SØNDER SKOVHJEMME T

i samarbejde med Kirkens Korshær

Sønderskovhjemmet producerer
pejsebrænde af god kvalitet
som sælges til private.
Du kan læse mere om produktionen
og finde oplysninger om priser
og levering i denne lille folder.

SØNDER SKOVHJEMME T
Om brændet…

Asketræ som pejsebrænde

Vi modtager brændet fra godserne Krenkerup
og Fuglsang i form af 2.7 meter lange stammer af ask eller bøg.

Den vigtigste parameter, når det gælder træ til
opvarmning, er træets såkaldte brændværdi,
det vil sige: Hvor meget varme får jeg per
rummeter træ, når jeg køber mit brænde?
Hvis man beregner den varmemængde der er
indeholdt i et kilo træ, vil man opdage, at det
stort set er ligegyldigt hvilken træsort, man
anvender i brændeovnen.

I de senere år er stort set samtlige asketræer
i landet angrebet af svampesygdommen asketoptørre.
Sygdommen minder om elmesygen, der stort
set udryddede samtlige elmetræer i Danmark.
Uheldigvis trives asketræer særdeles godt på
den fugtige jordbund, som er typisk for store
dele af Lolland, og udgør derfor i dag en betragtelig del af træerne på Lolland.

Alle træarter giver nogenlunde den samme
varmemængde per kilo tørt træ. Sammenlignet med olie svarer det til ca. 500 olie per
1.000 kg tørt træ eller ca. 7 rummeter friskskovet (45% vandindhold) løvtræsbrænde per
1.000 liter olie.

Vægt af en rummeter tørt træ
Man køber normalt træ i rummeter og ikke
i kilo. Det er derfor vigtigt, at gøre sig klart
hvor mange kilo tørt (0% vandindhold) træ,
der går på en rummeter. For bøg og ask er de
omtrentlige værdier følgende (kilde: Skov- og
Naturstyrelsen):

Det er for nylig besluttet af flere af vore store
godser (blandt andet Krenkerup og Det Classenske Fideicommis), at fælde samtlige asketræer i skovene for at redde asketræet, mens
det endnu er nogenlunde sundt.
Det betyder, at der vil komme store mængder
asketræ på markedet i den kommende tid.

Hjælp vore skovejere
- hjælp dig selv
Som beboer på Lolland eller Falster kan du
hjælpe skovejerne ved at aftage de store
mængder asktræ, som måske ellers vil være
svære at afsætte. På den måde er du med til
at sikre, at vi alle fortsat kan glæde os over
vore dejlige skove - og det helt uden, at det
koster dig noget...
Sønderskovhjemmet leverer pejsebrænde
af asketræ, og prisen per stablet rummeter
er nedsat til 90% af vor nuværende pris for
bøgebrænde.

Træart

Kg pr. rummeter

% i forhold
til bøg

Bøg

580

100

Ask

570

98
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Hvornår er brændet tørt nok?
Det brænde, vi leverer, skal ligge sommeren
over, da det er for vådt til at blive brugt før.
Hvis du alligevel forsøger at bruge brændet
med det samme, vil du med meget stor sandsynlighed få løbesod i skorstenen – og miste
en del af brændværdien, idet en del af varmen
fra forbrændingen vil gå til at tørre træet og
ikke til at opvarme rummet.
Stables brændet, som på billedet herunder, i
tre lag et sted, hvor der er frisk vind omkring
stablen, gerne med den store flade af stablen
mod vest – og det vel at mærke ikke regner
alt for meget - så vil det være klar efter et år.

Du kan let se på brændeknuderne, om de er
tjenlige: Kik på endefladerne af stykkerne og
se, om træet har fine revner og prøv at slå to
stykker mod hinanden; det skal give en ”tør”
lyd.

Om priser og levering
Du finder en prisliste på bagerste side af folderen. Bemærk, at prisen i folderen er angivet
for en stablet rummeter brænde.
Man kan som tommelfingerregel regne med,
at en skovrummeter fylder 0.7 rummeter, når
den er stablet.
Vores anhænger kan maksimalt rumme ca.
12 stablede rummeter. Skal du have større
mængder, skal der altså leveres i flere omgange.
Vil du vide mere om brænde?
Hvis du vil vide mere om træ, brænde, brændværdi m.m. så besøg den udmærkede hjemmeside med adressen www.trae.dk.

Om priser og mængder...
Sønderskovhjemmet opgiver sine priser per stablet rummeter.
Du kan se nedenfor hvad det svarer til i skov- og kasserummeter.

Stablet rummeter som den leveres fra Sønderskovhjemmet.

Skovrummeter som den leveres fra mange
forhandlere af pejsebrænde.

Kasserummeter som også mange
brændeforhandlere tilbyder.

Hvad får man så?
Når du sammenligner priser på brænde, skal du derfor gange prisen per skovrummeter med 1.4
og prisen per kasserummeter med 2.0, når du vil have prisen per stablet rummeter.
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Priser:
Askebrænde: kr. 550,- per stablet rummeter
Bl. ask/bøgebrænde: kr. 575,- per stablet rummeter
Bøgebrænde: kr. 600,- per stablet rummeter
Kørsel: kr. 350,- per levering indenfor en radius på 50 km.
Alle priser er incl. moms
Ved brændelængde mindre end standardlængde på 30 cm
tillægges der kr. 50,- per rummeter

Frilandsgæs
Som noget nyt på Sønderskovhjemet er vi
begyndt at opdrætte frilandsgæs.
Vi får gæslingerne i maj måned. De går hele
sommeren og nyder livet på friland.
I slutningen af oktober måned bliver de slagtet.
Det er således muligt at købe en gås til Mortens aften og til juleaften

Henvendelse om køb af brænde og gæs

Sønderskovhjemmet

Skovstræde 7, 4891 Toreby L
20 12 90 54 eller 54 86 90 54
vaerksted@sondereskovhjemmet.dk
fj@sondereskovhjemmet.dk
www.sonderskovhjemmet.dk
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