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SKOVDYRKNING

Jens Peter Skovsgaard (SLU) & 
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Artiklen giver en kort intro-
duktion til fuglekirsebær. 

Hvor passer arten ind i 
skoven? Hvilke herkomster 
er bedst? Hvordan skal den 
tyndes? Hvordan tilgodeses 
den bedst i skovdyrknin-
gen? 

Der er stor efterspørgsel 
på ved af fuglekirsebær.

Udbredelse
Fuglekirsebær (Prunus avium) findes 
som enkelt- eller gruppevis indblan-
ding i skovbevoksninger i hele Vest- 
og Mellemeuropa (figur 1). Arten 
forekommer sjældent i renbestand 
og i så fald som regel i små bevoks-
ninger.

Fuglekirsebær findes mest i lav-
landet, men længere mod syd også i 
bjergområder. Udbredelsesområdet 
er næsten sammenfaldende med 
bøgens.

Fuglekirsebær opfattes som na-
turligt hjemmehørende i Danmark. 
Den findes vildtvoksende i næsten 
alle egne bortset fra en bred stræk-
ning langs den jyske vestkyst.

Økologi
Fuglekirsebær er et udpræget akse-
træ med lodrette hovedskud, krans-
stillede sidegrene og et overfladisk 
rodsystem med få finrødder (figur 
2). Det er en pionerart.

Fuglekirsebær forynger sig både 
ved frø og via rodskud. Naturligt 
foryngede populationer består af en 
blanding af frøplanter og rodskud (i 
modsætning til enten frø- eller klon-
foryngelse, hvor rodskud i klonfor-

Skovdyrkning med 
små træarter:

Fuglekirsebær

Figur 1. Det ’naturlige’ udbredelsesområde for fuglekirsebær ifølge EUFORGEN 
(senest opdateret 2008).

yngelsen ekskluderer frøplanter).
Fuglekirsebær trives bedst på 

dybgrundet, kalkrig jord (figur 3). 
Våd, vekselvåd eller meget tør jord 
duer ikke. I konkurrence med skyg-
getræarter klarer den sig bedst i 
den noget tørre eller noget fugtige 
del af sin økologiske niche.

Fuglekirsebær trives godt i skov-
bryn. Her forynger den sig let, må-
ske på grund af lyset, måske fordi 
kirsebærædende fugle foretrækker 
skovbryn - men det er også her, den 
får lov at stå. Fuglekirsebær funge-
rer også fint i skovens indre.

Unge frøplanter og rodskud er 
rimeligt skyggetålende og kan selv i 
sidelys vokse lodret ind i kronen på 
højere træer. Højdevæksten stagne-
rer imidlertid hurtigt ved overskyg-
ning.

Fuglekirsebær er ikke særlig 
stormfast. Det skyldes ikke blot det 

overfladiske rodsystem, men også 
en udpræget tendens til tidlig råd i 
rødderne og den nedre del af stam-
men. Risikoen for stammeråd og 
stormfald øges med stigende alder.

Genetik
Fuglekirsebær er vild kirsebær. 
Arten er stamform til sødkirsebær, 
som er udvalgt og forædlet til bær-
produktion (boks 1).

Blomsterne bestøves af insekter, 
især bier og humlebier. Frøene spre-
des af dyr og mennesker (boks 2). 
Der er derfor en effektiv udveksling 
af gener mellem individer og popu-
lationer, selv om arten også hyppigt 
formerer sig ved rodskud.

Der er stor variation i fuglekir-
sebærs udspring, sundhed, stam-
meform og vækstkraft, både inden 
for den enkelte population og over 
større geografiske afstande. De 
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Figur 2. Blomstrende, opstammet fuglekirsebær i Vendsyssel. Den grønne 
klump nederst til højre i kronen er en heksekost, en vækstforstyrrelse som på 
kirsebær skyldes tilstedeværelsen af svampen Taphrina wiesneri. Foto: HCG 
(2004).

Figur 3. Økogram for fuglekirsebær. 
Grøn indikerer artens økologiske 
niche, kraftig grøn indikerer dens 
optimumområde. På grund af konkur-
rence med skyggetræer forekommer 
arten hyppigst i yderområderne af sin 
økologiske niche med næringsrig, tør 
eller fugtig jord. Bøgens økologiske 
niche ligger mellem de to stiplede lin-
jer og overlapper med fuglekirsebærs 
niche. De punkterede linjer angiver 
grænserne for, hvor der kan vokse 
skov.

bedste genotyper har en meget ret 
stamme. Den store variation hænger 
sammen med, at frøene spredes ’til-
fældigt’ over lang afstand.

