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Staatsbosbeheer

Algemeen
Denemarken heeft op een bevolking van 5 miljoen mensen, een landop2
pervlakte van 43.000 km . Hiervan is 11% bebost, dus ongeveer 500.000 ha.
Het Deense bosbezit is erg versnipperd en bestaat voor 65% uit naaldhout
en 35% loofhout. De mechanisatie in de bosbouw is sterk beïnvloed door
de exploitatiemethoden in Zweden en Finland.
De terreinsomstandigheden zijn in vele delen van het land vergelijk
baar met die in Nederland; sommige delen van Jutland lijken erg veel op
Zuid-Limburg. Het meeste bos is eigendom van boeren, die het naast hun
landbouwgronden beheren. Hierdoor is de mechanisatie in tegenstelling
met Zweden, meer gebaseerd op de normale landbouwtrekker

als krachtbron.

Sedert 1963 wordt om de drie jaar een gecombineerde tentoonstelling
en machinedemonstratie georganiseerd door het "SKOVTEKNISK INSTITUT"
uit Kopenhagen. Dit bosbouwtechnisch instituut is een privé-organisatie -,
met als doelstelling het stimuleren van technische ontwikkelingen en ver
beteringen ten behoeve van de bosbouw.

OVERZICHT TENTOON
STELLINGSTERREIN

Deze keer lag het accent op de mechanisatie in fijnspardunningen.
Daarnaast was er een wedstrijd voor bosarbeiders; de winnaar hiervan
wordt afgevaardigd naar de wereldkampioenschappen voor "houthakkers" in
1981.
Opgemerkt dient te worden dat het Deense bedrijfsleven erg actief is
in het ontwikkelen en bouwen van materieel voor gebruik in de bosbouw.
Trekkers
In de bosbouw wordt overwegend de normale landbouwtrekker gebruikt,
aangepast door middel van een onderbeplating, frontbescherming en cabine
afscherming aan het werk in het bos.

- 3 De meest gebruikelijke merken zijn Ford, Fiat, International, MasseyFerguson, Volvo-BM en Unimog/Mb-trac: daarnaast de eigen merken Rowitrac /Rollo
en J.L.
Veel van deze trekkers met motorvermogens van 45-65 Kw (60-90 PK)
hebben ook voorwielaandrijving, hoewel dit bij de speciaal voor de bos
bouw ontwikkelde Rowitrac met omkeerbesturing, nog niet leverbaar is.

DE DEENSE ROWITRAC TREKKER
MET OMKEERBESTURING
De gemonteerde banden zijn meestal van Goodyear, Firestone of
Dunlop, veel in de maat 16.9-34,8ply, als diagonaalband met een weg/
terreinprofiel.
Nieuw en ook recent in Nederland geïntroduceerd is de Finse Valmet
trekker die met zijn grote bodemvrijheid, ingebouwde voorasaandrijving
en smalle cabine goed voor boswerkzaamheden is in te zetten.

Speciale bosbouwtrekkers
Deze worden niet zo algemeen als in Zweden gebruikt, hoewel het ei
gen merk Gremo een uitgebreid programma heeft van uitdraagtrekkers, opwerkmachines en dumpers. Naast de kleine Zweedse Brunnet en Skotten uit
draagtrekkers, was er alleen de reeds befaamde Logma opwerkmachine.
Dit soort machines wordt hoofdzakelijk door een aantal aannemers ge
bruikt.
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Trekkeraanbouwapparatuur
De voor het uitslepen gebruikte materieel is veelal van eigen fabri
kaat (Loft uitsleeptangen), speciaal ontwikkeld voor het korthout (3 m
lengte). Bij het uitslepen van zwaar loofhout (beuk) wordt daarentegen
de trekkeraanbouwlier

met afstandsbediening veel gebruikt (Igland,

Sandvik, Sepson).
Voor de terreinvoorbereiding wordt de vóór-aangebouwde takkenschuif
gebruikt. Het gebruik van slag- en klepelmaaiers is minder algemeen dan
in Nederland. Interessant was de Loft dubbelschijvige vorenploeg, die in
één werkgang twee, 40-50 cm brede plantstroken maakt (kosten +_ ƒ 12.500,-).
Ook de bekende Deense Heidemij-plantmachine werd gedemonstreerd.
Verspaanmachines (chippers) voor het verwerken van snoei- /takhout
en dunningsbomen tot diameters van + 15 cm, waren er van een twaalftal
merken (onder andere A.B.C., Bruks, Farmi, Poma, Junkkari).De chips wor
den vooral voor verwarmingsdoeleinden gebruikt.

