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Grundlæggende kendskab til maskinteknik og maskintyper er en nødvendighed 
i naturforvaltningen. I mange forvaltningssituationer bliver der gennemført ind-
satser med maskiner på naturarealer. Det er helt nødvendigt, at forvalterne kan 
vælge den rigtige maskintype til den konkrete opgave. Derfor er der i dette modul 
en teknisk gennemgang af teknikken i maskiner og maskintyper, som skal være en 
hjælp til at vælge de rigtige maskiner til en given opgave.
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MASKINER, MOTORER OG BRÆNDSTOF
Maskiner er i vore dage en fast del af naturplejen såvel som i alle andre dele af 
den grønne sektor. Der sker løbende stor udvikling af maskinerne, der gøres mere 
specialiserede, mere alsidige, mindre eller større, lettere, mere miljøvenlige, 
billigere mv. Overordnet set er målet at mekanisere arbejdsopgaver, som ellers 
blev løst manuelt eller motormanuelt for at løse opgaverne billigere eller bedre. 

Det er nødvendigt, at moderne naturforvaltere har en god forståelse for opbyg
ning og funktion samt overblik over de mest almindelige maskiner, der anvendes 
i naturplejen. Dette er for at sikre et fornuftigt metodevalg og pris for løsning af 
opgaver samt for at kunne deltage i diskussioner om maskiners anvendelighed 
og udfordringer med fagfæller, ansatte eller entreprenører.

Som kraftkilde i terrænmaskiner bruges næsten udelukkende Diesel-motorer. I 
nyere tid er der dog kommet en række mindre maskiner på markedet i den grøn
ne sektor som f.eks. ATV og mindre specialmaskiner, der oftest er udstyret med 
benzinmotor. Benzinmotoren er lettere i sin opbygning end dieselmotoren og 
egner sig dermed bedre til mindre maskiner. Dieselmotoren har højere mekanisk 
virkningsgrad (op til 50%, resten bliver til varme) end alle andre forbrændings
motorer, og den er derfor økonomisk i brug. Samtidigt er den robust over for 
kulde, varme og fugt, og den kan levere et højt drejningsmoment ved såvel lave 
som høje omdrejningstal.

Dieselmotoren er ganske vist tung, kompliceret i sin opbygning og kræver stor 
fagkundskab at vedligeholde, men disse ulemper opvejes af bedre præstationer 
og langsigtet økonomi for maskinerne.

Dieselolie er et meget velegnet brændstof til terrænmaskiner: Den har et højt 
energiindhold, (ca. 42 MJ/kg) og derfor er det let at håndtere og transportere 
store energimængder. Den har et højt kogepunkt, og dampe af dieselolie udgør 
sjældent noget problem for den almindelige bruger hverken sundhedsmæssigt 
eller	ved	brandfare.	Brandteknisk	er	dieselolie	et	Klasse	III	produkt,	(flamme
punkt over 55oC) og der stilles ikke særligt strenge brandkrav til maskinhuse 
eller andre bygninger, hvor lagertanke opstilles. For at undgå forurening gælder 
det dog, at tanke skal være opstillet på et tæt betongulv med så høje dørtærsk
ler, at hele tankens indhold kan rummes på gulvet, eller i en tæt ”spildbakke” 
af f.eks. jernplade, så eventuelle utætheder ikke fører til forurening af jord og/
eller grundvand. Det høje kogepunkt betyder nemlig, at eventuelt spild ikke 
fordamper, men siver ned i jorden, hvis det ikke straks opsamles. Dertil er der 
typisk krav til maskinførerne om, at de medbringer udstyr til at begrænse en evt. 
forurening,	som	sker	ved	spild/uheld	i	felten.	Der	er	desuden	også	udspecifice
rede krav til de tanke, som der bliver transporteret brændstof i til maskinerne. 



4 |   Praktisk naturforvaltning 

Dieselolie til motordrift er af samme type som fyringsolie til private oliefyr (let 
gasolie). Dieselolien er imidlertid lidt højere beskattet, og for at modvirke skatt
eunddragelse er fyringsolien tilsat et farvestof, som kan spores i tanken lang tid 
efter, at der har været påfyldt fyringsolie.

 
Fra motor til hjul
Motoren frembringer en roterende effekt, men for at nyttiggøre denne effekt 
som drivkraft for en maskine i terrænet, skal motorens effekt overføres til de 
drivende hjul eller bælter. Undervejs er der nogle tekniske begrænsninger, som 
må overvindes:

a) Motoren skal rotere hele tiden, mens vi har brug for at kunne standse vores 
køretøj, uden at motoren går i stå. Vi har altså brug for en anordning, som kan 
frikoble (afbryde) forbindelsen mellem motor og hjul.

b) Motoren roterer samme vej hele tiden, mens vi har brug for at køre forlæns 
såvel som baglæns. Vi har brug for at kunne vende rotationsretningen.

c) For enhver roterende maskine gælder, at

 effekt = drejningsmoment · rotationshastighed

Det drejningsmoment, som motoren udvikler, er imidlertid meget lille i sammen
ligning med det moment, som er nødvendigt for at drive et køretøj. Til gengæld 
er motorens omdrejningstal mange gange større end hjulenes. Der er altså brug 
for en udveksling, som kan nedsætte rotationshastigheden og forstørre momen
tet, inden motoreffekten når frem til drivhjulene. 

d) Motoren kan kun udvikle sin maksimale effekt over et snævert interval af 
omdrejningstal, og for at have fuld effekt til rådighed ved alle kørehastigheder 
må udvekslingen kunne varieres. 

Figur 1.  
Motorens effekt skal 
overføres til drivhjule-
ne, men omdrejnings-
tal og moment  
er meget forskelligt. 
Der sker et effekttab 
ved overførslen.
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Disse problemer løses ved hjælp af transmissionen (eller drivlinien), som er be
tegnelsen for de dele af maskinen, der overfører motorens effekt til hjulene. I det 
efterfølgende vil blive behandlet 3 forskellige transmissionstyper: Den mekani
ske transmission, hvor der er en direkte mekanisk forbindelse mellem motorens 
krumtapaksel og de drivende hjul; den hydrodynamiske transmission, hvor mo
torens effekt overføres til hjulene ved hjælp af bevægelsesenergien i en væske; 
og endelig den hydrostatiske, hvor effekten overføres til hjulene ved hjælp af 
væske under højt tryk.

Der	 er	 en	 kombination	 af	 forskellige	 transmissionssystemer	 i	 de	 fleste	 skov
maskiner,	mens	 de	 fleste	 landbrugstraktorer	 er	 forsynet	med	mekanisk	 trans
mission. Småmaskiner, som anvendes i naturforvaltningen og i parkdrift, kan 
være forsynede med enten rent mekanisk transmission eller mere komplicerede 
hydrauliske systemer.

 
Mekanisk transmission
I den mekaniske transmission er der direkte forbindelse mellem motor og de 
drivende hjul gennem et system af tandhjul og aksler. For at kunne standse 
køretøjet uden at sætte motoren i stå (punkt a ovenfor), er der umiddelbart 
efter motoren placeret en kobling, som kan afbryde den mekaniske forbin-
delse mellem motor og hjul. I almindelighed er der tale om en friktionskob-
ling, hvor en plade på den udgående aksel trykkes mod motorens svinghjul 
af fjedre. Når man træder på koblingspedalen, modvirker man fjedrenes tryk, 
og koblingspladen kan rotere frit i forhold til svinghjulet. Da der er tale om 
stærke fjedre, skal pedalen betjenes med ret stor kraft for at udløse koblingen: 
ofte 15-20 kg eller endda mere ved store motorer (Film om frikitionskoblingens 
opbygning og funktion, engelsk).

For at kunne variere køretøjets hastighed og retning således, at de passer til den 
aktuelle arbejdsopgave samtidigt med, at motoren arbejder ved det optimale 
omdrejningstal, er der brug for en udveksling. Udvekslingsforholdet skal kunne 
ændres efter forholdene. I den mekaniske transmission foregår dette i en gear-
kasse, hvor man kan ændre udveksling ved at skifte mellem et antal kombinati
oner af større og mindre tandhjul. Hvor biler har 46 forskellige gear at vælge 
imellem, har landbrugstraktorer ofte det dobbelte antal. På køretøjer med træk 
på	fire	eller	flere	hjul	er	der	yderligere	en	fordelergearkasse, som sender effekten 
til henholdsvis for og bagaksel. Mellem gearkassen og hjulene sker der en yder
ligere reduktion af omdrejningstallet i differentialet og evt. ved hjælp af slutdrev 
(reduktionsgear) helt ude ved hjulene. En meget enkel mekanisk transmission 
er skitseret på Figur 13. I nyere tid er det blevet mere og mere almindeligt, at 
f.eks. landbrugstraktorer udstyres med et vendegear, som styres elektronisk gen
nem en knap på gearstangen. Med vendegearet har føreren det fulde antal gear 
fra gearkassen til rådighed ved kørsel frem såvel som ”baglæns.” Vendegearet 
erstatter således bakgear.

Modul 1 · Naturforvaltnning i Danmark |

https://www.youtube.com/watch?v=6BaECAbapRg
https://www.youtube.com/watch?v=6BaECAbapRg
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Med den simpleste form for gearkasse er det nødvendigt at koble motoren fra, 
mens der skiftes gear, lige som i en bil. Gearkassen kan dog godt udformes, så 
der kan skiftes gear, mens der er træk på hjulene (en såkaldt Powershift gearkas
se). Det er en stor fordel ved kørsel i terrænet, hvor der er fare for at køre fast, 
når køretøjet taber fart, mens der kobles ud. 

Når køretøjet drejer, roterer hjulene på svingets yderside hurtigere end hjulene 
på den indvendige side. For at dette skal kunne lade sig gøre, må der indskydes 
et såkaldt differentiale imellem gearkassen og hjulenes slutdrev. I reglen er dif
ferentialet sammenbygget med et vinkelgear, idet motoren er placeret på langs i 
maskinen. Differentialet er således indrettet, at hvis hjulet i den ene side brem
ses ned, vil det andet hjul rotere tilsvarende hurtigere.

Figur 2.  
Principskitse af en  
mekanisk transmission
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På	firhjulstrukne	biler	og	traktorer	med	styring	på	de	forreste	hjul	vil	forhjulene	
rotere hurtigere end baghjulene, når man drejer, fordi forhjulene skal tilbage
lægge den længste strækning. For at undgå unødigt slid på dækkene og hård 
belastning af transmissionen kan der være indbygget et ekstra differentiale i 
fordelergearkassen. Hvis det ikke er tilfældet, lader man som regel forhjulene 
rotere en lille smule hurtigere end baghjulene, da det giver den bedste styring 
af køretøjet.

Differentialet i sin simple form har den ulempe, at hvis hjulene har forskelligt 
markgreb, kan man komme i den situation, at det ene hjul står stille, mens 
det andet snurrer. For at kunne afhjælpe denne situation er traktorerne udsty
ret med en spærreanordning, hvormed de to aksler til drivhjulene kan låses 
sammen og fungere som én aksel – en såkaldt differentialespærre. Differentia
lespærren kan være manuel eller automatisk styret og aktivers mekanisk, med 
el, trykluft eller hydraulik. Brug af differentialespærren medfører imidlertid altid 
forøgede påvirkninger af transmissionen. Det er kun yderst sjældent, at begge 
hjul har nøjagtigt samme omkreds. Forskellig dækslitage og forskel i dæktryk 
er tilstrækkeligt til at give betydelige kraftpåvirkninger af transmissionen. 
Differentialespærren må derfor kun bruges ved kørsel på blød bund eller i glat 
føre. Ved kørsel på fast vej skal den altid udkobles, så hjulene roterer uafhængigt 
af hinanden.

 
Hydrodynamisk transmission
På terrænmaskiner har den mekaniske transmission klare ulemper: For føreren 
betyder den hyppige betjening af koblingen en stærk belastning af knæ og den 
nederste del af ryggen, navnlig hvis man har brug for at dreje kroppen under 
kørslen. En løsning på problemet er at erstatte pladekoblingen i den mekaniske 
transmission med en såkaldt hydrodynamisk kobling (Film om den hydrodyna-
miske transmissions opbygning og funktion, engelsk). Den består af et pumpe
hjul og et turbinehjul, som løber i et oliebad. Begge er konstrueret som en ring
formet skål opdelt i små celler. Det ene hjul sidder fast på motorens svinghjul, 
det andet på gearkassens indgående aksel. Afstanden mellem de to hjul er gan
ske lille, men der er ikke mekanisk forbindelse mellem dem. Når motoren star
tes, vil olien blive slynget fra pumpehjulet over mod turbinehjulet, som begynder 
at dreje med, når det modtager bevægelsesenergien fra den roterende olie. Så 
længe motoren roterer langsomt (tomgang), overføres kun et ganske lille drej
ningsmoment, men med øget omdrejningstal øges pumpeeffekten voldsomt (i 
princippet med 3die potens af omdrejningstallet), og det overførte moment øges 
tilsvarende. Denne oliekobling er i stand til at overføre en meget stor del (over 
90%) af motorens effekt, når blot pumpehjulet roterer tilstrækkeligt hurtigt.

https://www.youtube.com/watch?v=11Q4g-oOLr8
https://www.youtube.com/watch?v=11Q4g-oOLr8
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Den hydrodynamiske kobling bevirker, at køretøjet kan standses og igangsættes 
alene ved at mindske eller øge motoromdrejningerne. Den bevirker yderligere, 
at motorens vibrationer kun i meget begrænset omfang overføres til gearkassen 
og dermed virker den også støjdæmpende.

En videreudvikling af den hydrodynamiske kobling er den såkaldte momen-
tomformer (eng.: torque converter), hvor der ud over pumpe- og turbinehjul 
findes en krans af ledeskovle, statorhjulet (Film og momentomformerens op-
bygning og funktion, engelsk). Momentomformeren virker som en slags trin-
løst gear, som supplerer den mekaniske gearkasse. 

Køreteknisk kan man skifte gear og frem/bak uden at skulle træde på en kob
lingspedal, og i kombination med en Powershift gearkasse kan der nås en høj 
hastighed med næsten konstant træk fra motoren. Den hydrodynamiske trans
mission er slidstærk og derfor egnet til lange transporter og til kørsel på landevej 
med høj hastighed. 

Både i den hydrodynamiske kobling og i momentomformeren sker et vist effekt
tab – størrelsesorden 10% – der afsættes som varme i koblingsolien. Transmissi
onen må derfor være forsynet med en oliekøler, så der ikke sker overophedning. 
Momentomformeren opnår sin maksimale virkningsgrad i et ret snævert interval 
af motorens omdrejningstal. På begge sider af dette interval synker virkningsgra
den, og en større del af effekten fra motoren omdannes til varme i momentom

Figur 3.  
Hydrodynamisk  
kobling. Principskitse.

https://www.youtube.com/watch?v=z5G2zQ_3xTc
https://www.youtube.com/watch?v=z5G2zQ_3xTc
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formerens olie. Det betyder, at hvis der arbejdes længe med maskinen på enten 
meget lave eller meget høje omdrejningstal, kan det resultere i en overophed
ning af hele transmissionen. Det er mest hensigtsmæssigt at køre med et om
drejningstal, der svarer til den bedste virkningsgrad. Et eksempel på dette er, at 
opvarmning	af	transmissionen	er	årsag	til,	at	man	ofte	er	nødt	til	at	flytte	skov
maskiner på blokvogn i stedet for på hjul fra opgave til opgave. Blokvognstrans
port kan være en betydelig omkostning i forhold til småopgaver.

Hydrodynamisk	transmission	finder	vi	i	læssemaskiner,	rendegravere,	industri
traktorer, udslæbningstraktorer, udkørselsmaskiner og i biler med automatgear. 
Den er velegnet på disse maskiner, fordi der kun sjældent skal skiftes gear, og 
maskinen kan skifte frem / bak uden brug af kobling. 

En af ulemperne ved denne transmissionstype er, at motoren ikke kan udnyttes 
til bremsning, når man kører ned ad bakke. Bremserne på et køretøj med hy
drodynamisk transmission må derfor være af god konstruktion og altid holdes 
funktionssikre.

 
Hydrostatisk transmission
Som nævn gælder det for ovenstående transmissionstyper, at
  

effekt = drejningsmoment · rotationshastighed

Når man konstruerer mekaniske transmissioner, søger man så vidt muligt at 
overføre effekten med et forholdsvis lavt drejningsmoment, men til gengæld 
med et højt omdrejningstal (rotationshastighed). Årsagen er, at maskindele, som 
skal kunne overføre store momenter, skal være meget kraftigt dimensionerede. 
Derved bliver de både tunge og dyre.

Imidlertid behøver man ikke at overføre effekten mekanisk gennem aksler, tand
hjul mm. Det er også muligt at overføre effekt ved hjælp af en væskestrøm. I så 
fald gælder at

effekt = tryk · volumenstrøm / tid

Dvs. man kan overføre samme effekt enten ved at lade mange liter per se
kund strømme igennem systemet med lavt tryk, eller med få liter per sekund 
under højt tryk. Her gælder i modsætning til den mekaniske transmission, at 
komponenterne bliver mindre, lettere og mere pladsbesparende, når overførslen 
sker ved højt tryk (kraft / areal), men med en lille væskemængde.

I den hydrostatiske transmission overføres motorens effekt til drivhjulene ved 
hjælp af olie, som i en mængde på få liter per sekund pumpes frem med et tryk 
af størrelsesorden 200 bar. 
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Grundkomponenterne i den hydrostatiske transmission er en hydraulikpum-
pe, som drives direkte af motorens krumtapaksel, og en hydraulikmotor, der 
drives af olien fra pumpen (Film om hydrostatisk transmissions opbygning og 
funktion, engelsk). 

Hydraulikmotoren	er	på	de	fleste	maskiner	monteret	i	forbindelse	med	en	me
kanisk gearkasse, hvorfra effekten ledes videre ud til drivhjulene på nøjagtigt 
samme måde som ved den almindelige mekaniske transmission. Denne såkaldte 
hydrostatisk / mekaniske transmission	 bruges	 i	 de	 fleste	 skovnings-	 og	 udkør
selsmaskiner og i mange entreprenørmaskiner. Derimod produceres der kun få 
standard landbrugstraktorer med hydrostatisk transmission. Den hydrostatiske 
transmission er dog relativt udbredt, også i små traktorer, og især i professionel
le redskabsbærere til park og naturforvaltningssektoren (Film om Hydrostatisk 
vs Power shift/reverser vs Manuel transmission). Den hydrostatiskmekaniske 
transmission kombinerer den forholdsvis dyre hydrostatiske transmission med 
den billigere mekaniske. 

I forhold til den mekaniske transmission udmærker den hydrostatiske transmis
sion sig ved, at det er muligt at skifte kørselsretning uden brug af kobling, og det 
er muligt trinløst at variere hastigheden fra stilstand til tophastighed. Endvidere 
afgiver den hydrauliske motor et moment, der er uafhængigt af omdrejningstal
let. Dvs. at maksimal trækkraft er til rådighed både i topfart og ved krybehastig
hed. Sidstnævnte er af største betydning ved arbejde i terræn med bløde og løse 
jordbundsforhold.

