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Silkeborg, 31. januar 2008 
 
 
 
Kære alle aktive i kåver-projektet! 
 
Så er der godt nyt fra Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandet (Silkeborg Statsskovdistrikt), idet skovfoged 
Allan Stjerne Hansen har sendt mig følgende tilbud: 
 

 
30. 1. 2008 
 
Hej Per! 
 
Materialeforbrug til æ kåver 
Jeg har regnet på materialeforbruget til æ Kåver. Jeg har regnet med at de store dimensioner 
(hovedstolpe og bundstykker) skal være bedste, knast-rene kvalitet til 1500 kr./kbm og skråstager i 
retvokset, finknastet kvalitet til 900 kr./kbm. Det giver et materialeforbrug på godt 20 kbm til en pris af 
22.000 kr. + moms. 
 
Opskæring af tømmeret 
Opskæringen af tømmeret, for så vidt hovedstolpen i 14 meters længde, kan kun foretages af 
bjælkehustømrer, Andreas Højgaard, "Højgaard Naturlegepladser" i Hinnerup, som har et stort 
mobilsavværk. Savværket er udendørs - derfor uafhængigt af plads i bygninger, så han kan håndtere 
lange længder. Andre savværkers max. længde er omkring 10 m. Jeg har bedt savskæreriet om en pris 
på opgaven. Den lyder på 11.000 kr. + moms. 
 
Transport 
Dertil kommer således en råtræ-transport fra Silkeborg til Hinnerup på ca. 3.000 kr. og en 
færdigvaretransport til Fanø på et tilsvarende beløb. 
 
Udfærdigelse 
Skovdistriktet kan ikke tilbyde opførelsen af sømærket p.g.a. rigelig med opgaver i denne sommer og 
efterår, men det ville også være en fin opgave for en lokal tømrer. Jeg kan godt fremskaffe en 
overslagspris fra vores eget tømrerværksted til dit budget.  
 
Behandling og vedligeholdelse 
M.h.t. behandlingen af træet bruger skovdistriktet mest en trætjære/linolieblanding til grunding og en 
færdigbehandling med ren trætjære (koncentreret harpiks). Det giver en gyldenbrun farve - ellers 
tilsættes sort farvestof. Der findes en tilsvarende, harpiksbaseret træbeskyttelse som er industrielt 
fremstillet og nemmere at arbejde med (er ikke tjærelugtende). Priserne er hhv. 65 og 120 kr./liter og 
forbruget vil være ca. 50 liter ved 2 behandlinger, vil jeg tro. 
 
Mail endelig hvis der er yderligere jeg kan bidrage med i jeres planlægningsfase, eller når det bliver alvor 
med projektet. 
 
Med venlig hilsen  
 
Allan Stjerne Hansen  

all@sns.dk 
Tlf. 86 84 72 19 
Mobil 40 28 05 64 
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Med andre ord: Omkring 40.000 kr. plus moms, når træet ligger klar på Fanø klar til bearbejdning. Dertil 
kommer naturligvis træ til selve sømærket (butterfly’en i toppen), betonfundament, galvaniserede beslag 
og bolte af forskellig slags, galvaniseret metalvimpel, behandling med træbeskyttelse, gravearbejde, leje 
af kran og andre maskiner, håndværkerlønninger, planering, oprydning, skiltningVel er det mange  
 
 
Mange hilsner fra 
 
Per 


