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Opfinder har 
succes i Tyskland 

Ny skov skal give 
synergier i Grenå 

Persondata i 
trygge hænder

Landmand  
får tilskud  

til halvanden  
kilometer  

læhegn



Fra din lokale forening / NORDØST

Af Søren Ladefoged,  
Skovfoged

Der er flere fordele ved skovning 
i høst:

• Ofte er vejret gunstigt, så 
der er mere fremkommeligt i 
skovene. 

• Markerne er høstet, så man 
kan komme til de mere 
fjerntliggende skovområder

• Opkøberne er ”sultne” efter 
træ

• Der kan opnås ekstra tillæg 
på løvtrækævler (bøg)

• Skoventreprenørerne har 
bedre tid

Fordelene her er ikke kun 
gældende for løvtræ skovninger. 
De fleste af punkterne giver 
jo også store fordele ved 
maskinelle nåletræsskovninger.

Ved høstskovning af løvtræ 
skal kævlerne hurtigt afsted til 
aftager. Det skyldes ikke mindst 
at friskskovet træ lettere får 
misfarvning af veddet.

Mange gange vil en 
maskinskovning kombineres 
med manuel hjælp. Her tænkes 
på træer med store dimensioner, 
vanskelige træer eller terræn 
som er for vanskeligt for 
maskinerne. 

Typisk vil der i skovning 
af løvtræ aflægges kævler af 
bundstykkerne, brænde af 
midterdelen og flis af toppene. 

Store dimensioner af brænde 
er ofte vanskeligt at sælge (til 
ordentlige priser i hvert fald). 
Stakkene kommer til at ligge i 
skoven i årevis, og det bliver de 
ikke mere værd af. Samtidig kan 
det være irriterende, at der ikke 
bliver ”ryddet op”. 

Her kan den seneste teknik 
og den gode afsætning for flis 
hjælpe. 

Store fordele ved høstskovninger
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De moderne flishuggere kan 
håndtere stammer op til 1 m i 
diameter. Det kræver, at toppe og 
dårlige kvaliteter køres samme i 
stakke ved bilfast vej i forbindelse 
med udkørsel af kævlerne.

Der bliver r yddet op i 
bevoksningerne og der skal ikke 
køres mere her i en årrække frem.

Når landbrug, afsætning og 
entreprenører skal koordineres 
kræver det selvfølgelig lidt 
planlægning, at få skovningsprojekter 
som disse afviklet. Det er vigtigt, at 
tingene kommer til at forløbe glat.

Derfor skal opfordringen her 
være, at du tager kontakt til din 
skovfoged, hvis der er behov for 
skovning på din ejendom (løv som 
nål).

Det er bedst at I får aftalerne på 
plads inden sommerferien.

 
 God sommer.

Ved nytår lavede vi i SNØ en 
omstrukturering. Dette medførte at 
vores tidligere juletræsskovfoged 
Michael Rasmussen blev 
arealskovfoged på Djursland. 

Der er nu ansat en ny skovfoged 
til at overtage juletræsområdet. 
Hans navn er Michael Byskov 
Koldsø og han starter d. 1. juli 2018. 

Den nye Michael er nyuddannet 
Skov- og Landskabsingeniør og 
har tidligere været i praktik på 
Frijsenborg. Michael er bosiddende 
lidt nord fra Randers og vil betjene 

medlemmerne med base herfra. Ligeså snart Michael starter 
hos os, begynder arbejdet med at planlægge sæson 2018.

Ny juletræsskovfoged

Michael Byskov Koldsø

Kontakt din skovfoged, hvis der er behov 
for skovning på din ejendom (løv som nål).

Ferieplan
Sommeren nærmer sig og dermed også sommerferien. For at du 
ikke forgæves forsøger at komme i kontakt med Skovdyrkerne, 
ligger vi en opdateret ferieplan ud på vores hjemmeside. 
Ferieplanen kan findes på Skovdyrkerne Nord-Østjyllands 
lokale side: www.skovdyrkerne.dk/nord-ost/ 
 
Kontoret holder helt lukket i uge 30.
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Skovdyrkerkalenderen
Få nyheder og vigtig info på din 
mail

Send os din e-
mailadresse, så vi 
kan holde dig op-
dateret med sid-
ste nyt fra din lokale forening. Du kan 
maile til: sno@skovdyrkerne.dk