Den hydrostatiske transmission har en meget stor bremsevirkning. Når pumpen 
stilles i neutral lukkes for oliens vej, og dermed bremses transmissionen effek
tivt. Under normale driftsforhold er det således ikke nødvendigt at bruge maski
nens bremser ved kørslen i terrænet.

Figur 4. 
Principskitse af den 
hydrostatisk / meka-
niske transmission.

https://www.youtube.com/watch?v=qxZFSNITK-c&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=qxZFSNITK-c&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=wDIBiH98s1M
https://www.youtube.com/watch?v=wDIBiH98s1M
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I den fuldhydrostatiske transmission	 findes	 hverken	 gearkasse	 eller	 drivaksler,	
men	hvert	hjul	drives	af	sin	egen	oliemotor,	placeret	i	hjulnavet	(figur	5).	Fuld
hydrostatiske	 transmissioner	findes	bl.a.	 i	nogle	af	de	små	redskabsbærere	og	
specialtraktorer  og i bæltedrevne gravemaskiner.

Især den fuldhydrostatiske transmission giver stor frihed i konstruktion og 
formgivning af maskinen, fordi der ikke skal tages hensyn til stive aksler og 
andre mekaniske komponenter. Effekten føres frem gennem tynde bøjelige 
slanger, som ikke sætter begrænsninger for styringen eller hjulenes bevægelse 
(Figur 6).

 Figur 5.  
Princippet i den 
fuldhydrostatiske 
transmission.

Figur 6.  
Den fuldhydrosta-
tiske transmission 
giver stor frihed i 
maskinens kon-
struktion. F.eks. kan 
hjulene placeres på 
uafhængige vippe-
arme, så frihøjden 
kan varieres, og 
maskinen kan holdes 
vandret på skrånen-
de terræn.
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Ud over en ret høj pris har de hydrostatiske transmissioner nogle begrænsnin
ger, som gør, at de ikke er velegnede til alle maskiner: Hydraulikmotorer ar
bejder forholdsvist langsomt, og med mindre der suppleres med en mekanisk 
gearkasse, kan der ikke opnås særligt høj hastighed med maskinen. Den hydro
statiske transmission har desuden en forholdsvis ringe virkningsgrad, og dens 
nyttevirkning er betinget af, at de bevægelige dele i pumper og motorer passer 
meget nøjagtigt sammen, så der ikke siver olie imellem. Når delene bliver slidt, 
forringes både trækkraft og brændstoføkonomi kraftigt.

Transmissionen	er	særdeles	velegnet	til	korte	flytninger	af	maskinen	og	kørsel	
med langsom fart, dvs. præcisionsarbejde. Den hydrostatiske transmission er 
derimod ikke velegnet til længere transporter af maskinen ved høj hastighed. 
Derved slides transmissionen meget på grund af stærk opvarmning af olien og 
deraf følgende nedsat smøreevne.

 
Tekniske krav til maskiner i terræn
De maskiner, der anvendes i naturforvaltningen, stiller forskellige krav med hen
syn til hastighed og manøvreevne. I de to tabeller på næste side er nogle af 
ønskerne stillet op og sammenlignet med forskellige transmissioners ydeevne.

 
Tabel 1. Nogle ønsker til skovmaskiners kørsel og manøvre-evne. 

 Landbrugs
traktor

Udkørsels 
maskine

Skovnings 
maskine

Flishugger  
(bestandsgående)

Køre hurtigt xxx xx   

Køre langt xxx Xxx  

Køre langsomt X xx xxx xxx

Hurtigt skift
frem / bak

(x)
M. vendegear: 
xx

xxx xxx

Gearskift  
under
belastning

Xx xxx (x)  Xx

Vendbar  
førerplads

X xx x xx
(drejekabine)

 

Aut. bremsning
ved stilstand

 (x) xx xxx Xx

Blød igang 
sætning / stop

Xx xx xx  
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Tabel 1 henviser til typiske opgaver i skovdyrkningen og på arealer i naturforvalt
ningen, hvor disse maskiner bliver taget i anvendelse, grundet arealets tilstand. 

Ved et fokus på opgaver relateret til naturpleje er det kranens opbygning, og 
hvordan maskinføren kan arbejde med den. Er der tale om arealer på blød bund, 
er det vigtigt, at maskinføren kan arbejde hele vejen rundt om maskinen, f.eks. 
som man kan med en skovningsmaskine. Dertil er marktrykket – maskinens vægt 
– af afgørende betydning på mange arealer i naturforvaltningen. 

Tabel 2. Transmissionstypernes egnethed til forskellige opgaver.  
5 er bedst. 

Mekanisk Mekanisk m. 
vendegear

Hy/dyn Hy/stat Hy/stat/
mek

Landvejskørsel 5 5 45 0 3

Slåning/knusning 
(store arealer)

5 5 4 0 3

Udslæbning 4 5 5 0 3

Udkørsel 0 2 3 4 5

Skovning 0 1 2 5 5
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Hydraulik
På	de	fleste	arbejdsmaskiner	er	der	behov	for	ikke	alene	at	overføre	effekt	fra	
motoren til de drivende hjul, men også at overføre motoreffekt til de redskaber, 
der er monteret på maskinen. 

Alle traktorer og mange af de øvrige maskiner har en mekanisk kraftoverfø
ringsaksel, hvorfra der kan overføres effekt til redskaberne. Kraftoverføringsak
selen hedder også en PTOaksel (Power TakeOff). Mekanisk overførsel sætter 
imidlertid snævre grænser for redskabets konstruktion og bevægelighed, fordi 
effekten skal føres frem gennem stive aksler og gear. Endvidere er der tale om 
en roterende bevægelse med begrænset moment, og akslen har to eller tre faste 
hastigheder i forhold til motorens omdrejningstal. I mange tilfælde ønskes en 
frem/tilbagegående bevægelse i stedet for en roterende. Ofte har man brug for 
en meget stor kraft men en meget lille hastighed. Og ofte har man brug for at 
kunne regulere bevægelsen trinløst og uafhængigt af motoromdrejningerne. Der 
har hydraulikken sin store fordel. Er der tale om at drive et simpelt, roterende 
arbejdsredskab monteret bag traktoren (f.eks. slagleklipper, fejekost, wirespil), 
kan PTOakslen i reglen overføre mere energi og være billigere i produktion og 
vedligehold.

Hydraulikken er velegnet til:
a) At løfte selve redskabet  
 (f.eks. slåningsredskaber der skal kunne hæves/sænkes)
b) At drive et løfteredskab (f.eks. kran, lift og gravemaskine)
c) Drive roterende redskaber i positioner der ikke egner sig til PTO kraftover 
 førsel (rabatklipper)

Ovenstående ønsker opfyldes lettest ved at overføre effekten gennem en 
oliestrøm i et hydraulisk system. Hydraulik er en moderne form for kraftoverfø
ring og erstatter mange steder tidligere anvendte mekaniske kraftoverføringer 
som tandhjul, remtræk, aksler osv. Grunden til de udstrakte anvendelsesmu
ligheder	er,	at	væske,	grundet	fleksible	 slanger,	 er	den	mest	 smidige	 form	 for	
overførsel af effekt og bevægelser. Den tidligere omtalte hydrostatiske transmis
sion er et eksempel på et hydraulisk system, hvor motorens effekt overføres til 
de drivende hjul gennem en oliestrøm. I redskabernes arbejdshydraulik er der 
imidlertid	brug	for	flere	funktioner	og	en	anden	styring	end	i	en	transmission.

Hydraulikanlæggets princip
Den simpleste hydrauliske system er en hydraulikcylinder, som forsynes med olie 
fra en pumpe, skitseret på Figur 7. For at få et praktisk brugbart hydrauliksystem 
skal der yderligere tilføjes en del komponenter: Der skal være et reservoir af olie, 
da	behovet	vil	variere.	Der	skal	være	en	eller	flere	ventiler,	som	kan	styre	olie
strømmen fra pumpen, enten frem til cylinderen eller retur til olietanken. Der 
skal være rør eller slanger, som kan lede væsken frem til cylinderen eller tilbage 
til tanken. Der må også være en sikkerhedsventil, som sikrer at et maksimalt tryk 
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ikke	overskrides,	så	systemet	sprænges.	Endvidere	må	der	være	et	filter,	som	kan	
rense olien samt evt. en oliekøler.

Hydraulikcylindere bruges i stort tal på terrænmaskiner: til styring, kraner, støtte
ben, fældehoveder på skovningsmaskiner osv. Der kan med ret små komponenter 
og tynde slanger/rør opnås meget store kræfter. Hvis hydraulikpumpen f.eks. 
leverer et tryk på 200 bar, vil en hydraulikcylinder med indvendig diameter på 
blot 6 cm kunne løfte over 5 tons.

De mange hydrauliske funktioner på en moderne terrænmaskine kræver en 
avanceret styring. Ofte er de mange ventiler elektrisk styrede, så der foruden sel
ve hydrauliksystemet er brug for et kompliceret elektronik / computersystem.

Vedligeholdelse af hydraulikanlægget
Den første betingelse for et driftssikkert hydraulikanlæg er, at det påfyldes ren 
olie, og at olien til stadighed holdes ren. Minutiøs renlighed er den vigtigste re
gel ved arbejde på hydraulikken: 

Føreren af maskinen skal være påpasselig ved påfyldning af olie på anlægget; der 
er talrige muligheder for at få olien forurenet undervejs fra opbevaringstromlen 
til olietanken på maskinen. Ved reparationsarbejder på hydraulikanlæg, hvor 
adskillelse er nødvendig, skal alle åbninger afproppes med plasticpropper, så 
urenheder ikke kan trænge ind i systemet. Reserveslanger, som medbringes på 
maskinen, skal naturligvis også være lukkede i enderne, så de ikke bliver fyldt 
med urenheder, inden de bliver monteret på maskinen. Proppen må først fjernes, 
umiddelbart inden slangen monteres på maskinen. Et hydraulikanlæg i drift er 
en lukket enhed, hvor der sjældent vil kunne komme snavs ind. Lynkoblingerne, 
hvormed redskaberne kobles til maskinen, er det eneste sted i et anlæg, som 
regelmæssigt åbnes. Derfor er det også af største betydning, at netop lynkoblin
gerne holdes rene, da de er direkte adgangsveje for snavs til anlægget, med den 
deraf følgende større slitage og risiko for havari.

Figur 7. (tv) 
Tandhjulspumpe og 
hydraulikcylinder. 
Når olien fra pumpen 
ledes til portene A eller 
B, bevæges stemplet i 
cylinderen.

Billede 1. (th)
Stempelpumpe. 
 Foto: Skovskolen



De	fleste	fejl	på	hydraulikanlæg	er	direkte	synlige	i	form	af	olie,	der	siver	ud,	
slangebrud,	knækkede	fittings,	utætte	pakninger	etc.	Andre	fejl	kan	være	mere	
skjulte og kræver afprøvning og eventuelt måling for at kunne stedfæstes. Brand
fare på maskinerne er ikke en uvæsenlig faktor. Især ved sivende olie og støv fra 
savsmuld mm. skal der ikke meget til for at starte en maskinbrand. 

16 | Praktisk naturforvaltning 
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TILKOBLING AF REDSKABER
På	alle	traktorer	findes	muligheder	for	tilkobling	af	redskaber.	Tilkoblingsmulig
hederne er i standardudførelse disse:

 Trepunktsophæng
 Trækbom eller trækkrog
 Kraftudtagsaksel (PTO) 
 Hydrauliske lynkoblinger til fjernudtag
 Elektrisk stikdåse beregnet for redskabslys

Figur 8.  
Trepunktophængets 
benævnelser.
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Trepunktsophæng
De mekaniske dele af trepunktsophænget består af en topstang og to trækstænger. 
Trækstængerne er ved løftestængerne forbundet til løftearmene. Den hydrauliske 
løftemekanisme er gemt inde over traktorens bagaksel, men ofte er der monteret 
en hydraulisk cylinder i stedet for topstang, og kæntring af redskabet kan også 
være hydraulisk.

Trepunktsophængets mål er fastlagt i en international standard, som garanterer, 
at	det	er	muligt	at	sammenkoble	forskellige	traktorer	og	redskaber.	Der	findes	3	
størrelser af trepunktsophæng, hvoraf kategori I eller II er almindeligst.

Montering af tunge redskaber i trepunktsophænget kan være besværligt og farligt. 
Det kan gøres både lettere og mindre farligt ved at få monteret et hurtigkobler-
system på traktoren og redskaberne. Ved anvendelse af et hurtigkoblersystem 
skal traktorføreren ikke forlade førersædet ved på og afsætning af redskaberne, 
medmindre der er tale om redskaber med mekanisk eller hydraulisk 
kraftoverføring fra traktoren. Det er en betydelig lettelse for traktorføreren at 
anvende et hurtigkoblersystem, og det gør skift mellem forskellige redskaber 
langt nemmere og hurtigere.

 
Trækbom/trækkrog
Træbommen og trækkrog er den del på traktoren, der kobler den sammen red
skaber som f.eks. en vogn, der holdes oppe ved egen hjælp (typisk vha. hjul). 
Er traktoren udstyret med trækbom, skal denne kunne justeres i retning frem og 
tilbage og helst også kunne drejes til siderne. Den skal let kunne demonteres, 
hvis den vil være i vejen for anvendelsen af 3punktsophængte redskaber eller 
redskaber, som monteres direkte ind på traktorkroppen. I stedet for eller som 
supplement til trækbommen kan traktoren være forsynet med en løftetrækkrog. 
Løftetrækkrogen kan som regel betjenes fra førersædet, hvilket gør, at til og 
frakobling af bugserede redskaber kan foretages fra førersædet.

Billede 2.  
Lynkobling til 
hydraulikanlægget. I 
hver ende af lyn
koblingen monteres 
slangerne, hvor olien 
løber i. 
 Foto: Skovskolen
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Kraftoverførsel
Den mekaniske kraftudtagsaksel roterer som standard med en fast udveksling i 
forhold til motoromdrejningerne. På nogle traktorer kan man dog i stedet vælge, 
at kraftudtaget følger hjulenes omdrejninger, så det får et bestemt antal omdrej
ninger per kørt distance. På større traktorer er der ofte kraftudtag både for og 
bag på traktoren.

På traktoren er monteret et antal hydrauliske fjernudtag. Antallet kan variere, og 
som	regel	kan	der	monteres	flere,	end	traktoren	som	standard	er	udstyret	med.	
De kan være enkelt eller dobbeltvirkende. 

 
Kraner
Mange maskiner i terrænet er forsynet med en kran, som kan være af forskellige 
typer:

Vippearmskranen er generelt meget let manøvreret i nærområdet omkring ba
sismaskinen, mens den er sværere at manøvrere sikkert i yderområderne. Et 
teleskopisk udskud forbedrer manøvreringen i fjernområdet. Vippearmskranen 
er velegnet til læsning og løft af byrder nær ved maskinen og bruges f.eks. også 
til	at	bære	slagle-	eller	fingerklippere	i	forbindelse	med	rabatklipning	langs	veje.	

En parallelogramført kran er konstrueret som en ”arkitektlampe,” så kranspidsen 
bevæger sig i nogenlunde konstant højde over jorden, når kranarmen aktiveres. 
Den er generelt meget hurtig at arbejde med frem og tilbage og i nærområdet 
omkring maskinen. Denne type bruges især på skovningsmaskiner, hvor det er 
væsentligt at kunne føre skovningsaggregatet hurtigt frem og tilbage tæt ved 
jorden. 
 
Teleskopkraner bruges på specielle læssemaskiner og i forbindelse med personlif
te, men er ellers ikke meget udbredt. Såvel vippearms som parallelogramkra
ner har dog meget ofte et teleskopisk udskud i enden af kranarmen, hvorved 
rækkevidden øges.

Billede 3.  
TV.: Udkørsels
maskine med 
vippearmskran.  
TH.: Skovnings
maskine med 
parallelogramført 
kran.  
Foto: Skovskolen
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MASKINEN I TERRÆNET
Terrænet udgør maskinernes køreunderlag. Det kan veksle inden for ganske små 
afstande med vidt forskellige muligheder for, at maskinerne kan komme frem. 
Kendskab til terrænet er en forudsætning for at vælge de rigtige maskiner til en 
given opgave. Dette kendskab er også en forudsætning for at etablere spor og 
køreruter på en sådan måde, at maskinerne kan komme frem, men også sådan 
at påvirkningerne af jordbunden bliver mindst skadelig for den fremtidige plan
tevækst. 

Terrænet rummer en mængde hindringer for maskinernes færdsel. I naturplejen 
er de væsentligste faktorer jordstruktur og terrænhældning. Øvrige hindringer 
kan	 være	 sten	 i	 alle	 størrelser	 (som	med	 kran	 kan	 flyttes),	 gamle	 plovfurer,	
grøfter (her kan man ligge noget over så man kan passere dem) og jordvolde, 
små og store stød etc. Hvordan og i hvilken grad, man kan løse udfordringer, 
hænger	sammen	med,	hvilken	økonomi	der	er	til	rådighed.	Der	findes	forskellige	
systemer	 til	 klassifikation	 af	 terrænoverfladen	 på	 basis	 af	 forhindringernes	
størrelse og antal (se f.eks. Silversides & Sundberg 1988). 

Store forhindringer, som maskinen ikke kan forcere, betyder i bedste fald, at 
transportafstanden forlænges, fordi maskinen skal køre uden om forhindringer
ne. Med et meget stort antal store forhindringer per hektar umuliggøres al færd
sel med maskiner. For almindelige terrænmaskiner (traktorer o.l.) nås denne 
kritiske grænse, såfremt den gennemsnitlige afstand mellem forhindringerne 
bliver mindre en ca. 1,4 gange maskinens bredde. I dansk naturpleje er det 
overvejende træer, våde arealer, områder med særlig botanisk værdi samt for
tidsminder, som udgør forhindringer for kørsel. Det er derfor vigtigt at planlæg
ge præcist, hvor terrænkørslen skal foregå i faste kørespor. I skovbruget anlæg
ges de ofte med en bredde på mindst 5 meter og en indbyrdes afstand (midte til 
midte) på ca. 20 meter, hvilket i praksis dikteres af skovningsmaskinens længde 
på den hydrauliske arm med skovningsaggregatet. I naturplejens mere varierede 
opgavetyper	 er	 fladekørsel	 det	 fortrukne,	 frem	 for	 kørespor.	 Er	 der	 tilmed	
mulighed for at forlægge sporene, vil der komme færrest mulige slidskader på 
arealet. Der er ofte et krav om marktryk på under 200g/cm2, som sikrer, at risi
koen for strukturskader er minimeret mest muligt. 

