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SMAASKOVSFORENINGERNE.
Af V. B u h l .

Foredrag holdt i Danske Forstkandidaters Forening 
den 17. Marts 1931.

Da der nu er gaaet nogen Tid (godt 12 Aar), siden Loven 
om S tatstilskud til Sm aaskovsforeningerne kom , er det 
m aaske paa sin P lads, at der frem kom m er en Redegørelse 
for disse Foreninger, og lidt om hvorledes Loven h ar virket 
i det praktiske Liv.

Til at begynde med skal der gives en historisk Oversigt 
over Sm aaskovssagen, der navnlig h a r  været kny ttet til 
Jy lland , selv om der nu ogsaa eksisterer en Sm aaskovs- 
forening paa Fyn, og derefter en Oversigt over de enkelte 
Foreninger og over Arbejdet og A rbejdsvilkaarene indenfor 
disse.

Sm aaskovsforeningerne eller Skovdyrkerforeningerne, som 
de ogsaa kaldes, er opstaael af de Konsulentstillinger, som 
D ansk Skovforening fik oprettet i Jy lland  om kring Aar- 
hundredskiftet. O prindeligt havde m an tæ nkt sig, at der 
skulde ansæ ttes S tatskonsulenter, idet D ansk Skovforenings 
Fællesbestyrelse i 1896 henvendte sig til Indenrigsm iniste
riet derom , men Andragendet blev ikke bevilget. Efter a t  
kgl. Skovrider J . F. L a r s e n , Gjøddinggaard, havde nedsat 
sig som praktiserende Skovbruger i det sydlige Jy lland , 
søgte m an saa Sagen frem m et ad anden Vej, idet der blev 
givet ham  et T ilskud saavel fra Fællesbestyrelsen som fra 
den jydske Afdeling. Sagen stod nu stille i et P ar Aar, 
m en efter at S k r ik e s  Stiftelse i 1901 havde bevilget D ansk
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Skovforening 2000 Kr. aarlig, blev 600 Kr. af disse over
ladt den jydske Afdeling til Bidrag til Skovkonsulenter i 
Jy lland . I 1902 var der ansa t to K onsulenter eller »Skov
assistenter for Ejere a f m indre Skove i Jy lland«, og Afde
lingen havde dette Aar tæ nkt a t ansæ tte endnu en tredie 
for M idtjylland, men Fællesbestyrelsen havde endnu ikke 
Penge disponible til hans H onorar. I 1903 bem ærkes det 
i D ansk Skovforenings Aarsberetning, at Institu tionen  vinder 
Frem gang saavel i det nordlige som i det sydlige Jy lland . 
I M idtjylland er den først nylig begyndt at virke. I dette 
Aar var saaledes de 3 K onsulentstillinger oprettet, som 
blev bibeholdt indtil om kring 1920. I N ordjylland arbej
dede F orstkand idat M a t h is s e n  i H jørring og Aalborg 
Amter, i M idtjylland den nuvæ rende Skovrider K l u v e r , Vejle, 
og i Sydjylland Skovrider L a r s e n , der den 1. O ktober 1903 
fratraadte sin Stilling paa G rund af Ansættelse i S tatsskov
væsenet, hvorefter Skovrider H ø g s b r o  overtog Arbejdet. 
Det var en besværlig Gerning, oplyser Skovrider K l u v e r  til 
mig, for Avertering nyttede intet, m an m aatte selv ud til 
Skovejerne og tigge dem om at benytte den tilbudte Assi
stance, og naar m an bagefter krævede Penge for H jælpen, 
da kom  jo M istroen frem.

I D ansk Skovforenings A arsberetning for 1904 hedder 
det: Skovkonsulenternes Indberetninger frem lagdes og oplæ 
stes i Uddrag. F orstkand idat M a t h is s e n , Topheden, h a r  
i N ordjylland Tilsyn med 1240 Td. Ld. Skov, Skovrider 
K l u v e r , W edelslund, i M idtjylland med 1380 Td. Ld. Skov 
og Skovrider H ø g s b r o , Vejle, der først for nylig h ar be
gyndt sin V irksom hed, m ed 433 Td. Ld. Skov, m est ganske 
sm aa Skove, om hvilke der gaves en in teressant og detail
leret Beretning, som viser i hvor høj Grad Assistance og 
T ilsyn er fornøden. I 1904 var det sam lede Areal u nder 
Konsulenternes Tilsyn 3053 Td. Ld. eller 1680 ha Skov.

Ifølge Aarsberetningen fra 1905 var der tilset i dette Aar 
godt 5000 Td. Ld. Skov, og deraf havde Skovrider H ø g s b r o  
i Sydjylland tilset 1514 Td. Ld. Skov, der ejedes af 96
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forskellige Ejere. Dette nævnes specielt, fordi den 7. No
vem ber 1904 var der nem lig i Fredericia fra forskellig Side 
indvarslet et Møde af Skovejere og skovinteresserede, hvor 
Grunden lagdes til det kort Tid efter dannede Selskab: 
Vejle Amts Skovdyrkerselskab, som valgte S tiftam tm and 
B a r d e n f l e t h  til Form and  og den jydske Afdelings Skov
konsulent, Skovrider H ø g s b r o  til sagkyndig. Dette var 
altsaa den første Sm aaskovsforening, der dannedes. Paa 
D ansk Skovforenings Aarsm øde den 22. Ju li 1905 gav dette 
Anledning til en D iskussion, hvor det bl. a. blev paatalt, 
at 30 Øre pr. Td. Ld. skulde anses for at være T aksten 
for at passe en Skov. Det var alt for lidt. Der blev dertil 
svaret, at der kunde opnaas mere hos Sm aaskovsejerne, 
og at det desuden ikke var den fulde Betaling, idet D ansk 
Skovforening gav et aarligt T ilskud paa 300 Kr. til Skov
assistenten. Desuden var der tegnet et aarligt Pengebidrag 
fra 10 K om m uner, og der ventedes flere fra saadanne sam t 
fra andre Institu tioner i Vejle Amt. S tiftam tm and B a r d e n 
f l e t h  oplyste, at der nu i hans F orening var ca. 180 Med
lem m er med 3—4000 Td. Ld. Skov.

I Novem ber M aaned 1906 dannedes den næste Sm aa
skovsforening, idet der ved et Møde i Skanderborg blev 
oprettet en »Skovdyrkerforening for Aarhus og Skanderborg 
Am tsraadskredse« med K am m erherre D r e y e r  som F o r
m and og Skovrider K l u v e r  som sagkyndig. Vejleforeningens 
Love blev her vedtaget om trent i sam m e Form .