Der er ingen tydelige geografi-
ske tendenser, men fuglekirsebær 
fra den østlige og sydøstlige del af 
udbredelsesområdet vokser ikke 
optimalt i den vestlige og nordlige 
del. Det er uklart, om det skyldes 
manglende klimatilpasning eller en 
sammenblanding med kirsebær til 
bærproduktion.

Der foregår en del forædlingsar-
bejde for fuglekirsebær, men det 
meste materiale er ungt og er endnu 
ikke i handelen. Tidlige afprøvninger 
har vist en mindre heldig udvikling 
for nogle af de udvalgte genotyper.

Danske erfaringer
Kårede bevoksninger af dansk 
oprindelse stammer alle fra Born-

holm. Der er blandede erfaringer 
med bornholmsk kirsebær både for 
stammerethed, vækstkraft, tvege-
hyppighed og grentype. For en halv 
snes år siden blev der indsamlet frø 
fra ’gode’ træer på lokaliteter andre 
steder i Danmark, og de indgår nu i 
nogle afkomsforsøg.

De officielle anbefalinger fore-
slår ud over dansk materiale fug-
lekirsebær fra den nordlige del af 
Tyskland. Nogle af disse herkomster 
findes i frøavlsbevoksninger og i 
frøplantager i Danmark, blandt an-
det den unge Tophøj FP662, som 
er afkom af plustræer i den kårede 
Lehnsahn-bevoksning F791 ved Tru-
ust.

Nogle af de nordtyske herkom-
ster er meget rette og finkvistede, 
men toppen skades af og til af 
vinterfrost. Årsagen er måske 
frostudtørring eller problemer med 

Boks 1. Sødkirsebær

Kirsebær til bærproduktion er 
udvalgt uden hensyn til stam-
merethed, men specielt for sin 
mindre kraftige vækst og stærke 
grene med stor frugtsætning. Det 
er nærmest de modsatte egenska-
ber af dem, vi gerne vil have hos 
et skovtræ.

Kirsebær til bærproduktion 
rammes af mange sygdomme, i 
hvert fald når de plantes i sko-
ven. De får ofte gummiflod og 
kræftsår på stammen.

Man kan kende fuglekirsebær 
på de små, næsten sorte bær - 
men til den tid er det for sent!

Afkom fra forstligt godkendte 
frøplantager, som får gullige el-
ler rødlige bær, indikerer, at der 
ikke er tale om ren fuglekirsebær. 
Der er i givet fald større risiko 
for frugttræsygdomme, reduceret 
produktivitet og ringere stam-
meform.
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Boks 2. Frøspredning

Frø af fuglekirsebær spredes 
effektivt over lang afstand af 
forskellige dyr og af mennesker. 
Spredningen foregår med dyr, 
som æder hele bærret uden at 
beskadige stenen. Dyr, som knæk-
ker stenen eller kun æder frugt-
kødet, bidrager ikke til frøspred-
ning.

Træartens navn indikerer, at 
fugle har en forkærlighed for frug-
terne. Det er især stær, solsort og 
andre drosselfugle, som passerer 
kirsebærsten uskadt gennem for-
døjelseskanalen, men også skov-
skade og skovdue. Frøspredning 
med stære og drosselfugle sker 
typisk inden for en radius af 50-
100 m, med skader og duer op til 
1 km.

Blandt pattedyrene er det især 
ræv, mår, grævling og rådyr, som 
spreder kirsebærsten. Ræven har 
et stort home range, typisk op til 
20 km2, men den kan gå 20-30 km 
inden for et døgn. Ræven er uden 
tvivl en af de vigtigste vektorer 
for spredning af kirsebærsten.

skudmodningen. Skaderne forekom-
mer hyppigt i Vendsyssel (køligt 
klima med vind, kortere vækstsæ-
son), men sjældent på Fyn (lunt 
klima med læ, længere vækstsæson).

Vinterskaderne på de nordtyske 
herkomster giver anledning til lavt 
ansatte tveger, og det er vi ikke 
interesseret i. Nogle af de samme 
herkomster har en vis andel af sød-
kirsebær (gule og lyserøde bær), og 
det er vi heller ikke interesseret i 
(boks 1).

Der er siden begyndelsen af 
1990erne arbejdet en del med ud-
valg og forædling af fuglekirsebær 
i Sverige. Her findes velafprøvede 
kloner med meget lovende resulta-
ter. Nogle af dem indgår i et halvsø-
skende-afkomsforsøg i frøplantage 
FP414 ved Himmelev.