Når	maskinen	skal	flytte	sig	igennem	terrænet,	møder	den	modstand	-	køremod
standen. Køremodstanden kan bestå af rullemodstand, slæbemodstand og hæld-
ningsmodstand. De kan optræde hver for sig eller i kombination og kan til tider 
blive af en sådan størrelse, at de forhindrer maskinen i at komme frem  man er 
kørt fast. Fastkørslen kan så skyldes, at den tekniske drivkraft (motorstyrken) er 
for lille, eller at den udtagbare drivkraft er for lille.
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Friktion (gnidningsmodstand) og markgreb

Friktionskræfter
Et legeme, f.eks. en træstamme, der ligger på jorden, er kun påvirket af tynge
kraften og den lige så store, men modsat rettede friktionskraft, som jordbunden 
påvirker	stammen	med.	Ønsker	vi	at	flytte	den,	må	den	påvirkes	af	yderligere	en	
kraft	i	den	retning,	vi	ønsker	den	flyttet.	For	at	sætte	stammen	i	bevægelse	må	
der anvendes en kraft, der er lidt større end friktionskraften, som virker i modsat 
retning af vores påvirkning. 

For	hårde	og	glatte	legemer	afhænger	friktionskraften	kun	af	overfladernes	be
skaffenhed,	men	 ikke	af	hastigheden	eller	 af	 berøringsfladernes	 størrelse.	 For	
en	ujævn,	blød	og	fugtig	overflade	som	jord,	er	forholdet	dog	ikke	så	simpelt.	
Blandt	 andet	 vil	 friktionen	 være	mindre	mellem	 våde	 overflader	 end	mellem	
tørre, fordi vandet virker som smøremiddel. Friktionskraften er ca. 25% større 
for stammer med bark end uden  og ligeledes ca. 25% større ved slæbning på 
tør jord end på våd bund.

Friktion mellem hjul og jord
Kraftoverførslen mellem køretøj og underlag (den udtagbare drivkraft) bestem
mes af den friktion, som opstår mellem hjul (eller bælter) og underlaget.
 
I Figur 10 er skematisk vist kræfterne omkring et drivende hjul. Drivkraften 
kommer fra maskinens motor gennem transmissionen frem til drivhjulsakslen. 
Kraften overføres i det område, hvor hjulet er i kontakt med jorden. Mellem hju
let og jorden er der en vis friktion, hvis størrelse er afhængig af trykket mellem 
de	to	flader,	og	de	egenskaber	som	de	to	overflader	-	hjulet	og	jorden	-	hver	for	
sig besidder. 

Figur 9.  
Tyngdekraft, 
trækkraft og 
friktionskraft.
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Der er to væsentlige måder, hvorpå det kan lade sig gøre at forøge friktionskraf
ten.	Man	kan	ændre	på	materialerne	og	dermed	friktionskoefficienten	(der	be
stemmer friktionskraften). Eller man kan forøge tyngden af maskinen og dermed 
trykket	mellem	kontaktfladerne.

 
Deformation af dæk og jord
Ovenstående tager imidlertid sit udgangspunkt i friktion mellem hårde, ”glatte” 
flader.	Det	er	ikke	tilfældet	med	et	hjul,	som	kører	over	en	blød	jord.	Både	hjul	og	
jord er bløde, elastiske elementer, som tilpasser sig hinanden. Den kraft, som kan 
overføres	mellem	hjul	og	jordbund,	er	derfor	ikke	blot	afhængig	af	overfladernes	
beskaffenhed, men også af dækkets deformation, dets nedtrykning i jorden og 
jordens indre sammenhængsevne. Den totale mulige kraftoverførsel til jorden 
begrænses både af den maksimalt opnåelige friktion mellem dæk og jordbund og 
af jordens indre sammenhængsevne. Sidstnævnte begrænsning kan man påvirke 
ved at øge kontaktarealet, så kraftpåvirkningen fordeles over et større volumen 
af jord. Såfremt trækkraften begrænses af jordens indre sammenhængsevne, kan 
man altså, f.eks. gennem at sænke dæktrykket, opnå en større trækkraft. 

Når	et	hjul	synker	ned	i	underlaget,	forøges	bærefladen.	Samtidig	presses	jorden	
sammen, hvilket giver en bedre bæreevne. På grund af disse to forhold vil der 
som regel opstå en ligevægt mellem jorden og hjulet. Normalt forringes jordar
ters bæreevne dog væsentligt ved gentagne overkørsler. Det gælder især for leret 
morænejord i fugtig og våd tilstand.
Samtidig med nedsynkningen stiger kraftbehovet for at tvinge maskinen frem
ad, hvilket gør, at den mekaniske påvirkning af jorden forøges, hvilket igen kan 
betyde en yderligere nedsynkning i underlaget. I Figur 10 er vist, hvordan et 
hjuls	trædeflade	forøges	i	takt	med	nedsynkningen.	Ved	læsning	af	køretøjet	vil	
lufttrykket i dækkene stige en lille smule, men øget belastning af hjulet medfører 
i første række en større sammenpresning af dækket og dermed en forøgelse af 
kontaktarealet, hvorved marktrykket (dvs. trykket pr. kvadratcentimeter jord) 
holdes næsten konstant.

Figur 10.  
Kræfter omkring  
det drivende hjul.
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Markgreb
Maskinens udtagbare drivkraft skal dels overvinde køremodstanden mellem 
maskine og underlag, dels overvinde stigninger i terrænet og eventuel friktion 
mellem læs/redskab og jordbund ved udslæbning eller jordbearbejdning. Målet 
for maskinkonstruktøren er at forsyne maskinen med et overskud af udtagbar 
drivkraft i forhold til køremodstanden, så maskinen bliver i stand til at komme 
over selv de sværeste passager.

Først og fremmest forsyner man maskinerne med en teknisk drivkraft (motor
styrke) af en sådan størrelse, at den ikke bliver den begrænsende faktor. Den tek
niske drivkraft vil således altid være tilstræbt større end den opnåelige friktion 
mellem maskine og jord. Ved at vælge de rigtige dæk eller bælter kan man 
derefter forøge markgrebet og derved forøge den udtagbare drivkraft. 

Figur 11.  
Hjulets bæreflade 
ved varierende ned-
synkning

Figur 12
”Trædefladen” 
af et dæk på tør 
landbrugsjord ved 
forskellige dæktryk. 
Belastningen på  
hjulet er i alle  
tilfælde 6 tons  
(60 kiloNewton).
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Markgrebet	kan	anføres	som	en	koefficient	i	forhold	til	maskinens	vægt.	Under	
gode betingelser kan omkring 85% af belastningen på hjulene omsættes til 
trækkraft ved kørsel i terrænet, men dette tal varierer meget med jordbunden og 
vejrforholdene,	lige	som	bælter	(larvebånd)	har	større	markgrebskoefficient	end	
gummihjul. Den udtagbare drivkraft kan forøges ved at forsyne maskinen med 
aggressive dæk eller gennem en forøgelse af akseltrykket. Effekten af et forøget 
akseltryk modvirkes imidlertid af en forøget rullemodstand på grund af større 
nedsynkning og spordannelse ved kørsel på bløde underlag. 
 
Ved kørsel i meget blød jord kan der ske det, at maskinen synker så dybt i, at 
undersiden af maskinen slæber imod jorden. Derved opstår en slæbemodstand, 
som kan blive så stor, at maskinen kører fast. For at undgå dette, må maskinerne 
have stor frihøjde og være glatte på undersiden.

Den tekniske drivkraft kan varieres gennem valg af gear og motoromdrejninger. 
Den maksimale drivkraft, en maskine kan levere på hjulene, fås i det laveste 
gear ved det motoromdrejningstal, hvor drejningsmomentet er størst. Hvis driv
kraften bliver større end markgrebet, vil hjulet glide mod underlaget  man får 
hjulslip. 

Hjulslip	angives	 i	procent,	som	defineres	således:	Hvis	den	tilbagelagte	stræk
ning er L1, og den strækning, man ville have kørt med samme antal omdrejninger 
på de drivende hjul uden hjulslip, er L0, da udtrykkes hjulslipsprocenten som:

Figur 13.  
Teknisk drivkraft og 
udtagbar drivkraft 
giver et arbejdsin-
terval.
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Ved	denne	definition	opnås	100%	hjulslip,	når	maskinen	står	stille	med	roteren
de hjul.

Hjulslip bør generelt undgås ved kørsel i terræn, da det er med til at forringe bæ
reevnen i underlaget, og det bevirker skader på vegetationen både over og under 
jordoverfladen.	Det	er	dog	sådan,	at	man	faktisk	opnår	den	maksimale	trækkraft	
for maskinen, når den kører med et vist hjulslip. Det skyldes, at dækkene pakker 
jorden under sig, hvorved den indre friktion i jorden stiger, og det kan dermed 
lade sig gøre at overføre en større trækkraft. Dette princip kan udnyttes i f.eks. 
landbruget under pløjning og andet arbejde på bar jord, men i landskabsplejen, 
hvor der skal passes på den eksisterende vegetation, bør man altid undgå hjulslip.

 
Hjul og dæk

Enkelthjul eller bogie
Jo større og bredere hjul et køretøj er udrustet med, desto mindre er 
rullemodstanden og marktrykket. Store hjul kræver imidlertid megen plads. På 
et transportkøretøj bliver der mindre plads til læs, og køretøjets tyngdepunkt 
forskydes opad, så stabiliteten forringes. Tilsvarende vil brede hjul forøge 
vognens totalbredde og/eller mindske læsbredden forneden og dermed også 
forhøje læssets tyngdepunkt. En løsning på problemet er bogiemontering af 
hjulene, dvs. at hjulene monteres parvis på en vippearm, se Billede 2. En bogie 
forener hensynet til lavt marktryk og god fremkommelighed, foruden at den 
er moderat i sit pladskrav. Endvidere giver bogien en roligere kørsel gennem 
terrænet, da bogien vil halvere udsvingene ved passage af mindre forhindringer 
i skovbunden. Forklaringen på dette er illustreret på Figur 14.

Billede 4.  
Bogie-monterede hjul. 
Foto: Skovskolen
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En ulempe ved bogien er imidlertid, at vognen bliver sværere at styre igennem 
terrænet, og at den især bliver sværere at bakke med i blød bund. Det skyldes, at 
man ved svingning skal vride hjulene sidelæns, hvilket kræver store kræfter og 
kan give en del skade på vegetationen, hvis dækkene synker i. 

Dækmønstre og -typer
Dækkene skal bære maskinen plus den last, man lægger på den. Derudover skal 
dækkene medvirke ved styringen, kraftoverførselen mellem hjul og jordbund, 
ved fremdrift og bremsning, og de skal give køretøjet en vis fjedring. Til kørsel 
i krævende terræn skal fælgene være forstærkede og med ekstra forstærkning af 
kanterne, lige som ventilen skal beskyttes.

Til dækkene stilles der specielt store krav. Dækkets ”karkasse” (dvs. dækkets 
”skelet,” der består af gummi forstærket med viskose, polyester og/eller stålwire) 
skal være kraftig med et højt såkaldt load index (LI > 146 svarende til 3.000 
kg pr. hjul). I stedet for load index anvender nogle fabrikater (bl.a. Trelleborg) 
stadig ”ply rating,” som svarer til det antal lag af bomuldslærred, et traditionelt 
dæk skulle indeholde for at opnå samme styrke. Ply rating klasse for skovdæk 
kan	være	eksempelvis	12,	14,	16	eller	20.	Ud	over	en	solid	køreflade	skal	der	
gerne være ekstra beskyttelse af siderne i skovdæk. Egentlige skovdæk af for
skellige fabrikater besidder de egenskaber, som er nødvendige i form af rivfaste 
gummiblandinger, beskyttelse mod riv og stikskader og en passende stivhed i 
slidbane og dækside.

Ved at forsyne dem med særlige stålindlæg eller lag af andet særligt kraftigt ma
teriale kan dækkenes sårbarhed mindskes yderligere. 

Dækmønsteret skal passe til de forhold, hvorunder maskinen skal køre. På en 
stiv og fugtig jord er der behov for et dækmønster, som kan gribe godt fat, men 
som samtidig er i stand til at slippe jorden. Det skal være et åbent mønster med 
kraftige ribber. På sandede og løse jorde kan man anvende dæk med mindre 
afstand mellem ribberne, lavere ribber og mindre ribbevinkel end på de stive 
jorde. Smalle dækribber med stor afstand slides hurtigere end brede ribber med 
lille afstand, hvilket især gør sig gældende ved transport på fast vej.

Figur 14.  
Køretøjets bevægel-
se ved passage af 
forhindring med hen-
holdsvis enkelthjul og 
bogie.
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For at reducere marktrykket ved kørsel på især fugtig jordbund med dårlig bæ
reevne bør der på sådanne arealer anvendes brede lavprofildæk.	Et	lavprofildæk	
er et dæk, hvor forholdet mellem højden og bredden af dækket er < 0,7. For 
yderligere	at	reducere	jordbundsskaderne	har	de	fleste	skovnings-	og	udkørsels
maskiner dæk med ”runde skuldre,” hvor slidbanen går jævnt over i dæksiderne 
(Billede 5). De er mindre aggressive overfor underlaget og egner sig derfor til 
kørsel på blødere jordbund, hvor de ikke skærer sig igennem vegetationslaget på 
overfladen.	Disse	dæk	har	imidlertid	den	ulempe,	at	de	ikke	er	særlig	retnings
stabile på sidehæld.

Ribbernes vinkel i forhold til hjulakslen har betydning for trækevnen og for ret
ningsstabiliteten. Dæk, hvor ribberne er placeret i en vinkel på 45 grader i for
hold til hjulakslen, har en god trækevne på bar jord og en god retningsstabilitet, 
men griber mindre godt i grene og kvas i skovbunden. Dæk med mere tværstil
lede ribber har en god trækevne på alle underlag, men har en ringere retnings
stabilitet og ikke så god selvrensende evne. Som et kompromis bruger nogle 
dækfabrikanter en anden ribbevinkel på dækkets midte end i siderne (Billede 2).

Til kørsel på græsarealer er udviklet specielle græsdæk med meget tætte møn
stre,	 som	giver	en	stor	 trædeflade	og	dermed	begrænset	spordannelse	selv	på	
bløde græsarealer.

Billede 5.  
Dæk med runde  
skuldre og lave ribber 
er mindre aggressive 
mod jordbunden.  
Foto: Skovskolen
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Billede 7.  
Græsdæk med fint og  
tæt mønster. 
Foto: Christian Roum

Billede 6.  
Græsdæk med groft  
og tæt mønster.  
Foto: Christian Roum



29Modul 3 · Maskinteknik og maskintyper  |

Dæktrykket	 har	 en	 indflydelse	 på	dækkets	 elasticitet	 og	det	 areal,	 som	hjulet	
træder med. Et hårdt pumpet traktordæk er stift og meget lidt elastisk. Et dæk 
med lavt lufttryk kan derimod forme sig rundt om de forskellige små ujævnheder 
i jordbunden  grene, rødder, sten m.v., og derved forøges den jordmasse, som 
påvirkes af dækket. Det forhold, at hjulet påvirker en større masse af jord og selv 
bliver mere elastisk, bevirker en forøgelse af markgrebet. Anbefalingen er der
for: Kør ikke med højere dæktryk end nødvendigt. Det lavest tilladelige dæktryk 
afhænger af såvel belastningen som hastigheden. Man bør derfor forhøre sig hos 
dækleverandøren om det laveste dæktryk, hvor fabrikanten stadig vil garantere 
for dækkenes holdbarhed under de aktuelle betingelser.

I tilfælde hvor opgaveudfører vil anvende smalle stive dæk monteret på en Ma
nitou til f.eks. udkørsel af materialer fra naturarealer, bør dette ikke accepteres. 
Manitou er som udgangspunkt monteret med smalle stive dæk, som er bygget til 
kørsel på fast underlag og løft af tunge ting. De skærer sig derfor direkte igen
nem græslag og laver meget ofte uoprettelige jordbundsskader. 

Kæder og bælter
Særligt i vinterhalvåret kan montering af kæder eller bælter på maskinerne for
øge markgrebet. Jo mere glat og fedtet føre desto større udbytte vil man have af 
at sætte kæder på dækkene. Trækkraften kan blive mere end fordoblet ved kørsel 
på sne og isdækket jord, men også ved kørsel på skrænter af stiv lerjord kan mar
kgrebet forøges så væsentligt, at man undgår, at maskinen skrider ukontrolleret.

Hjulkæder kan være glatte kæder eller pigkæder. Pigkæderne er forsynet med 
brodder på de tværgående kædeled for at forøge markgrebet. ”Skarpsko” er hjul
kæder med store broddede ringe monteret på tværkæderne. Samtidig med at 
trækkraftforøgelsen stiger fra glatte kæder over pigkæder til skarpsko, forøges 
tendensen til at rode op i jorden. På offentlig vej må man kun benytte glatte 
kæder.

Billede 8.  
Kæder kan forøge  
markgrebet betydeligt.
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Billede 9.  
Bogiebælter. Til 
venstre stål og til højre 
med kunststof belæg
ning (disse anvendes 
meget sjælendt, da 
holdbarheden ikke står 
mål med prisen).  
Foto: Skovskolen

Kæderne	findes	med	mange	forskellige	mønstre.	Et	tæt	kædemønster	beskytter	
dækkene bedre end et åbent mønster, men det øger ikke markgrebet så meget 
som det åbne mønster. Kæder, hvor slidkæderne er krydslagt over slidbanen, 
giver en mere jævn kæde at køre på samtidig med, at traktoren sikres bedre mod 
at skride sidelæns på store grene og rødder, end ved kæder med slidkæderne 
parallelle på tværs af hjulets slidbane. Jo tættere et mønster kæderne har, desto 
tungere bliver de også. En allround kæde til et enkelt traktorhjul vejer typisk 
omkring 125 kg, og en kæde til f.eks. et bogiehjul på en udkørselstraktor vil veje 
90  100 kg. Vægten gør håndteringen svær.

Til kørsel i dyb sne på meget bløde arealer og i meget kuperet terræn er bælter 
omkring bogiehjulene en god løsning. Bogiebælter fremstilles både af stål og med 
kunststofbelægning. Stålbælter fås både med brodder/stålklodser (trækkende) 
påsvejst og uden brodder/stålklodser (bærende). Stålbælterne er imidlertid 
hårde ved vejene, og det er stort set altid nødvendigt at afmontere dem, før 
maskinen køres på offentlig vej. Bælter uden brodder/klodser er skånsomme 
ved underlaget og reducerer marktrykket markant. Bælter med mere eller 
mindre kraftige brodder forbedrer markgrebet betydeligt, men er også hårde 
ved underlaget. De bør derfor ikke bruges på følsomme naturområder. I de 
større skovlande (Sverige, Finland og Tyskland) bruges bælter derfor ikke blot 
på blødbund, men også ved kørsel på stenede eller grusede skråninger, hvor 
maskinen har svært ved at stå fast. Kunststofbælterne (”mokkasinbælter”) er 
kun beregnet til blødbund, men er til gengæld ikke nær så aggressive over for 
underlaget (er primært bærende).

