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1. Forord
Formålet med produktudviklingsordningen for skovbruget og træindustrien er at forbedre
konkurrenceevnen og mindske konjunkturfølsomheden i dansk skovbrug og træindustri gennem
udvikling af nye produkter og metoder, som sikrer en god ressourceudnyttelse af det miljøvenlige
råstof, træ.
De vigtigste indsatsområder for produktudviklingsordningen er optimering af trækæden (fra
træplante til træprodukt), fremme byggeri med træ, informationskampagner om fordele ved
anvendelse af træ samt forskning, formidling og undervisning vedrørende træ som materiale. I
årsberetningen findes en oversigt over hvilke projekter, der er støttet i 2006-07.
Gennem produktudviklingsordningen er der ydet støtte til mange vellykkede initiativer indenfor
skovbrugserhverv og –forskning samt i industrien. Desuden er der ydet støtte til fælles
markedsføring af skov- og træindustriprodukter og bredere oplysningskampagner for at fremme
brugen af træ. Mange af de gennemførte projekter er afrapporteret, så interesserede kan drage nytte
af erfaringerne. På Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside under produktudviklingsordningen findes
en oversigt over alle rapporter om nyere afsluttede projekter. Mange rapporter kan hentes direkte på
hjemmesiden.
Jeg er sikker på, at produktudviklingsordningens støtte til forskning, udvikling og formidling også
fremover vil være med til at sikre og udvikle anvendelsen af træ indenfor indsatsområderne.
Gennem de seneste år har ordningen således f.eks. støttet et stigende antal projekter, hvor
skovbruget potentielt kan bidrage i forhold til klimaproblematikken.
Der er pr. 1. december 2004 udpeget et bevillingsråd, der sidder i 4 år og består af fire særligt
sagkyndige medlemmer: Professor Claus Felby, Københavns Universitet, Skov & Landskab, Lektor
Staffan Svensson, BYG•DTU, Direktør Claes Harvald, Skov-Link A/S samt undertegnede.
Desuden er Adm. dir. Henrik Thorlacius-Ussing udpeget efter indstilling fra Dansk Industri og
Skovrider Niels Bjerg (næstformand for rådet) med Direktør Jan Søndergaard (suppleant) udpeget
efter indstilling fra Dansk Skovforening.
Med venlig hilsen
Bjarne Lund Johansen
Direktør, Træbranchens Oplysningsråd
Formand for Bevillingsrådet
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2.

Produktudvikling i skovbruget

Skovejere og deres leverandører kan som hovedregel få 40 % tilskud til f.eks. udvikling af nye
produkter, til at gøre hugst og transport mere effektiv, til at udvikle nye maskintyper eller til andre
miljøvenlige og økonomiske forbedringer af skovdriften.
I det følgende omtales tre projekter, som er afsluttet i perioden 2006-07. En nærmere afrapportering
af projekterne findes på produktudviklingsordningens hjemmeside under rapporter:
www.skovognatur.dk/skov/tilskud/produktord

Udbringning af flisaske i dansk skovbrug – økologiske konsekvenser
Af Morten Ingerslev, Lars Bo Pedersen, Inge Stupak Møller, Karsten
Raulund-Rasmussen, Torben Riis Nielsen og Paul Henning Krogh
Baggrund
Udtag af biomasse fra skoven medfører at der fjernes næringsstoffer fra skovøkosystemet. Når man
udtager skovflis til bioenergi fjerner man relativt store mængder næringsstoffer fra skoven, fordi
flisen indeholder grene, bark og i en vis udstrækning også nåle. Netop disse dele indeholder
væsentlige mængder næringsstoffer. I et bæredygtigt skovbrug skal der være balance mellem udtag
og tilførsel af næringsstoffer. Hvis udtaget af næringsstoffer ikke kompenseres, vil jorde med ringe
evne til at frigive næringsstoffer ved forvitring forarmes og dermed forringe dyrkningsgrundlaget
for stabil og vedvarende produktion af træ. Dette vil formodentlig være tilfældet på mange midt- og
vestjyske lokaliteter.
I de seneste år er en stadig større mængde skovflis
blevet høstet og afbrændt i de danske kraftvarmeværker, og denne udvikling forventes at
fortsætte. Behovet for at tilføre næringsstoffer til
skovøkosystemerne er dermed kraftigt stigende.
Behovet for kompensation er størst på de
næringsfattige jorde i Jylland, hvor den fjernede
skovflis repræsenterer en betragtelig andel af den
totale mængde næringsstoffer i skovøkosystemerne.
Tilbageførsel af flisasken til skovene er en oplagt
mulighed for en sådan kompensation, da en relativt
stor mængde af de næringsstoffer som oprindeligt
var i flisen findes i asken efter forbrændingen.
Spredning af flisaske i skoveøkosystemer, der
producerer flis, er samtidig en måde at få gavn af
den aske, som i dag ofte bliver betragtet som affald
og kørt til deponi.

Figur
2-1.
Forskellige
asker
påvirker
skovøkosystemet forskelligt. Her ses et udsnit af
de asker som Skov & Landskab anvender ved
forsøg i skoven og laboratoriet. Foto: Morten
Ingerslev

Udbringning af flisaske kan dog have en række uønskede effekter i skoven. Flisaskens basiske
egenskaber kan påvirke jorden, og dermed øge risikoen for rodsvidning med nedsat vand- og
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Figur 2-2. Askespreder som kører på Thy
Statsskovdistrikt. Foto: Morten Ingerslev

næringsstofoptag til følge. Svidning kan også skade
jordbundens flora og fauna. Hvis asken opløses for
hurtigt, er der en risiko for, at de biogeokemiske
forhold i jordbunden ændres drastisk. Disse
ændringer kan bl.a. påvirke næringsstofkoncentrationen i jordvandet og mineraliseringen af
organisk stof i jordbunden og dermed medføre en
forøget risiko for udvaskning af næringsstoffer.
Hvis askespredningen hæver jordens pH til et
niveau omkring 5,5 eller højere, kan ændringerne
også medføre en forøget risiko for hurtig spredning
og hyppigere angreb af rodfordærver.

