Artikel til Skoven dec. 2008
Pro Silva diskuterer –
naturnært skovbrug !
Hvad er ”naturnært skovbrug” ? Hvis man læser Skoven 11/08 får man mange svar, og de er ret
forskellige. Hør engang følgende citater:
• ”seriøs naturnær skovdrift kræver mindst samme arbejdsstyrke, akkuratesse, faglige viden
og praktisk dygtighed, som den hidtidige skovdrift”
• ”- at langt den største del af de danske statsskove nu drives naturnært, hvor skovene
populært sagt planter sig selv”
• ”skoven får altså i stort omfang lov til at udvikle sig vildt”
• ”at vende ryggen til og undlade at dyrke skoven er blot at høste kortsigtede besparelser på
bekostning af skovens foryngelse, tilvækst, vedkvalitet og modstandsdygtighed”
• ”stabilitet og kvalitetsudvikling opnås ikke ved at ”lade skoven vokse mere vildt end før”.
Det kræver kyndige folk”
• ”desto mere er jeg overbevist om, at den naturnære skovdrift skal sættes i system. Der skal
planlægges, der skal udvises rettidig omhu, der skal udvises god skovdyrkning”
• ”- dette forudsætter dog en omhyggelig pleje med hugst i både yngre og ældre grupper”
• ”vi bevæger os fra et højt mod et lavt udviklet skovbrug”
Pro Silva er et forum, som går ind for skovdyrkning baseret på naturlige processer. Pro Silva er et
forum, hvor vi gennem iagttagelser og diskussion sætter fokus på problematikkerne i skovdrift og
søger at belyse alternativerne i den naturnære skovdyrkning. Pro Silva er ikke dogmatisk, men lader
sine medlemmer selv danne sig sine holdninger efter fordomsfri demonstrationer og diskussioner.
Vi vil gerne i 2009 fokusere diskussionen til væsentlige problematikker i den standende diskussion.
Vi har valgt emnet:
Naturnær skovdrift i relation til vedkvalitet og økonomi
Det har vi gjort fordi netop dette fokus er centralt i enhver skovejers overvejelser om sin driftsform.
Det står ikke alene. Fokuspunkter som biodiversitet, rekreative ydelser og landskabsmæssige
værdier m.v. er også meget væsentlige, men de er diskuteret meget i de sidste år. Vi mener derfor,
at det valgte emne trænger til behandling for at få balance i den bæredygtige skovdrifts tre
grundpiller:
den økonomiske / den økologiske / den sociale.
Pro Silva har i samarbejde med Skov & Landskab/KU-LIFE udarbejdet et program for 2009, som
sætter skarpt fokus på det valgte emne. Ideen i programopbygningen er, at man gennem en
ekskursionsrække skal indsamle indtryk og data og i et afsluttende seminar behandle og diskutere
disse. Hvis man vil have fuldt udbytte af programmet, må man altså programsætte og deltage i hele
forløbet. Forskere fra Skov & Landskab/KU-LIFE vil ligeledes deltage i hele programmet. På det
afsluttende seminar vil de samme forskere fremlægge oplæg til diskussion sammen med relevant
forskning om emnet. Vi håber denne arbejdsform vil kunne give et meningsfyldt diskussionsforum.

Program 2009 er:
Dato
Ons. 4. feb.

Program
Ekskursion om udrensning i bøg

Sted
Sorø Akademi

Ons. 6. maj

Ekskursion til naturnært skovdistrikt
i Tyskland
Ekskursion om naturnært contra
traditionelt skovbrug
Seminar om økonomi og vedkvalitet
i naturnært skovbrug

Forstamt Lensahn

Fre. 21. aug.
Fre. 2. okt.

Gunnerslevholm
Gods
Ikke besluttet

Programmet for de enkelte dage vil forud blive annonceret nærmere, ligesom det vil kunne ses på
vores hjemmeside.
Vi håber at rigtig mange vil finde emnerne interessante og vil deltage i programmet. Meld dig ind i
Pro Silva – det sker let ved at tilmelde sig på vores hjemmeside (www.prosilva.dk). Det koster 70
kr/år. Som medlem er deltagelse i arrangementerne gratis, dog skal der betales for udgifter til
fællestransport og eventuelle fællesspisninger på Lensahn-ekskursionen og seminaret, og tilmelding
bliver her nødvendig. Detaljeret program (og eventuel nødvendig tilmelding) vil blive annonceret
før hvert enkelt arrangement. Check om du allerede er medlem (det er du, hvis du kan komme ind
til medlemsoplysningerne ved brug af dit kodeord) ellers meld dig ind.
Hvis du ikke ønsker at være medlem af Pro Silva (??), kan du deltage alligevel mod et gebyr på 70
kr/arrangement + ovennævnte fællesudgifter.
j. c. briand petersen
formand Pro Silva