Bogiebælter er tunge og mere besværlige at montere på maskinen end kæder 
omkring enkelthjul, og de er kostbare: Et sæt (2 stk.) bælter vil ofte ligge i 
prisklassen 75100 000 kroner. 

Egentlige bæltekøretøjer (som f.eks. gravemaskiner og bulldozere) styrer ved at 
bremse det ene bælte, mens det andet stadigt løber rundt (skridstyring). Man er 
nødt til at styre denne type maskiner på denne måde, da de har en stiv under
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vogn,	 i	modsætning	til	en	skovningsmaskine,	som	har	en	fleksibel	undervogn.	
Gravemaskiner roder meget op i jorden, når de drejer, men når de kører lige 
ud, bliver sporene ikke ret dybe på grund af det lave marktryk. Hvis der er 
behov for at manøvrere meget, er der stor risiko for skader på vegetationen. 
Ligeledes er bælterne naturligvis aggressive på vejene, og bæltekøretøjer må 
altid transporteres på blokvogn mellem arbejdsopgaverne. Hvis en gravemaskine 
kører på et højt punkt, bliver vægten af maskine lagt på det lille punkt, som er i 
berøring med punktet, grundet den stive undervogn. En skovningsmaskine med 
bælter om hjulsættene følger i højere grad terrænet. 

 
Belastning
Dækkets tryk mod underlaget er afgørende for markgrebet. Dette tryk kan kun 
øges ved at gøre maskinen tungere. På en landbrugstraktor kan der monteres 
ekstra frontvægte, indtil den grænse fabrikanten har sat. Hvis frontvægte ikke er 
tilstrækkeligt, kan der monteres vægtklodser i fælgene på både for og baghjul. 
Vægtklodser i hjulene har den fordel, frem for vægt placeret andet sted på trak
toren, at det giver en begrænset belastning af aksler og hjullejer.

En anden mulighed er at fylde vand i dækkene. Derved får man placeret en ekstra 
vægt på et sted, hvor den ikke belaster aksler eller dæk, men trykker direkte 
mod underlaget gennem dækket. Væskefyldningen af dækkene giver endvidere 
traktoren et lavere tyngdepunkt og dermed en bedre stabilitet. Traktorens styring 
ændres dog væsentligt ved høje hastigheder i kurver, hvilket traktorføreren skal 
være opmærksom på, og på grund af den øgede vægt øges også belastningen på 
bremserne ved opbremsning af køretøjet, ligesom bremselængden forøges.

Et gennemsnitligt traktorbagdæk kan rumme ca. 200 liter vand. Der er såle
des mulighed for at forøge vægten med 400 kg på bagakslen af traktoren, og 
tilsvarende vægtforøgelse kan opnås på andre maskiner. Dette vil betyde en 
hel del for markgrebet. Da man ikke løbende kan ændre væskeindholdet, er 
væskefyldning af hjulene en løsning, man kan vælge, når behovet for bedre 
markgreb og stabilitet er konstant for maskinen. For at vandet ikke skal fryse om 
vinteren, tilsættes som regel kaliumklorid. 

Endelig skal selvfølgelig også nævnes muligheden for overførsel af vægt fra et 
redskab båret af maskinen. 

En forøgelse af belastningen af de drivende hjul har ulempen, at det medfører 
større spordannelse. Det kan også betyde, at man opnår et marktryk, der over
stiger jordens bæreevne (se nedenfor), således at risikoen for fastkørsel øges.
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Maskinernes styring

2-hjuls-, 4-hjuls- eller knækstyring
Almindelige biler og landbrugstraktorer styres ved, at forhjulene drejes. Dette 
princip giver en enkel konstruktion og stiller ikke særligt store krav til føre
ren, men frembyder også ulemper: For og baghjul kører ikke i samme spor 
under drejning, idet forhjulene følger en større cirkel end baghjulene. Det 
bevirker en forøget køremodstand under drejning. En endnu større ulempe for 
terrænkøretøjer er imidlertid, at det samlede kørespor er væsentligt bredere 
end selve maskinen under drejning. Stikspor skal derfor gøres bredere, hvor de 
drejer, idet maskinen ikke kan passere snævre åbninger mellem forhindringer, 
(f.eks. træer) når den samtidigt skal dreje. 

Problemet kan løses ved at gøre alle 4 hjul drejelige og lade for og baghjul dreje 
modsat. Det giver dog en ret dyr og kompliceret konstruktion, og de drejelige 
hjul optager en stor bredde både for og bag. 4hjuls styring bruges kun på ganske 
enkelte specialtraktorer.

Langt	de	fleste	terrænmaskiner	er	knækstyrede (engelsk: articulated steering): et 
sted mellem for og bagaksel er anbragt et led, så forende og bagende kan drejes 
i forhold til hinanden. Det giver en forholdsvis enkel konstruktion, og der behø
ves ikke meget plads omkring hjulene, da de ikke skal kunne drejes.

Særsporing eller samsporing
Styreleddets placering i forhold til maskinens aksler er bestemmende for, om 
maskinen er særsporende eller samsporende. Ved en placering midt mellem aks
lerne vil for og baghjul følge samme spor i en kurve, og maskinen er samspo
rende. Når styreleddet ikke er placeret midt mellem akslerne, bliver maskinen 
særsporende, hvilket betyder, at for og baghjul ikke vil følge samme spor i en 
kurve (Figur 15).

En samsporende maskine vil være nemmere at komme omkring med på snævre 
spor, da den kræver mindre plads i kurverne, men samtidigt betyder samsporin
gen en forringet stabilitet af maskinen. Skovningsmaskiner er ofte samsporen
de, mens udkørselsmaskiner som regel er særsporende, fordi bagvognen skal 
være længere end forvognen for at give plads til et stort og langt læs. Nogle 
udkørselsmaskiner har dog styrende boogie under for at afhjælpe problemet.

I naturpleje er det kun pistemaskine og bælteknuser, som ikke er knækstyret. 
De har begge udfordring med den stive undervogn og skal derfor bruge meget 
plads til at vende på. I forbindelse med åbne naturarealer har samsporing kontra 
særsporing meget sjældent betydning, og det bliver afspejlet i maskinvalget, som 
ikke tager højde for denne del, da det ikke er nødvendigt.
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Maskinernes stabilitet

Terrænhældning
Mange danske naturarealer er områder, som det på grund af terrænhældnin
gern,	ikke	har	været	profifitable	at	inddrage	til	moderne	landbrugsdrift.	I	meget	
stærkt kuperet terræn er ingen maskinfører i tvivl om, at der skal udvises stor 
forsigtighed under kørslen, men også arealer med svagere hældninger kan være 
risikofyldte at færdes i med maskiner. Den generelle regel er, at kørsel bør ske 
vinkelret på niveaukurverne. En anden generel regel er, at hvor man ikke kan 
køre op, skal man være meget forsigtig med at køre ned.

Terrænhældninger kan forekomme på maskinens kørerute som modhæld, 
medhæld eller sidehæld. Skovbrugets specialmaskiner – udkørselsmaskiner 
og skovningsmaskiner – kan generelt færdes på stærkere hældninger end 
landbrugstraktorerne. Der er dog stor forskel på en udkørselstraktors evne til 
at holde balancen på sidehæld, når den er henholdsvis tom og læsset. Maskiner 
på bælter kan generelt forcere større hældninger end hjulbårne maskiner, dog 
afhænger dette af bæltetyperne. På bærende bælter er der risiko for at glide af 
ved sidehæld og der er begrænset træk opad. 

Med en landbrugstraktor skal man være særlig forsigtig ved kørsel forlæns op ad 
bakke.	Når	traktoren	kører	opad,	flyttes	en	del	af	vægten	fra	forakslen	om	til	ba
gakslen. Forsøger man at køre op ad bakke med f.eks et tungt bugseret redskab, 
er der stor fare for, at traktoren stejler. Hvor det er muligt, skal man i stedet 
forsøge at køre baglæns op ad bakken eller køre uden om og forlæns nedad. 

Figur 15.  
Særsporende og  
samsporende maskine.

Figur 16.  
Særsporende og 
samsporende  
udkørselstraktor.
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Man skal så vidt muligt undgå vendinger midt på en bakke. Kør i stedet helt 
op eller ned og vend køretøjet på plant terræn og kør så frem til arbejdsstedet. 
Særligt knækstyrede maskiner får en meget anderledes stabilitet, når de drejer, 
og under uheldige omstændigheder kan det medføre, at maskinen vælter selv på 
næsten plant terræn.

Alle maskiner kan få deres stabilitet forbedret ved en sænkning af tyngdepunk
tet. For hjulbårne maskiner er det en mulighed at montere ekstra vægte i hjulene 
eller fylde væske i dækkene. 

I lande med stejle hældninger er det ikke unormalt at montere kraftige hydrau
liske spil i for eller bagenden af skovnings og udkørselsmaskiner. Spillet kan 
så	bruges	 til	at	 trække	maskinen	op	ad	skråninger	eller	fire	maskinen	ned	ad	
skråninger.

Figur 17.  
Pas på ved kørsel  
opad med 
landbrugstraktor.
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SIKKERHED OG MASKINER
Brugen af tungt maskineri i naturplejen indebærer altid en risiko, både for men
nesker (ulykker og skader) og for det omgivende miljø (forurening af vand, jord 
og luft og skader på jordbunden). Hensynet til såvel arbejdsmiljø som risikoen 
for forurening og jordbundsskader har medført, at Naturstyrelsen har udarbejdet 
et sæt ”Miljøkrav til skovmaskiner”. De gælder for alle maskiner, som arbejder 
mere end 300 timer pr. år på statens arealer. Reglerne, som løbende revideres 
(senest i 2012), omhandler både maskinernes indretning (arbejdsmiljøet), 
drivmidler, smøremidler, rengøring og dækmontering. Kravene gælder både for 
maskiner tilhørende Naturstyrelsen og for maskinerne hos de entreprenører, 
som skal arbejde for styrelsen. Reglerne har haft stor ”afsmittende effekt,” og 
langt	de	fleste	entreprenørers	maskiner	opfylder	i	dag	Naturstyrelsens	miljøkrav.	
Maskiner, der forhandles i Danmark, skal være CEmærkede og er omfattet af EU
direktiv om maskiner. I maskinens instruktionsmanual følger et sæt retningslinjer, 
sikkerhedsafstande, brug af sikkerhedsudstyr, DB krav mv., der skal overholdes. 
Modifikation	af	maskiner	samt	ukorrekt	brug	kan	i	arbejdsskadetilfælde,	tilfælde	
af materielle skader eller beskadigelse af maskinen føre til, at arbejdslederen 
gøres erstatningsansvarlig. Der forekommer desuden tilfælde, hvor arbejdslede
rens ansvarsforsikring ikke vil dække et erstatningskrav, hvis sikkerhedskravene 
ikke har været overholdt. 
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MASKINER OG JORDBUND
Skader på jordbunden gennem ubetænksom eller uhensigtsmæssig brug af ma
skiner i naturplejen kan risikere at påføre jordbunden skader, som kan have kon
sekvenser	for	arealernes	flora	og	fauna	mange	årtier	frem.	Ud	over	forurening	
med olie og andre miljøfremmede stoffer er de skader, vi kan påføre jordbunden, 
især knyttet til ændring af jordens poreindhold og struktur. 

Tabel 3. Den naturligt lejrede jordbund indeholder et stort antal porer, 
som kan inddeles i tre størrelsesklasser:

Sandjord indeholder en stor andel af grovporer, mens lerjord har en større andel 
af	finporer.	Muldjord	indeholder	også	gange,	som	kan	være	flere	millimeter	i	dia
meter, efter regnorme og andre jordbundsdyr. Sådanne gange forøger drastisk 
jordens dræning og luftforsyning. Også planterødder efterlader grovporer, når 
de dør og nedbrydes. Ud over porernes størrelse har også deres indbyrdes for
bindelse stor betydning. Porerne skal helst danne et sammenhængende netværk, 
hvorigennem vand og luft kan fordele sig. En væsentlig virkning af maskinkørsel 
på jorden er, at grovporerne sammentrykkes, sådan at bevægeligheden af vand 
og luft i jorden nedsættes; der sker en kompaktering. De tilbageværende porer 
vil ofte være vandfyldte en stor del af året. Resultatet er mindre ilt i jorden, og 
da planters rødder skal bruge ilt for at trives, kan sammentrykning af jorden 
resultere i, at trærødderne bliver kvalt af iltmangel og dør. Endvidere har den 
større densitet af en sammenkørt jord en betydning for røddernes udbredelse, 
idet den mekaniske modstand mod røddernes vækst er øget. Nye rødder kan 
således vanskeligt udvikles. Jorden er ramt af traktose. 

Der er dog stor forskel i virkningen på forskellige jordbundstyper: I den (grov)
sandede	jord	er	mineralkornene	så	store,	at	der	findes	grovporer	mellem	de	en
kelte korn, og disse grovporer kan ikke sammentrykkes – næsten uanset, hvor 
hårdt jorden belastes. Sandjorden bevarer derfor i store træk sin porestruktur, 
selv om den skal bære tunge maskiner. Helt anderledes forholder det sig med 
jorde, der indeholder en stor andel af ler eller silt. Mellem de enkelte ler eller 
siltpartikler er der kun meget små porer, hvorimod grovporerne, som er dannet 
af jordbundsdyr eller planterødder, forløber som tunneller eller kanaler i denne 
finkornede	masse.	Disse	grovporer	har	tendens	til	at	synke	sammen	eller	blive	
afbrudt, hvis jorden udsættes for tryk. Risikoen for sammentrykning af porerne 
forøges, når jorden bliver fugtig, fordi vandet virker som smøremiddel, der ned
sætter friktionen mellem jordpartiklerne.
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For den ler og siltholdige jord kan beskrives tre typiske situationer:  

1) Den tørre jord
Den tørre silt eller lerjord er karakteriseret ved, at tager man en klump jord og 
trykker	den	mellem	fingrene,	revner	eller	smuldrer	den	–	eller	den	er	fuldstæn
digt hård, hvis det drejer sig om en stærkt lerholdig jord. I denne tilstand er langt 
de	fleste	grov-	og	mellemporer	fyldt	med	luft,	og	da	der	kun	er	lidt	vand,	er	frik
tionen og tiltrækningskraften mellem jordpartiklerne stor. Det vil sige, at jorden 
kan bære en høj belastning, uden at partiklerne forskydes indbyrdes. Ved kørsel 
på jorden, vil der ske en elastisk deformation: De luftfyldte porer trykkes lidt 
sammen under hjulets/bæltets passage, men så snart køretøjet er kommet forbi, 
retter jorden sig op igen. Situationen er uproblematisk. Hvis der overhovedet 
dannes spor, er det kun i det allerøverste jordlag med højt organisk indhold og 
særligt mange store porer. Som regel vil man kun se aftryk efter dækkets ribber 
og ingen egentlig spordannelse.

2) Den fugtige jord
Den	fugtige	silt-	eller	lerjord	kan	rulles	til	en	pølse	mellem	fingrene	eller	formes	 
mellem	fingrene	uden	at	revne.	I	denne	tilstand	er	mange	af	grovporerne	luft
fyldte,	mens	mellem-	og	finporerne	er	fyldt	med	vand.	Friktionen	mellem	par
tiklerne er nedsat, men jorden har stadig god sammenhængskraft. Ved kørsel 
med maskiner vil der ske en plastisk deformation: En stor del af grovporerne 
(inklusive regnormegange o.l.) bliver trykket sammen, og der vil ske en tydelig 
spordannelse, men ikke nogen sideværtsforskydning af jorden. Sammentryknin
gen af grovporerne vil betyde en stærkt nedsat vand og luftbevægelse, til ugunst 
for plantevæksten. Situationen er kritisk men ikke uoprettelig, fordi der endnu 

Billede 10.  
Den tørre silt og ler
jord (Foto: Skovskolen)
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findes	et	sammenhængende	system	af	mellemporer.	Der	vil	kunne	ske	en	beske
den udveksling af vand og luft med omgivelserne, og der vil være mulighed for, 
at planterødder og jordbundsdyr kan genoprette jordens porestruktur i løbet af 
nogle år – eller måske årtier. Den plastisk deformerede jord er imidlertid i en 
risikabel tilstand, fordi der i nedbørsperioder kan samle sig vand i sporene, så 
jorden i sporbunden bliver vandmættet. Hvis man alligevel fortsætter kørslen, 
kan der ske alvorligere skader.

3) Den våde jord
Hvis	man	trykker	en	klump	våd	silt-	eller	lerjord	hårdt	i	hånden,	flyder	den	ud	
mellem	fingrene.	Jorden	har	nået	sin	flydegrænse,	idet	alle	porer	er	vandfyldte.	
Ved kørsel med maskiner kan jorden ikke sammentrykkes, fordi der er vand i alle 
hulrum.	I	stedet	sker	der	en	flydning	(=viskoplastisk	deformation),	idet	jorden	
forskydes til siderne og danner volde langs de dybe spor. Samtidigt ændres po
restrukturen, idet forbindelsen mellem porerne bliver brudt, og de enkelte porer 
orienterer sig vinkelret på belastningens retning, dvs. porerne tager form som 
vandrette linser i jorden. Da netværket af grov og mellemporer er ødelagt, vil 
der samle sig stillestående vand i sporene. Vandmættet og uden transportkapaci
tet for vand eller luft bliver jorden iltfri og kan hverken understøtte plante eller 
dyreliv. Der er sket en skade, som vil være synlig i mange år fremover.

Køreskader som vist på billede 9 TV., bør ikke kunne lade sig gøre på naturarea
ler. Der er typisk strenge krav om, at spor maks. må være 10 cm dybe og 1020 
cm brede. Hvis dette overskrides, skal der ske en udbedring af skaden. Dog kan 
det godt ske, men oftest i forbindelse med, at man af forskellige årsager laver en 
kørevej på naturarealet (se billede 9 TH). 

Billede 11. 
Den fugtige silt- og ler-
jord. Foto: Skovskolen
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Eftervirkningerne af en moderat kompaktering (plastisk deformation) er, at are
alet	bliver	præget	af	”forsumpningsflora”	(f.eks.	lysesiv,	mosebunke).	Det	er	bl.a.	
væksten af disse arter, som på længere sigt er med til at regenerere arealet og 
gendanne den oprindelige porestruktur. Blandt træarterne kan rødel klare sig 
nogenlunde på kompakterede arealer, da dens rødder har meget lavt iltbehov.

På vore breddegrader kan vinterfrost have en meget positiv virkning på kompak
terede jorde. Når vandet i jorden fryser, udvider det sig, så der dannes nye porer, 
og jorden ”skørnes”. Virkningen er velkendt i land og havebrug.