Askens reaktivitet og dermed påvirkningen af
skovøkosystemerne og det omgivende miljø (f.eks.
søer og vandløb) kan imidlertid dæmpes og styres ved at forbehandle/hærde asken inden spredning.
Dette betyder at asken kan spredes så doseringen i højere grad kompenserer udtaget samtidig med,
at man undgår uheldige effekter på skovøkosystemerne og det omgivende miljø.
Formål
Projektet belyser mulighederne for og effekterne af at udbringe flisaske i skoven. Fokus har været
på at belyse de miljømæssige konsekvenser af at sprede asker med forskellig hærdningsgrad i doser,
der er realistiske i forhold til at kompensere næringsstofudtaget ved høst af skovflis til bioenergi.
Metode
Projektet bestod af en litteraturundersøgelse og feltforsøg. Feltforsøgene blev udført på det
daværende Thy Statsskovdistrikt. Her blev der spredt flisaske med forskellig hærdningsgrad samt
undersøgt arealer, hvor der 10 år forinden var blevet spredt flisaske. Flisaskespredningens effekt på
jordbundskemien, udvaskningen af næringsstoffer, jordens mikrofauna og flora blev undersøgt.
Konklusioner
Resultaterne fra feltforsøgene på Thy Statsskovdistrikt er specifikt knyttet til de benyttede
forsøgsarealer, men samtidig skal det fremhæves at resultaterne stemmer godt overens, med, hvad
der er fundet i andre lignende forsøg i Norden.
Askespredningen har ikke påvirket mineraljorden mærkbart, mens jordens øverste organiske lag er
blevet påvirket på samme måde, som når man spreder kalk. Askens indehold af tungmetaller og
organiske forbindelser har i dette forsøg ikke haft en målelig effekt på jordens indhold af
tungmetaller eller PAH’er. Spredning af den mindst hærdede og lettest opløselige aske medførte en
markant udvaskning af K og SO4. Udvaskningen af N, P, K, Ca, Mg, Na, SO4, Cl, Al og Mn blev
umiddelbart ikke påvirket af de andre asketyper. Askespredningen har tilsyneladende ikke påvirket
hverken træernes næringsstofstatus eller tilvækst. Virkningen på flora og fauna er vanskelig at
tolke, fordi vedmassetætheden er forskellig i de forskellige forsøgsparceller og netop vedmassen har
en stor betydning for floraen. Med dette forbehold peger resultaterne dog på, at askespredningens
effekt på floraen har været begrænset. Der var heller ikke nævneværdige effekter af
askeudbringning på jordlevende leddyr, men derimod en tendens til at askespredning har mindsket
populationen af mider. Der blev ikke observeret langtidseffekter af askespredning på faunaen på et
areal, hvor der var spredt aske 10 år tidligere.
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Askespredningen har tilsyneladende haft den ønskede effekt på jordbundskemien, og har kun i
yderst begrænset omfang haft negative effekter på de undersøgte skovøkosystemer på Thy
Statsskovdistrikt. Den mest markante negative effekt er den øgede udvaskning af K og SO4 i
forbindelse med spredning af den flisaske, der var mindst hærdet. Dette peger, som mange af de
øvrige nordiske undersøgelser, på vigtigheden af, at forbehandle og hærde asken tilstrækkeligt.
I dag har vi ingen tilfredsstillende metode, der i praksis kan benyttes til at dokumentere, at en aske
er ”tilstrækkeligt” forbehandlet og hærdet til at blive spredt med en given dosis. Fremtidens
forskning skal undersøge forskellige askehærdningsmetoders anvendelighed samt belyse samspillet
mellem, flisaskes reaktivitet, flisaske-doseringen ved spredning i skov og askes effekt på de
organismer i skoven, der er mest følsomme overfor askespredning.

Dimensionshugst i bøg og rødgran
Af Niels Heding, Skov & Landskab, Københavns Universitet
Skov & Landskab har fra 2002 til 2007 gennemført undersøgelser omkring dette emne støttet af
Skov- og Naturstyrelsen, Carlsen-Langes Legat, Vemmetofte Kloster, Stiftelsen Sorø Akademi.
Undersøgelserne sigter på at belyse mulighederne for en nyvurdering af den aldersklassevise
driftsform og anskuelsesmåde. Hypotesen er, at produktionen og udnyttelsen på kort såvel som
langt sigt kan forskydes i retning af mere værdifulde produkter ved at ændre praksis.
Måldiameterhugst (ordet anvendes her synonymt med dimensionshugst) forveksles let med
plukhugst, men de er funderet i hvert sit driftssystem. Projektet indledtes derfor med en fastlæggelse
af definitioner og principper. Ved måldiameterhugst ligger fokus på enkelttræernes værdi i
afviklingsfasen. Den ender ofte med at der etableres
en ny nogenlunde ensaldrende bevoksning som
naturforyngelse eller ved plantning. I modsætning til
plukhugstdrift er der ikke knyttet konkrete
forestillinger
eller
krav
til
udvikling
af
bevoksningsstrukturen. Plukhugstdrift er derimod
knyttet til uensaldrende bevoksninger, hvor der til
enhver tid findes træer af alle størrelser på mindste
areal. En tilstand, som man aktivt søger at etablere og
vedligeholde.
I en vurdering af måldiameterhugst savnes
langsigtede danske skovforsøg. Den forstlige forsøgsvirksomhed har alene satset på traditionel behandling
– med en undtagelse: Pælehugstforsøget i Gribskov,
som er behandlet med dimensionshugst fra anlæg til
afslutning, mens data ikke er analyseret før nu. Den
vigtigste konklusion fra forsøget er, at de mindre

Figur 2-3. En rødgran med en diameter i
brysthøjde på 41 cm fældes uden vanskeligheder
af en Silvates 896. Foto: Niels Heding
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træers evne til at forøge tilvæksten, når de større hugges, er ensbetydende med en større samlet
produktion af stort træ i bevoksninger med måldiameterhugst, end i bevoksninger med almindelig
hugst. Et resultat, der er i overensstemmelse med andre undersøgelser.
Projektet analyserer stormstabiliteten i rød- og sitkagran ved måldiameterhugst. Konklusionen er, at
føres dimensionshugsten svagt – en hugst på højst 15 m3 (10 – 15 træer) per ha og år, så begrænses
risikoen for stormfald. Forbehold tages overfor orkaner med vindhastigheder over 32 meter i
sekundet.
Ved hugst af få, men meget store grantræer fås store stød. Samtidig forlænges omdriftstiden.
Risikoen for omfattende rådangreb er derfor til stede. Projektet har behandlet problemet med
følgende konklusion: Løsningen er kun at skove, når temperaturen er under 5oC eller at smøre alle
stød omhyggeligt.
Mekaniseret måldiameterhugst i gran kan udmærket lade sig gøre. Studier af praksis og af forsøg
viste, at maskinerne uden vanskeligheder arbejdede i granbevoksninger med stamtal omkring 700
per ha. Maskinføreren overholder måldiameteren uden problemer, selvom der ikke er vist ud.
Måldiameterhugst udføres billigere per m3 end traditionel hugst. Beskadigelse af blivende træer kan
være et problem.
Måldiameterhugst i bøg kan udføres som klassisk skærmfladedrift, men også gennem den såkaldte
”kvalitative gruppehugst”, hvor målet er at få flest mulige træer af god kvalitet til at nå den fastsatte
måldiameter. Herved ønskes at opnå den største værdiproduktion og samtidig få skabt en glidende
foryngelse og dermed en mere heterogen bevoksningsstruktur.
Begge hugstmetoder er simuleret med udgangspunkt
i en 54-årig bøgebevoksning i Grib Skov (bon. 2) og
ved
hjælp
af
enkelttræ-simuleringsmodellen
SILVAdk. En økonomisk analyse viser, at
venteværdien forøges med ca. 30 % ved at hugge
efter princippet om måldiameterhugst (måldiameter
på henholdsvis 58 og 65 cm). Kvalitativ gruppehugst
med de samme måldiametre øger venteværdien
yderligere med ca. 15 %.

Figur 2-4. Måldiameterhugst medfører, at en
større del af bevoksningens samlede produktion
består af stort tømmer. Foto: Niels Heding

Principperne bag måldiameterhugst har været et
emne for en vedholdende debat om hvordan
måldiameteren fastsættes. I en oversigtsartikel
gennemgås
det
økonomiske
rationale
for
fastsættelsen af måldiameteren for det enkelte træ.
Det konkluderes måldiameteren er en kompleks og
dynamisk størrelse, men at en nær-optimal
måldiameter kan findes ved at slække på
forudsætningerne i den økonomiske model.

Principperne for måldiameterhugst anvendes i et efterfølgende studie af en 4,9 ha stor
bøgebevoksning til at simulere den optimale afvikling af bevoksningen efter måldiameter. Resultatet
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viser at det enkelte træs måldiameter afhænger af vedkvaliteten, træets vækst og træets relative
vedkvalitet og afstand til nabotræer.