Hvad skal vi plante?
Fuglekirsebær til produktion af 
gavntræ skal være sund, vækst-
kraftig, fingrenet og formsikker. 
Desværre er produktionen af klonet 
fuglekirsebær fra afprøvet materiale 
ustabil eller utilstrækkelig. Vi fore-
slår indtil videre at anvende ’gode’ 
herkomster fra den nordlige del af 
udbredelsesområdet.

En senere artikel i Skoven af 

nogle af vores genetisk kyndige kol-
leger vil fokusere på arbejdet med 
at opspore provenienser, som skal 
indgå i forædlingsarbejdet og sikre 
materiale tilpasset de formodede 
fremtidige klimaændringer.

Skovdyrkning
Der er plantet meget fuglekirsebær 
i Danmark siden indførelsen af til-
skud til skovrejsning og etablering 
af løvtræ. En del af disse kulturer er 
etableret som renbestand.

De mange nye bevoksninger med 
fuglekirsebær er ofte forsømt med 
hugst og opkvistning og udvikler sig 
derfor mindre tilfredsstillende. Det 
gælder også blandingsbevoksninger, 
for eksempel med bøg eller eg, hvor 
kirsebær har ’forvokset sig’ og er 
blevet en grovgrenet konkurrent til 
hovedtræarten.

Fuglekirsebær til gavntræ kræver 
opmærksomhed gennem hele pro-
duktionsforløbet.

Etablering
Det er let at etablere fuglekirsebær. 
Den er en hurtig starter. Den ram-
mes sjældent af forårsnattefrost, 
men bides af mus og vildt, fejes af 
hjorte og forsinkes stærkt af konkur-
rerende græsvækst og andet ukrudt. 
Fuglekirsebær er en af meget få træ-
arter, som ikke skrælles af kronvildt.

Effektiv ukrudtsbekæmpelse kan 
fordoble højdetilvæksten de første 
år efter udplantning. Brug af mel-
lemafgrøder og tilførsel af kvælstof 
øger også højdevæksten markant.

På grund af den hastige højde-
vækst kommer fuglekirsebær hurtigt 
ud af risikoen for frostskader og 
vildtbid. Det kan som regel ikke be-
tale sig at bruge vækstrør, medmin-
dre det er som vildtbeskyttelse.

Vækst og stammeform
Som ung vokser fuglekirsebær no-
genlunde som eg. Den kan ligesom 
lærk være en stærk konkurrent til 
eg og andre lyskrævende træarter 
i unge bevoksninger. Højdevæksten 
stagnerer tidligt, og samtidig 
aftager evnen til at reagere på 
tyndingshugst.

Fuglekirsebær har en høj kubik-
meterproduktion. Den er en af vores 
mest produktive løvtræarter (bort-
set fra poppel). I renbestand præ-
sterer den typisk 6-10 m3/ha/år.

Fuglekirsebær er meget formsik-
ker. Den har stærk apikal dominans, 
dvs. evnen til at få topskuddet til at 
vokse lodret og uden konkurrence 
fra sidegrene. Derfor kan fuglekir-

sebær plantes på større afstand 
end flere andre løvtræarter. Den 
kvitterer til gengæld med at udvikle 
meget tykke grene.

Fuglekirsebær i renbestand lider 
af og til af vækstdepression. Det 
kan skyldes kompakt jord, et hårdt 
al-lag eller periodevis højtstående 
grundvand, som begrænser rødder-
nes udvikling. Måske kan jordtræt-
hed, som nogle gange er et problem 
for planter i rosenfamilien, være en 
medvirkende årsag. Stagnerende 
vækst forekommer hyppigst i tætte 
bevoksninger.

Renbestand eller blandskov?
Vi anbefaler at blande fuglekirsebær 
med andre træarter. Det er den 
skovtype, som den hyppigst fore-
kommer i fra naturens hånd. Bland-
skov har den fordel, at en eller flere 
andre træarter kan tage over, hvis 
fuglekirsebær mislykkes.

Fuglekirsebær fungerer godt i 
blanding med eg, ask, ær eller lærk, 
som alle har en tidligt kulminerende 
højdevækst. Det er svært at få den 
til at lykkes i blanding med skygge-
givende træarter som bøg, rødgran, 
ædelgran og douglasgran.