Billede 12.  
Øverst: Kørespor i den 
våde silt og lerjord i 
skoven.  
Nederst: Kørespor 
på hedemose. Der er 
her en eksisterende 
kørevej på arealet, 
og det er på denne 
vej, at køresporene 
er. Spordannelsen er 
sket i forbindelse med 
udkørsel af flis med 
kroghejs på lastvogn. 
Foto: Skovskolen
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Det kræver længerevarende kulde, før jorden fryser, og det er langt fra hvert år, 
man	kan	regne	med,	at	jorden	i	Danmark	fryser	mere	end	helt	overfladisk.
Figur 18 viser resultater fra laboratorieforsøg med dyrkning af rødgran i jord 
med forskellig grad af sammentrykning. Kurverne viser den relative rodvækst, 
således at 100 % på den lodrette akse svarer til væksten i uforstyrret jord af den 
pågældende type. Det må forventes at rodvæksten for andre arter opfører sig lig
nende. Det skal dog understreges, at virkningen af jordkomprimering er meget 
afhængig af lokale forhold, herunder især jordens tekstur og vandindhold. Også 
færdsel af dyr og mennesker kan forårsage kompaktering af jorden.

Dæk, bælter og maskinernes marktryk
Risikoen for skader på jordbunden hænger sammen med maskinens marktryk, 
dvs. maskinens vægt divideret med dens kontaktareal, dvs. det samlede areal af 
de	flader,	hvor	dæk	(eller	bånd)	har	berøring	med	jorden.

For maskiner i terrænet er kontaktarealet varierende og vanskeligt at måle, fordi 
der næsten altid sker en nedsynkning af dækket i den mere eller mindre bløde 
jordbund. Kontaktarealet afhænger således af dæktypen, maskinens vægt, jord
bunden og lufttrykket i dækket.

Naturstyrelsen anbefaler nedenstående maksimale marktryk for maskiner på 
styrelsens arealer (Tabel 4).

Figur 18. Rodvækst af 
rødgran i jorde, som 
har været udsatfor 
belastning (tryk) og 
er blevet kompakte-
ret i forskellig grad. 
Kurverne viser samlet 
rodlængde udtrykt i 
procent af rodlæng-
den i den tilsvarende 
upåvirkedejord. 100 
kPa svarer til ca. 1 kg/
cm2 (Efter Wäster-
lund1985)].
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Tabel 4. Maksimalt marktryk for maskiner på Naturstyrelsens arealer,  
kg/cm2. 

Gearskift under belastning Sand Moræne Ler Tørv

Tør 1,0 1,5 1,5 0,5 **

Fugtig 1,5 1,5 1,0

Våd 1,5 1,5 0,5*

*) Der bør ikke køres på lerjord i våde perioder.
**) Tørvejordens bæreevne er så ringe, at der bør bruges særlig hjuludrustning

I praksis kan der være afvigelser fra ovenstående tabel. F.eks. kan man mange 
steder se, at der på §3arealer med tørvejord bliver fastsat et krav om marktryk 
på typisk 200250g/cm2 (0.20.25 kg/cm2). Skal man samtidig overholde krave
ne til spordannelse, skal man typisk længere ned i marktryk. Derfor kan 0.5 kg/
cm2, formentlig til en del arealer være for stort et marktryk. 

Tabel 4 forudsætter, at marktrykket er udregnet ved hjælp af formelen:  
 
 
 

Hvilket imidlertid er en temmeligt grov forsimpling, jvf. ovenfor.

Dækbredde og -form
Man kan nedsætte påvirkningen af jordbunden ved at køre med så brede dæk 
som muligt. Standarddækbredden på skovmaskiner er i dag 600 mm, men en 
bredde på 900 eller 1000 mm er ikke usædvanligt på maskiner, som færdes på 
lerholdig jord. I naturplejen anvendes ofte landbrugstraktorer med dækbredder 
på 400600m på baghjulene. Større traktorer har normalt bredere dæk end min
dre	traktorer.	Forhjulene	på	firehjultrukne	landbrugstraktorer	har	ribber	som	på	
baghjulene og er typisk lidt smallere end baghjulene. F.eks. 100mm smallere. 
Tohjultrukne traktorer (normalt ældre traktorer) har væsentlig mindre, smalle
re, ikkeribbede dæk får forhjulene. Spordannelsen påvirkes endvidere en del af 
dækkets	form,	og	det	anbefales	at	køre	med	dæk,	der	har	et	tæt,	lavt	profilmøn
ster og afrundede skuldre. Derved skulle man kunne opnå, at dækkene kan rulle 
oven på rodtæppet uden at gennemskære det. Dette er især vigtigt for dæk, der 
anvendes i bogiemontering, som det er hyppigt på skovningsmaskiner, udkør
selsmaskiner og visse specialmaskiner, da disse dæk i kurverne også bevæges 
sidelæns	og	derved	 let	kan	skære	 rodfilten	op.	Ulempen	er,	at	de	 skånsomme	
dæk har et ringere markgreb, og der kan være fare for, at de på stejlt terræn 
begynder at fedte rundt, hvorved der sker større skade end ved normal kørsel 
med almindelige dæk. Ved sidehæld er der tilsvarende større risiko for, at ma
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skinen glider sidelæns, når der bruges dæk med runde skuldre. I praksis er det 
kun skovningsmaskiner, udkørselsmaskiner samt maskiner, der alt overvejende 
bruges i naturplejen, der udstyres med rundskuldrede dæk. 

 
Dæktryk
Dæktrykket er en af de centrale faktorer, når skader på jordbunden skal undgås. 
Det minimumtryk, som dækfabrikanten foreskriver, gælder som regel kørsel ved 
maksimal hastighed og belastning på fast vej. Ved langsom kørsel i terrænet kan 
dækket tåle at køre med langt lavere tryk, og dette kan udnyttes til at skåne 
jordbunden. Dækfabrikanterne kan oplyse nærmere om det laveste tilladelige 
tryk, men ofte kan man i terrænet benytte et tryk, som er mindre end det halve 
af, hvad der fordres på landevej. Grænsen sættes af, at dækkets sider tager skade, 
og at dækket ikke sidder ordentligt fast på fælgen, hvis trykket er for lavt. Ud 
over at reducere skaderne på jordbunden får maskinen også bedre markgreb, 
når dæktrykket nedsættes.

Det viser sig, at især ved høje dæktryk er marktrykket ikke ens under hele træ
defladen,	men	bliver	koncentreret	midt	under	dækket	(figur	19).	Spidsbelastnin
gerne under midten af det hårdt pumpede dæk er stærkt medvirkende til, at der 
opstår dybe hjulspor.

Billede 13. 
TV.:På skovmaskiner 
bruges undertiden 
meget brede dæk for at 
undgå sporkørsel. Her 
er bredden 1050 mm 
(Foto: Skovskolen). 
TH.: Dæk med ”runde 
skuldre” og brede, 
lave ribber skåner 
vegetationen og 
træernes rødder.  
Foto: Skovskolen

Figur 19.  
Marktryk under det 
samme dæk med sam-
me belastning, men 
pumpet til tre  
forskellige dæktryk 
(Efter Schønning et 
al.2006).
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I praksis reguleres trykket ved, at lukke noget luft ud af dækkene, når der skal 
køres i blødt terræn. Føreren må da medbringe en mobil kompressor, så dækkene 
kan pumpes til normalt tryk, inden maskinen atter skal køre på vej. 

Bælter
Ved at anvende bælter (lægmandsbetegnelsen ”larvefødder”) kan opnås en bedre 
trækkraft og en betydelig nedsættelse af marktrykket ift. maskiner udstyret med 
dæk. Egentlige bæltekøretøjer (f.eks. gravemaskiner) anvendes under tiden i 
naturplejen, men normalt kun når der arbejdes i områder, hvor hensyn til jord
bunden	 og	 floraen	 ikke	 har	 betydning.	Når	 der	 anvendes	 skovningsmaskiner,	
benyttes ofte bånd, som sættes uden på dækkene i bogiemontering (Billede 11). 
Båndene kan fås i forskellig udførelse, afhængigt af om de skal forbedre træk
kraften på hård bund, i sne, eller de skal forhindre nedsynkning i blød jord. I 
Danmark, hvor det sidste er tilfældet, bruges bånd, hvor de tværgående plader 
er brede og uden aggressive ribber. Hvis den ønskede nedsættelse af marktrykket 
skal opnås, må man sikre sig, at båndene sidder meget stramt over hjulparret. 
Ulempen ved bogiebånd af stål er, at de ikke må bruges på vejene og er hårde 
ved planterødder. De er helt utilladelige på asfaltvej og skadelige for grusveje. 
Yderligere forøger de maskinens egenvægt, og brændstofforbruget stiger væ
sentligt. For skovningsmaskiner såvel som for egentlige bæltekøretøjer gælder 
det, at der kan monteres hhv. gummibælter eller stålbælter med ekstra brede 
kontaktflader	af	gummi,	som	sænker	skaderne	på	rødder	og	veje	og/eller	forøger	
maskinens	kontaktflade,	hvorved	marktrykket	reduceres.	

I sidste ende er totalvægten irrelevant, da det er marktrykket, der er det afgø
rende for, om der bliver spordannelse eller ej. En lille maskine er ikke lig med et 
lavt marktryk og færre skader, en stor maskine kan godt være skånsom i forhold 
til det konkrete areal.

Trykket fra dæk eller bånd fordeler sig både ned i jorden og ud til siderne, som 
vist	 på	 Figur	 20.	 Linierne	 på	 figuren	 går	 gennem	 punkter	 med	 samme	 tryk	
(isostater). Det ses, at både belastningen og lufttrukket har stor betydning. På 
morænejord anbefales det, at trykket i 50 cm’s dybde ikke bør overstige 50 kPa, 
hvis	man	vil	undgå	kompaktering.	Af	figuren	fremgår	det,	at	selv	ved	800	mm	
brede dæk bør belastningen på hvert hjul ikke være meget over 3 tons (~30 kN), 
hvis dette skal overholdes, og så skal lufttrykket i dækkene endda holdes meget 
lavt. Så lave grænser for dæktryk og belastning kan vanskeligt overholdes af de 
større skovmaskiner.

For at undgå skader på dækkene (bl.a. at dækket skrider på fælgen), er det 
sædvanligt at pumpe dækket til 200250 kPa (22½ bar), og i hvert fald på 
udkørselsmaskiner vil belastningen på det enkelte hjul meget ofte komme til at 
overskride 3 tons.
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Dybdevirkningen af hjulets tryk mod jorden er sparsomt behandlet i litteraturen.
Undersøgelser	efterlader	det	indtryk,	at	mens	påvirkningen	af	overfladejorden	
afhænger	meget	af	det	specifikke	tryk	(vægt/kontaktareal)	og	dermed	af	dække
nes bredde og udformning, afhænger påvirkningen af de dybere liggende jordlag 
overvejende af maskinens totalvægt. 

Billede 14.  
Øverst: Kørsel på 
toppe i spor i planta
ge. Stor trækkraft og 
lavt marktryk kan op
 nås ved at bruge
både brede dæk og
bogiebånd. 
Foto: Skovskolen
Nederst: Ved en ryd
ning på Endrup 
Enge, ved Esbjerg. 
Det fældede materi
ale bruges til at køre 
på, og samles op og 
køres ud på vej ud af 
arealet igen.
Foto: Tine Eggert.
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Årstiden
Jordens vandindhold er en af de mest afgørende faktorer for, om der vil op
stå jordbundsskader ved maskinanvendelse. En leret jord er meget udsat for 
sporkørsel og sammentrykning, når den er våd, men har til gengæld meget stor 
bæreevne i tør tilstand. Hvis man har muligheden, bør man derfor kun køre på 
de følsomme lerjorde efter længere tid med sparsom nedbør, dvs. fortrinsvis 
om sommeren. Fugtforholdene varierer meget over året, således at maksimalt 
vandindhold normalt forekommer inden for månederne novembermarts. Fra og 
med april mindskes nedbøren, og urter og træers udspring og vækst øger deres 
vandforbrug drastisk, sådan at jordbunden gradvis udtørres i sommerens løb og 
som regel når sin tørreste tilstand i august. Sidste halvdel af juli og første halvdel 
af august byder ofte på gode kørselsforhold.

Figur 20.  
Trykfordelingen i 
østjysk morænejord af 
et 800 mm bredt dæk 
ved forskellig belast
ning (38,3 tons, lodret) 
og forskelligt lufttryk 
(0,52,4 bar, vandret). 
Kurverne går gennem 
punkter med samme 
tryk i jorden. Jorddyb
den i meter er anført 
til venstre på figurerne 
(Efter Schønning et al. 
2006).
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Omvendt får en opblødt jord naturligvis meget stor bæreevne, hvis den fryser, så 
en streng vinter byder også på gode muligheder for maskinkørsel på følsomme 
og svært fremkommelige jordtyper. 

I §3 dispensationer er der altid krav om, at man ikke må køre arealer i perioden 
1/4 til 1/8. På den måde udelukker man kørsel i en større del af den tørreste 
periode. Dertil kommer, at der i Danmark meget sjældent er frost nok til, at alle 
naturplejeopgaver kan udføres i frostperioden. 

Kørsel på kvas
Når maskinen kører på en måtte af kvas, fordeles trykket fra hjulene på grund af 
kvaset over en større volumen af jord, og dermed reduceres komprimeringen af 
jorden noget. På løse og bløde jorde vil et lag kvas på bare nogle få centimeters 
tykkelse betyde en reduktion af spordybden. Derfor tilstræbes det som regel i 
skovbruget at placere kvas og topender i sporet som køreunderlag for maski
nerne. I naturplejen kan samme metode anvendes ved hugstindgreb. Men efter 
maskinkørslen har mast kvasen ned i jorden, vil det ikke være praktisk muligt at 
fjerne det fra arealet igen. Metoden egner sig derfor ikke på naturplejearealer 
med fokus på urtevegetation, men er særdeles velegnet på mosejord. Efter endt 
kørsel	samles	 træet	sammen	og	flishugges.	Da	mosejord	er	nedbrudt	organisk	
materiale	har	kørsel	på	træet	ingen	betydning	for	den	efterfølgende	flishugning	
og	afsætning	af	flisen.

Køreplader, -måtter o.l.
Såfremt man er tvunget til at køre på blød bund, kan det overvejes at udlægge 
særligt køreunderlag. Køreplader af stål, som bruges på byggepladser, er tunge, 
uhåndterlige og ret dyre. De anvendes dog ved specialopgaver i naturplejen. 
Der	 findes	 lignende	 køreplader	 af	 plast,	 som	 er	 noget	 lettere	 at	 flytte.	 Ved	
kørsel på køreplader af plast sker der ofte en stor nedbøjning, som gør det 
uanvendeligt på vådbundsarealer. Køreplader eller baner (jordskånere) af 
aluminium, sammenboltet tømmer eller sammensnørede bildæk har god effekt 
og er almindelige i Rusland og Norge og Sverige ved kørsel på blød bund eller 
som midlertidige broer over bække og grøfter. Sådanne foranstaltninger er dog 
kostbare, og de anvendes kun i mindre grad i Danmark.
 
Specialindrettede køreplader anvendes til at danne en ø under maskinen. Pla
derne	flyttes	løbende	under	maskinen,	mens	træ	fældes/lempes	ud	fra	et	areal.	
Marktrykket ved denne metode er under 100g/cm2. Egentlige kørepladeveje er 
dyre	og	anvendes	typisk	kun	i	forbindelse	med	flishugning	og	udkørsel	af	flis.
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Skader på vandmiljøet
Specielt i Østdanmark er landskabet gennemskåret af et stort antal grøfter. Tan
keløs eller hensynsløs maskinkørsel hen over grøfterne kan betyde, at grøftebun
den forstyrres, og siderne skrider ned i grøften. Resultatet kan blive, at sand og 
mudder føres nedstrøms, hvor det kan ødelægge gydebanker og andre værdifulde 
habitater. Tilsvarende skader kan forekomme, hvis terræntransporten sker hen 
over blødbundsarealer i regnfulde perioder.

Beskyttelse af vandmiljøet er et vigtigt miljøhensyn i naturplejen, og ofte kan 
skaderne minimeres med små midler. I stedet for blot at køre hen over grøften 
kan man fylde den op med rundtræeffekter, hvor vandet kan passere imellem 
stammerne. Efter endt brug kan en sådan midlertidig overkørsel tages op igen, 
og skaderne på grøften bliver langt mindre ved denne foranstaltning.

Endnu bedre er det at bruge køreplader som nævnt ovenfor. Ved planlægning af 
kørespor på arealerne skal der naturligvis tages hensyn til, at grøfter og vandløb 
berøres mindst muligt.

På vådbundsarealer, som f.eks. moser, kan man med fordel anvende en ø af kø
replader,	som	maskinen	selv	flytter	rundt	efterhånden,	som	den	skal	flytte	sig	på	
arealet. 

Billede 15.  
Køreplader eller  
baner (jordskånere) til 
kørsel på blød bund 
eller over grøfter er ud
bredte i vores nabolan
de, men har endnu ikke 
vundet stor udbredelse i 
Danmark. 
Foto: TV, Skovskolen
TH, Huldins AB

Billede 16.  
En Ponse Dual fæl
deudkører, der kører 
på en ø af kørerplader 
og har monteret 1,4 m 
brede bælter. Ladet er 
undladt for at sænke 
marktrykket mest 
muligt. Maskinen 
har monteret en 
knusningsaggregat og 
knuser genvækst efter 
en rydning.  
Foto: Tine Eggertsen
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MASKINTYPER I NATURPLEJEN
I	dette	afsnit	findes	en	oversigt	over	de	vigtigste	maskintyper,	som	anvendes	i	na
turplejen. Nogle af maskinerne har en bred anvendelse i og udenfor naturplejen, 
mens	andre	er	specialmaskiner	til	en	helt	specifik	opgave.	Specialmaskinerne	er	
typisk bygget sammen med et redskab. 

 
Traktorer
Landbrugstraktoren er den mest udbredte maskintype ved arbejder i terrænet. 
Traktorerne produceres i store antal og er derfor forholdsvis billige. De er imid
lertid specielt tilpasset arbejdet i landbruget, og det giver dem begrænsninger 
ved brug på andre arealer.

Til brug på veje, i parker og tilsvarende steder vil man ofte kunne bruge en stan
dardlandbrugstraktor med drev på 2 hjul, uden ændringer af nogen art. Under 
mere besværlige terræn og kørselsforhold  er 4hjulstræk absolut anbefalelses
værdigt.

I en standard landbrugstraktor er de ergonomiske forhold er ikke altid hen
sigtsmæssige ved arbejde i terrænet. Førerpladsen er som regel ikke vendbar 
i standardtraktorer, og betjening af redskaber er ikke altid optimal. Endvidere 
mangler ældre modeller af landbrugstraktorer ofte hydraulikkapacitet til drift 
af avancerede redskaber, med mindre der monteres en ekstra pumpe. Hvis der er 
tale om arbejde med hyppig start/stop eller hyppige, kortvarige skift af kørsels
retning, er det en stor fordel for føreren, at traktoren er forsynet med hydrody
namisk kobling eller momentomformer, så føreren ikke skal træde på koblingen.