Dækrodstyper til løvtræer
Af Jan Svejgaard Jensen, LIFE, Københavns Universitet
Dækrodsplanter af eg og bøg klarer sig lige så godt som eller bedre end barrodsplanter mht.
overlevelse og vækst. Produktionstiden kan forkortes, og det er muligt at producere gode og
livskraftige dækrodsplanter til udplantning på få måneder.
Projektets baggrund
I år 2000 blev der igangsat et samarbejdsprojekt mellem Hedeselskabet, Danmarks
JordbrugsForskning i Årslev og Skov & Landskab. Projektet blev finansieret af
Produktudviklingsordningen under Skov & Naturstyrelsen. Formålet var at undersøge kvalitet og
vækst af en række dækrodstyper. Det første projekt blev afsluttet i 2005, men projektet blev
forlænget frem til 2006 med undersøgelser af rodudviklingen. Følgende personer har været
projektledere undervejs. Allan Bach Laursen, Lillie Andersen, Jan Svejgaard Jensen, Finn Vanman
Jørgensen og Henrik Skibsted Jakobsen. En stor styregruppe har fulgt projektet hele vejen igennem.
Det samlede projekt består af tre delprojekter:
1. Undersøgelser af dækrodsplanter i planteskolen.
2. En undersøgelse af overlevelse og vækst når plantetyperne udplantes i skov.
3. Undersøgelse af dækrodsplantesystemets betydning for rodudvikling i eg og bøg.
Skovplanter er traditionelt markproducerede 2/0 planter. Denne produktionsmetode er imidlertid
ikke særlig fleksibel med hensyn til plantningstidspunkt og er desuden relativt langsommelig.
Dyrkes planterne i stedet i containere, som såkaldte dækrodsplanter, kan produktionstiden forkortes,
planterne kan plantes næsten hele året, og frøet kan udnyttes bedre. Dækrodsplanter har i mange år
været anvendt til at anlægge nåletræskulturer, men er en ny metode ved anlæg af løvtræskulturer.
Der stilles andre krav til dyrkning af løvtræer, idet væksthastigheden i startfasen er større i løv end i
nål.
Plantetyper og plantetidspunkter
I forsøget indgår 5 forskellige containertyper og en omplantet containerplante (plug+1) (også kaldet
Jordpotte) (Tabel 1). Containerne repræsenterer et bredt spektrum af de systemer der findes på
markedet. Der er sammenlignet med barrodsplanter.
Tabel 2-1. Volumen og højde af dyrkningsenheden i 5 dækrodssystemer efter 1 år i planteskole.
Volumen, cm3 Højde, cm Producent
Lukkede systemer
HIKO 265
265
15
A
Quick
200
11
B
Delvist åbent system
HIKO 150
150
10
A
Åbne systemer
Ellegaard
180
15
C
Jiffy-7
180-200
9
D
Plug+1
A: BBC Sverige; B: Herkuplast, Tyskland; C: Ellegaard, Danmark, D: Jiffy,
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Dækrodssystemerne kan inddeles i flere grupper:
- Lukkede omkring rødderne, dvs. containere (Hiko 265 og Quick)
- Halvlukkede systemer (Hiko 150)
- Åbne systemer, hvor dyrkningsmediet holdes sammen af et net eller lignende (Jiffy og
Ellegaard).

Delprojekt 1: Dækrodsplanter i planteskolen på Årslev
Plantetyper
Dækrodssystemerne kan fås i flere forskellige udformninger med hensyn til volumen, højde og
udformning af beholderen, samt antal planter per m2. Erfaringer fra Sverige har vist, at styreribber
på langs i containerne kan hindre rodsnøring. Rodsnøring har bevirket dårlig rodudvikling efter
udplantning med skæv stammebasis hos træerne til følge i tidligere anvendte dækrodssystemer.
Dækrodssystemerne skal derudover være åbne i bunden af containerne, så dækrodssystemerne kan
sættes på net eller lignende, så rødderne luftbeskæres og ikke vokser ned i underlaget. Dermed
opnår man, at hovedroden forgrenes i flere siderødder, og man undgår rodsnøringer eller knæk på
rødderne.
Såningen kan enten ske i væksthus eller plastboble fra først i marts måned, hvor varmebehovet vil
være lille. Senere såning kan ske direkte på containerplads. Erfaringerne med efterårssåning har
været, at der ikke er mulighed for at sortere frøene tilstrækkeligt inden såning.
Dyrkning
Det er vigtigt, at dyrkningsmediet kan rumme meget vand, da der arbejdes med et relativt lille
jordvolumen. Luftindholdet i dyrkningsmediet er tilstrækkeligt ved brug af en fin spagnumblanding.
I de lukkede systemer kan man med fordel blande
langsomtvirkende gødninger (5-6 måneder) i
spagnumen. Vanding med bom med små mængder
vand per gang (2 mm) er optimalt for at undgå tab af
vand og næringsstoffer. I de åbne systemer skal man
være opmærksom på, at fordampningen fra sidernes
overflade gør, at vandforbruget i disse systemer er
dobbelt så stort som i de lukkede systemer. I
sommerperioden bør vandes minimum 2 gange om
dagen for at holde planterne tilstrækkeligt opvandede.
Planterne bør sikres tilstrækkelig hærdning, hvilket i
væksthus foretages ved at holde relativt lav
lufttemperatur og luftfugtighed. På containerpladsen
hærdes planterne gennem let skygning med hvidt Figur 2-5. I planteskolen. Forest Hiko 265 med
skyggenet (15-25 %), hvor skygningen fjernes bøg, bagved ses åbne plantesystemer. Foto: Lillie
Andersen
efterhånden.
Plantekvalitet
Man kan producere eg og bøg på 1 vækstsæson ved såning i maj måned og udsætning direkte på
containerpladsen. Planterne kan på den første vækstsæson i gennemsnit opnå en rodhalsdiameter 56 mm og en højde fra 30-50 cm afhængig af frø-proveniens. Dækrodsplanter skal plantes samme år,
som de er produceret, for at få en rentabel produktion og undgå rodsnøre ved længerevarende
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ophold i dyrkningssystemet.. Hvis det er nødvendigt, kan dækrodsplanterne overvintres på kølerum
eller beskyttet på containerpladsen. Rødderne hos dækrodsplanterne er særligt følsomme og skal
beskyttes mod frostskader. En overvintring vil selvsagt bevirke højere omkostninger.
Konklusion på planteskoleforsøg
Resultaterne fra denne del af projektet har vist, at det er muligt at producere eg og bøg af god
kvalitet, uanset dækrodssystemets udformning og størrelse, når produktionen passes optimalt med
hensyn til gødning og vand. Desuden blev der plantet i parceller med græs og uden græs. Som
ventet har græs en voldsom negativ effekt på planternes udvikling oven over jorden og nedenunder
(ca. 40-50 % mindre vækst).