Fuglekirsebær fungerer også godt 
med en underskov af almindelig 
hassel eller avnbøg. Med fugle-
kirsebær som dominerende art i 
overetagen og en underskov som 
indblanding er der plads til flere 
kirsebærtræer på arealet i stedet 
for indblandingsarter, som tidligt 
vokser med op i kronetaget.

En underskov af stedsegrønne 
arter holder kirsebærgrenene i ave 
og giver et indre læ i bevoksningen 
(figur 4). Det dæmper klimaekstre-
merne og giver en lidt tidligere start 
på vækstsæsonen.

Opkvistning
Grenene på fuglekirsebær lever 
længe, og døde grene sidder længe 
på stammen. På grund af træartens 
hurtige ungdomsvækst og lang-
somme naturlige oprensning udvik-
ler fuglekirsebær sig i nogle blan-
dingsbevoksninger til grovgrenede 
’møgtræer’ (bøg og kirsebær er for 
eksempel en dårlig blanding).

Fuglekirsebær skal opstammes 
tidligt og hyppigt, hvis man vil pro-
ducere gavntræ. Begynd gerne alle-
rede fem år efter plantning, og fort-
sæt med tre til fire års mellemrum, 
indtil der er opnået en passende 
kævlelængde.

Det er altid billigere og bedre at 
kviste op, inden grenene bliver ’for 
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tykke’, særligt for fuglekirsebær. 
Indløb fra døde grene og afskæring 
af levende grene med kerneved kan 
give anledning til råd i stammen. 
Fuglekirsebær er mere udsat end de 
fleste andre træarter.

Den grentykkelse, som kan ac-
cepteres til opkvistning, afhænger 
af væksthastigheden (figur 5). På 
grund af tendensen til råd skal såret 
overvokses hurtigst muligt og helst 
i løbet af højst tre år.

Nogle af de rådsvampe, der er 
tale om, producerer sporer om 
efteråret og i løbet af vinteren. Op-

kvistning forår eller tidlig sommer 
giver hurtigst sårheling og mindst 
risiko for råd.

Tidlig opkvistning, en kraftig re-
duktion af kronen eller hård hugst 
fremkalder af og til vanris. De for-
svinder som regel igen, og vanris er 
sjældent et problem på fuglekirse-
bær.

Tyndingshugst
Fuglekirsebærs vækstpotentiale er 
størst i ungdommen, tendensen til 
råd i stammen øges med stigende 
alder, og den forventede levetid er 

kort i forhold til de fleste andre løv-
træarter. Der skal derfor tyndes tid-
ligt og hyppigt for de kirsebærtræer, 
som er værd at tynde for.

Stammens tilvækst skabes i kro-
nen, og træer med en stor krone er 
som regel de mest sunde og robu-
ste. Vælg nogle få sunde træer i god 
vækst, med ret stamme, symmetrisk 
krone og uden tveger som hoved-
træer. Afmærk hovedtræerne, så de 
ikke senere fældes eller skades ved 
en fejltagelse (figur 6).

Sørg for, at hovedtræernes krone 
får mulighed for at ekspandere så 
meget som muligt (figur 7). Hold 
så vidt muligt liv i de nedre krone-
grene. Døde kronegrene og tveger 
bliver før eller siden indfaldsveje for 
råd i stammen.

Flere små hugstindgreb for fugle-
kirsebær er bedre end få store. Den 
gamle regel om, at hugstintervaller 
i løvtræ bør være alderen divideret 
med ti, gælder stadig for fuglekirse-
bær. Ved alder 20 år skal der hug-
ges hvert andet år, ved 30 år hvert 
tredje, osv.

Fuglekirsebær til gavntræ af høj 
kvalitet skal opnå en stammedia-

Figur 4. Opstammet ung fuglekirsebær med en underskov af almindelig thuja 
(Thuja occidentalis). Kirsebær og thuja blev plantet samtidigt (1992). Almin-
delig thuja er meget robust, men får her til lands mange tveger. Foto: HCG 
(2004).

Figur 5. Grænseværdier for opkvist-
ning af fuglekirsebær. Figuren viser 
maksimal tilladelig grendiameter 
ved opkvistning som funktion af 
stammens diametertilvækst 1,3 m 
over jorden. I det grønne område 
er der minimal risiko for råd, i det 
gule område er der stigende risiko, 
og i det røde område frarådes 
opkvistning. Kilder: Pretzsch et al. 
(2010) og Seifert et al. (2010).
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meter i brysthøjde på 50-60 cm for 
at komme op i bedste prisklasse. 
Stammeråd begynder ofte at blive 
et væsentligt problem fra 50-års 
alderen. Det kan derfor være et kap-
løb med tiden at opnå den ønskede 
måldiameter, før der kommer råd i 
stammen.