Efter denne Forenings Stiftelse forblev Forholdene ret 
ens, indtil Loven af 1. Marts 1919 om Statstilskud til 
Sm aaskovsforeninger kom m er. I 1909 finder et Person
skifte Sted, idet Skovrider H ø g s b r o  i O ktober fratraadte 
Stillingen i Sydjylland, hvor den blev overtaget af Skov
rider K l u v e r , i hvis Stilling Skovrider M o n r a d , Skander
borg, fik Ansættelse. D ansk Skovforening lønnede altsaa 
3 Skovbrugskonsulenter i Jy lland  (Nord-, Midt- og Sydjyl
land), og deraf arbejdede de 2 sydlige med Foreninger i 
Dele af deres O m raader. I 1908 var der 5248 Td. Ld.
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(ca. 2890 ha) Skov under Konsulenternes Tilsyn. I den 
følgende Tid er T ilsynsarealet langsom t stigende, og i Aars- 
beretningerne hedder det stadig, a t V irksom heden vinder 
Frem gang. Paa Skovforeningens jydske Afdelings Aarsmøde 
den 14. Ju n i 1916 optystes, a t de 3 K onsulenter i Aarets 
Løb havde tilset 7024 Td. Ld. (3863 ha) Skov hos ialt 
231 forskellige Ejere, og paa Aarsm ødet den 11. December 
1917 7181 Td. Ld. (3959 ha) Skov hos 225 Ejere. D ansk 
Skovforening havde hidtil udbetalt 300 Kr. til hver af 
K onsulenterne, m en fra 1917 havde det Classenske Fidei- 
kom m is stillet yderligere Midler til Raadighed, saaledes at 
de aarlige T ilskud blev forhøjet til 500 Kr. (Konsulenten 
i Sydjylland dog kun 400 Kr.).

Paa dette Sted m aa nævnes en M and, som altid havde 
været interesseret i Sm aaskovssagen, og som h ar gjort el 
stort og dygtigt Arbejde for denne: nem lig den m angeaarige 
Form and  for D ansk Skovforenings jydske Afdeling, Hof
jæ germ ester R æ d e r , Palstrup.

F ra Skovforeningens Side blev der arbejdet stæ rkt paa 
at faa en Lov om Statstilskud til Sm aaskovsforeninger, 
saaledes at der kunne oprettes flere a f disse, og a t deres 
økonom iske Forhold  blev nogenlunde taalelige. I 1911 
blev der af Fællesbestyrelsen for D ansk Skovforening ned
sat et Udvalg til en Undersøgelse a f de jydske Sm aaskoves 
F orhold , Og dette afgav sin Betænkning i April 1914. I 
Jy lland  (d. v. s. N ørrejylland) findes alene ca. 62,000 ha 
Skov fordelt paa ca. 21,000 Ejere. D eraf er 16,600 Ejere 
af Sm aaskove paa under 3 ha, 3200 er Ejere af mellem 
3 og 9 ha, og ca. 1200 mellem 9 og 25 ha, saa det er jo 
um iddelbart indlysende, at det rent sam fundsøkonom isk 
ikke er uden Betydning at faa disse ret store Arealer under 
forstm æssig Pleje. Udvalget undersøgte T ilstanden  i disse 
Sm aaskove, dels ved en Frem stilling fra de tilsynsførende 
Skovridere og ved A rkivstudier a f disses Indberetninger til 
M inisteriet, og dels ved at nogle a f Udvalgsm edlem m erne 
selv besigtigede en betydelig Del a f  Skovejendom m ene i
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Midt- og Sydjylland. Paa dette G rundlag gives en Beskri
velse af Sm aaskovenes T ilstand , og deri hedder det bl. a: 
»Sam m enligner m an T ilstanden i Sm aaskovene med den, 
m an finder i større, veldrevne Skovdistrikter, m aa m an 
sige, a t den ikke er god i Sm aaskovene; men tager m an 
skyldigt Hensyn til de foreliggende Om stændigheder, E jerens 
Mangel paa Sagkundskab, den uheldige Skovform  m. m ., 
kan T ilstanden dog vist kaldes nogenlunde tilfredsstillende.« 
Der stilles saa Forslag om Frem gangsm aader til Forbedring 
af Sm aaskovenes Drift, og Udvalget m ener, at Frem gangs- 
m aaden bør være Oprettelse af statsunderstø ttede Smaa- 
skovsforeninger. Under den 15. F eb ru ar 1915 indsender 
D ansk Skovforening en Skrivelse til L andbrugsm inisteriet, 
hvori der gøres Rede for Udvalgets Arbejde, og hvori O p
rettelsen af disse Foreninger foreslaas. Dette førte til, at 
L andbrugsm inisteren den 13. Novem ber 1918 forelagde 
Folketinget Forslag til Lov om Statstilskud til Sm aaskovs- 
foreninger. Forslaget, der fik en overordentlig velvillig 
Modtagelse, havde en noget anden O rdlyd end den ende
lige Lov. Saaledes foreslog dette, at K onsulenten skulde 
være F orstkand idat, men dette blev der straks gjort Ind 
sigelse im od. Foreningerne burde selv have Lov til at 
vælge deres K onsulenter med den U ddannelse, som de fandt 
hensigtsm æssig. Under den efterfølgende U dvalgsbehandling 
blev ogsaa denne Bestemmelse slettet, og desuden kom  
T ilskuddet til ikke alene a t gælde K onsulentens Løn som 
i det oprindelige Forslag, m en ogsaa: faglig Medhjælp, 
Rejser i Ind landet for Foreningen og K ontorhold. M aksi
m altilskuddet forblev stadig 2000 Kr. Forslaget blev en
stem m igt vedtaget i Folketinget den 19. Decem ber 1918 
og derfra oversendt til Landstinget, hvor det ogsaa kom 
til U dvalgsbehandling. Her blev intet forandret ved O rd
lyden, m en et M indretal havde dog indstillet, at K onsulen
tens Kvalifikationer alligevel blev nærm ere betegnede. G run
den hertil var en Skrivelse fra D ansk Skovforening, De 
sam virkende danske Skovfogedforeninger og Foreningen
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for Statsskovfogeder, og desuden havde de to sidste ønsket, 
at der blev tilføjet: »eller h a r bestaaet Skovfogedprøven«, 
m en dette gik altsaa ikke igennem . Den 21. F eb ruar 1919 
blev Forslaget vedtaget ved 3. Behandling i L andstinget, 
og den 1. M arts 1919 fik det Kongens Underskrift.

Loven kom  til a t se saaledes ud i dens endelige Skik
kelse :

§ L
Landbrugsm inisteriet bemyndiges til at tilstaa Smaaskovsfor- 

eninger, jfr. § 2, Statstilskud til Lønningen af Foreningens Skov
brugskonsulenter. Statstilskuddet fastsættes til Halvdelen af ved
kommende Forenings Udgifter til Konsulenternes aarlige Lønning, 
faglig Medhjælp, Rejser i Indlandet for Foreningen og Kontorhold; 
dog kan Tilskuddet ikke i noget Tilfælde overstige 2000 Kr. til 
hver Forening.