Delprojekt 2: Udplantning i skov
Planterne er plantet ud på to lokaliteter. De er sat ud på to forskellige plantetidspunkter før
vækstsæsonen 2002 (december 2001 og marts 2002) og på to tidspunkter før sæsonen 2003
(september 2002 og oktober 2002). Der blev plantet i gennemsnit 500 planter fra hvert plantesystem
på hver lokalitet.
Forsøg med egeplanter
Eg blev plantet ud på to ret gode vækstlokaliteter: Vesterhave Skov ved Haderslev og Ravnholt
skovdistrikt på Østfyn. Dødeligheden var lav (5-10 %) og på omtrent samme niveau som hos bøg,
men der var lille forskel mellem plantetyperne. Renholdelse er tydeligvis meget vigtig for eg, hvad
enten det er dækrodsplanter eller barrodsplanter. Dækrodsplanter overlever bedre i renholdte
kulturer. Det bekræftes også af planteskoledata.
Der var næsten ingen forskel i væksten mellem de forskellige dækrodssystemer, og heller ingen
forskel mellem de to lokaliteter. Biomasse væksten har derfor ikke haft nogen sammenhæng med
mængden af jord i potten. Resultaterne er derfor til fordel for de små dækrodssystemer, som er
interessante, fordi små planter er lettere at håndtere. På den anden side kan små plantetyper også
have uheldige konsekvenser for plantestabilitet/mulighed for renholdelse. De vil også kræve
tidligere udplantning (juli-august), fordi de små containere hæmmer rodvæksten.
Forsøg med bøgeplanter
Bøg blev undersøgt i to forsøg: På sandjord i Gellerup Plantage ved Varde og på god morænejord i
Malsdam Skov ved Fåborg. To år efter udplantningen var overlevelsen omkring 90 % som
gennemsnit mellem begge lokaliteter. Der var ingen forskel i dødelighed mellem barrodsplanter og
dækrodsplanter på sandjord. Der var nogen variation i overlevelsen på morænejorden, og de to åbne
containertyper Ellegaard og Jiffy havde en lidt større dødelighed end de andre. Til gengæld havde
de to åbne plantetyper en ret god diameter vækst i forhold til deres højde. Disse planter var mindre
ved udplantningen, og det betød at de efter 2 års vækst stadig var mindre end de øvrige plantetyper.
De lukkede containere har en vækst på niveau med barrodsplanterne og Plug+1. Væksten har
generelt været bedre på sandjorden i Gellerup Plantage, hvor de er plantet i dybdepløjet jord uden
ukrudtstryk. I Malsdam Skov var der mere ukrudt, og det har sandsynligvis hæmmet væksten samt
givet en større dødelighed.
Barrodsplanter af bøg får et større omplantningschok på sandjord end på lerjord. Det gør at
dækrodsplanter på sandjorden har haft lidt bedre vækst end barrodsplanterne. Væksten er fulgt over
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to vækstsæsoner, men der er ikke sket nogen større udligning af forskellene mellem de to
plantesystemer.

Delprojekt 3: Undersøgelse af rodudviklingen hos dækrods- og barrodsplanter
Formål
Det var delprojektets mål, at undersøge om rodudviklingen er hensigtsmæssig ved anvendelse af
dækrodsplanter, herunder:
• at undersøge rodudviklingen i nye kulturer af eg og bøg ved anvendelsen af forskellige
dækrodstyper samt barrodsplanter.
• at klarlægge om containernes størrelse og udformning (åbne eller lukkede systemer) har en
betydning for rodudviklingen.
• at sammenligne rodudviklingen ved naturlig foryngelse med rodudviklingen i dækrodsplanter i
skov- og markkultur.
• at belyse ukrudtstrykkets betydning for rodudviklingen i eg og bøg i markkultur ved
undersøgelser af rodsystemet i planter af eg og bøg plantet med og uden konkurrence fra græs.
Et repræsentativt antal planter blev opgravet så langt de fleste rødder fulgte med. Efterfølgende blev
planterne med intakte rodsystemer transporteret til laboratoriet, hvor de blev vasket fri for jord og
ophængt i snore fri af underlaget, således at der ikke skete nogen deformation af rodsystemet.
Rodsystemerne blev analyseret over den følgende 2 måneders periode.
Resultater
Projektet har vist, at dækrodsplanter er fuldt på højde
med barrodsplanter når det gælder røddernes
udvikling, og dermed træernes stabilitet. Der var ikke
de store forskelle mellem de undersøgte
dækrodstyper, men på en række punkter var
dækrodsplanterne klart bedre end barrodsplanterne.
Rodsystemets størrelse
De undersøgte barrods- og dækrodsplanter var ikke
afgørende forskellige med hensyn til rodsystemets
størrelse målt som antallet af strukturelle rødder og
røddernes samlede tværsnitsareal. Undersøgelsen
viste samtidig, at barrods- og dækrodsplanter har et
lige så stort rodsystem som planter, der etableres ved
selvforyngelse og såning. Der er en klar tendens til at
plantning reducerer pælerøddernes størrelse og antal.

Figur 2-6. Måling af roddiameter med skydelære
på en bøgerod monteret på måleplade. Foto: Finn
Vanman Jørgensen

Roddeformationer
Til gengæld har plantningen en stor effekt på antallet af roddeformationer i form af rodknæ og
rodsnøre. Disse fejl kunne registreres på alle de undersøgte plantetyper i både bøg og eg. I såede og
selvforyngede planter var forekomsten af rodknæ lav, og problemet med rodsnøre var stort set
fraværende. I alle plantede eg og bøg var roddeformationer mere almindeligt forekommende, men
det var især 2-årige barrodsplanter, som havde disse skader på rødderne. Rødder med
roddeformationer kan ikke medvirke effektivt til at stabilisere træet.
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Rodsymmetri
Alle plantetyper havde en skæv fordeling af rødder rundt om hovedaksen med mere end 55 % af de
strukturelle rødder fordelt til kun en 1/4 af omkredsen. Dette niveau vurderes dog til ikke at være
kritisk, dels fordi unge træer ofte har en ringe rodsymmetri, og dels fordi vi fandt den samme lave
rodsymmetri i selvforyngede og såede planter. I 2-årige barrodsplanter var rodsymmetrien dog
markant ringe, og der kunne ligeledes registreres en høj frekvens af planter med L- eller J-formet
hovedrodhvilket forventes at have stor betydning for plantens stabilitet i plantens unge år.
Dækrodscontainerens størrelse
På baggrund af sammenligningen af forskellige størrelser af Jiffy containere kan det konkluderes, at
der sker en hæmning af de horisontale rødders udvikling ved anvendelse af små containere.
Samtidig var der også en relativ forøgelse af roddeformationer. Denne hæmning af rodudviklingen
vil kunne påvirke stabiliteten i træets unge år.
Containernes udformning
I denne undersøgelse kunne vi ikke konstatere nogen mærkbar forskel i de målte parametre
(herunder roddeformationer) mellem containere med faste sider (Hiko265) og containere med
sideslidser (Hiko150). Den helt åbne netbaserede container (Jiffy200) udmærkede sig ved at have
lidt færre roddeformationer end de øvrige dækrodsplanter.
Supplerende bemærkninger vedrørende dækrodsprojekterne
Undersøgelserne viser at renholdelse er vigtigere for vækst og overlevelse end plantningstidspunkt
og valg af plantetype, hvad enten det er dækrodsplanter eller barrodsplanter. Desuden er forskellene
i vækst og overlevelse er små mellem de forskellige dækrodstyper og barrodsplanterne. Det betyder
at valget mellem dækrods- eller barrodsplanter kan ske ud fra andre overvejelser:
Fordele ved dækrod
• Dækrodsplanter giver en lidt mere sikker plantning – for eksempel en bedre evne til at klare

omplantningen, som især kan være kritisk på tør sandjord. Der har været nogen bekymring for
om dækrodsplanterne kunne klare en tør jordbund når de blev plantet ud., men de synes at være
ret robuste i dette forsøg. Det svarer til Kulturkommsionens anbefalinger.
• Forsøget har ikke vist nogen større effekt af plantetidspunkt for hverken bøg eller eg. Det kan

