. Diametertilvæksten er 
som regel mindre.

Det vil formodentlig være reali-
stisk med en måldiameter i bryst-
højde på 50 cm, men det er absolut 
muligt at opnå større dimensioner 
(figur 6). De træer, som opnår en 
attraktiv måldiameter, viser tydeligt, 
at det lange seje skovdyrkningstræk 
er umagen værd. Det gælder uanset, 
om man vil sælge stammen, eller 
om træet skal fortsætte til død og 
forfald som et bidrag til skovens 
herlighedsværdi og biodiversitet.

Økonomi
Vild pære er en af de højest betalte 
træarter i Europa. Prisen for høj-
kvalitetsgavntræ ligger altid over 
den for eg og nogle gange på niveau 
med prisen for tarmvridrøn (se 
artikel om små træarter i Skoven 
2019/04).

Sygdomme og skadedyr
Vild pære er generelt meget sund, 
men kan angribes af nogle af de 
samme sygdomme som almindelig 
pære. Veddet angribes af mange af 
de samme rådsvampe som andre 
løvtræer.

Ildsot er en af de værste syg-
domme på pære. Den viser sig ved, 
at blomster, knopper, blade og skud 
bliver sorte, og barken bliver tør og 
sprukken. Det ligner næsten efter-
virkningerne af en brand. Nye skud 
bliver krumme. Sent i forløbet kan 
der komme hvide slimklatter på de 
angrebne dele.

Ildsot skyldes bakterien Erwinia 
amylovora, som er indført fra Nord-
amerika. Bakterien overføres af 
insekter, fugle, (fugtig) vind og be-
skæringsværktøj. Man kan derfor 
ikke forebygge angreb af ildsot.

Ildsot er i værste fald dødelig for 
pære. Vild pære er som regel meget 
modstandsdygtig, men mange sorter 
af almindelig pære er meget modta-
gelige. Ildsot spredes især via tjørn, 
som er meget modtagelig.

Både vild og almindelig pære 
angribes af rustsvampe, som værts-
skifter med enebær, blandt andet 
pæregitter-bævrerust (Gymnosporan-
gium sabinae) og enekølle-bævrerust 
(G. clavariiforme). Gitterrust viser 
sig som stærkt orange til lakrøde 
pletter på bladene og giver anledning 
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Figur 6. Vild eller forvildet pære kan 
opnå anselige stammedimensioner, 
hvis træet vokser på en lun lokalitet 
og får tilstrækkelig plads til at ud-
vikle kronen. Her et fint træ ved Ble-
kinge naturbruksgymnasium (tidligere 
Sjöarp skovarbejderskole) mellem 
Karlshamn og Karlskrona. Stammens 
diameter i brysthøjde var 71 cm 
(forår 2012).
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til tidligt bladfald og dårlig frugt-
udvikling, men er uden betydning 
for vild pære.

Vild pære afløves med mellem-
rum af larver af løvskovsnonnen 
(Lymantria dispar). Den findes især i 
varmere dele af Europa og er (endnu) 
ikke særlig hyppig i Danmark.

Ved
Veddet af vild pære er spredtporet. 
Det er finporet, homogent og stabilt. 
Farven er fra gullig-hvid til rødlig 
med en varm glød og bliver mere 
rødlig med stigende alder. Farven 
påvirkes af jordbundsforholdene.

Vild pære kan udvikle det, man 
kalder falsk kerneved. Det er en 
mørk, lidt uregelmæssig misfarvning 
i stammens centrale del. Falsk kerne 
skyldes iltfattig jord, sår på stammen, 
skader på store kronegrene eller 
rådsvampe. Falsk kerne er som regel 
uønsket i gavntræ af høj kvalitet.

Veddet af vild pære er blandt 
det højest betalte på markedet for 
råtræ. Det anvendes til knivskåret 
finer, luksusmøbler, musikinstru-
menter (bl.a. fløjter), træskæring og 
intarsia (indlagte stykker af træ i en 
dekorativ overflade).