ZWARE VOOR-AANGEBOUWDE
TAKKENSCHUIF

Motorzagen en bosmaaiers
Het Noorse merk Jobu, lijkt naast de drie Zweedse merken Husqvarna,
Partner en Jonsereds veel in Denemarken gebruikt te worden. Aangezien
al deze merken nu behoren tot het Electrolux concern, zal in de toekomst
een zekere concentratie en typenbeperking wel optreden.
Nieuw waren de motorzagen Jobu LP5B en Partner 5000 (49 cc; 2,9 PK;
gewicht 5,6 kg).
Het banaanvormige Oregon zaagblad wordt ook hier niet door de profes
sionele zager gebruikt, en alleen aanbevolen op de semi-professionele en
hobby-motorzagen, die niet zijn uitgerust met een kettingrem of zoge
naamde "veiligheids"ketting en bij specialistisch werk (boomchirurgie).
Ook in Denemarken is Oregon het meest algemene zaagkettingmerk.

- 5 Paarden
Het gebruik van paarden blijkt in de Deense bosbouw maar zeer beperkt
te zijn; evenals in ons land alleen voor het uitsleepwerk in dunningen en op
hellingen.
Gedemonstreerd werd het werken met een tweespan in combinatie met een
3-assige aanhangwagen, voorzien van een handbediende kraan/lier voor het
uitrijden van 3 m stukken. Daarnaast ook het sleepwerk met een soort pan,
waarvan de voordelen maar gering zijn, zoals recente proeven door "De
Dorschkamp" hebben aangetoond.

2 PK MET
KORTHOUTWAGEN

Zaagwedstrijd
Deze bestond uit twee delen: een gedeelte waarbij een precisie-velling
volgens de voorgeschreven velmethode moest worden uitgevoerd en daarnaast
een soort behendigheidstest.
Deze bestond uit het monteren van blad en ketting op de motorzaag,
het starten en daarna stamschijven zagen van horizontale en vertikale stamstukken, waarbij de motorzaag na iedere handeling moest worden afgezet en
daarna weer worden gestart.
Van beide onderdelen was de opgenomen tijd maatgevend. De winnaar
wordt afgevaardigd naar de wereldkampioenschappen in 1981.
Opvallend was de grote publieke belangstelling.

Kerst- en sierbomenteelt
Uit het tentoongestelde materieel bleek duidelijk, dat de kerstbomen,
kerstgroen en decoratief groenteelt met vooral export naar Duitsland, een
belangrijke bedrijfstak is. De opbrengst per jaar is + ƒ 3.650.000,-. Eén
ha Abies Nordmania (+ 20 jaar oud) levert per jaar 4 ton decoratief groen,
met een waarde van + ƒ 3.650,-. De takken worden op een lengte van 10-30
cm van de stam afgeknipt, zodat er nog een levend gedeelte aan de tak
blijft zitten, dat weer uitloopt voor een volgende oogst.
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Ook hierbij is veel gemechaniseerd, zoals de verpakking van 3 tot 4-jarige
kerstbomen met een soort net of nylon draad met een speciale wikkelmachine.
Belangrijk is het voorkomen van vorstschade. Ook werd het gebruik van
bemesting met behulp van een helicopter gedemonstreerd.

Hout als energiebron
Hoewel Denemarken via zijn Noordzeevelden steeds meer kan voorzien
in de behoefte aan olie en aardgas, doet men erg veel aan de ontwikke-

TREKKER-AANGEDREVEN
ZAAG/KLOOFMACHINE

CENTRALE VERWARMINGSUNIT VOOR
HET VERSTOKEN VAN CHIPS

ling van andere energiebronnen. Naast het gebruik van windmolens is ook
de ontwikkeling van speciale hout- en strobalen-kachels al jaren geleden
op gang gekomen. Het zijn veelal typen die naast op olie of gas, ook bij
voorbeeld met hout in de vorm van chips,

blokken

en zelfs stamstukken kun

nen worden gestookt. Verbeterde staalsoorten (Corten) en technieken ter
verbetering van het nuttig rendement, plus vermindering van de schadelijke
bijprodukten (rook,vlieggas) en verdere automatisering hebben gezorgd, dat
nu op dit gebied een groot aanbod van speciale kachels leverbaar is
(Passat, Tasso, Hema).
De prijzen (vanaf ƒ 6.000,-) liggen niet laag, maar men is verzekerd
van een goed produkt. Naast de vele trekkeraangedreven verspaanmachines,
was er een groot aanbod van zaag-, kloof- en gecombineerde zaag-kloofmachines. Bij de kloofmachines was het merendeel uitgevoerd met kloofmessen,
daarnaast werd ook de splijtschroef toegepast.