dog ikke udelukkes at plantetidspunktet vil påvirke plantetyperne forskelligt.
• Anvendelse af større dækrodstyper giver stor fleksibilitet omkring valg af plantetidspunkt i

forhold til barrodsplanter. Dækrodsplanter kan for eksempel plantes i sommerperioden.
Plantning i september synes at kunne give en bedre vækst det første år end når der plantes efter
vækstsæsonens afslutning.
• Små dækrodstyper bør muligvis plantes ud i selve vækstsæsonen, inden pottens størrelse når at

blive en begrænsning for planten.
• Dækrodsplanter kan produceres i løbet af få måneder. Det betyder nogle fordele omkring

planlægning, f.eks. ved avl på kontrakt.
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Ulemper ved dækrod
• Planterne fylder mere og er derfor dyrere at transportere.
• Opbevaringen stiller større krav. Dækrodsplanter bør således ikke opbevares i det fri om vinteren

pga. risikoen for frostskader.
• Fra andre forsøg med dækrodsplanter kender vi tekniske problemer som opfrysning efter

plantning, og udtørring hvis det øverste af potten ikke er dækket af jord. Disse problemer har vi
dog ikke oplevet i dette projekt.
Behov for yderligere forskning
Nærværende projekt har bidraget med væsentlig ny viden om rodudviklingen i dækrodsplanter. Det
vil dog være af stor værdi, at undersøge en række forhold yderligere:
• Sammenhæng mellem roddeformationer og faktisk ændring i stabiliteten i planterne undersøgt

ved trækmålinger.
• Undersøgelser af hvor hurtigt planten kan genoprette en tilstrækkelig god rodsymmetri, herunder

hvor hurtigt rødder med rodknæ og rodsnøre erstattes af rødder uden deformationer.
• Hvad er den minimale containerstørrelse, der kan anvendes uden at roddeformationer bliver for

dominerende. Dette skal undersøges i sammenhæng med længden af produktionstiden i
planteskolen.
• Fysiologiske undersøgelser af hvilke faktorer det er, der fremmer og styrer rodudvikling efter
udplantning.
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3.

Forarbejdning og forædling af træprodukter

Træindustrien kan som hovedregel få 40 % tilskud til udvikling af helt nye produkter, f.eks. til
byggeri, eller til produkter, der øger forbruget af træ. Nye anvendelses- eller produktionsmetoder
samt nye måder at forarbejde på, kan også opnå tilskud, selvom selve produktet er kendt.
I det følgende omtales to projekter, som er afsluttet i perioden 2006-07. En nærmere afrapportering
af projekterne findes på produktudviklingsordningens hjemmeside under rapporter:
www.skovognatur.dk/skov/tilskud/produktord

Fugt i træfacader II
Af Bjarne Lund Johansen, Træbranchens Oplysningsråd
Omfattende fugtforsøg med lukkede træfacader viser, at traditionen med altid at ventilere
facader af træ kan fraviges
I forbindelse med undersøgelser af fugtforhold i højisolerede facadekonstruktioner udført af Statens
Byggeforskningsinstitut (SBi) som første fase af projektet ’Fugt i træfacader’, viste enkelte
målinger, at der ikke kunne konstateres væsentlige forskelle på ventilerede og uventilerede
træfacader. Tilsvarende erfaringer har tømrere og træhusproducenter fra mange års byggeri med
uventilerede facader, der forbliver tørre og uden skader.
Fugtsikre løsninger
Resultaterne fra SBi-forsøgene byggede på ganske få
forsøg, fordi formålet med første fase af projektet var
et andet. Men holdt de foreløbige resultater ved en
nærmere prøvning, vil der kunne opnås en række
afgørende fordele:
Konstruktionerne kan billiggøres, fordi etablering af
ventilation er både kompliceret og fordyrende. Der
opnås en bedre brandsikring af træfacader, der kan
give træfacader et større anvendelsesområde i forhold
til gældende lovgivning. Der kan opnås dokumenteret
sikkerhed ved etablering af udvendig isolering med
pudset overflade

Figur 3-1. Statens Byggeforskningsinstituts
prøvehus, hvor forskellige facadekonstruktioner
er afprøvet med lukkede og åbne ventilerede
beklædninger. Foto: SBi

Træbranchens Oplysningsråd søgte derfor i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut støtte
fra Produktudviklingsordningen til en række praktiske fugtforsøg med facadekonstruktioner.
Formålet var at få afklaret om træfacader kunne udføres fugtsikrere som en lukket konstruktion
enten med eller helt uden hulrum bag facadebeklædningen. Samtidig blev der etableret et bredt
samarbejde med træhusproducenter, brancheorganisationer og forskningsinstitutter for at samle den
bedste ressourcegruppe omkring projektet.

13

Ingen europæisk erfaring
Træfacadebeklædninger udført uden eller med lukket hulrum bag beklædningen er ikke en
anerkendt løsning i Europa. Det viser undersøgelser af de byggeanvisninger, som bruges i de
enkelte lande. De europæiske forskningsinstitutter har heller ikke gennemført egentlige
fugtundersøgelser af ventilationsforholdene i træfacadebeklædninger.
Samtidig er Danmark det eneste land i Europa, der igennem en lang årrække har haft
beklædningskrav som en del af brandlovgivningen. Alle øvrige lande anvender alene materialekrav.
I praksis betyder det, at der stilles krav til facaders brandmodstandsevne, samt at der ikke må kunne
udvikles dobbeltsidig brand. Ventilerede hulrum hindrer derfor træfacaders anvendelse til f.eks.
etagehuse.
De to primære formålet med projektet var for det første at dokumentere fugtforholdene i træfacader
gennem en systematisk prøvning af en lang række forskellige facadekonstruktioner. For det andet at
påvise forsvarlige facadeløsninger, der vil kunne forbedre mulighederne for brandsikring af
træfacader samt forenkle og billiggøre konstruktionerne.
Gode erfaringer med lukkede facader
Mere end to års forskning og undersøgelser peger klart på, at helt lukke facader uden hulrum bag
facadebeklædningen bør frarådes, fordi især nordvendte facadebeklædninger bliver opfugtet til et
kritisk niveau over en stor del af året.
Derimod viser de samme undersøgelser, at lukkede træfacader med hulrum bag
facadebeklædningen generelt er mere tørre end ventilerede facader, især hvor facadebeklædningen
er udført med en overlappende træbeklædning, f.eks. klinkbeklædning. Men også fer/not
beklædninger viser et lavt fugtniveau. Til gengæld viser undersøgelserne også, at ventilerede
træfacader tørrer hurtigere efter opfugtning, f.eks. efter regnvejr, end de lukkede facader.
Resultaterne og forudsætningerne for anvendelse af lukkede træfacader vil blive dokumenteret i en
ny facadehåndbog fra Træbranchens Oplysningsråd sammen med gældende brandtekniske
anvisninger for anvendelse af de lukkede facadeløsninger udarbejdet af Dansk Brand- og
sikringsteknisk Institut. Håndbogen udkommer i løbet af 2008.
Projektet videreføres i en tredje fase med yderligere målinger for at kunne opnå en mulighed for
teoretiske eftervisninger med fugtprogrammet Match.