Pæreved kan som en af få træ-
arter bejdses sort og anvendes som 
erstatning for ibenholt (bl.a. til 
klavertangenter). Før i tiden blev 
vild pære også brugt til special-
værktøj som for eksempel tegne-
redskaber, pudshøvle og kluppe (til 
måling af træstammers diameter).

Veddet af almindelig pære har alt 
andet lige samme egenskaber som 
veddet af vild pære, men farven 
hos vild pære er som regel mere 
homogen. Derfor sælges vild pære 
ofte til en højere pris.

Veddet er ikke holdbart ved 
udendørs brug. Vild pære er ikke 
mere holdbar end almindelig pære.

Afslutning
Brug vild pære som et berigende 
landskabselement, både inde i 
skoven og i bryn. Om foråret kan 
man glæde sig over det lysende 
hvide blomsterflor, om efteråret det 
flammende løv i gule, røde og brune 
nuancer. Frugterne er efterstræbt af 
mange dyr.

Prøv at få nogle af træerne igen-
nem til produktion af gavntræ. Det 
vil dine efterkommere helt sikkert 
sætte pris på.

Tak

Vi vil gerne takke vores kolleger Georg-
Josef Wilhelm, Alexander Abt, Thomas 
Asbeck, Thomas Kirisits, Anders Dolmer, 
Poul Elgaard, Morten Krogh og Ditte 
Christina Olrik, som alle har bidraget med 
inspirerende oplysninger om vild pære.
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Boks 1. Vild pære og kultiveret pære
Det naturlige udbredelsesområde for slægten Pyrus omfatter dele af Europa, Vestasien, 
Centralasien, Kina samt den nordvestlige del af Afrika. Pære findes ofte på tør jord.

Man skelner overordnet mellem europæisk pære og asiatisk pære. Den modne 
frugt af europæisk pære er blød, den asiatiske er sprød.

Der er flere nærtstående arter, underarter og økotyper af vild pære i Europa 
og den vestlige del af Asien (Anatolien, Kaukasus, Iran, Irak og Levanten). Pyrus 
pyraster findes i det meste af den tempererede og mediterrane del af Europa og 
kaldes derfor også europæisk vild pære.

De mest almindelige andre vilde pærearter er hjertebladet pære (P. cordata; V 
og SV Europa), snepære (P. nivalis; C og SE Europa), mandelbladet pære (P. amyg-
daliformis; S Europa og Anatolien), olivenbladet pære (P. elaeagrifolia; SØ Europa, 
Anatolien og Kaukasus), pilebladet pære (P. salicifolia; Anatolien, Kaukasus, Iran), 
syrisk pære (P. syriaca; Levanten, Irak, Iran, Kaukasus og Anatolien) og kaukasisk 
vild pære (P. caucasica; Kaukasus).

Særlig Kaukasus-området har et righoldigt udvalg af pæretyper. Kaukasisk og 
europæisk vild pære er genetisk meget nærtstående.

De vilde arter opfattes som stamformer til dyrkede pærearter og pæresorter, 
som er opstået gennem hybridisering og selektion. Den mest almindelige kultive-
rede pæreart i Europa er Pyrus communis, almindelig pære eller bare pære.

Der er stor forskel mellem de mange sorter (kultivarer), især i frugtens form, 
farve, størrelse og smag. For at bevare en sorts egenskaber, få tidlig frugtsætning 
og dæmpe træets højdevækst formeres almindelig pære til frugtproduktion ved 
podning på en grundstamme.

Det er svært at skelne pærearterne fra hinanden. Det skyldes, at der er stor 
morfologisk variation, og at der er mange hybrider med kultiveret pære. Pæretak-
sonomi er således en meget ’dynamisk’ disciplin med hyppige navneændringer.

Nyere genetisk forskning tyder på, at det er muligt at skelne nogenlunde 
skarpt mellem pyraster og communis ved hjælp af DNA-analyse. Det betyder, at 
man kan fravælge potentielle frøkilder med en høj andel af communis-egenskaber, 
som måske er uinteressante til vedproduktion.