§ 2.
For at erholde det i § 1 ommeldte Statstilskud skal den paa

gældende Forenings Love være godkendt af Landbrugsministeriet. 
For at opnaa Godkendelse af Lovene udkræves: a t  Foreningen 
har et Medlemstal af mindst 25 Skovejere; a t det Medlemmerne 
tilhørende skovbevoksede Areal, der tilses af Konsulenten udgør 
mindst 1000 ha; dog kan Ministeren, hvor særlige Forhold maatte 
tale derfor, gøre Undtagelse herfra:

a t de enkelte Medlemmers under Tilsyn værende skovbevoksede 
Arealer ikke overstiger 50 ha.

Efter denne Lovs Vedtagelse blev D ansk Skovforenings 
F orhold  til de jydske Skovkonsulenter en Del anderledes 
end hidtil, idet Foreningens Forpligtelser m aatte ophøre, 
efterhaanden som der dannedes statsanerkendte Smaa- 
skovsforeninger. Man m aatte jo  forudsætte, at K onsulen
terne vilde gaa ind under saadanne. F orholdet blev dog 
oprethold t lidt endnu, idet Foreningen i 1920 udbetalte 
1550 Kr. til de 3 K onsulenter, m en fra 1921 faldt det bort 
for de 2 sydliges V edkom m ende, da disses allerede eksi
sterende Sm aaskovsforeninger opnaaede Statsanerkendelse 
og S tatstilskud. For N ordjyllands Vedkom m ende eksisterer 
F orholdet den Dag i Dag, idet Skovrider H o r n e m a n n  i 
Tolne faar 300 Kr. aarlig a f Foreningen for at yde Raad
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og Vejledning til Ejere af Sm aaskove i Vendsyssel. Han 
tilser ca. 400 ha hos ca. 30 Ejere.

Lovens Vedtagelse gav Stødet til, a t der ret hurtig t blev 
oprettet 3 nye Sm aaskovsforeninger nemlig følgende: F o r
eningen »De Fyenske Sm aaskove«, der blev stiftet den 
22. Marts 1920 med Skovrider L a s s e n  som Form and og 
Skovrider O. B an g  som K onsulent, »Sydøstjydsk Sm aaskovs- 
forening«, hvis nuvæ rende Form and  er P roprietæ r B r ø d s - 
g a a r d , Jordrupgaard , og med Skovrider N a n n e s t a d  som 
K onsulent; denne Forening blev stiftet den 1. Jun i 1920, 
og endelig »Sm aaskovsforeningen for Aabenraa og Sønder
borg Amter«, der blev stiftet den 15. Ju li 1921 med P ro
prietæ r J. M ic h e l s e n , K olstrup, som Form and og Skov
rider V. R o s s e n  som Konsulent. Derefter er der et Spring 
paa 4 Aar, inden den næste og sidst oprettede Forening 
stiftes. Det er »Smaaskovsforeningen for Randers og Vi
borg Amter«, der oprettedes den 19. Septem ber 1925 med 
Proprietæ r N . J. M a r k , Svallinggaard, som Form and og 
Skovrider V. B u h l  som Konsulent. De her nævnte F o r
eninger er alle statsanerkendte. Der eksisterer altsaa ialt 
6 statsanerkendte Sm aaskovsforeninger, deraf er de 5 i 
Jy lland , hvor de danner en u afb ru d t Kæde langs Ø st
kysten fra M ariager Fjord til F lensborg F jord, og den 
sidste, der om fatter bele Fyen.

Ifølge F redskovsforordningen af 27. Septem ber 1805 skal 
jo en E jer i 10 Aar efter Købet af sin Skov være under 
S tatstilsyn, saafrem t ban vil hugge mere end til sit eget 
ordinæ re Forbrug. F ra  1908 var Udgifterne ved dette T il
syn blevet udredet af S tatskassen, men fra 1923 blev det 
igen paalagt Ejerne. Dette vakte en Del Røre indenfor 
Sm aaskovsforeningerne, idet m ange nye Ejere sikkert ikke 
vilde betale til baade Statens Tilsynsførende og til Smaa- 
skovskonsulenten. Statstilsynet skulde de jo nødvendigvis 
have, og følgeligt m aatte det gaa ud over K onsulenten, hvis 
økonom iske F orhold  vilde lide en Del derunder, da en stor 
Mængde af Sm aaskovene havde skiftet E jer under og efter
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Krigen. I den Anledning blev der fra samtlige Sm aaskovs- 
foreninger indsendt en Skrivelse til L andbrugsm inisteriet, 
hvori der blev gjort opm æ rksom  paa dette F orhold  og 
henvist til det uheldige deri, idet K onsulentens Arbejde 
ifølge hele Sagens N atur jo  m aatte være mere indgaaende, 
end S tatstilsynets kan og skal være. Derfor foresloges det 
at træffe den O rdning for Foreningsm edlem m erne under 
den 10-aarige T ilsynsperiode, at der kun foretoges S tatstil
syn ved Begyndelsen af Perioden, m idt i Perioden sam t 
et Slutningseftersyn. Foranlediget af dette Andragende ud
sendte L andbrugsm inisteriet under den 31. O ktober 1923 
følgende for Sm aaskovsforeningerne meget vigtige C irkulære 
til sam tlige Tilsynsførende med de private Skove:

I Henhold til et af samtlige de i Henhold til Loven af 1. Marts 
1919 af Ministeriet anerkendte »Smaaskovsforeninger« hertil ind
givet Andragende fastsætter Ministeriet herved, at Statens Tilsyns
førende med de private Skove, naar Ejeren af en Skov, der e r  
indm eldt under en af de i Henhold til Loven af 1. Marts 1919 
anerkendte Smaaskovsforeninger, i Henhold til § 20 i Skovfor
ordningen af 27. September 1805 eller i Henhold til § 1 i Lov 
Nr. 349 af 6. Marts 1921 om nogle midlertidige Bestemmelser ved
rørende de private Skove i de sønderjydske Landsdele h ar søgt 
om og erholdt Tilladelse til Hugst til Salg i Skoven i de første 
10 Aar af hans Ejetid, ikkun 3 Gange i Løbet af nævnte Tidsperiode 
vil have at foretage Eftersyn af Skoven, nemlig 1 Gang straks 
efter Tilladelsens Meddelelse, 2den Gang i Midten af Perioden og 
3dje Gang ved Periodens Udløb, dog paa Betingelse af at vedkom
mende Forenings Konsulent overværer det første Eftersyn i Skoven 
og med Statens Tilsynsførende aftaler det fornødne om Driften 
inden for den 10-aarige Periode. Den ommeldte Begunstigelse 
bortfalder dog, saafrem t vedkommende Skovejer ikke følger de 
af den tilsynsførende Skovrider givne Forskrifter med Hensyn 
til Skovens Behandling.

Hvilket tjenstlig meldes D’H errer til Efterretning og videre 
fornøden Foranstaltning, idet tilføjes, at man derhos har til
kendegivet de paagældende Foreninger at det, saafrem t Ejeren 
af en af de ommeldte Skove allerede m aatte have faaet Hugst
tilladelse, og de her ommeldte Regler ønskes bragt til Anven
delse paa Skoven, vil være nødvendigt, at der afholdes et Efter
syn af Skoven, ved hvilket vedkommende Smaaskovsforenings
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Konsulent er tilstede og aftaler det fornødne om Driften med 
den tilsynsførende.