Til kørselsområder med sten, krat og stød skal landbrugstraktoren forsynes med 
en solid stålplade-inddækning til beskyttelse af motorens bundkar, styretøj, hy
draulikslanger	og	filtre	etc.	Traktorens	front	skal	beskyttes	mod	indtrængende	
grene, og eventuelt skal motorsiderne beskyttes med en plade. Ved konstruktion 
af skovafskærmningen skal man holde sig for øje, at service og reparationer på 
traktoren ikke unødigt må besværliggøres af skovafskærmningen.

Alle lygter skal beskyttes af stålgitter eller polykarbonatplader. Udvendige spej
le skal enten være placeret på bøjler, som kan klappes ind mod førerkabinen, 
eller være aftagelige. Endelig kan traktoren eventuelt forsynes med grenafvisere 
fra fronten til tagkanten af førerkabinen. Grenafviserne skal sikre, at større gre
ne ikke rammer de mere sårbare dele af førerkabinen.
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På standard landbrugstraktorer ligger motoren lige bag ved forakslen, og gear
kassen umiddelbart foran bagakslen. Vægten er fordelt med tilnærmelsesvis to 
tredjedele på bagakslen og en tredjedel på forakslen. Ved montering af redska
ber	bag	på	 traktoren	bliver	 forakslen	yderligere	aflastet	 for	noget	af	 tyngden.	
Imidlertid skal der til stadighed være en vis del af traktorens tyngde, som hviler 
på forakslen for at give en tilstrækkelig sikker styring. Færdselslovens krav er, at 
den styrende aksel skal bære mindst 20 % af køretøjets totalmasse. Ved tunge 
læs og store trækkræfter  og især ved kørsel op ad bakke  er der risiko for, at 
vægtoverføringen fra for til bagaksel bliver for stor, og at traktoren eventuelt 
stejler. Det kan modvirkes ved at montere frontvægte, men derved øges trakto
rens vægt ofte uhensigtsmæssigt.

Traktorer med 4 lige store hjul har som regel motoren placeret over forakslen. 
Derved fås en mere gunstig vægtfordeling med ca. 60 % af vægten på forakslen 
og 40 % på bagakslen. Der vil på disse traktorer næsten altid være en god kontakt 
til jorden, god styreevne og lille hjulslip, selv ved arbejde med tunge redskaber.

Den såkaldte rendegraver er en traktor, der har en fast monteret frontskovl, 
samt en bagudvendt gravearm med skovl. Transmissionen er som regel hydro
dynamisk eller hydrostatisk for at lette manøvreringen, og førerpladsen er vend
bar. Herved fås en meget alsidig maskine til anlægsarbejder, vejvedligeholdelse, 
vandløbsvedligeholdelse m.m.

Billede 17.  
Rendegravere.  
TV 2hjulsdrevet. TH 
4hjulsdrevet og knæk
styret. Foto: Skovskolen
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Gravemaskiner
Til anlægsarbejder af enhver art så som genslyngning af åer og oprensning af 
grøfter og vandløb anvendes et stort antal gravemaskiner i den grønne sektor. 
Maskinerne kan være af meget forskellig størrelse fra minigravere, der vejer 
mindre end 1 ton, til store modeller med op til 40 tons vægt til de tungeste ar
bejder. De har alle det fællestræk, at hele overdelen, inklusive fører og gravearm, 
er drejelig i forhold til maskinenes underdel. 

Billede 18.  
Øverst. 27 tons grave-
maskine.  
Foto: Skovskolen.  
Nederst. 9 tons grave-
maskine på køreplader 
til genslyngning af 
vandløb og opfyldning 
af det gamle vand-
løbstrace. Det er en 
relativt lille maskine 
til opgaven, men det 
var et nødvendigt valg 
pga. jordbundsforhol-
dende.  
Foto: Tine Eggertsen
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De allerstørste og de allermindste modeller er næsten altid bæltedrevne 
med gummibælter på de små maskiner og stålbælter på de større. Maskiner 
af mellemstørrelse kan være enten på bælter eller hjul, men bælter er det 
almindeligste. Ud over gravearmen med skovl har maskinerne ofte et dozerblad, 
hvormed de kan jævne jorden i hele maskinens bredde. Nogle maskiner har GPS
modtager og laserstyring af graveskovlen, så de kan grave til en meget nøjagtig 
dybde og planere terrænet meget præcist.

Gravemaskiner er solide og har stor hydraulikkapacitet samtidigt med, at de er 
forholdsvist billige. 

Der	 findes	 et	 stort	 antal	 redskaber	 til	 montering	 på	 armen	med	 et	 lynskifte,	
det kan være graveskovle i forskellige bredder, planerskovl, sorterskovl/ry
steskovl, grab, betonsaks eller mejekurv for at nævne nogle. Lynskifte be
tyder, at redskabet nemt kan udskiftes ved manuelt eller hydraulisk (sty
ret fra kabinen) at løsne en pal på armen, der frigør redskabet. Lynskifte er 
i dag helt almindeligt på maskiner med hydraulisk arm. Gravemaskiner 
anvendes ofte i naturforvaltningen i forbindelse med vandløb til etablering 
af sandfang, udlægning af gydegrus og genslyngning af en strækning. Dertil 
anvendes gravemaskiner i høj grad til oprensning af søer og vandhuller.  
Udover	de	nævnte	almindelige	typer	af	gravemaskiner,	findes	der	et	utal	af	spe
cialiserede	udgaver,	hvoraf	nogle	finder	anvendelse	i	den	grønne	sektor:	Flyden
de gravemaskiner og gravemaskiner på ”stylter” til arbejde på vand, gravemaski
ne der kan vinkle og øge afstanden mellem bælterne, så maskinen kan ”skræve” 
over en grøft ved oprensning og minigraver (se under Mingraver, læssemaskine 
”Bobcat”). 

Billede 19.  
Oprensning af sø med 
30 Tons gravema-
skine med en 18 m 
lang arm, kaldet en 
`langarmsmaskine´. 
Det opgravede materi-
ale køres væk med en 
traktor med dumper-
vogn bag på.  
Foto: Tine Eggertsen
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Billede 20. ATV på bæl
ter. Her monteret med 
skovvogn til udkørsel 
af lettere materiale efter 
rydning i forbindelse 
med naturplejeopgaver. 
Foto: Skovskolen

ATV (4-hjulet motorcykel)
Til transport af personer og lettere gods i uvejsomt terræn og særligt på blød 
bund bruges undertiden 4hjulede motorcykler eller All Terrain Vehicles. Det 
er enkle køretøjer med mekanisk eller hydrodynamisk transmission. Fra fabrik
kerne	 er	de	fleste	 af	 disse	maskiner	 indrettet	med	 en	maksimal	hastighed	på	
omkring 70 km/h. I Danmark kan de indregistreres som traktorer mod, at ha
stigheden begrænses til 30 km/h.

De ergonomiske forhold er ikke gode, idet føreren er direkte udsat for vind og vejr. 
Endvidere er der stor risiko for stejling og væltning ved kørsel i ujævnt terræn og 
ved kraftigt træk.

Der	er	udviklet	diverse	småredskaber	(vogne,	harver,	flishuggere	mv.)	til	ATV’er,	
men de skal alle betjenes på selve redskabet og skal evt. have selvstændig driv
motor. De bruges bl.a. ved klitdæmpningsarbejder, til sprøjteopgaver ved invasi
ve arter samt til slåning i mindre skala.

ATV’er er normalt udstyret med 4takts benzinmotor, om end mindre modeller 
kan	være	med	2-taktsmotor.	Der	findes	også	dieseldrevne	ATV’er	til	særligt	drøjt	
brug. De er dog langt fra almindelige i Danmark. Til kørsel i fugtige arealer er 
der udviklet ATV’er med 4 gummibælter (et bælte på hvert hjul), der sænker 
marktrykket og øger trækkraften.

Udkørselsmaskiner
En udkørselmaskine er en specialmaskine til skovbrug opbygget af en mo
tordel og en vogndel. De to dele af maskinen er sammenbygget i et styreled 
(knækstyring).	Til	læsning	og	aflæsning	af	træ	er	der	på	maskinen	placeret	en	
hydraulisk læssekran, som kan manøvreres fra førersædet. Foruden til udkørsel 
af træ fra bevoksningerne bruges udkørselsmaskiner undertiden som trækkraft 
for	jordbearbejdningsredskaber	og	som	basismaskiner	for	flishuggere	o.a.



53Modul 3 · Maskinteknik og maskintyper  |

De	tidligste	udkørselsmaskiner	havde	fire	lige	store	hjul,	men	i	dag	bruges	bogie
montering, i hvert fald under vogndelen og meget ofte tillige under traktordelen 
(8hjulede maskiner). Bogie’er sikrer roligere kørsel og bedre terrænfremkom
melighed på blød bund. Til gengæld bliver maskinen tungere og dyrere både i 
anskaffelse og vedligeholdelse. Den hydrauliske læssekran er som regel af vippe
armstype.

Billede 21.  
Øverst: Udkørsel af 
bjergfyr med udkørsels
maskine. Der er lagt 
silonet i bunden under 
stakken til opsamling af 
nåle, når flishugningen 
er færdig. Stakken er 
placeret på §3areal.  
Nederst: Udkørsel 
af træ med Ponse 
Dual fældeudkører 
efter manuel rydning 
af mose. Materialet 
anvendes til at køre 
på for at sænke 
marktrykket og sikre så 
lille aftryk som muligt. 
Foto: Tine Eggertsen
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Skovningsmaskiner
Skovningsmaskiner er specialmaskiner udviklet alene med ét mål for øje: at fæl
de, afkviste og afkorte træ. De er stort set altid knækstyrede med hydrostatisk 
eller (oftest) hydrostatiskmekanisk transmission. Selve skovningsaggregatet er 
anbragt i spidsen af en hydraulisk kran. 

Skovningsmaskinerne kan groft inddeles i tyndings og afdriftsmaskiner på 
grundlag af deres størrelse og konstruktionsprincip for basismaskinerne. Først
nævnte er lette og korte – med 4 eller evt. 6 hjul for at kunne manøvrere på 
smalle stikspor. De har lavt placeret førerplads, som gør det muligt for føreren 
at kunne se under træernes grønne grene. Maskinerne til afdrift er større og 
tungere (oftest med 8 hjul) for at kunne håndtere store træer uden at miste 
stabiliteten. 

Maskiner, som kun skal færdes og oparbejde træer på stiksporene, skal udrustes 
med en kran med tilstrækkelig rækkevidde til at kunne nå et godt stykke ind i 
bevoksningen, hvilket vil sige en rækkevidde på helst 10 m. Selv om en maskine 
udelukkende skal færdes på stiksporene, skal den fortsat være så smidig som 
muligt, hvilket vil sige så vidt muligt samsporende for, at den kan komme ind på 
og ud af sporene.

Kranen, som skal arbejde inde mellem træerne, skal være så glat som muligt. 
Uanset krantypen bør antallet af fremspringende punkter på kranen og mæng
den af slanger ophængt på den begrænses mest muligt. Kranen skal kunne 
manøvreres præcist i nærområdet omkring maskinen, hvor oparbejdningen af 
de	 fleste	 træer	 foregår,	 men	 også	 og	 i	 fjernområdet,	 hvor	 positioneringen	 af	
fældeaggregatet	omkring	træerne	skal	foregå.	Langt	de	fleste	skovningsmaskiner	
i Danmark benytter parallelogramførte kraner.

Skovningsaggregatet består af følgende dele:

• chassis til ophængning i kranens rotor.
• fælde og afkortningssav.
• madeværk til fremtræk af stammerne – oftest valser.
• faste og bevægelige afkvistningsknive.
• længde og diametermålingsudstyr.
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De letteste aggregater vejer omkring 250 kg. og de tungeste helt op til 1800 kg.  

Generelt gælder det, at jo tungere træer, der skal håndteres, desto tungere et 
aggregat er der behov for, for at bearbejdningen kan foregå effektivt. 

Til fældesnit og afkortning er hydrauliske kædesave dominerende, men der 
findes	også	aggregater	med	rundsave,	 fræsere	eller	klippende	knive.	Da	 træet	
med en kædesav skal kunne skæres helt igennem fra samme side, må sværdets 
længde mindst svare til træets diameter. En dygtig maskinfører kan dog fælde 

Billede 22.  
Skovningsaggregater 
med forskellige typer af 
madevalser.  
Foto: Skovskolen
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træer, der er ca. 1020% for store til saven, ved først at skære fra den ene side og 
så	flytte	på	fældehovedet.

I forhold til motorkædesave til manuel brug anvendes kraftigere specialsværd og 
kæder på skovningsaggregater. Savkæderne skal være af en kraftig konstruktion 
på grund af den store hastighed og effekt, som er meget større end på en almin
delig motorkædesav. Skovningsmaskiner er forsynet med sikkerhedsforrude, der 
virker som en skudsikker rude i tilfælde af, at en tand ryger af kæden på saven, 
eller en sten eller lignende bliver ramt af kæden og slynget mod kabinen.

Skovningsaggregatet er forsynet med et system af knive til afkvistning. Det al
mindelige er en fast kniv monteret på toppen af aggregatet og 2 eller 4 hængs
lede, seglformede knive, som lukkes sammen om stammen. Til fastholdelse og 
fremtræk forbi afkvistningsknivene er skovningsaggregatet normalt forsynet 
med to eller tre madevalser af stål eller gummi. Madevalserne drives af hydrau
likmotorer med stort moment. 

Madevalserne kan være af stål med pigge eller af gummi forstærket med kæder 
eller lameller af stål. 

Alle skovningsaggregater er forsynet med elektronisk længde og diametermå
ling. Længdemålingen foregår ved en registrering af elektriske pulser fra en sig
nalgiver placeret på et separat målehjul. Diametermålingen foretages ved en 
elektronisk signalgiver knyttet til de bevægelige kvisteknive. På en skærm i fø
rerhuset kan føreren hele tiden se den aktuelle diameter, og der kan indprogram
meres ønskede kombinationer af længde og diameter, så skovningsaggregatet 
under afkvistningen stopper op på de forventede afkortningssteder. I maskinens 
målecomputer	registreres	antallet	og	volumen	af	effekter	aflagt	på	hver	længde.

Skovningsmaskiner anvendes kun i mindre omfang i naturforvaltningen. I situa
tioner hvor højstammet skov skal konverteres til lysåben natur, vil skovningsma
skinen blive anvendt til at rydde skovarealet. 

Billede 23.  
Målehjul på  
skovningsaggregat.  
Foto: Skovskolen
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Fælde-bunkelægger
Til rydning af træopvækst af mindre størrelse på jordbund med god bæreevne 
som f.eks. heder og klitområder, eller ved hugst i stævningsskov, er der ikke 
brug	 for	 at	 afgrene	 træerne,	da	hele	 træet	 typisk	oparbejdes	 til	 brændselsflis.	
Til fældearbejdet bruges et særligt skovningsaggregat uden maderuller og 
afkvistningsknive, men til gengæld forsynet med et ekstra sæt holdearme, så 
stammen kan fastholdes efter overskæringen. Herved kan et fældet træ fastholdes 
lodret, mens aggregatet bevæges til det næste træ osv., og der kan akkumuleres 
25 træer ad gangen, som til sidst lægges samlet på jorden. Fældningsarbejdet 
forløber meget rationelt på denne måde, og ”buketterne” er efterfølgende lette 
at	samle	op	for	flishuggeren.	Som	basismaskine	bruges	en	lille	skovningsmaskine	
eller evt. en gravemaskine.
 

 
 
Selve fældningen af træet kan ske med en kædesav lige som på skovningsma
skinerne, men en del fældebunkelæggere betjener sig af klippende aggregater 
eller en form for stor rundsav. Sidstnævnte er velegnet i tæt opvækst med mange 
stødskud, som kan have en tendens til at sætte sig fast og bøje savsværdet i de 
traditionelle skovningsaggregater.

Fældeudkører
Er en kombination af skovningsmaskine og udkørselsmaskine. Afhængig af 
kranens	 størrelse	 kan	de	fleste	 fældeudkører	 også	 skove	 stort	 træ.	Hvis	 træet	
er for stort i forhold til kranen, vil maskinføren typisk tage toppen af træet 
for at minimere vægten. Fældeudkøren har lad, så den kan køre træerne ud 
til	 fast	 vej	 til	 f.eks.	 flisning.	 Den	 har	 sin	 force	 ved	 små	 skovningsopgaver,	
hvor man kan spare transportomkostningerne, til en udkørselsmaskine. Til 
større opgaver er den ikke lige så hurtig og økonomisk fordelagtig som et 
sæt med skovningsmaskine og udkørselsmaskine. En Ponse Dual med bæl
ter kan anvendes til f.eks. moserydning, se billede 25. Fældeudkøren er den 
mest anvendte maskine til rydning i naturforvaltningen. På kranen kan 
der monteres forskellige redskaber som griber, kapsav, klipper, knuser mm. 

Billede 24.  
Fældebunkelæggere: 
Hjul og gravemaskine
model.  
Foto: Skovskolen
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Billede 25.  
Øverst: Ponse 
Dual fældeudkører. 
Lempning af træ, 
hvor man har valgt 
at undlade at tage lad 
på ud i mosen. Den 
har påmonteret 1,4 m 
bærende bælter. 
Nederst: Ponse Dual 
Fældeudkører, der 
fælder bjergfyr i 
en hedemose. Her 
har man undladt 
at montere ladet og 
kører på 1 m bredde 
bælter. 
Foto: Tine Eggertsen
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Flishuggere
Flishuggeren kan være integreret i en specialmaskine (selvkørende/bestandgå
ende), den kan være monteret i traktorens 3punktsophæng eller den kan være 
opbygget med selvstændig motor på en lastbiltrailer eller ladet på en udkørsels
maskine.	Mindre	flishuggere	til	anvendelse	i	have-	og	parkvedligeholdelse	kan	
også være monteret på trailere, som kan trækkes efter en personbil.

To	principper	for	konstruktionen	af	flishuggere	-	skivehuggere	og	tromlehuggere	
 er dominerende, mens det tredie princip  skruehuggeren  er mindre anvendt. 
Uanset	konstruktionsprincip	kan	flishuggere	bygges	med	stor	variation	i	størrel
se	og	med	variationer	med	hensyn	til	indmadning	og	afkast	af	flisen.	

Skivehuggeren har knivene placeret i radiære udfræsninger i en tung stålskive. 
Der kan være 2, 3 eller 4 knive. Knivene passerer ved skivens rotation tæt (0,5  
1,0 mm) forbi et modstål. På bagsiden af skiven er monteret udkastervinger, som 
sørger	for	udblæsning	af	flisen	gennem	afgangsrøret.	Indmadning	af	materialet	i	
flishuggeren	kan	ske	alene	ved	skivens	rotation,	eller	der	kan	være	monteret	sær
lige	madevalser,	som	trækker	materialet	ind	i	flishuggeren.	Indmadningsåbnin
gen er sammen med størrelsen af skiven afgørende for, hvor store dimensioner 
flishuggeren	 kan	 bearbejde.	Den	maksimale	 træstørrelse	 på	 traktormonterede	
flishuggere	er	omkring	40	cm.