Hvis man på grund af næringsfat-
tig eller tør jord ikke kan opnå en 
diametertilvækst på hovedtræerne 
på mindst ¾ cm pr. år, kan det 
bedst betale sig at bruge fuglekirse-
bær som et bidrag til biodiversitet 
og skovæstetik. Vi anbefaler også i 
den situation at tilgodese de bedste 
træer med hyppig hugst.

Foryngelse
En naturforyngelse af fuglekirsebær 
består af en blanding af rodskud og 
frøplanter. Rodskud kommer ofte, 
når man har fældet et stort kirse-
bærtræ.

Man kan ikke skelne rodskud fra 
frøplanter uden at grave ned til rød-
derne. Rodskud er fuldt anvendelige 
som foryngelse.

Sygdomme og skadedyr
Fuglekirsebær får ofte tidligt råd i 

Figur 6. Velpasset fuglekirsebær med 
underskov af almindelig hassel. Tyde-
lig afmærkning af hovedtræer sikrer 
mod fejltagelser i forbindelse med 
skovarbejde. Foto: JPS (2008).

stammen (boks 3 og figur 8). Det 
kommer som regel som indløb fra 
store, døende eller døde krone-
grene, fra bunden af en tvege, fra 
sår på stammen eller fra skader på 
rødderne. Vandlidende og kompakt 
jord giver tidligere og mere råd.

Især hurtigtvoksende ung-
domsved rammes af råd. Det æn-
drer imidlertid ikke ved vores dyrk-
ningsanbefalinger.

Fuglekirsebær producerer jævn-
ligt gummiflod fra stamme og grene. 
Det er træets reaktion på skader i 
barken, både mekaniske og forskel-
lige typer af kræft. Nogle mener, at 
hurtigvoksende træer er mest udsat 
for kræft på stammen.

Kræftsår på stammen skyldes 
som regel svampen Neonectria ditis-
sima eller bakterierne Pseudomonas 
syringae pv. mors-prunorum og pv. 
syringae. Ren fuglekirsebær uden 
gener fra sødkirsebær får mindre 
kræft end hybridtyperne.

Fuglekirsebær kan også rammes 
af forskellige bladsygdomme, blandt 
andet kirsebærbladplet, som skyl-
des svampen Blumeriella jaapii, og 
haglskudssyge, som skyldes svam-
pen Stigmina carpophila. Træerne 
kommer sig efter angrebet, og der 
er ingen grund til at fælde de syge 
træer. På grund af bladtab kan der 
være nedsat tilvækst. 

Fuglekirsebær påvirkes ikke me-
get af insekter, men lille frostmå-
ler (Operophtera brumata) har en 

forkærlighed for kirsebær. Når der 
er angreb på eg, kommer der som 
regel også omfattende afløvninger i 
fuglekirsebær. Træerne kommer sig 
som regel, men der kan være nedsat 
tilvækst.

Ved
Veddet af fuglekirsebær er halvring-
poret. Splinten er varmt honninggul 
til let rødlig. Kernen er rødlig og kan 
være flammet. Langsgående mørke 
striber i veddet skyldes indlejring af 
farvestoffer i nogle af karrene.

Veddet har et silkeagtigt ud-
seende. Marvstrålerne og karre-
nes placering (en kombination af 
spredte kar og tendens til flere kar 
ved årringsgrænsen) fremhæver va-
riationen i veddets farve.

Nogle stammer har et skær af 
grønlige striber i kerneveddet. Det 
skyldes trækved. Genetik og jord-
bund spiller muligvis også en rolle.

Trækved er til mange formål 
kvalitetsforringende. Det dannes på 
oversiden af en hældende stamme 
og for at kompensere styrkemæssigt 
for en asymmetrisk krone. Trækved 
har mere kompakte celler, større 
indhold af cellulose og færre kar 
end almindeligt ved. Det dannes i 
splintveddet, men får først sit grøn-
lige skær i forbindelse med kerne-
dannelsen.