De fleste arter eller typer af vild pære i Europa er ifølge IUCN Red List truet 
af udrydning. Det skyldes, at de findes i små, spredte populationer, at de nemt 
hybridiserer med almindelig pære, og at genpuljen derved ’fortyndes’. Manglende 
hensyntagen i forvaltningen af skov og landskab er også en væsentlig faktor.

Nogle arter af vild pære har ligesom pyraster potentiale til at producere gavn-
træ af høj kvalitet og indgår derfor nogle steder aktivt i skovdyrkningen. Frugten 
af nogle arter spises frisk, tørret eller tilberedt. De fleste arters frugt anvendes 
lokalt til fremstilling af alkoholiske drikke.
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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
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Godt resultat fra 
Troldtekt
Overskud på 31 mio. kr
Regnskabet for Troldtekt viser et 
overskud på 31 mio. kr i 2018. Det er 
3 mio. kr lavere end året før. Ledel-
sen betegner resultatet som tilfreds-
stillende.

Troldtekt ligger i Troldhede i 
Vestjylland og fremstiller plader af 
træuld og beton til erhverv og bo-
liger. Ledelsen oplyser at Troldtekt 
i høj grad er knyttet til konjunktu-
rerne i den danske byggebranche, 
og sektoren oplevede i hele 2018 en 
stigende aktivitet. For 2019 ventes 
kun en marginal vækst i byggeakti-
viteten i forhold til 2018. 

Nybyggeriet af privatboliger er 
fortsat på et højt niveau og ventes 
ligeledes at udvise en mindre vækst 
det kommende år. Landbrugssek-
toren har i 2018 været præget af et 
markant fald i byggeaktiviteten, og 
det forventes også at være billedet 
det kommende år. 

Der har i 2018 været et fornuftigt 
investeringsniveau på offentlige 
byggerier, og dette niveau forventes 
at være uændret i 2019. Markeds-
forholdene ventes at medføre et 
uændret pres på markedspriserne i 
2019. Troldtekt vil desuden fortsat 
investere i eksport.

I 2018 blev der investeret, så fa-
brikkens kapacitet nu er fordoblet. I 
2019 ventes investeringerne at være 
på et normalt niveau, og der vil være 
fokus på optimering af driften, opda-
tering af IT og udvikling af e-handel. 

Der er budgetteret med vækst i den 
samlede omsætning for 2019. 

Troldtekt anvender 70.000 m3 dansk 
rødgran og 43.000 ton dansk cement 
om året. Der er i dag 115 ansatte.

Kilder

Årsrapport 2018, www.cvr.dk
Skoven 3/19 og 6-7/18 (om udvidelsen og 

Troldtekts produkter).
Fotos fra fabrikken og psykiatrisk hospital 

GAPS, © Troldtekt og Helene Høyer 
Mikkelsen.

www.troldtekt.dk 

Mio. kr 2018 2017 2016 2015

Primær drift 41,2 43,8 34,7 28,7

Årets resultat 31,0 34,0 26,7 21,7

Aktiver 365 251 194 152

Egenkapital 171 150 126 105

Investeringer * 142 65 40 27

Forrentning af EK, % 19,3 24,6 23,1 22,3

* materielle anlægsaktiver

Verdensrekord i 
træplantning
350 mio. på en dag
Ethiopien har slået den uofficielle 
verdensrekord i plantning af træer 
på én dag. Ministeren for innovation 
og teknologi oplyste i et tweet at 
der blev plantet 350 mio. træer på 
1000 lokaliteter i løbet af 12 timer 
den 28. juli. 

Det hidtil største projekt af denne 
art fandt sted i Indien i 2016 hvor 
800.000 frivillige plantede over 50 
mio. træer på en dag.

Ethiopien er et af de mange lande 
som har oplevet en voldsom afskov-
ning. I starten af det 20. århundrede 
var 35% af landet dækket af skov, og 
det er nu omkring 4%.