Skivehuggeren er på grund af den forholdsvis lille indmadningsåbning og hug
gerskivens konstruktion mest velegnet til bearbejdning af hele stammer, lange 
grene etc. i modsætning til tromlehuggeren (se nedenfor), som også bearbejder 
bunker af kvas.

Billede 26.  
Skivehugger.  
Foto: Skovskolen
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Tromlehuggeren har knivene placeret parallelt med drivakslen i periferien af en 
tromle.	Der	kan	være	2-8	knive	i	hele	tromlens	længde	eller	flere	korte	knive.	

På tromlehuggeren ændres knivenes angrebsvinkel på materialet med stigende 
diameter. Ved store dimensioner vil den nærme sig 90°, hvilket fører til et stærkt 
stigende effektbehov sammenlignet med skivehuggeren, som næsten uanset di
mensionen på materialet har samme angrebsvinkel. 

Indmadningsåbningen på en tromlehugger er generelt væsentligt større end på 
skivehuggerne. De største lastvognsmonterede tromlehuggere kan klare stammer 
med en diameter op til 90 cm. Den store indmadningsåbning gør også denne 
type	velegnet	til	flisning	af	hugst-	og	haveaffald,	som	sammenkøres	og	flishugges	
centralt. På de store tromlehuggere kan huggerknivene undertiden udskiftes 
med hammerslagler, så den samme maskine kan anvendes til sønderdeling af 
materiale, der indeholder jord, sten og søm, f.eks. stød og nedrivningstræ.

De enkleste maskinkonstruktioner er baseret på kraftige landbrugstraktorer med 
en	3-punktsmonteret	flishugger,	som	blæser	den	fremstillede	flis	hen	over	trak
toren til en tipvogn monteret i ”fronten” af traktoren. Flishuggeren bliver madet 
med	en	kran	monteret	i	en	konsol	oven	på	flishuggeren.	Dette	maskinkoncept	
har	den	fordel,	at	traktor,	flishugger,	vogn	og	kran	er	fire	selvstændige	enheder,	
som frit kan udskiftes, men har en ulempe i form af dårlige styringsegenskaber.
Kravet til traktoren er, at den har en komplet bagudvendt førerplads, som giver 
føreren en bekvem arbejdsplads med god oversigt over arbejdsfeltet, og at den 

Billede 27.  
Tromlehugger.  
Foto: Skovskolen
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har hydrostatisk transmission eller anden transmissionstype, som tillader skift af 
kørselsretning og hyppige start/stop uden anvendelse af koblingen.

Selvkørende,	bevoksningsgående	flismaskiner	er	især	udviklet	af	det	danske	fir
ma Silvatec. Der er tale om kostbare maskiner med meget høj kapacitet, hvis 
lønsomhed er snævert knyttet til varmeværkernes store efterspørgsel af brænd
selsflis.	På	grund	af	flishuggerens	høje	timepris	er	der	brug	for	en	separat	fra
kørselstraktor	for	at	gøre	flishugningen	profitabel.	Brug	af	bevoksningsgående	
flishuggere	kritiseres	i	stadigt	højere	grad	pga.	risko	for	strukturskader	på	jorden	
grundet	flishuggerens	høje	vægt.

 
 

Billede 29.  
Silvatec flismaskine. 
Foto: Skovskolen

Billede 28. Traktor-
monteret flishugger 
og højtipvogn.  
Foto: Skovskolen



62 |   Praktisk naturforvaltning 

Den	svenske	model	for	opbygning	af	flishuggere	har	i	mange	år	været	baseret	
på enheder med egen drivmotor, som påbygges en udkørselsmaskine. Der er 
dermed	ikke	tale	om	egentlige	specialopbyggede	flishuggere,	men	snarere	om	
tilbehør til udkørselsmaskiner. Basismaskinen er en middel eller stor udkørsels
maskine, hvor lastbankerne demonteres. I stedet placeres på ladet en enhed 
bestående	af	en	stor	tromlehugger	med	indmadningsbord,	drivmotor	og	fliscon
tainer. Flishuggeren mades med udkørselstraktorens normale læssekran. Flis er 
et biprodukt i naturplejen, oftest fra rydninger af busk og træopvækst. 

Denne	type	af	flishugningsmaskine	er	velegnet	til	flisning	af	hugstaffald	på	ren
afdrifter,	hvor	kvaset	ligger	samlet	i	større	bunker,	samt	til	flisning	af	heltræer,	
trædele eller topender og hugstaffald, som i forvejen er kørt sammen i store 
bunker langs spor eller bilfaste veje. 

Hvis energitræet køres frem til bilfast vej, kan oparbejdningen ske med lastbil 
eller	blokvognsbaserede	flishuggere	(”kærre-huggere”).	Det	er	som	regel	meget	
kraftige	maskiner,	som	har	meget	stor	kapacitet	(over	1	rummeter	flis	pr.	minut),	
når materialet på forhånd er samlet i passende bunker. De største modeller kan 
hugge stammer som er helt op til 120 cm i diameter (Video	med	flishugger	HEM	
820).

I praksis når en opgave skal udføres er det vigtigt at vælge den rigtige hugger og 
planlægge arbejdet, så det kan lade sig gøre. Til valg af hugger er det vigtigt at 
kende	madeborets	placering,	og	om	det	er	fast	i	forhold	til	aflægning	af	stakke.	
I arbejdsplanlægningen er det vigtigt, at der er plads nok til træet, og at det er 
muligt at få huggeren ind og ud fra arealet. 

Billede 30.  
Udkørselsmaskine  
med påbygget  
flishugger.  
Foto: Skovskolen

https://www.youtube.com/watch?v=aPt7fUjJ5cY
https://www.youtube.com/watch?v=aPt7fUjJ5cY
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Amfibiekøretøj
Til opgaver med slåning af vegetation i vand, oprensning af vandhuller og slå
ning af vegetation på meget fugtige områder med lav bæreevne, er der udviklet 
særlige	amfibiekøretøjer	som	redskabsbærere.	Som	navnet	angiver,	kan	de	både	
køre på land og sejle på vand. Fremdriften på land såvel som på vand sker gen
nem brede kørebælter med kraftige ribber, der ”griber” i vandet. Fremdriftsme
toden på vand kan derfor sammenlignes med en hjuldamper, og tophastigheden 
ikke	særlig	høj	(ca.	6	km/t).	Amfibiemaskinen	er	derfor	ikke	optimal	i	vandløb	
med for meget strøm. 

Køretøjerne har lav vægt og kan derfor køre på selv meget bløde arealer. Den 
lave vægt gør det muligt at transportere køretøjet, f.eks. med en trailer og bil. Ud 
over	fleksibiliteten	med	at	både	at	kunne	arbejde	på	land	og	på	vand	har	køretø
jet den fordel, ift. en båd, at en enkelt person kan få den op og ned af traileren og 
vandet. På den hydraulisk arm kan der monteres en række forskellige redskaber 
som	fingerklipper,	mejekurv,	 forskellige	grabbe,	 river,	 fræsere,	flishuggere	mv.	
Film	om	Truxor	amfibiekøretøj	med	diverse	redskaber.

Billede 31.  
Flishugning bjergfyr 
med Pezzolator 
hugger monteret på 
lastbil med terræn
dæk. Bemærk træ 
og flis er placeret på 
silonet for at sikre 
fuld oprydning af 
flis og hugst affald. 
Foto: Tine Eggertsen

Billede 32.  
Amfibiekøretøj.
Foto: TV.: Tango-
ev9999; 
TH.: Pit1233

https://www.youtube.com/watch?v=HMzBN75TV9M
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Weed_cutting_boat_in_action.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Weed_cutting_boat_in_action.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bdg_kosiarka_Brda_1_7-2015.jpg
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Softtrack
En Softtrack er en redskabsbærer på bælter udviklet til opgaver i naturplejen. 
Softtrackens lave vægt (basismaskine) og gummibælter giver den et meget lavt 
marktryk. Softtrackens gummibælter er afrundet for at beskytte vegetationen 
ved kurver, og maskinen kan tåle at køre med vanddækkede bælter. Maskinen 
kan	transporteres	på	en	mindre	 lastbil.	Softtracken	kan	udtyres	med	de	fleste	
slåningsredskaber	 i	naturplejen;	opsamler,	flishugger,	udstyr	 til	hegnssætning,	
skovlad, tiplad og hydraulisk arm. En Sofftrakcut & collect koster 1825 kr./t ex. 
moms i Danmark i 2020. Se	film	om	softtrack	og	se	den	slå	Sletten	på	Skovsko
len her.

Pistemaskine
Forskellige entreprenører i Danmark tilbyder slåning og andre naturplejeopga
ver udført med ombygget pistemaskine. Pistemaskinen er udviklet til at udjæve 
sneen på skipister i bjergområder. Pistemaskinen er udstyret med brede gum
mibælter og kan således køre på naturarealer med meget blød bund. Maskinens 
lave tyngdepunkt og bælter gør det muligt at køre i stejlt terræn. Pistemaskinen 
kan	udstyres	med	forskellige	slåningsaggregater;	opsamler,	flishugger,	hydrau
lisk arm, tiplad mv. Hos Naturstyrelsen Sønderjylland anvendte man i 2012 en 
pistemaskine fra en maskinstation til knusning af yngre træagtig opvækst på 
plant terræn uden forhindringer. Her var prisen 3.000 kr/ha ekskl. moms (1.500 
kr. i timen og et tidsforbrug på ca. 2 timer/ha). Også Odense Kommune har 
anvendt pistemaskine til at pleje våde arealer, og slå rørskov ved Hindehøjen i 
Odense. Se	film	om	slåning	med	pistemaskine.

Billede 33.  
Softtrack. 
Foto: Skovskolen

https://video.ku.dk/softtrack-cut-and-collectmp4
https://video.ku.dk/softtrack-cut-and-collectmp4
https://youtu.be/BRXDWVUQtqw
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Robocut
En robocut er et lille dieseldrevet, hydraulisk bæltekøretøj, der betjenes vha. en 
fjernbetjening af en person, der går ved siden af maskinen. En robocut kan ud
styres med hele arsenalet af redskaber i naturplejen fra f.eks. grenknuser, slagle
klipper	og	stødfræser	til	fingerklipper,	høvender	og	opsamler.	Den	lille	maskine	
sætter grænser for størrelsen af de anvendte redskaber (bredde af slagleklipper 
1,3m)	og	kan	derfor	finde	sin	anvendelse	til	specialopgaver,	hvor	større	maski
ner, pga. terrænets hældning eller vegetation af træer, ikke kan komme til. En 
robocut kan køre på skrænter med op til 55º og kan køre op til 7km/t. I mange 
tilfælde	kan	den	ses	som	en	afløser	for	motormanuelt	arbejde	med	kratrydder	
eller motorsav. Film om knusning af buske med robocut.

 

 
Jernhest
En jernhest er en lille bæltemaskine, der styres med et håndtag af føreren, der 
normalt går ved siden af maskinen. Den kan være udstyret med tiplad, kæpstok
ke til transport af stammer, klembanke (til fastklemning og udslæbning af min
dre træer) og evt. et lille spil. Jernhesten/Oksen bruges til udkørsel/udslæbning 
af små effekter ved naturpleje på våde arealer.

Billede 34.  
Robocut monteret med 
slagleklipper. Styring 
af en robocut sker vha. 
fjernbetjening. 
Foto: Skovskolen

https://video.ku.dk/robocut-med-slaglemp4


66 |   Praktisk naturforvaltning 

Mingraver, læssemaskine ”Bobcat” 
Maskinen er en type læssemaskine, ofte med hjul men kan også fås med bælter, 
hvor styringen foregår med to håndtag, et til hjulene i hver side. Skubber man 
højre håndtag frem, kører hjulene i højre side frem, trækker man håndtaget 
tilbage, bakker hjulene i den side. Maskinen styres så ved at bremse et hjulsæt i 
den ene side og køre med hjulene i den anden side eller ved at køre hjulsættene 
hver deres vej, hvorved maskinen vender om sig selv. Maskinen kan udstyres 
med skovl, jordbor eller knuser. Maskinen omtales ofte som en ”Bobcat,” som er 
en	blandt	flere	producenter	af	 lignende	maskiner.	En	beslægtet	maskine	er	en	
minigraver, som i modsætning til læssemaskinen er forsynet med knækstyret hy
draulisk arm og drejeligt førerhus. Selvom denne type maskiner er små og med 
lav totalvægt, er det ikke sikkert, at det aktuelle marktryk med f.eks. en knuser 
påmonteret er lavere end for større maskiner. Det er derfor vigtigt at regne på 
marktrykket og se på den konkrete opgave, før man vælger denne type maskiner 
frem for de større maskiner (https://video.ku.dk/grenknuserpabobcatmp4). 

Billede 35.  
TV: Læssemaski-
ne ”Bobcat”. Foto: 
3268zauber.  
TH. Mingraver.  
Foto: Tomasz Sienicki

https://video.ku.dk/grenknuser-pa-bobcatmp4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bobcat_751_Kompaktlader.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_small_excavator_(Bobcat_322)_ubt.jpg
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SLÅNINGSREDSKABER
Rydning,	slåning	og	høst	af	fin	eller	grovere	vegetation	hører	til	de	mest	hyppige	
maskinopgaver i naturplejen. Der er derfor udviklet en række forskellige slå
ningsredskaber til de forskellige basismaskiner til en bred pallette af forskellige 
opgaver.

Definitioner på slagleklipper, grenknuser, fræser, brakpudser og 
grønthøster (snitter)

Der hersker i praksis en del forvirring omkring begreberne slagleklipper, 
knuser, fræser, rodfræser, stub/stødfræser og brakpudser. 
Slagleklipper: Redskab med bevægelige slagler (til tider fastmonterede) 
til	fladedækkende	klipning	af	grov	urte	eller	græsvegetation	og	mindre	
forveddet vegetation over jorden. Efterlader få cm høj vegetation og slået/
knust materiale på jorden.

Rotorklipper:	Redskab	med	en	eller	flere	vandret	roterende	knive.	Krafti
gere modeller er egnet til slåning af grove urter eller græsvegetation og 
mindre forveddet vegetation over jorden. Finere modeller er kun til græs 
og urtevegetation. Efterlader få cm høj vegetation og slået/knust materia
le (der næsten kan betegnes som mos) på jorden.

Skiveklipper : Kan opfattes som en variant af en rotorklipper, da den også 
er	opbygget	med	en	eller	flere	vandret	cirkulerende	knive,	der	gør,	at	den	
skærer lange strå. Hvor en rotorklipper har en fast roterende kniv, sidder 
skiveklipperens knive monteret i et drejeligt ophæng på skiver og presses 
ud	ved	centrifugalkraften.	Anvendes	normalt	til	finere	vegetation	som	
urter og græs uden fremmedlegemer, tuer mv. Efterlader få cm høj vegeta
tion og slået materiale samlet i rækker på jorden.

Grenknuser (Syn. Knuser): Redskab med fastmonterede (til tider bevæge
lige)	knive/slagler	til	fladedækkende	knusning	af	buskvegetation	træer	og	
hugstaffald	over	jorden	og	evt.	få	cm	i	jorden,	efterladende	en	flisdækket	
jord.

Rodfræser (Syn. Fræser): Redskab med fastmonterede få cm høje ”tænder” 
til	fladedækkende	knusning	af	rødder	og	stød	0-35	cm	i	jorden,	efterladen
de	en	fin	granuleret,	sort	jord.

Stødfræser: Redskab til fjernelse af individuelle stød. Få cm bred valse 
med fastmonterede knive. Redskabet kan drejes sideværts, idet knivene 
ikke kan klare hele stød på en gang.

BOKS 1
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Brakpudser: Redskab til slåning af kraftig urte og græsvegetation, men 
ikke forveddet vegetation. Er typisk opbygget som skiveklipper eller rotor
klipper med roterende knive eller som en spinkel slagleklipper. Efterlader 
få cm høj vegetation og slået materiale på jorden.

Grønthøster (syn. snitter): Landbrugsmaskine opbygget til høst af helsæd 
(kornafgrøde hvor kerne og strå høsts sammen til f.eks. ensilage) , græs, 
majs og andet. Maskinen er opbygget som en traktortrukket slagleklipper 
med fjernelse af det høstede materiale. Det høstede materiale blæses nor
malt	op	i	en	vogn	trukket	af	samme	eller	en	anden	traktor,	men	der	findes	
også maskiner, der integrerer drivkraft, grønthøster og opsamling. 

 
Slagleklipper
En slagleklipper er effektiv til at slå/knuse højt græs og buske og små træer, som 
er for groft til en skiveklipper. En slagleklipper anvendes ofte i rabatter, moser og 
heder, skovforyngelser og andre steder med krat eller høj urtevegetation, hvor 
der er risiko for at ramme faste genstande, der gemmer sig i vegetationen (sten, 
stød,	dåser,	flasker	og	lignende,	som	vil	ødelægge	de	finere	skærende	maskiner.	

En slagleklipper har sit navn fra ”slaglerne”, som er Yformede eller hammerfor
mede metalplader på en vandret roterende valse. En valsediamteter på ca. 15 cm 
er normalt på en traktormonteret slagleklipper. Slaglerne er monteret på rækker 
i valsens længderetning. Rækkerne er forskudt, så hele arealet under klipperen 
bestryges for at levere en komplet slåning. Slaglerne er fastgjort til valsen ved 
hjælp af beslag eller kæder og kan således vippe/give efter for slag mod hårde 
genstande. 

Billede 36.  
Slagleklipper med 
hammerslagler. 
Foto: Alupus

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M%25C3%25A4hschlegel.JPG
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Vegetationen slås/knuses snarere end, at den bliver skåret. Når akslen roterer, 
skubber centrifugalkraften slaglerne udad. 2300 omdreninger/min er en typisk 
rotationshastighed for en traktormonteret slagleklipper. Den roterende valse er 
monteret vinkelret på aksen af traktoren og spændes bag traktoren i trepunktso
phænget. Bag slaglevalsen sidder en glat valse, slæbeskoen, som bestemmer 
slagleklipperens minimumshøjde. Slåhøjden på den trepunktsmonterede slag
leklipper styres ved at vinkle slagleklipperen i trepunktsophænget, hvorved 
slæbeskoen løfter slaglevalsen mere eller mindre afhængig af vinklen. Hvis en 
slagleklipper rammer en hård genstand, sker der ofte ikke andet end, at en slag
le falder af. Der skal efterfølgende monteres en ny slagle for at undgå, at slag
levalsen danner kraftige vibrationer, fordi den er ude af balance. Ved påkørsel 
af	større	sten	kan	slaglebeslaget	blive	flået	af	akslen.	Akslen	bliver	skæv,	eller	
valsens lejer ødelægges. 