Veddet anvendes blandt andet til 
køkkeninventar og møbler. Der er 
stor efterspørgsel. Mange møbler af 

Figur 7. Velpasset fuglekirsebær med underskov af almindelig hassel (samme 
træ som i figur 6). Hug hårdt og hold liv i hovedtræernes nedre kronegrene for 
at få maksimal tilvækst og undgå råd i stammen. Der er sparsomt med blade i 
kronen, fordi efterårsløvet er ved at falde. Foto: JPS (2008).
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kirsebær er imidlertid fremstillet af 
importeret, amerikansk kirsebær. 
Det er den art, vi kalder sildig (sent-
blomstrende) eller glansbladet hæg 
(Prunus serotina). Veddet er ikke 
holdbart ved udendørs brug.

Afslutning
Der er stigende interesse for fugle-
kirsebær, dels på grund af prisen på 
gavntræ, dels på grund af den hur-
tige vækst, og dels på grund af det 
attraktive hvide forårsflor og det 
flot farvede efterårsløv.

Kirsebær skal holdes i kort om-
drift. Hug målrettet og hyppigt 
for hovedtræerne, og hold så vidt 
muligt liv i de nedre kronegrene 
(dem over den opstammede kævle). 
Rettidig omhu er essentielt for at få 
succes med fuglekirsebær.
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Vi vil gerne takke vores kolleger Heinrich 
Spiecker, Georg-Josef Wilhelm, Owe Mar-
tinsson, Peter Savill, Julian Evans, Morten 
Krogh, Leif Lauridsen, Iben Margrete Thom-
sen, Jon Kehlet Hansen og Ditte Christina 
Olrik, som alle har bidraget med inspire-
rende oplysninger om fuglekirsebær.
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Er der udpeget Natura2000 fredskovsarealer på din ejen-
dom, og er du usikker på hvad dine handlemuligheder er, 
så kan Dansk Skovforening hjælpe dig gratis med at:

•  Få overblik over områdeudpegningen.
•  Få klarlagt hvad udpegningen  

betyder for skovdriften.
•  Forstå Natura 2000-plan og Natura 2000-handlepla-

nen for udpegningen.
•  Gennemgå de betalingsordninger som staten til-

byder til fredskov i Natura 2000-områderne

Gratis rådgivning til ejere af  
 Natura 2000-fredskovsarealer

Ny produktion i Hylte
Formstøbt fiberprodukt

Den svensk-finske skovkoncern Stora 
Enso har en cellulosefabrik for avis-
papir i Halland, Hylte Bruk. Fabrik-
ken har gennem årene aftaget en del 
cellulosetræ fra Danmark. 

Markedet for avispapir er ikke 
hvad det har været, så i 2012 luk-
kede man 2 ud af 4 papirmaskiner. 
Produktionen faldt med 40%, og køb 
af råtræ i Danmark blev indstillet. 
Stora Enso har fortalt at man overve-
jede at starte en ny produktion op i 
stedet, og det er nu faldet på plads.

Der er investeret 5 mio. euro – 40 
mio. kr – i en ny produktionslinje 
til formstøbte fiberprodukter. Det 
er produkter som opfylder alle de 
miljøegenskaber man søger i dag – 
råvaren er fornybar, produkterne 
kan genbruges, og de kan nedbrydes 
biologisk. De kan erstatte produkter 
af plastic og hjælper derfor med at 
bekæmpe det globale problem med 
plasticaffald.

Formstøbte fiberprodukter frem-
stilles af forskellige former for 
kemisk cellulose og kemo-termome-
kanisk cellulose som presses i den 
ønskede form i en pressemaskine. De 
første produkter ventes på markedet 

i slutningen af 2019.
Råtræet stammer fra PEFC- eller 

FSC certificerede skove i Sverige 
og Finland. Det forarbejdes til cel-
lulose på flere fabrikker i Sverige og 
Finland, og de færdige produkter 
fremstilles i Hylte. Pilotanlægget har 
en kapacitet på 50 mio. enheder om 
året, men det er hensigten at øge 
produktionen senere.

Produktionslinjen vil blive drevet 
af en ny forretningsenhed for form-
støbt fiber som også står for forsk-
ning og udvikling af nye materialer 
og teknologier. 

De færdige produkter kan være 
engangsemballage til fødevarer så-
som kopper, skåle, æsker, tallerkener, 
og låg til kaffekopper. 

Stora Enso koncernen beskæftiger 
26.000 i over 30 lande. Omsætningen 
var i 2018 10,5 mia. euro – 80 mia. kr. 
Stora Enso er noteret på børserne i 
Helsinki og Stockholm. Hylte Bruk 
fremstiller 480.000 tons avispapir og 
290.000 tons afsværtet genbrugscel-
lulose om året.

Kilde: www.storaenso.com 14.3.19

En avispapirfabrik har udviklet nye produkter