- 7 Diversen
Het gebruik van chemische middelen, vooral voor de bestrijding van on
gewenst loofhout is nog vrij algemeen. Met de door BP ontwikkelde MICRON
Herbi 77 spuit (werkend met een snel draaiende schijf) kan de hoeveelheid
te verspuiten middel belangrijk worden verminderd.
De gebruikte veiligheidsuitrusting- en middelen zijn veelal van
Zweedse afkomst en ook in Nederland al bekend.
Een gecombineerde zaag/kloofmachine, aangedreven door een trekker,
voor het maken van brandhout (kosten + ƒ 7.000.- merk Horsma) kan voor ver
werking van hout uit landschapselementen goed worden ingezet.
Hako toonde een tweetal typen professionele motormaaiers (werkbreedte
55 en 90 cm) voor het zware maaiwerk.
De firma Schaumann demonstreerde zijn verbeterde boomschudder,
waarbij het "schudpunt" wat hoger in de boom wordt genomen en waarbij door
middel van een systeem met elastische rubber kabels, de kans op beschadi
ging van de boom wordt verminderd.
Een speciale kloofbeitel van Amerikaans fabrikaat lijkt het maken van
haardhout met minder kracht mogelijk te maken.
Voor het trimmen van hagen en overhangende takken van wegbeplantingen
heeft de firma Pöma een speciale klepelmaaier ontwikkeld voor montage ach
ter een Unimog of Mb-trac. (werkbreedte 250 cm, werkhoogte max. 500 cm,
max. te verwerken takdiameter + 8 cm). Daarnaast demonstreerde dezelfde
firma een aantal aanbouw- en getrokken wegschaven, welke voor de wat zwaar
dere omstandigheden een betere oplossing kunnen zijn.

NIEUW TYPE KLOOFBEITEL
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De firma Fenger liet een hydraulisch werkende palenzetmachine zien,
waarmee ook palen kunnen worden getrokken. Prijs +_ ƒ 5.400,-, te monteren
achter iedere trekker.
Interessant was een zogenaamde velkar, om de boom bij het vellen on
deruit te rijden.
De prijzen voor het zaaghout lagen in Denemarken (medio 1980) tussen
3
de ƒ 83,90 - 166,40 per m en voor 1 stère spaanplaathout op ƒ 51,10 per
3
m ; alles geleverd aan de bosweg.

Conclusie
Het getoonde materieel is veelal in Nederland ook bekend of reeds in
gebruik. Op het gebied van trekkers, trekkerbanden, motorhandgereedschappen
en veiligheidsuitrusting blijkt het in Denemarken getoonde, een bevesti
ging van de eigen praktijkervaringen in ongeveer vergelijkbare omstandig
heden.
Voor een betere benutting van het hout, vrijkomend bij de verzorging
van onze landschapselementen, biedt het getoonde materieel goede inzetmogelijkheden.

Bijlage: Lijst van Deense fabrikanten van bosbouwmaterieel.

Opm: Voor een verslag van het bezoek aan het Deense Opleidingsinstituut
voor de bosbouw te Nodeb^, wordt verwezen naar de afzonderlijke
publikatie van de Praktijkschool voor Bosbouw en Cultuurtechniek.

Bijlage

Lijst van Deense fabrikanten van bosbouwmaterieel

GREMO uitdraagtrekkers, kippers,

GREMO Machine Works, FREDERIKSHAVEN

opwerkmachines
J.L. landbouwtrekkers

J.L. Traktor A.S., LEMVIC

ROLLO-SKOVTRAC bosbouwtrekkers

fa. ROWITEK, KALVEHAVE

LOFT uitsleeptangen, vorenploegen,- LOFT APS, GRINDSTED
spuitapparatuur
HARDI spuitapparatuur

HARTVIG JENSEN CO, GLOSTRUP

SCHAUMANN boomzaadschudders

fa. SCHAUMANN, VEJSTRUP

EPOKE slagmaaiers, klepelmaaiers

K/S EPOKE, VEJEN

STRIPPER snoeimachines

MIDJYDSK HYDRAULIK AS, ENGESVANG/PARUP

SEGEM vel/snoei-unit

MASKINFABRIK N.ANDERSEN, NORESNEDE

SIA snoeimachines
FRANSGARD uitsleeplieren

Fransgard "Machine Works, FARSO"

HORSMA kort/splijtmachine

fa. P. STRANGE-HANSEN AS, VARDE

UGERLOSE klepelmaaiers

UGERLOSE Maskinfabrik

DHS plantmachine

Det Danske Hedeselskab, Viborg

STORNO draadloze verbindingsapparatuur
HOUTKACHELS-, VERBRANDINGSUNITS

STORNO AS, COPENHAGEN
fa. HEMA, PRAESTO
0RUM PASSAT APS, 0RUM
fa. TASSO, ODENSE
GRENA MACHINEWORKS, GRENA

SKOVTEKNISK INSTITUT (Danish Institute of Forest Technology)
AMALIEVEJ 20, DK 1875 KOPENHAGEN