Træplantningen er et led i pro-
jektet Green Legacy Initiative som 
ledes af premierministeren. Målet er 
at nå op på plantning af 4 milliarder 
træer af hjemmehørende arter. 

Kritikere siger at kampagnen 
bruges til at aflede offentlighedens 
opmærksomhed fra politiske pro-
blemer, herunder etniske konflikter 
som har tvunget 2,5 mio. til at for-
lade deres hjem.

Kilde: www.bbc.com 29.7.19

Telefon 5672 5077
Svend Petersen - Mobil 2125 4683
Niels Petersen - Mobil 2264 5522

Møllevej 88, Hyllede - 4683 Rønnede
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Troldtekt fremstiller plader af træuld og beton til beklædning af vægge og 
lofter. Pladerne er brandsikre og støjdæmpende. På det seneste har Troldtekt 
udviklet en serie plader med forskellige mønstre der kan give mulighed for 
nye designløsninger.

Juni og juli 2019
DMI har ikke oplyst detaljerede 
målinger for juni og juli, og derfor 
er statistikken ret kortfattet.

Juni 2019 fik en middel på 16,2°C. 
Det er 1,9°C over normalen på 
14,3°C for 1961-90 og også 1,9°C over 
middel af 2006-2015. Juni 2019 blev 
den 10. varmeste juni siden målinger 
startede i 1874. Rekorden er fra juni 
1889 med 18,2°C. Juni 2018 har en 
delt 6. plads med 16,5°C. 

Varmest blev 32,7°C ved Gilleleje 
i Nordsjælland den 30.; det er den 
højeste temperatur siden juni 2000. 
Koldest blev 3,0°C ved Billund i 
Midtjylland den 22.

Der faldt 58 mm i juni 2019. Det 
er 3 mm over normalen på 55 mm 
for 1961-90, og 6 mm under middel 
for 2006-2015. Juli 2018 gav 24 mm. 
Mest nedbør kom i Midt- og Vest-
jylland med 70 mm, mens Syd- og 
Sønderjylland fik mindst med 47 mm.

Solen skinnede i snit i 252 timer. 
Det er 43 timer over normalen for 
1961-90. Rekorden er fra 1940 med 
303 timer. År 2018 gav 291 timer. 
Det højeste vindstød var 23,5 m/s 
(stormende kuling) ved Skagen den 
1. juni. 

Juli 2019 fik en middel på 16,7°C. 
Det er 1,1°C over normalen for 1961-
90 på 15,6°C og 0,7°C under middel 
af 2006-15. Juli 2018 var på 19,2°C, 
og det er den 3. varmeste juli der er 
målt siden 1874. Rekorden er fra 2006 
med 19,8°C. Varmest i juli 2019 blev 
32,8°C i Borris nær Skjern den 25. 
juli. Koldest blev 4,7°C syd for Århus 
den 11. juli. 

Der faldt 67 mm. Det er 1 mm 
over normalen på 66 mm for 1961-90 
og 6 mm under middel af 2006-2015. 
Juli 2018 gav 17 mm.

Mest faldt i Midt- og Vestjylland 
med 87 mm, mens Bornholm fik 
mindst med 43 mm. Der var mange 
skybrud i juli (dvs. over 15 mm på 30 
minutter), mest d. 31. i Viborg med 
40 mm. I hele døgnet den 31. faldt 93 
mm i Viborg, og det er den højeste 
døgnnedbør siden juli 2011.

Solen skinnede i snit i 222 timer. 
Det er 26 timer over normalen for 
1961-90. Juli 2018 gav 339 timer, 
hvilket i øvrigt er rekord. Det højeste 
vindstød var 25,4 m/s (storm) ved 
Hanstholm den 4. 

Kilde:www.dmi.dk



 

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

 Quercus robur

Carpinus betulus

Crataegus laevigata

Euonymus europaeus

M
alus sylvestris 

Pinus sylvestris... 

Ring Forstplant  2140 3021  

forstplant@
forstplant.dk
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