Pro Silva diskuterer!

Året der gik og program for 2012
Af J. C. Briand Petersen, formand Pro Silva
Pro Silva afholdt fire arrangementer i 2011 om certificering og energitræ.
I 2012 afholdes igen fire arrangementer om energitræ og naturnær skovdyrkning.
Ekskursioner går til Nordtyskland, Fyn og Midtjylland.
Aktiviteterne i 2011
Pro Silva havde udpeget to fokuspunkter for diskussionerne i 2011:
- Certificering
- Bæredygtigt skovbrug i relation til produktion af energitræ og skovrejsning.
De to første arrangementer drejede sig om certificering af skov og var en opfølgning af
ekskursionerne i 2010 til Løndal og Ravnholt. Certificering var og er et af de
påtrængende spørgsmål i skovbruget i dag.
Seminar om certificering
For at få en grundig diskussion og få samlet alle aktører blev det besluttet at afholde et
seminar om emnet. Det foregik på Dalum Landbrugsskole i april og samlede ca. 100
deltagere. Der mødte repræsentanter for de større træindustrier, fra Dansk
Skovforening, Skov og Landskab m.fl..
Seminaret behandlede en række aspekter og problemstillinger, der knytter sig til
certificering af skov. Såvel i relation til skovbrugserhvervets interne afklaring som til de
enkelte skovejeres beslutningsgrundlag for at blive certificeret.
Seminaret kastede lys over markedsforholdene og prognoserne for certificeret træ.
Endvidere gik det i dybden med nogle af de ”knaster”, der var i certificeringsstandarderne
– videnskabeligt og praktisk belyst også set i forhold til standarden i andre lande.
Seminaret er afrapporteret i en række artikler i Skoven nr. 5, 2011. Udmeldingerne fra
industrien var ikke éntydige, men kan vel konkluderes således, at ingen elsker
certificeringen, men de fleste anser den for nødvendig til sikring af den fremtidige
afsætning af produkterne.
De fleste løvtræindustrier køber hovedsagelig eller delvis certificeret træ, medens
nåletræindustrierne er mere splittede i deres holdning. Hovedindtrykket af seminaret var
dog entydigt: Certificering var i fremgang, og det var mest et spørgsmål om tid før
certificering blev en nødvendighed.
Ekskursion til Sverige
Det næste arrangement var en ekskursion til SCA i Nordsverige arrangeret i samarbejde
med Skov & Landskab, Danske Forstkandidaters Forening, samt Danske Skov og
Landskabsingeniører.
Ekskursionen er afrapporteret i Skov og Land i august og blev en ubetinget succes. Fra
artiklen er klippet:

”Helhedsindtrykket af turen var, at SCA har en systematisk, næsten videnskabelig og
samtidig meget praktisk orienteret tilgang til skovdrift. Ingen tvivl om, at turen kunne have
været både inspirerende og udviklende for mange flere ansatte i dansk skovbrug med
interesse for mere effektive produktionssystemer.
Trods stor ros til hele arrangementet skal det nævnes, at kollektiv fodring af hele flokken
med »surstrømning« ikke faldt i lige god jord hos alle deltagerne. Men selv med disse
rådne fisk i frisk erindring op til flere dage efter var det en klar succes. Flot tilrettelagt og
bestemt en oplevelse”.
Dønnerup og Midtjylland
Eftersommerens to ekskursioner gik til henholdsvis Dønnerup Skovdistrikt og
Naturstyrelsen Midtjylland. Begge ekskursioner samlede ca. 70 deltagere.
Skovrejsningens problemer og muligheder blev belyst, og produktion af energitræ drøftet
i relation til træarter, produktionssystemer, udkørsel m.v. Andre skovbrugsrelevante
emner blev også berørt.
Ekskursionerne var vellykkede, men for energidelens vedkommende nok uforløste.
Konsekvenserne for skovbruget af den fremtidige klimapolitik var vanskelige at få styr på,
ligesom træartsvalg og kulturmetoder i relation hertil ikke blev entydigt identificeret.
Diskussionen vil derfor blive fortsat i 2012 – se nedenfor.
Revision af PEFC
Pro Silva deltog i 2011 endvidere i den arbejdsgruppe PEFCs bestyrelse havde nedsat til
revision af PEFC-standarden. Pro Silva valgte at indtage en pragmatisk holdning uden
hellig fastholdelse af ”det naturnære” princip, men med stærk fokus på bæredygtighed i
skovdriften.
Pro Silva anser arbejdsgruppens forslag til ny standard som tilfredsstillende. Standarden
har nu været i høring, og PECF’s bestyrelse vil i det nye år på grundlag heraf tage
endelig stilling til standardens udformning.
Program for 2012
Som nævnt ovenfor vil vi i det nye år fortsætte diskussionerne om produktion af
energitræ under bæredygtige former samt i relation til klimapolitikken.
Temadag om energitræ
For at få maximalt udbytte har Pro Silva indgået et samarbejde med Skov & Landskab
om afholdelse af en fælles temadag d. 19. juni som led i det nystartede internordiske
projekt ENERWOODS. I temadagen deltager forskere fra de nordiske lande.
Det vil blive et arrangement med indlæg indendørs om formiddagen, efterfulgt af
ekskursion om eftermiddagen. Det vil formentlig blive den bedste lejlighed til på
nuværende tidspunkt kvalificeret at ”pejle” fremtidens krav og muligheder indenfor dette
emne.
Naturnær skovdyrkning
På de øvrige 3 ekskursioner vil vi gå tilbage til ”kernen” i vores virke: Den naturnære
skovdyrkning.
I maj måned (formentlig 11/12. maj) vil vi under ledelse af professor Jørgen Bo Larsen
tage på en tur til Niedersachsen for at se på, hvor langt de tyske forstfolk er kommet. Det
bliver en todages ekskursion, hvor vi får lejlighed til at se på konvertering af nål til løv og
dyrkning/pleje af løvtræskov.

Endeligt program er endnu ikke færdigt. Målet er at besøge lokaliteter, der ligger så tæt
på danske biotoper som muligt, og her vil vi undersøge de nyeste tyske erfaringer på
området.
I august (formentlig d. 31.) tager vi til Fyn. Her vil vi sammen med Jørgen Bo Larsen
besøge Bikubenfondens nyerhvervede område, Svanninge Bjerge. Fondens målsætning
med arealet er at optimere naturværdierne i området, samtidig med at der drives
skovbrug. Ekskursionen vil fokusere på naturplanlægningens metodik og målsætninger
og den praktiske pleje af området, registreringer og administration.
Den sidste ekskursion bliver 28. september til Salten Langsø Skovadministration. Under
ledelse af skovrider Niels Peter Dalsgaard Jensen vil vi fokusere på de erfaringer
indenfor naturnært skovbrug der indtil nu er indhøstet, og de udfordringer vi stadig står
overfor.
Vi skal se på selvforyngelse i rødgran, på resultatet af frøåret 2012 og på
stamtalsafvikling i bevoksninger med nåletræselvforyngelse, samt på maskinskovning i
bevoksninger med selvforyngelse.
Blandingskulturer af rødgran, douglas, lærk og bøg vil blive fremvist – hvilke erfaringer
kan vi allerede nu uddrage og bruge til anlæg af fremtidige kulturer? En god lejlighed til at
få afprøvet sine meninger og erfaringer med kollegaer.
Vel mødt på ekskursionerne – indmeldelse i Pro Silva kan ske på hjemmesiden
www.Prosilva.dk
Program 2012
Maj 2012: To dages ekskursion til Niedersachsen. Tema: konvertering af nåleskov og
drift af løvskov.
Juni 2012: Fælles temadag med Skov & Landskab og det nye interskandinaviske projekt
EnerWoods. Tema: Produktion af energitræ.
August 2012: Ekskursion til Bikubenfondens nyerhvervede areal Svanninge Bjerge.
Tema: Optimering af natur og skovdrift – planlægning, registrering, administration.
September 2012: Ekskursion til Salten Langsø Skovadministration. Tema: De nyeste
erfaringer i naturnær skovdyrkning.