Slagleklipperen drives af traktorens PTOdrivaksel (Power Take Off/kraftover
førsel) eller af en hydraulisk motor. Den hydrauliske motor har mindre kraft, 
men	gør	det	muligt	at	montere	slagleklipperen	mere	fleksibelt	og	på	arme.	

Der	findes	mange	forskellige	variationer	af	slagleklippere.	Store	typiske	slagle
klippere er traktormonterede i træpunktsophænget og mindst ligeså brede som 
traktoren f.eks. 2,4 m, mens nogle mindre slagleklippere er selvkørende eller 
spændes på mindre maskiner som f.eks. en ATV. Slagleklippere med fastmontere
de slagler egner sig til grovere vegetation og danner overgangen til grenknusere. 

Billede 37.  
Rabatklipper:  
Slagleklipper på  
hydraulisk arm.  
Foto: Norbert  
Schnitzler

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fendt_Ger%25C3%25A4tetr%25C3%25A4ger_mit_Rasenm%25C3%25A4her_2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fendt_Ger%25C3%25A4tetr%25C3%25A4ger_mit_Rasenm%25C3%25A4her_2.jpg
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Slaglerne er her kileformede og tilspidsede i den retning, hvor rotationen bevæ
ger dem gennem vegetationen, men er ikke egentligt skærpede. En slagleklipper 
med sving (også kaldet armklipper eller en svingbar slagleklipper) anvendes til 
klipning af hække, skråninger, grøftekanter og lign., da selve klipperen kan vip
pes trinløst til lodret (Video om slagleklipper med sving). Slagleklippere med 
sideforskydning gør det muligt at komme ind til hårde kanter eller under f.eks. 
træer og buske. En rabatklipper er en mindre slagleklipper monteret på en hy
draulisk arm (Video om rabatklipper). 

I naturplejen er der som bekendt ofte et mål om bevare en næringsstoffattig 
vegetation. Til dette formål vil det ofte være fordelagtigt at fjerne det høstede 
materiale. En del slagleklippere er derfor udstyret med opsamlere til det høstede 
materiale. En grønthøster er en type slagleklipper, der udviklet til landbruget. 
Det høstede materiale blæses normalt op i en vogn trukket af samme eller en 
anden	traktor,	men	der	findes	også	maskiner	der	integrerer	drivmaskine,	slagle
klippere og opsamling, i en og samme maskine.

Slagleklipperen store fordel er dens robuste opbygning, der gør maskinen til et 
universalredskab til fjernelse af grov og uensartet vegetation evt. med små træer 
af op til ca. 5 cm diameter. Slagleklippen er ikke egnet til (eller bygget til) at gå 
ned i jorden som en fræser og er følsom for at ramme større sten. Slagleklippens 
grove	slåning/knusning	gør	den	uhensigtsmæssig	til	slåning	af	områder	med	fin	
urtevegetation	idet	den	flossede	snit	på	strå	og	blade	bevirker	større	udtørring	
end snit fra skærende værktøj, hvilket fremmer grove græsser. En del af forarm
ningen	af	flora	langs	vejkanter	i	Danmark	tilskrives	den	udbredte	brug	af	slagle
klipper til rabatklipning. På åbne naturtyper uden kraftig og forveddet vegeta
tion og uden fare for sten er en skiveklipper mere effektiv end slagleklipperen, 
og traktoren kan køre med større hastighed. Slagleklipperens kraftbehov på 12 
til 18 kW/m arbejdsbredde er betydeligt højere end for skærende redskaber, der 
desuden	efterlader	et	finere	snit	af	vegetationen.

 
Grenknuser
En grenknuser minder i opbygning meget om en slangleklipper. Maskinen er dog 
kraftigere	opbygget,	og	slaglevalsen	har	væsentligt	større	diameter	(Ø=40	cm	er	
ikke ualmindeligt). Knivene får derved en større hastighed, og momentet i den 
tungere valse bevirker, at knivene ikke bremses, når de ved høj hastighed tvinges 
igennem	groft	forveddet	materiale.	Træer	på	op	til	Ø=30cm	kan	således	finde
les, men tager ofte ekstra tid at knuse, når man nærmer sig 30cm i diameter. 
Redskabet er typisk udstyret med fastmonterede knive, men bevægelige slagler 
forekommer også. Grenknusere bygget til knusning af skovningsaffald, der kan 
ligge i høje dynger, er typisk opbygget med en grovtandet hydraulisk ”kæbe,” 
der kan klemme hugstaffaldet sammen mod jorden, så maskinen kommer ind 
over det. Grenknuseren anvendes, når et areal med kraftigt krat og træer skal 

https://www.youtube.com/watch?v=wtoWJnPmhNE
https://www.youtube.com/watch?v=L5D7AZkL_lk
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konverteres til anden anvendelse. Dette kan være heder, der ryddes for f.eks. 
bjergfyr eller sitkagran.

I naturforvaltningsperspektivet bør grenknusning kun anvendes, når der er tale 
om opvækst med lille biomassemængde. Man skal huske på, at alt biomasse 
bliver efterladt på arealet, når man taler om knusning, og dette ændrer på for
holdende for vegetationen, der skal komme efter. Det er dermed vigtigt at tage 
stilling til, om dette bidrager negativt eller positivt til målsætningen for et areal. 

På grund af den kraftigere opbygning af grenknuseren, kører en traktor med 
grenknuser væsentligt langsommere end med en slagleklipper. Udforminingen 
af valsen bevirker desuden, at den typisk ikke efterlader en jævn slåning af f.eks. 
høj urte eller græsvegetation. Grenknuseren efterlader arealet med et til tider 
tykt	 lag	 af	flis	 fra	den	 forhenværende	 vegetation	 spredt	udover	 arealet	 (Film 
om grenknuser, stubfræser og rodfræser). Man skal nøje overveje, om dette 
ødelægger den eksisterende vegetation eller kan være en barriere ift. ønsket 
om den fremtidige vegetation. Flisen udgør en barriere ift. frøspirende planter, 
der kræver spiring i mineraljord. Det efterladte organiske materiale vil desuden 
berige arealet med næringsstoffer, hvilket i mange tilfælde ikke er ønskeligt. I de 
senere år er biomasse til energiproduktion blevet en indtægtskilde for lodsejere 
og virksomheder i den grønne sektor. Der er slåledes udviklet grenknusere, der 
opsamler det knuste materiale. Disse redskaber har dog endnu ikke vundet stor 
udbredelse i naturplejen. Det opsamlede materiale indeholder ofte store mæng
der sand/jord og er derfor svært at afsætte til energiproduktion. Derfor ender 
det ofte i kategorien affald. 

Billede 38.  
Grenknuser. 
Foto: ForestryMul-
chers.

https://www.youtube.com/watch?v=Kx_XN3stT2I
https://www.youtube.com/watch?v=Kx_XN3stT2I
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fecon_PTO-driven_mulching_attachment_on_tractor.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fecon_PTO-driven_mulching_attachment_on_tractor.jpg
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Rodfræser 
Rodfræsern er endnu en maskine med opbygning, der i store træk er identisk 
med slagleklipperen og grenknuseren. Rodfræseren er udstyret med faste knive/
tænder	 på	 slaglevalsen.	 Rodfræseren	 findeler	 stød	 og	 rødder	 til	 en	 dybde	 på	
f.eks.	35	cm.	Det	findelte	materiale	afsættes	i	jorden,	og	der	afsættes	jord	oven
på,	der	fremstår	som	fin	muldjord.	Rodfræseren	er	typisk	opbygget	til	at	stå	lavt	
og således ikke arbejde sig gennem bunker af hugstaffald eller stående træer. 
Hvis arealet har været præget af vedopvækst, skal arealet være knust, før man 
kan anvende en rodfræser. Rodfræserens tænder er kun få cm. høje og udformet 
af hærdet stål, hvor den skærende del typisk kan skiftes efter slitage. Rodfræse
ren	kører	endnu	langsommere	end	grenknuseren,	men	findeler	rødder	og	flis	og	

Billede 39.  
Rodfræser.  
Foto: Vergelter.

Billede 40.  
Traktor med biorotor 
monteret på kranarm. 
Foto: Tine Eggertsen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mulchaggregat.jpg
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mindre	sten	til	ukendelighed	og	efterlader	fin	muldjord	(Film med grenknuser 
og rodfræser). Store sten vil dog ødelægge tænderne, og mange sten umuliggør 
en	fladedækkende	bearbejdning	af	arealet.	Rodfræseren	anvendes	mest,	når	et	
areal skal skifte anvendelse, og der skal anvendes plantemaskiner eller land
brugsredskaber i jorden. Maskinen har begrænset anvendelse i naturplejen. En 
særlig variant af en rodfræser med lange tænder kaldes en biorotor. Den bruges 
til at fræse rødder op af jorden og bruges i naturplejen til f.eks. at fræse rynket 
rose, ødelægge rødderne og reducere genvæksten. Se mere om biorotor i modul 
6 om bekæmpelse af invasive arter og problemarter. 

 
Stubfræser/Stødfræser
Stødfræsen adskiller sig fra rodfræseren ved at være beregnet til individuelle 
stød	i	modsætning	til	at	lave	en	fladedækkende	bearbejdning.	Stødfræserens	val
se er således betydeligt smallere, f.eks. 5 cm. For at kunne bearbejde store stød 
kan stødfræseren bevæges sideværts enten vha. hydraulik eller med håndkraft 
(Film om grenknuser, stubfræser og og rodfræser).	 Stødfræseren	 finder	 kun	
begrænset anvendelse i naturplejen, men er ofte brugt i haver og parker.

 
Rotorklipper
En rotorklipper er et slåningsredskab, der er opbygget med en vandret roterende 
kniv,	der	bevæges	over	jorden	i	en	defineret	højde	og	gennemskærer	vegetatio
nen. Den roterende kniv er afskærmet med et skjold, så kniven kun er eksponeret 
nedefra. Rotorklippere fås i forskellige typer f.eks. håndskubbet, ATVmonteret, 
selvkørende fræserlignende maskiner, traktorbårne maskiner, store, selvkørende 
maskiner, med/uden opsamler samt monteret på hydraulikarm til f.eks. rabat
klipning. En traktorbåret rotorklipper monteres normalt i trepunktsophænget og 
drives	af	PTO-akslen	eller	af	en	hydraulikmotor	i	mere	advancerede	konfigura
tioner. Ofte er rotorklippere spinklere end slagleklippere og egner sig derfor til 
finere	vegetation	(Film om rotorklipper).	Der	findes	dog	også	rotorklippere	til	
groft materiale, hvor fordele og ulemper ift. en slagleklipper fortaber sig (Film 
om grov rotorklipper). Rotorklipper er til tider synonymt med skiveklipper, hvil
ket er fejlagtigt.

 
Skiveklipper
En skiveklipper kan opfattes som en variant af en rotorklipper, da den også er 
opbygget med vandret cirkulerende knive, der gør, at skiveklipperen skære hele 
og	lange	strå.	Hvor	en	rotorklipper	har	en	fast	roterende	kniv	(som	på	de	fleste	
græsslåmaskiner), sidder skiveklipperens knive monteret i et drejeligt ophæng 
på skiver og presses ud ved centrifugalkraften. Knivene er således mindre en ro
torklipperens knive og kan nemmere og (billigere) skiftes ved påkørsel af sten. 
Efter	skiveklipperens	skjold	sidder	der	normalt	et	eller	flere	hjul,	som	definerer	
knivenes højde. En traktorbåret skiveklipper monteres normalt i trepunktso

https://www.youtube.com/watch?v=Kx_XN3stT2I
https://www.youtube.com/watch?v=Kx_XN3stT2I
https://www.youtube.com/watch?v=Kx_XN3stT2I
https://www.youtube.com/watch?v=6PhI5d_EYuY
https://www.youtube.com/watch?v=RyBwgFdn7Zg&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=RyBwgFdn7Zg&t=64s
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phænget og drives af PTOakslen eller af en hydraulikmotor i mere advance
rede	 konfigurationer.	 Skiveklippere	 fås	 i	 forskellige	 typer	 f.eks.	 håndskubbet,	
ATVmonteret, selvkørende fræserlignende maskiner, traktorbårne maskiner, sto
re, selvkørende maskiner, med/uden opsamler samt monteret på hydraulikarm. 
En traktorbåret skiveklipper monteres normalt i trepunktsophænget og drives 
af	PTO-akslen	eller	af	en	hydraulikmotor	 i	mere	advancerede	konfigurationer.	
Skiveklipperen	opfattes	normalt	som	et	finere	redskab,	der	ikke	tåler	forveddet	
vegetation. Skiveklippens knive er typisk skarpere end rotorklipperens og skærer 
derfor	vegetationen	i	finere	grad	end	slagleklipperens	og	rotorklipperens	delvise	
knusning. Dermed har skiveklipperen ikke samme uhensigtsmæssige fremmende 
effekt på grove græsser som f.eks. bjergrørhvene (Calamagrostis epigejos) med 
stor oplagsnæring i rødderne. De skærende knive gør det muligt at køre en trak
tormonteret skiveklipper hurtigere end en slagleklipper eller rotorklipper med 
samme bredde. Dermed er prisen for slåning af græs med skiverklipper lavere 
end for en slagleklipper. Forudsætningen er dog, at vegetationen er tilstrækkelig 
fin	og	fri	for	sten	og	andre	fremmedlegmer,	for	at	skiveklipperens	ikke	ødelæg
ges. På en skiveklipper med mange skiver vil disse typisk være placeret, så det 
afslåede materiale lægger sig pænt i rækker for at lette en eventuel opsamling. 
En brakpudser bruges ofte som synonym for traktorbåren skiveklipper, idet den 
ofte bruges til årlig slåning af de typisk relativt ensartede og jævne brakmarker 
for at holde dem fri for vedagtige vækster. En brakpudser kan dog også været 
opbygget som en spinkel rotorklipper eller slagleklipper. Den er velegnet til høj 
vegetation, hvor der er et ønske om at samle materialet op. 

 
Fingerklipper
En	fingerklipper	til	græsklipning	er	en	vandret	ophængt	fingret	bjælke,	der	er	
bevæges	 vinkelret	 på	 kørselsretningen.	 Bjælken	 er	 fingret	med	 en	 tilhørende	
fingret	kniv,	der	skiftevis	bevæges	frem	og	tilbage	i	bjælkens	retning	og	klipper	
vegetationen	mellem	fingrene	(i	princippet	en	skægtrimmer	i	overstørrelse).	

Traktorbårne	fingerklippere	drives	af	den	mekaniske	kraftoverførsel,	mens	gam
le modeller kan være drevet gennem et hjul med jordkontakt, som trækkes rundt 
af traktorens fremdrift og overfører kraften til knivene. I naturplejen leverer 
fingerklipperen	et	endnu	finere	snit	end	skiveklipperen,	da	den	ved	relativt	lav	
hastighed gennemskærer stråene. Strået bliver kun skåret en gang, hvorfor høet 
vil tørre langsommere end hø af mere eller mindre knust materiale. Fingerklip
perens	ulempe	er,	at	traktoren	må	køre	langsomt	for	at	fingerklipperen	kan	følge	
med. Desuden er det besværligt og dermed dyrt at slibe de mange knive, og 
fingerklippen	er	meget	følsom	for	grov	vegetation,	som	sløver	knivene.	Derfor	
kræves der arealer, som slås jævnligt og uden fremmedlegemer. Fingerklippere 
var tidligere meget udbredt i landbruget og står stadig rundt omkring og bruges 
lejlighedsvis i naturplejen (Video om fingerklipper). Til slåning af mindre, uku
rante	græsarealer	anvendes	moderne,	ATV-bårne	eller	”fræsermonterede”	finger

https://www.youtube.com/watch?v=FQyRzfyndYY
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klippere med 12 m lange bjælker. Moderne grove, hydraulisk drevne, vipbare 
fingerklippere	anvendes	til	beskæring/klipning	af	hække	og	læhegn	(Film med 
beskæring af læhegn vha. Fingerklipper).	Den	største	anvendelse	for	fingerklip
pere i dagens jordbrug er som skærebordet i en mejetærsker. Her udnyttes, at 
fingerklipperen	overskærer	strået	stående,	uden	at	kornet	væltes	rundt,	hvorfor	
det	ordnet	trækkes	videre	ind	i	maskinens	tærskeværk.	Endelig	indgår	fingerklip
peren	som	en	del	af	en	mejekurv,	som	finder	stor	anvendelse	til	grødeskæring	i	
vandløbsvedligeholdelsen. 

Billede 41.  
Fingerklipper på  
”fræser”.  
Foto: Markus 
Hagenlocher. 

https://www.youtube.com/watch?v=qHPDT3cRzvo
https://www.youtube.com/watch?v=qHPDT3cRzvo
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agria_Balkenm%25C3%25A4her.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agria_Balkenm%25C3%25A4her.jpg
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Mejekurv
En	mejekurv	er	en	hydraulisk	drevet	fingerklipper	monteret	på	en	bred	grab	(1-5	
m) udformet som et gitter, hvor vand kan løbe igennem (Film om mejekurv). 
Mejekurven monteres på armen af en gravemaskine og kan således i en og sam
me bevægelse overskære vandløbsvegetation og fjerne det fra vandløbet. Meje
kurven er særdeles effektiv til grødeskæring i udrettede vandløb uden mange 
sten og væltede træer i områder med god mulighed for at komme til vandløbet 
med maskiner. Mejekurvens arbejde er dog ikke selektivt som ved manuel eller 
motormanuel grødeskæring, hvilket meget ofte medfører visse problemer i for
hold til vandløbets økologiske tilstand. Først og fremmest fremmes problemar
ten pindsvineknop (Sparganium sp.) af grødeskæring. Pindsvineknop vil dermed 
som regel blive stærkt dominerende i vandløb vedligeholdt med mejekurv. Dette 
udgør	 i	 sig	 selv	 en	 forarmning	 af	 vandløbets	 flora	 og	 deraf	 afledt	 diversitet.	
Pindsvineknoppens hurtige genvækst vil desuden medføre stigende behov for 
gentagen grødeskæring. Korrekt, selektiv manuel og motormanuel grødeskæring 
kan sikre, at andre mindre aggressive arter (f.eks. vandstjerne, vandranunkel og 
forskellige arter af vandaks) fremmes og kan dermed reducere behovet for gen
tagen grødeskæring. Selektiv grødeskæring kan fremme, at vandet får et mere 
slingret forløb og dermed skabe diversitet i strøm og bundforhold, iltning af 
vandet	samt	levesteder	for	fisk,	insekter	og	andet	liv	i	vandløbet.	Hvis	man	har	
en lille smal mejekurv og en god maskinfører, er det naturligvis nemmere at 
selektere grødeskæringen, men det er utroligt svært at se detaljerne i, hvad der 
skal skæres, oppe fra maskinen. Derfor er det vigtigt at være omhyggelig med, 
hvornår man vælger at anvende mejekurv i vandløbsforvaltningen. 

Billede 42.  
Mejekurv.  
Foto: Skovskolen.

https://www.youtube.com/watch?v=1apqrtgZF7s
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