Ved dette C irkulære er Forholdene for Skovene indenfor 
Sm aaskovsforeningerne ordnet paa en nogenlunde tilfreds
stillende M aade, idet S tatstilsynet er fuldtud effektivt; 
Skovens Drift er ret kontinuerlig  uden Hensyn til de for
skellige Ejere, for saa vidt de bliver staaende i Foren in
gerne ved Ejerskiftet, hvilket dog som Regel er Tilfældet 
ifølge m in Erfaring, og endeligt er Sam arbejdet mellem 
S tatstilsynet og K onsulenten vist overalt fortrinligt. Selv
følgelig faar K onsulenten ret frie Hænder, hvilket han 
ogsaa bør have. Deres U ddannelse og Sagkundskab m aa 
jo siges at være ens, idet sam tlige nuværende K onsulenter 
er F orstkand idater, og det er næppe S tatstilsynets Opgave 
a t bestem m e, efter hvilke M etoder Skovene skal drives, 
eller hvor svag eller stærk en H ugningsgrad, der skal an 
vendes ved Udtyndingerne. T ilsynets Hovedopgave m aa 
være at overvaage, at Skovens Drift er forstlig forsvarlig.

Inden jeg gaar over til at meddele lidt om selve Arbej
det inden for Foreningerne, skal jeg bringe en Oversigt 
over disse fra Efteraaret 1930

Med- Areal 
lem m er ha

Smaaskovsforeningen for Aabenraa og Sønder
borg A m ter................................................ 240 1165

Sydøstjydsk Smaaskovsforening ........................... 200 1800
Vejle Amts Skovdyrkerforening.................  290 2500
Skovdyrkerforeningen for Aarhus og Skander

borg A m tsraadskredse........................... 240 2600
Smaaskovsforeningen for Randers og Viborg

A m ter..........................................................  60 1375

Ialt J y lla n d ....  1030 9440
De fynske S m aaskove................................... 150 1350

Ia lt.. 1180 10790

Som det frem gaar af disse T al, er der sket en god F rem 
gang, siden Loven om Statstilskuddet kom. Dengang var
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knap t 4000 ha under 3 jydske K onsulenters T ilsyn, saa 
indenfor Jy lland  er Arealet over dobbelt saa stort, og n aa r 
det a f Skovrider H o r n e m a n n  tilsete Areal m edregnes, 
kom m er det op paa knap t 10000 ha.

Sm aaskovsforeningernes Love er alle vedtagne efter 
nogenlunde det sam m e M ønster, og som Eksem pel skal 
jeg tage den Forenings, som er den sidst oprettede, Smaa- 
skovsforeningen for Randers og Viborg Amter. Saa vidt 
mig bekendt, er der aldrig offentliggjort nogle af disse 
Love, hvorfor det m aaske vil være paa sin Plads, at det 
sker her.

§ 1.
Foreningens Form aal er at fremme Driften af m indre Skov

ejendomme i Randers og Viborg Amter.
I dette Øjemed paatager Foreningen sig gennem en Konsulent 

at være Medlemmerne behjælpelig med Indkøb af Frø, Planter og 
Redskaber og søge at udbrede Oplysning om Betydningen af de 
smaa Skovejendomme, om disses hensigtsmæssige Vedligeholdelse 
ved Hugst og Kultur og om Skovejernes retslige Stilling.

Endvidere søges Form aalet fremmet ved Vejledning i:
a. Udførelsen af Udvisningen i saavel ældre som yngre Bevoks

ninger.
b. Den rette Udførelse af Plantningsarbejdet og ved at give An

visning paa den nødvendige Kulturrensning, Afvanding, Ind
hegning og Vejanlæg.

c. Sortering af Træet i Gavntræ og Brænde samt Opmaaling af 
Kævler.

d. Oplysning om Prisen paa forskellige Slags Gavntræ og Brænde.
e. Eventuel Ordning af fælles Auktion eller Fællessalg af Gavn

træ  fra nærliggende Skove.
f. Andet vedrørende Skovens Drift.
g. Endvidere vil Foreningen afholde selskabelige og belærende 

Udflugter til veldrevne Skovdistrikter.

§ 2.
Enhver kan blive Medlem af Foreningen ved at indmelde sig 

hos et Bestyrelsesmedlem eller hos de af Foreningen til enhver 
Tid benyttede Fagmænd. Udmeldelse af Foreningen foregaar ved 
skriftlig Henvendelse til Bestyrelsens Form and og gælder fra 
næste Regnskabsaars Begyndelse. Regnskabsaaret løber fra 1. April 
til 31. Marts. Det aarlige Medlemskontingent er 2 Kr. for Skovejen-
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domme under 5 ha og 4 Kr. for større Skovejendomme. Medlem
mer, der ikke ejer Skov, svarer mindst 2 Kr. i aarlig Bidrag. Kon
tingentet opkræves sammen med T ilsynshonoraret af Foreningen 
inden 1. Marts.

§ 3.
Generalforsamlingen er den øverste Myndighed i Forenings-An

liggender. Den ordinære Generalforsamling afholdes hvert Aar i 
Maj Maaned. Forslag til Generalforsamlingen skal indgives til 
Form anden inden 1. April. 20 almindelige Medlemmer eller 2 Be
styrelsesm edlem m er kan ved skriftlig Henvendelse til Bestyrelsen 
begære afholdt en ekstraordinæ r Generalforsamling.

§ 4.
Foreningens Anliggender ledes af en Bestyrelse paa 7 Medlem

mer, der vælges paa den ordinære Generalforsamling ved almindelig 
Stemmeflertal. Bestyrelsesmedlemmerne er ulønnede, men Besty
relsen kan, om fornødent, antage lønnet Medhjælp. Generalfor
samlingen vælger Form and og Kasserer, begge hvert Aar. Der 
afgaar et Aar 4, næste Aar 3 Medlemmer af Bestyrelsen, første 
Gang ved Lodtrækning. Genvalg kan finde Sted.

§ 5.
Bestyrelsen indvarsler Generalforsamlingen mindst 8 Dage før 

Mødet afholdes ved direkte Meddelelse til hvert Medlem ved Brev
kort, der benyttes som Adgangskort til Generalforsamlingen. 
Den fremlægger Foreningens Begnskab og Beretning om Virksom
heden paa den ordinære Generalforsamling, der diciderer over 
Regnskabet, som forud maa være gennemgaaet af 2 Revisorer, 
valgt paa det foregaaende Aars ordinære Generalforsamling, blandt 
Foreningens Medlemmer udenfor Bestyrelsen ved almindelig Stem
meflertal. 1 Revisor afgaar skiftevis hvert Aar, første Aar ved 
Lodtrækning. Bestyrelsen fører Protokol over Generalforsamlingen 
og Bestyrelsesmøder, samt over de trufne Afgørelser. løvrigt 
fastsætter den selv sin Forretningsgang og fordeler Arbejdet 
mellem sine Medlemmer.

§  6.

