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Der er mange ting at overveje hvis
man vil lave skovrejsning og man
ikke ved ret meget om skovbrug i
forvejen. Man kan få god hjælp i en
helt ny håndbog: ”Danmarks nye
Skove - håndbog i skovrejsning og
skovudvikling”.
Et af de centrale kapitler er nr. 5
om træartsvalget. Her gennemgås
alle træarter med to sider til hver,
en kort tekst om artens historie,
veddets anvendelse, krav til voksested, anvendelse i skovudviklingstyper, og forslag til provenienser.
Et par figurer giver en vurdering af
artens forhold over for frost, storm,
skygge og jordbund. Og så er der
tre fotos af forskellige dele af træet.
I forlængelse heraf følger kapitel 6
med 19 forskellige skovudviklingstyper der kan anvendes i skovrejsning.
De fleste skovudviklingstyper omfatter 2-4 træarter der kan opbygge en

stabil skov og har mulighed for naturlig foryngelse i næste generation.
Den uerfarne skovrejser vil med
disse kapitler have fået værdifuld
viden, men er nok stadig usikker på
hvad han skal vælge af de mange muligheder. Og han har måske ikke gjort
sig helt klart hvilke(t) formål hans
skov skal opfylde. Her kan han søge
støtte i kapitel 13 om temaskove.
Der er her taget udgangspunkt
i et konkret stykke jord på 14 ha.
Forfatterne har så lavet 9 forskellige
planer ud fra vidt forskellige formål:
Produktion, energi, landskabsoplevelser, vandring, idræt og leg, vildt,
dyrehave og græsning, natur samt
mad. Den kommende skovejer kan
så vælge én af modellerne – eller
måske en kombination af flere – for
de fleste skovrejsere vil nok, når det
kommer til stykket, gerne have opfyldt flere formål.
Et interessant aspekt ved disse 9
modelskove er iøvrigt hvor forskellige de bliver. Nogle har kun én type
bevoksning, andre har et stort antal
og mange træarter, nogle har meget
få ubevoksede arealer, andre har
store åbne områder.
Udover disse tre centrale kapitler
berøres en række andre emner mere
kort. Skovens historie, skovrejsningens
formål, træets opbygning og vækst,
skovens bløde værdier, forskellige
skovtyper samt stier og andre anlæg.
Sidst i bogen er der flere kapitler
om de praktiske forhold ved anlæg
og pleje frem til første tynding.
Disse kapitler kunne med fordel
have gået mere i dybden med de
tekniske muligheder og begrænsnin-

ger, ligesom vildtets indflydelse er
behandlet ret kort. Der sluttes med
en tjekliste der giver overblik over
alle de forhold der skal overvejes
inden man går i gang.
Bogen henvender sig til især til
dem der overvejer eller planlægger
at rejse skov. Den vil formentlig
også kunne anvendes i undervisningen, fordi den kan ses som en
lærebog om skovdrift – med hovedvægt på anlægsfasen.
Bogen er grundig og kommer vidt
omkring. Teksten er sine steder noget
tung og rummer fagudtryk som ikke
er alment kendte. For at få det fulde
udbytte af bogen vil det være en fordel med et vist kendskab til skovdrift
og træers vækst. Men den kommende
skovejer vil i hvert fald med bogen
i hånden kunne snakke med om alle
forhold vedrørende skovrejsningen
når han kontakter en konsulent.
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