Automatisk opmåling af skovede effekter
Af Kim Dralle, Dralle A/S
I mange lande, herunder Danmark, er omkostninger til opmåling af rummetereffekter i skov en
relativt dyr og tidskrævende operation.
I et forsøg på at minimere disse omkostninger er man de sidste 30-40 år mange steder gået over til
opmåling på fabrik og ofte ved hjælp af en kombination af vægt og volumenbestemmelse.
Kvalitetsvurderinger foretages stadig manuelt som i skoven. Opmåling på industri giver den
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indlysende fordel, at opmålingen kun foretages et sted, centralt, og at man opnår stordriftsfordele
herved. Omkostningen reduceres også væsentligt. Ned til omkring 3,00 kr. per kubikmeter i de
bedste tilfælde, som Virkesmätningsforeningerne i Sverige, men uden afskrivning af hardware. Dvs.
den reelle omkostning formentlig ligger i omegnen af 5-6 kr. per m3 i de bedste centrale løsninger.
Ud over de stordriftsfordele der opnås, introduceres en række forhold, som skal tages i betragtning
med en sådan løsning, bl.a.: 1) Opmålingen, og hermed afregningen, forsinkes i tid. Det betyder et
rente- og værditab inden afregningen, som i sig selv nemt kan overstige opmålingsomkostningen. 2)
Træ som køres til forkerte industrier, skal omdirigeres med heraf følgende tab. 3) Lagermuligheden
i skoven udnyttes ikke optimalt. 4) Ombytning af træ kan pga. administrativt rod forekomme med
heraf følgende tab til kunder. 5) De store industrier ”sidder på opmålingen” og styrer prisdannelsen
herved.
Det er kendt, at opmåling/afregning af træ principielt bør foregå så tidligt i produktionskæden som
muligt for at få størst nytte og bedst mulig økonomi. Den heraf følgende tidligere
informationsindsamling bidrager f.eks. til at nedsætte værdi- og rentetab samt giver mulighed for at
forbedre logistikken i de efterfølgende led.
Med en passende moderne teknologi, som kan indsamle information så tidligt i leddet som muligt,
kan man altså forbedre produktionssystemet og derigennem udnytte råvaren bedre og samlet set få
en bedre økonomi i alle led. Hvis man tilmed kunne indsamle informationen om træet på det sted i
leddet, hvor træet produceres eller bearbejdes, og at denne information opsamles i reel tid på en
centralt computer til bearbejdning og videre udnyttelse i efterfølgende led, så havde man et ideelt
system, som samtidig, omkostningsfrit, dokumenterer træets oprindelse; om det kommer fra
certificeret skov eller ej. I alt et komplet såkaldt Supply Chain Management system.
Dvs. en hel række af skovbrugets produktionsstyringsproblemer ville kunne løses ”i et hug”. At
udvikle en sådan teknologi var baggrunden for at Dralle A/S i 2002 for første gang søgte om støtte
fra Produktudviklingsordningen.
Hvordan er det så gået?
At udvikle et produkt som beskrevet kræver rigtig
mange mandeår. At skaffe finansiering til dette er en
større opgave, der langt fra kan rummes inden for
rammerne af produktudviklingsordningen.
Økonomisk set har bidragene fra produktudviklingsordningen dog medvirket til at det var muligt at rejse
yderligere kapital til selskabet. Det var medvirkende til
at DTU-Innovation og Vækstfonden på et tidligt
tidspunkt gik ind i selskabet, og til at selskabet kunne
ændre retning til kun at arbejde på ovennævnte
idégrundlag. Siden har det været muligt at finde
værdige afløsere til DTU-Innovation og Vækstfonden. I
dag har selskabet således en fast udvikler- og
kvalitetssikringsstab på 5 personer, heraf 4 på PhDniveau, som alene beskæftiger sig med løsning af
ovennævnte problem. Selskabet er tilmed i den

Figur 3-2. Det bilmonterede opmålingssystem
sScale, der automatisk opmåler stakken ved
langsom forbikørsel. Foto: Anders Olsen
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gunstige situation, at det med sindsro kan imødegå i næste par år.
Teknisk set, blev problemet grebet an ved at introducere det for Virkesmätningsrådet (VMR) i
Sverige, samt for professor Mats Nylinder, Institut for ”Skogens produkter och marknader”,
Sveriges Lantbrugsuniversitet Uppsala. Dette institut er hovedsæde for opmålingen i Sverige. VMR
foreslog, at vi forsøgte at automatisere stikprøveopmålingen på industrierne, hvilket vi gjorde. I
2005 havde vi udviklet en prototype til opmåling af enkeltstokke på industri, som VMR godkendte
og belønnede økonomisk. Fra prototype til produkt var der stadig lang vej, men produktet til
stikprøveopmåling gav mange underliggende grundrutiner.
Så kom stormen Gudrun i 2005, og det store stormfald medvirkede til, at det i Sydsverige igen blev
påkrævet at måle ved vej i skov, som vi gør i Danmark i dag. Skovindustrien Södra spurgte os om
vi kunne måle en del af deres træ op med et system tilpasset stakopmåling ved vej i skov. Vi gik
derfor i gang med at ændre prototypen til stikprøveopmåling til et system til opmåling af stakke i
skov, hvilket lykkedes. Produktet kaldes sScale og er et automatisk mobilt billedbehandlingssystem.
I 2006 brugte vi med et sådant system mindre end 1 mandeår til at handelsopmåle ca. 300.000
kubikmeter fastmasse over bark. I 2007 har systemet kørt i Tyskland i Thuringen og i Bayrische
Staatsforsten. I Danmark afprøver Skov- og Naturstyrelsen systemet på forsøgsbasis.
Præstationstallene fra Danmark og Tyskland er sammenlignelige med erfaringerne fra Sverige.
Hvad angår målenøjagtigheden er den så god, at sScale er blevet typegodkendt til handelsopmåling
i Sverige. I alt er der efterhånden udtaget mere end 50.000 m3 over bark til eksterne uafhængige
afprøvninger, som viser afvigelser på 1-3 % sammenlignet med enkeltstoksopmålinger på industri.
Måledata og billeder overføres trådløst til en central
server, hvortil kunderne har egen adgang på særskilt
område på serveren.
Den reelle opmålingspris alt inklusive, har i alle
tilfælde ligget mellem 3,50 til 4,00 kr. per kubikmeter
fastmasse overbark, hvilket i sig selv er ganske
konkurrencedygtigt. Dertil kommer, at man får
opmålingsresultaterne ind med GPS-position i det
øjeblik de foretages. Det hele vises på et Internet-Kort,
hvorfra man selv kan overføre data til andre systemer.

Figur 3-3. 3D-billede af opmålt stak. Foto:
Morten Larsen

Vil man vide mere om sScale findes en
produktbeskrivelse med video, prisbeskrivelse mv. på
www.dralle.dk.

Hvad så fremover?
Vi har endnu langt fra udtømt de muligheder, som startede selskabet og som
produktudviklingsordningen har medvirket til at realisere. Der er virkelig mange muligheder
fremadrettet. Vi har nu et system, som er driftsikkert og fungerer. Herfra vil kundernes behov i høj
grad komme til at diktere den videre udvikling, dog således, at den overordnede idé ikke tabes på
vejen.
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4. Fælles markedsføring
Produktudviklingsordningen giver mulighed for at knytte bånd mellem aktørerne i skovbruget, i
træindustrien og videre ud til forbrugeren. Ved bedømmelsen af projekterne bliver der lagt vægt ved
at markedsføringen kan bidrage til at øge anvendelsen af træ, og at projekterne har et klart fælles
præg for en branche frem for at markedsføre enkelte virksomheder eller virksomhedsspecifikke
produkter.