Betalingen til Foreningens Konsulent udgør 3 Kr. pr. ha aarlig 
af det under Tilsjm værende skovbevoksede Areal eller Areal, 
som indtages til Skov. Af Betalingen udredes Halvdelen, dog ikke 
under 5 Kr., af vedkommende Medlem og opkræves af Foreningen 
samtidig med Medlemsbidraget. Intet Medlem kan faa Tilsyns- 
hjælp til mere end 50 ha skovbevokset Areal.
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§ 7.
Hvis Foreningen ophører at bestaa, skal dens Form ue efter 

Generalforsamlingens Bestemmelse anvendes til Skovdyrkningens 
Fremme i Randers og Viborg Amter.

§ 8 .
Nærværende Love forelægges Landbrugsm inisteriet til Godken

delse i Henhold til Loven Nr. 111 af 1. Marts 1919 om Statstilskud 
til Smaaskovsforeninger. Forandringer i Lovene kan vedtages af 
en Generalforsamling med almindelig Stemmeflertal, og skal for
inden deres Ikrafttrædelse ligeledes godkendes af Landbrugsm ini
steriet.

Ovenstaaende Love er vedtaget paa Foreningens stiftende Møde 
i Randers den 19. September 1925 og reviderede paa en ekstra
ordinæ r Generalforsamling i Randers den 23. Januar 1926.

N. M a r k ,
Formand,

Svallinggaard pr. Bjerregrav St.

Foranstaaende Love godkendes herved i Henhold til § 2 i Lov 
Nr. 111 af 1. Marts 1919 om Statstilskud til Smaaskovsforeninger. 

Landbrugsministeriet, den 22. Februar 1926.
P. M. V.

H. W a a g e . _____________

L. P. Larsen.

Disse Love er altsaa udarbejdet ined de andre F oren in 
gers som M ønster, der er dog nogle Forskelligheder i Kon
tingent og i T akst for T ilsynet for de forskellige F oren in 
gers Vedkom m ende.

Det er m it Ind tryk , at m ange betragter Sm aaskovsfor- 
eningerne som en Slags sam lede Skovdistrikter, med de 
enkelte Ejendom m e svarende til de store D istrikters Af
delinger. Denne Opfattelse er i Bund og Grund forkert, og 
ligeledes forholder det sig, hvis m an begynder a t tale om 
D riftsklasser og Aldersklasser, T ilvæ kst o. s. v. indenfor 
Foreningerne. Dette kan kun gøres overfor den enkelte



8 1

Ejendom  med sit særskilte Regnskab. Det eneste fælles er 
T ilsynet, og at der finder en Del Fællessalg af T ræ  og 
nogle faa F æ llesauktioner Sted, vedrører intet ved Driften. 
Den enkelte E jer m aa saa vidt mulig have en aarlig In d 
tægt af sin Skov, hvad enten det nu er i Form  af Træ  til 
eget Brug eller i Form  af Penge ved Salg af T ræ ; han 
kan ikke nøjes m ed, at Naboen h a r en god Indtæ gt det 
ene Aar, m en selv først faar en saadan engang ud i F rem 
tiden, selvfølgelig med m indre Skoven er for ung eller for 
stæ rkt benyttet. Der skal i det følgende søges a t gøre Rede 
for disse Forhold , saa vidt det er m uligt, idet det dog 
straks m aa paapeges, at de fleste af Tallene er skønnede. 
Kun de allerfærreste af S inaaskovene er inddelte og p lan 
lagte, og ud over disse findes der næsten ingen M aalinger. 
Det vil sikkert være meget betydningsfuldt, hvis dette 
kunde finde Sted i større U dstræ kning. Uden alt for 
store B ekostninger for den enkelte Ejer vilde m an derved 
faa et langt bedre G rundlag for Arbejdet og et sikrere Ud
tryk for Skovenes Værdi og Ydeevne.

Driftsform erne indenfor Sm aaskovsforeningerne kan  vel 
næ rm est betegnes i al A lm indelighed som en Slags H øj
skovsdrift med meget langsom m e Foryngelser og med T en
dens til ordnet P lukhugstdrift, m en der er saa uhyre m ange 
F orhold  der griber ind her. H ugsten retter sig ogsaa meget 
efter, hvad der kan  sælges, efter E jerens Brug og efter 
T idens økonom iske F orhold . Derfor bliver Driften ofte 
noget uregelmæssig, hvilket jo i og for sig ogsaa er rigtigt 
indenfor Sm aaskovene. F indes der f. Eks. en m indre, ældre 
Egebevoksning, afvikles denne ikke ved at tage et enkelt 
Træ  om Aaret, m en ved Benyttelse af hele Bevoksningen 
paa en Gang, naar et fordelagtigt Salg kan  finde Sted, og 
ligeledes med en »moden« G ranbevoksning, som en Ejer 
overholder ud over den norm ale Tid, hvis han  i næ r F rem 
tid skal bygge f. Eks. en ny Trælade. Som et andet E ksem 
pel kan nævnes, at der paa en E jendom  bræ ndte en Del 
af Gaardens Udbygninger, og i den Anledning blev en ældre
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G ranbevoksning afdrevet, saaledes at der kun  stod en K ant 
a f Løvtræ  tilbage om kring Skoven. Arealet blev tilp lan te t 
med Birk efter den tilsynsførende Skovriders Forslag.

D riftsform erne forandrer sig fra Sted til Sted. S taar m an 
over for en Skov, der udelukkende bestaar af 30—40-aarig 
Rødgran, der er nogenlunde sunde, m en næ sten ikke hug
get igennem  og delvis ude af Vækst, saa er der vist næ ppe 
andet at gøre end at se at faa den forsigtigt udtyndet, og

Fig. 1. Blandingsbevoksning af Rødgran og 
Skovfyr i Midtjylland.
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efterhaanden faa Væksten igang. Hvorfor bestem m e idag, 
hvad der eventuelt skal gøres om 20 Aar. Og i M odsætning 
til dette Forhold  viser Fig. 1 et Billede fra M idtjylland, 
hvor H ovedtræarten er Rødgran, men med en Del In d 
blanding af Skovfyr. R ødgranen saar sig selv her meget 
villigt, og her arbejdes der hen imod den ordnede Pluk- 
hugstdrift (Plenterw ald).

Fig. 2. Skov  v ed  H e rm ig e .
En Nabo (ikke Medlem) mod Vest har borthugget sin ældre Skov, Vind 
og Sol har faaet Indpas, dog rig Opvækst af Bøg, saa de gamle Overst, 

efterhaanden kan forsvinde.

Fig. 2 viser et Billede fra de fynske Skove, der er ud 
parcelleret i sm alle Strim ler. Naboen m od Vest h ar bort
hugget sin ældre Skov, saaledes at Vind og Sol h a r faaet 
Indpas. Dog h ar der indfundet sig Opvækst af Bøg. Bil
ledet udviser et ret typisk Forhold hos Sm aaskovene. Fig. 3 
er ogsaa fra en fynsk Sm aaskov, hvor m an i F orgrunden 
ser Bøg under Rødgran, og i Baggrunden en A hornplant
ning og selvsaaede Rødgraner.
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B ehandlingen er ogsaa afhængig af den enkelte Ejer. 
Nogle Steder h ar K onsulenten helt frie H æ nder og kan 
faa gjort saa nogenlunde alt, hvad han  m ener er det rigtige, 
og andre Steder m aa han  rette sig stæ rkt efter E jerens 
Ø nsker. I sidste Tilfælde kan der som Regel ved F o rh an d 
linger opnaas lidt, hvilket dog vist er bedre end at sætte 
Sagen paa Spidsen.

Fig. 3. V ej le Skov.
Gran over Bøg — i Baggrunden Ahorn og selvsaaet Gran.

F or at faa lidt m ere frem om Vedm assestørrelserne skal 
Forholdene inden for de enkelte Foreninger betragtes lidt 
nærm ere.

Smaaskovsforeningen for Aabenraa og Sønderborg Amter.

N aar m an ser bort fra den sydvestlige Del af Aabenraa 
Amt, hvor der findes en Del yngre og ældre N aaletræplan- 
tager, er de andre Skove i de to Amter udpræ get Løvskove 
med Holm e af Gran eller m indre Granbevoksninger. Ialt
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udgør det sam lede N aaletræ areal ca. 10 pCt. af hele F o r
eningens Areal. Bøgen er den vigtigste T ræ art, men desuden 
findes der en Del Ask, Eg og Rødel sam t lidt Avnbøg og 
andre T ræ arter. Inden for N aaletræ erne er Rødgranen 
H ovedarten, desuden findes der lidt Æ delgran og Lærk i 
Løvskovene. Om Aldersforholdene kan  der kun siges, at 
Bøg findes fra 0 til 200 Aar, og nogenlunde jæ vnt fordelt 
op til 120 Aar, og derover findes kun  faa og m indre Be
voksninger, Ask findes fra 0 til 80 Aar ogsaa nogenlunde 
jæ vnt fordelt, og en Del Eg fra 30 til 60 Aar. Rødgranen 
forekom m er navnlig i 30—40-Aars Alderen. Om Vedm asser 
og T ilvæ kster vides intet. Kun skal det bem ærkes, at Aske- 
og Ellebevoksninger saa at sige ikke var gennem huggede 
ved Foreningens Oprettelse, m en h a r i de forløbne 10 Aar 
givet et ret godt U dbytte, og Væksten er nu kom m et godt 
igang overalt. Skovene h ar lidt en Del under Krigen bl. a. 
ved R enafdrifter uden efterfølgende Kultur. E t uheldigt 
F orhold  er her, (som iøvrigt andre Steder) de lange sm alle 
Parceller. Det uheldige kan dog blive noget opvejet ved 
at de ligger i sam lede Arealer, vel at m ærke naar det hele 
bliver drevet under Tilsyn af sam m e Forstm and. Salg af 
Træ paa Roden finder endnu Sted, men dette er dog i Af
tagende. I de ikke ødelagte Skove føres en Hugst paa ca. 
8 _ 1 0  m 3 pr. ha aarlig, og paa de andre Arealer en efter 
Forholdene passende Hugst. Bortset fra enkelte Ellebe
voksninger finder Renafdrift næsten ikke Sted, i al Fald  
k u n  saa lidt som muligt. De naturlige Forhold  er gode, 
idet baade Jo rdbunden  for Løvskovenes V edkom m ende 
og K lim aet er godt; dog skal det bem æ rkes, at der trænger 
til en Del Afvanding. I den tyske T id kom  der uden H en
syn til E jertid og Ejerskifte et aarligt Eftersyn til alle 
Skovene, og dette h a r sikkert ikke været uden Betydning. 
Til Slut skal blot nævnes, at der indenfor Foreningen findes 
en Skov paa ca. 35 ha i Fælleseje af ca. 65 Ejere, og som 
altsaa ikke er udskiftet.

7



86

Sydøstjydsk Smaaskovsforening.
Denne Forenings O m raade om fatter hele Haderslev Amt, 

»de otte Sogne« i Vejle Amt, der ved Foreningens O pret
telse i 1920 blev afgivet fra Vejle Amts Skovdyrkerforening, 
sam t Ribe Amt, hvoraf dog kun den østlige Del h a r nogen 
Betydning. I den vestlige Del af Foreningens D istrikt for
deler T ræ arterne sig om trentlig saaledes: ca. 50 pCt. er 
N aaletræ  og ca. 50 pCt. er Løvtræ , hvoraf igen ca. 40 pCt. 
er Bøg, og ca. 10 pCt. er Eg og andet Løvtræ , i den øst
lige Del er ca. 30 pCt. N aaletræ , ca. 60 pCt, er Bøg, og 
ca. 10 pCt. er Eg og andet Løvtræ . Tendensen er navnlig 
for den vestlige Del til Foryngelse med Gran, hvor Sitka- 
gran bliver anvendt i udstrak t Grad i B landing med Rød
gran. A ldersklasserne er nogenlunde jæ vnt fordelt, idet dog 
de yngste A ldersklasser ind til ca. 40-Aars Alderen indenfor 
Løvtræ erne er re t svagt repræ senterede, og indenfor Naale- 
træ erne er 30—40-Aars Alderen den hyppigste. I den svd- 
lige Del af Foreningens O m raade blev Skovene tidligere 
meget svagt gennem hugget og staar derfor med en ret stor 
Vedm asse; dette Forhold  er nu ved at blive forrykket. Dog 
er det meget vanskeligt at faa T ræ ernes Vækst igang, og 
hugges der ved en enkelt Lejlighed for stæ rkt, risikeres let, 
a t denne gaar helt istaa paa Grund af Forsum pninger, og 
a t enkelte T ræ er gaar ud. I dette O m raade er H ugsten ret 
lav, og for Løvtræ ernes V edkom m ende ligger den ved ca. 
5 m 3 pr. ha aarligt, i Gran det dobbelte. I den nordlige 
Del finder der en Hugst Sted paa ca. 8 m 3 pr. ha aarlig 
for Løvskovenes V edkom m ende, og det hævdes, at den 
ligger paa ca. 15 m 3 pr. ha aarligt i N aaleskovene. Om dette 
svarer til T ilvæksten skal være usagt, men det skal dog 
bem ærkes, at Alderen om kring 40 Aar er stæ rk t repræ sen
teret, og der falder jo  et sto rt U dhugningsudbytte i denne 
Alder. Om Vedm asserne er det um uligt a t sig noget, og 
om T ilstandene skal det blot bem ærkes, at der findes lige 
fra det fortrinligste Skovbillede til det elendigste elendige.
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Vejle Amts Skovdyrkerforening.
Uagtet Vejle Amt er det næ stm indste i Jy lland , dog 