Højisolerede trækonstruktioner
Af Bjarne Lund Johansen, Træbranchens Oplysningsråd
Forventning om skærpede varmeisoleringskrav fra 2006 fik træbranchen til at udvikle
højisolerede trækonstruktioner
Med udviklingsstøtte fra Bevillingsudvalget for produktudvikling under Skov- og Naturstyrelsen
udviklede Træbranchens Oplysningsråd (TOP) i perioden 2003 til 2006 en omfattende serie af
træbaserede konstruktionsløsninger, der tilfredsstiller de gældende energikrav fra 2006.
Konstruktionsdetaljerne kan anvendes direkte i AutoCad ved projektering eller printes, hvis man
ikke er cad-bruger.
Allerede i 2000 vurderede Træbranchens Oplysningsråd, at de stadig stigende krav om
energibesparelser i byggeriet ville kunne føre til nye markedsmuligheder for højisolerede
træbaserede bygningskonstruktioner. I 2002 ansøgte TOP derfor Produktudviklingsordningen om
udviklingsmidler, der skulle sikre at træbaserede konstruktioner kom til at ligge i front, når det
gælder energibesparelser.
Målet med projektet var at sikre det træbaserede byggeris konkurrenceevne med baggrund i at
træbaserede konstruktioner er blandt de konstruktionstyper, der lettest kan bringes til at honorere
skærpede energikrav, samtidig med at løsningerne vil kunne rumme betydelige miljømæssige
fordele. Træ er i forvejen det eneste byggemateriale, der er 100 % fornybart og CO2-neutralt. Også
tunge bygningsdele vil i samspil med lette træbaserede dele kunne drage fordel af udviklingen.
Industrielle træløsninger
Erfaringerne fra mange års produktion og anvendelse af industrielle træelementer i byggeriet, ikke
mindst i forbindelse med udviklingen af CasaNova–etagehusene af træ, har vist, at det træbaserede
byggeri rummer store miljøfordele med bedre indeklima, bedre lydforhold og væsentlig lavere
varmeomkostninger. Det bekræftes også af de gennemførte beboerundersøgelser, der viser at
beboerne er ovenud tilfredse med at bo i de træbaserede etagehuse.
Udviklingsstøtten fra Produktudviklingsordningen gjorde det muligt for Træbranchens
Oplysningsråd at sætte gang i videreudviklingen af de træbaserede industrielle
konstruktionsløsninger til etagebyggeri.
Målet var dels at videreudvikle de industrielt fremstillede træelementer til etagehuse og dels at sikre
at de kunne leve op til de kommende energikrav, kvalitet og pris.
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Samtidig var det målet at konstruktionerne skulle være tilgængelige på TOP's website
www.traecad.dk sammen med de flere end 150 bygningsdetaljer, som allerede tidligere var udviklet
i AutoCad-format.
Det samlede udviklingsprojektet blev gennemført i et samarbejde med Statens
Byggeforskningsinstitut, Dansk Byggeri og flere end 25 repræsentanter for træbranchens
leverandører, produktionsvirksomheder, rådgivere og udførende.
Projektresultater
Med udvikling af flere end 100 af de vigtigste bygningsdetaljer for højisolerede og industrielt
baserede trækonstruktioner var hovedmålet med projektet nået i 2006.
Hvad der måske er et mindst lige så vigtige resultater af udviklingsprojektet var en række
erkendelser af virkeligheden i dansk byggeri, nemlig:
• at den enkelte leverandør og producent optimerer sit eget produkt, men helst ikke vil tage ansvar

for sammenbygningen med andre produkter. De projekterende udfører dagligt denne opgave på
basis af generelle byggetekniske anvisninger. Med TRÆcad-løsningerne foreligger der for første
gang et stort antal optimerede og kvalitetssikrede løsninger for træbaseret byggeri, som direkte
kan anvendes i projekteringen.
• at byggetekniske anvisninger ofte udvikles indenfor de enkelte materialeområder, f.eks. tegl,

beton og træ, men at der meget ofte mangler en tværgående koordinering af
sammenbygningsdetaljer, der tager højde for de enkelte materialers og konstruktioners særlige
egenskaber. Derfor er der i projektet udviklet en række sammenbygningsdetaljer mellem træ og
tunge bygningskonstruktioner, som f.eks. tegl og beton.
• at en yderligere markedsudvikling af det træbaserede byggeri ikke alene skal ske ved forøgelse

af træhusandelen af det samlede byggeri, men også ved at erstatte tunge konstruktioner med
lette, træbaserede løsninger. De nye energikrav giver de lette højisolerede konstruktioner nogle
særlige muligheder, hvis de udvikles til at imødekomme kravene. Derfor har TOP allerede
igangsat et nyt projekt med det formål at udvikle kvalitetssikrede højisolerede facadeløsninger til
etagehuse i beton og stål.
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5.

Nye tilsagn om tilskud til projekter i 2006 og 2007

Tabel 5-1. Oversigt over projekter, som er bevilget støtte i 2006.
Tilsagn indenfor Produktudvikling i det primære skovbrug (kapitel 1)
Ansøger
Titel
Københavns Universitet, Udnyttelse af toppe efter skovning i mellemaldrende og gammel
Skov & Landskab
løvskov
Københavns Universitet, Molekylærgenetisk test af skovplanter - undersøgelse af to
Skov & Landskab
nåletræarter
Københavns Universitet, Planlægningsmodeller til skovdrift med nye administrative
Skov & Landskab
rammebetingelser
De Danske
Udvikling og afprøvning af koncept for grønne driftsplaner
Skovdyrkerforeninger
Københavns Universitet, Hvad kan gøres for at undgå eller reducere brugen af vildthegn Skov & Landskab
nye metoder til vildtafværgning og mere vildtrobuste kulturer til
den kombinerede skov og vildtforvaltning
Tilsagn indenfor Produktudvikling, forarbejdning og forædling (kapitel 2)
Ansøger
Titel
Københavns Universitet, Modstandsdygtighed af varmebehandlet lærketræ mod
Skov & Landskab
vednedbrydende svampe
Dralle A/S
Digital længdemåling af råtræ på lastbiler ved savværk
Tilsagn indenfor Fælles markedsføring (kapitel 3)
Ansøger
Titel
KoppWood ApS
Dansk gruppe-Chain of Custody - Sporbarhedscertifikat for
mindre virksomheder i træ- og møbelindustrien