Sønderjylland undtaget, hører det til de skovrigeste, idet 
der ifølge W in k e l s  Opgørelse 1897 fandtes ca. 16000 ha, 
m edens der i det store A arhus Amt fandtes ca. 25000 ha 
Skov. Disse Tal er siden da voksede, idet der navnlig i 
det vestlige H erred — N ørvang —, der udgør over en Tredie- 
del af hele Amtets Areal, er frem bragt en Mængde nye 
P lantager. Af Skov er der kun ryddet ubetydelige Stræk
ninger, især Skovskræ nter, der ikke havde Fredskovsfor
pligtigelse, og enkelte Sm aaplantager gik til i Krigens og 
B rændem angelens Tid. Da Vejle Amt er ca. 80 km  bredt 
fra Øst til Vest, er Skovene af meget forskellig Beskaffenhed, 
idet Jo rbunden  i den østlige Del næ rm est er af leret Be
skaffenhed, m edens den bliver lettere og lettere, jo  mere 
m an kom m er m od Vest, for sluttelig a t ende i tem m elig 
ufrugtbare Hedejorder med K litpartier, Lyng, Moser og Al. 
Klimaet er ogsaa her mere fastlandsagtigt, saa N attefrosten 
næsten hvert Aar ødelægger en Mængde af N aaletræ ernes 
nye Skud. Derimod er det langs den ca. 30 km  lange 
Vejle Fjord m ildt, og Nattefrosten er flere Steder næsten 
ukendt. Af disse Grunde kan  der ikke gives noget Fælles
ud tryk  for T ræ arter, Vedm asser, T ilvæ kst o. s. v. Syd for 
F jorden ejes de fleste Skove af L andm æ nd, der foruden 
Gaarden h ar en større eller navnlig m indre Skovparcel, 
enten frit beliggende eller som oftest en Del af et større 
Skovkom pleks, som m an ved Udskiftningen h ar delt. 
Denne Deling er desværre ofte foretaget saaledes, at m an 
h ar skaaret en lang, meget sm al Strim m el ud til hver af 
P arthaverne. Det uheldige ved denne O rdning er blevet 
paavist saa ofte, a t der ikke er G rund til at kom m e 
næ rm ere ind derpaa her. Det er bl. a. under disse Forhold , 
at Sm aaskovsforeningerne gør deres store Nytte. Alle Amtets 
Sm aaskove skaffer Læ og giver L andskabet dets Præg, og 
da der findes m ere end 2700 L andm æ nd, som ejer Skov
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under 55 h a ’s Størrelse (ialt ca. 10000 ha), m edens der 
k u n  er 25 Ejere af Skov over 55 ha med ialt 7000 ha, 
saa h ar disse Sm aaskoves Bestandspleje den allerstørste 
Betydning.

Det i Foreningen indm eldte Areal fordeler sig saaledes 
skønsm æssigt til de forskellige T ræ arter: Bøg ca. 50 pCt., 
Eg og andet Løvtræ ca. 20 pCt., og N aaletræ  ca. 30 pCt. 
Tendensen er til Gran (Rød- og S itkagran, men for Tiden 
ikke saa meget til Æ delgran), og Rødellem oserne gaar over 
til Ask. Om Aldersforholdene kan oplyses, a t der ikke 
findes meget gam m el Bøg, men Aldrene fra 40 til 60 Aar er 
meget stæ rkt repræ senteret; af N aaletræ  findes der meget 
i Alderen om kring de 40 Aar, og de yngre A ldersklasser 
er jæ vn t fordelte. Om Vedm asserne er det ikke m uligt at 
sige noget, idet disse fordeler sig meget uensartet. Hugsten 
ligger antagelig om kring 8 m 3 pr. ha aarligt, og denne er 
steget til det dobbelte i Løbet af den sidste Snes Aar, idet 
Udhugningerne er stæ rkt hævede. Dengang regnede en 
Skovejer, at 1 Favn Brænde - f  Top pr. Td. Ld. var p as
sende. Det skal dog bem ærkes, at Toppen i V irkeligheden 
indehold t baade Fagot og Knippel. Enkelte Skove blev 
drevne paa den ejendom m elige M aade, at en Bøg blev 
hugget, saa snart den naaede godt og vel F avntræ dim ension. 
Selvforyngelsen er dog lykkedes overalt. I Foreningen er 
indm eldt ca. 5000 ha, men deraf staar kun ca. Halvdelen 
u n d e r  r e g e lm æ s s ig t  T ils y n .

Skovdyrkerforeningen for Aarhus og Skanderborg 
Amtsraadskredse.

Bøgen er saa absolut den vigtigste T ræ art, og bortset fra 
H edeplantagerne spiller N aaletræerne en m ere underordnet 
Rolle i de fleste Sm aaskove. Det sam m e kan desuden siges 
om alle de andre Løvtræer. At Bøgen ogsaa her i ikke 
ringe Grad er ved at vige for N aaletræ erne, vil form entlig 
i T idens L øb ændre Forho ldet betydeligt. Bøgen findes
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m est i 60—70-Aars Alderen, men desuden findes der ogsaa 
en Del æ ldre Bøge; derim od er de yngste Aldersklasser 
meget svagt repræ senterede. A fN aaletræ  forefindes der ikke 
saa lidt ungt og m idaldrende Æ delgran sam t en Del 30— 
40-aarigt R ødgran; der findes næsten intet N aaletræ  over 
50 Aar. T ilvæksten er m eget varierende, og der kan ikke 
opgives nogle bestem te Tal. Hugsten er meget forskellig 
fra Egn til Egn efter Jordbundsforholdene og fra E jer til 
E jer efter disses Krav. Denne ligger dog sandsynligvis en 
Del over Hugsten paa de større Skovdistrikter, da Kravet 
om Indtæ gter er større her end der: under Krigen fordi 
Træet da kostede noget, og nu fordi der trænges til Penge. 
Kultiveringerne er absolut hovedsageligt med Rødgran, men 
der er Interesse for Sitkagran og D ouglasgran. P aa flere 
Egne er Ordet P lantning dæ kkende for: P lan tn ing  med 
Rødgran.

Smaaskovsforeningen for Randers og Viborg Amter.
Forholdene er meget blandede indenfor Foreningens 

O m raade. Saaledes findes der i D jursland de allerbedste 
Jo rder stødende op til de m agreste Egne, saa noget sam let 
Billede er det vanskeligt a t give, m en i al A lm indelighed 
kan  det vist siges, at baade Jordbundsforholdene og de 
klim atiske Forhold  er ringere her end for de andre og 
m ere sydligt beliggende Foreninger. Naaletræerne er saa 
ledes de absolut dom inerende T ræ arter, idet disse indtager 
ca. 75 pCt. a f Foreningens Areal. Bøgen indtager kun ca. 
18 pCt. og Eg og forskelligt Løvtræ  ca. 7 pCt. Ved Ny
ku ltu rer er der nok en svag Tendens til P lan tn ing  med 
N aaletræ , hvor der bliver anvendt en Del S itkagran, men 
paa den anden Side er en Del afdrevne N aaletræ sarealer 
blevet tilp lan te t med Birk, og hvad disse Arealer saa senere 
skal underkultiveres med, er endnu ikke bestem t. B landt 
N aaletræ erne er Rødgranen den alt beherskende, m en der 
findes dog en Del æ ldre Skovfyr og Æ delgran sam t som
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næ vnt noget yngre S itkagran og en enkelt 30-aarig Douglas- 
granbevoksning. Om A ldersforholdene kan m eddeles, a t af 
Bøgen er ca. 7 pCt. over 90 Aar, og at Resten kun er 
spredte Bevoksninger. Der findes meget lidt ungt Bøg. Den 
hyppigst forekom m ende Alder hos Rødgranen er 3 0 —40 Aar, 

• og over 50 Aar findes der kun lidt. De yngre A ldersklas
ser er nogenlunde jæ vnt repræ senterede.