Tilsagnsramme i kr.
348.350
426.900
447.473
120.461
937.910

Tilsagnsramme i kr.
108.300
500.000

Tilsagnsramme i kr.
100.050
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Tabel 5-2. Oversigt over projekter, som er bevilget støtte i 2007.
Tilsagn indenfor Produktudvikling i det primære skovbrug (kapitel 1)
Ansøger
Titel
HedeDanmark A/S
Afprøvning af gummibæltemaskine og afprøvning af
gummibælter på eksisterende skovmaskiner
Københavns Universitet, Merproduktion af energitræ
Skov & Landskab
Green Carbon Initiative Målrettet Naturnær Skovdrift og Hydrologi som
c/o Barritskov Land- og optimeringsredskaber for C-indhold i vedmasse og skovjord
Skovbrug
Københavns Universitet, Survey af stor lærkebarkbille
Skov & Landskab
Københavns Universitet, Effekt af skovningstidspunkt på etableringssucces hos stribet
Skov & Landskab
vedborer
Tilsagn indenfor Produktudvikling, forarbejdning og forædling (kapitel 2)
Ansøger
Titel
Udviklingscenter for
Industrialisering af modifiseret træ, IMT
møbler og træ
BYG DTU
Wood Wisdom - Thermal/moisture-related distortion and
fracture behavior of wood products during forced drying Modeling and experimental study
Statens
Fugt i træfacader II - Generalisering af måleresultater
Byggeforskningsinstitut
Maskinfabrikken KUNI Udvikling af finerpålægningsmaskine
Københavns Universitet, Værdiforøgelse i forsyningskæden for træ (Wood Wisdom)
Skov & Landskab
Træbranchens
Facadeelementer af træ og 3D-objekter - TræCad3
Oplysningsråd
Tilsagn indenfor Fælles markedsføring (kapitel 3)
Ansøger
Titel
NepCon
Udvikling af kombineret PEFC og FSC Chain of Custody
standard for certificering i Danmark
Særlige indsatsområder med projekter igangsat af Skov og Naturstyrelsen
Udførende
Titel
Copenhagen Business
Værdiforøgelse i forsyningskæden for træ
School

Tilsagnsramme i kr.
300.000
400.000
799.144

145.356
156.648

Tilsagnsramme i kr.
600.000
900.000

111.178
707.600
100.000
462.330

Tilsagnsramme i kr.
190.900

Kontraktsum i kr.
400.000

20

6.

Projektstatistik
Antal støttede projekter fordelt på erhvervsgrene
2006-07
12
10
8
6
4
2
0
Forskning

Markedsføring

Oplysning,
udredning mv.

Savværker og
industri

Skovbrug og
primær produktion

Figur 6-1. Antal støttede projekter i 2006-07 fordelt på erhvervsgrene. I materialet er både medtaget
ansøgte projekter, som er bevilget tilskud samt oplysnings- og udredningsarbejder mv., som er igangsat
af bevillingsrådet for produktudviklingsordningen. 1

Fordeling af midler på erhvervsgrene
2006-07
mill.kr.
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Forskning

Markedsføring

Oplysning,
udredning mv.

Savværker og
industri

Skovbrug og
primær produktion

Figur 6-2. Fordeling af midler i 2006-07 fordelt på erhvervsgrene. I materialet er både medtaget ansøgte
projekter, som er bevilget tilskud samt oplysnings- og udredningsarbejder mv., som igangsættes af
bevillingsrådet for produktudviklingsordningen.1

1

I 2006 inklusive midler til færdiggørelse af tidligere igangsatte oplysnings- og udredningsarbejder mv. grundet ny
administrativ procedure.
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Fordeling af midler (mill. kr.) til aktivitetsområder 1994-2007
Ialt 139 mill. kr.
12
28

33
Skovbrug
Træindustri
Fælles markedsføring
7
57

Forskning
Oplysning, udredning mv.

Figur 6-3. Fordeling af midler (mill.kr.) til projekter indenfor produktudviklingsordningens fire aktivitetsområder:
skovbrug, træindustri, fælles markedsføring samt oplysnings- og udredningsarbejder mv., som igangsættes af
bevillingsrådet for produktudviklingsordningen. Figuren omfatter hele produktudviklingsordningens løbetid siden 1994.

Fordeling af midler 1994-2007 til aktiviteter
mill.kr.

(Ansøgte projekter og oplysningsprojekter)

25
Oplysning, udredning mv.
20

Forskning
Fælles markedsføring

15

Træindustri
Skovbrug

10

5

0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Figur 6-4. Fordeling af antallet af igangsatte projekter indenfor produktudviklingsordningens fire aktivitetsområder:
skovbrug, træindustri, fælles markedsføring samt oplysnings- og udredningsarbejder mv., som igangsættes af
bevillingsrådet for produktudviklingsordningen. Figuren omfatter hele produktudviklingsordningens løbetid siden 1994.
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Antal støttede projekter 1994-2007 fordelt til aktiviteter
(Ansøgte projekter og oplysningsprojekter)
40
35

Oplysning, udredning mv.
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30
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Figur 6-5. Antal støttede projekter fordelt til produktudviklingsordningens fire aktivitetsområder: skovbrug,
træindustri, fælles markedsføring samt oplysnings- og udredningsarbejder mv., som igangsættes af bevillingsrådet.
Figuren omfatter hele produktudviklingsordningens løbetid siden 1994.

Tilsagn om tilskud fordelt på erhvervsgrene
mill. kr.

Ialt 1994-2007: 110 mio. kr
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Figur 6-6. Fordeling af midler til erhvervsgrene. I materialet er kun medtaget ansøgte projekter, som er bevilget
tilskud. Oplysnings- og udredningsarbejder mv., som er igangsat af bevillingsrådet for produktudviklingsordningen
indgår ikke i materialet. Figuren omfatter hele ordningens løbetid siden 1994.
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7. Særlige indsatsområder
WoodWisdom - Effektivitet og lønsomhed i forsyningskæden for træ - Wood Value
Projektet sigter mod at udvikle et fælleseuropæisk modelværktøj til at definere, måle og værdisætte
effektiviteten og lønsomheden af nøgleområder i forsyningskæden for træ – fra det stående træ til
slutproduktet.
Copenhagen Business School (CBS) og Skov & Landskab, Københavns Universitet har arbejdet
sammen i forbindelse med det nu afsluttede projekt “Supply chain analyse af den danske
nåletræssektor”. Projektet fortsættes ved, at det igangværende projekt ”Pris- og afsætningsstyret
aptering af nåletræ” ved Skov & Landskab omformuleres og indgår som bidrag til projekt Wood
Value. CBS bidrager ligeledes i projektet med en videreførelse af anbefalingerne fra “Supply chain
analyse af den danske nåletræssektor” som særligt projekt igangsat af Skov og Naturstyrelsen under
bekendtgørelsens § 26. Skov og Landskab varetager koordinationen af projektet.
Wood Value indgår endvidere i det fælleseuropæiske forskningsnetværk ”WoodWisdom-Net
Research and Technical Development Programme, Sub-Call B”.
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8.

Bevillingsrådets medlemmer 2008

Miljøministeren udpeger bevillingsrådets medlemmer for en periode på 4 år. Et medlem udpeges
efter indhentet udtalelse fra Dansk Skovforening og et medlem udpeges efter indhentet udtalelse fra
Dansk Industri. Endvidere udpeges 2-4 særlige sagkyndige inden for produktudviklingsordningens
fokusområder. Nedenfor findes en oversigt over bevillingsrådets medlemmer.
Særlig sagkyndige medlemmer:
Direktør Bjarne Lund Johansen,Træbranchens Oplysningsråd (formand for rådet)
Professor Claus Felby, Skov & Landskab, Københavns Universitet
Lektor Staffan Svensson, BYG•DTU, Institut for byggeri og anlæg, Danmarks Tekniske Universitet
Direktør Claes Harvald, Skov-Link A/S
Medlem udpeget efter indstilling fra Dansk Industri:
Adm. dir. Henrik Thorlacius-Ussing
Medlem udpeget efter indstilling fra Dansk Skovforening:
Skovrider Niels Bjerg (næstformand for rådet)
Direktør Jan Søndergaard (suppleant)
Sekretariat i Skov- og Naturstyrelsen:
Kontorchef Peter Brostrøm, Forstfuldmægtig Thorsten Søndergaard Larsen, Forstfuldmægtig
Rasmus Moes og Overassistent Heidi Pedersen.
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