En Del af de ældre Bøgebevoksninger er meget slet for
mede med en Højde af 10 — 15 m, lavkronede, knastede 
og næsten uden T ilvæ kst, og det er M eningen, a t disse 
lidt efter lidt skal gaa over til N aaletræ . Men paa den 
anden Side findes der ogsaa en Del sm uk Bøg med en 
god T ilvæ kst, og i denne hugges der ca. 8 m 3 pr. ha aar- 
ligt; G avntræprocenten kan her være ret høj. R ødgranbe
voksningerne er gennem gaaende sunde, velform ede og 
med en god Tilvækst. Hugsten i Rødgran kan anslaas til 
en ca. 10—15 m 3 aarlig pr. ha , men dette Tal vil fo rm ent
lig senere dale noget, idet det dog næ ppe svarer helt til 
T ilvæksten. Ved Foreningens O prettelse stod der efter K on
sulentens Opfattelse paa de fleste Steder a lt for sto r en 
Vedmasse pr. ha i Forhold  til Højde, Alder o. s. v., og 
denne er nu langsom t og ved hyppige H ugster noget redu
ceret. Desuden er A lderen om kring 30—50 Aar meget stærkt 
dom inerende, og dette giver jo et langt større H ugstudbytte, 
end hvis de yngre A ldersklasser var de hyppigst forekom 
m ende. Ved et P ar P røvefladem aalinger i R ødgran har det 
vist sig, at den i 40-Aars Alderen h ar haft en T ilvæ kst 
paa om kring 25 m 3 pr. ha aarlig, og det skal der bem ærkes, 
a t B evoksningerne var ret svagt gennem huggede ved F o r
eningens Stiftelse. Der arbejdes en Del med begyndende 
Selvforyngelser indenfor R ødgranen, og det ser ud til, at 
det navnlig er inde i Viborg Amt, at dette skal lykkes. I 
D jursland lader den til a t være k n ap t saa villig dertil.
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De fynske Smaaskove.
Bøgen er absolut H ovedtræ arten, idet den indtager ca. 

70 pCt. a f Foreningens Areal, Eg og Eg med Hasselunder- 
væ kst ca. 10 pCt., Ask, El, Ahorn m. m. ca. 10 pCt. og Gran 
(m est Rødgran) ca. 10 pCt. T endensen ved N ykultur er til 
en vis Grad m od N aaletræ  (Gran og Lærk), m en der fore
tages ogsaa megen K ultur m ed Ask og A horn, og der holdes 
lidt igen med Granen. Om A ldersforholdene kan der op
lyses, at der findes meget lidt gam m el Bøg, m edens Alderen 
om kring de 50 Aar er meget rigeligt repræ senteret. Af ung 
Bøg findes ikke meget, idet de unge Bevoksninger bestaar 
a f Gran, Ask og A horn. Æ ldre Rødgran findes saa godt 
som ikke. A ngaaende Vedm assestørrelserne skal en m indre 
Skov paa ca. 36 ha gives som Eksem pel, idet denne er 
blevet takseret. Skovens sam lede Vedmasse er 5400 m 3 paa 
et bevokset Areal af 31,6 ha , hvilket giver ca. 177 m 3 pr. 
ha. Vedm assen er aldeles overvejende Bøg med lidt In d 
b landing af Eg, b landet Løvtræ  og Gran. Paa G rund af 
den forholdsvise ringe Vedmasse blev Hugsten kun  sat til 
5 m 3 pr. ha aarlig, m en det h a r vist sig, a t der i de tre 
Aar, hvor Planlæggeren h ar prak tiseret, h a r været hugget 
10,5 m 3 pr. ha aarligt, saa T ilvæ ksterne h ar været meget 
større end antaget. Som gennem snitlig Hugst for hele F o r
eningen m enes der at kunne sættes 8 m 3 pr. ha aarligt.

T ilstandene er iøvrigt meget forskellige indenfor de for
skellige Sm aaskove, lige fra stæ rkt holm evise B landinger 
til ret ensartede Skove. E t ganske karak teristisk  T ræ k er 
de sm aa Holm e, som m ange af Skovene er sam m ensatte 
af. Holm ene er tit ikke større end et P ar H undrede K vadrat
m etre og bestaar af Bøg og Rødgran af forskellige Aldre. 
Og ind ib land t findes der sm aa Moser, der dels er be
voksede med El, eller denne er afdreven, og Arealet er 
tilp lan te t med A horn. Det er M eningen i en ret stor U d
stræ kning at afdrive Ellem oserne og lade dem gaa over 
til Ahorn eller Ask. F or A hornen er der ganske god Af-



92

sætning til Træ skofabrikerne. Et typisk Sm aaskovsfæ nom en 
er ogsaa de enkelte store bred- og lavkronede Bøge. Der 
arbejdes med naturlig  Foryngelse baade i Bøg og Ask, og 
dette lykkes overordentlig sm ukt m ange Steder. Foryngel- 
serne kom m er pletvis og gruppevis, og det er ogsaa det, 
der ønskes. Store Foryngelsesflader bør i al Fald ikke 
kendes indenfor Sm aaskovene. I en a f de fynske Smaa- 
skove saa jeg en ældre G ranbevoksning ud mod en N ord
vestkant, og den holdt i en aldeles forbavsende Grad. Den 
saa ud til a t være en 40—50 Aar, og var tilsyneladende 
re t upaavirket a f V inden. Sligt var aldrig gaaet i Jy lland .

Der forekom m er endnu en Del Gærdselskov, der især 
bestaar af Hassel, m en der er ogsaa Indblanding  m ed El 
og Ahorn og andre T ræ arter. Den drives som Lavskov, og 
det er navnlig efter, at K vashuggerne er kom m et i Gang, 
a t den igen h ar faaet nogen Betydning. Anvendelsen er 
altsaa ikke til Gærder, m en til Brændsel.

Paa Fyn udføres O plysningsarbejdet bl. a. ved en aarlig 
E kskursion , der en Gang im ellem  er sat i Forbindelse 
m ed et Foredrag.

Fælles for alle Sm aaskovsforeninger er, at der overalt a r 
bejdes hen im od at faa det lukkede Skovbillede frem med 
langsom m e, pletvise Foryngelser. Som det frem gaar af det 
foregaaende, er det ikke m uligt a t faa T alstørre lser frem 
angaaende den staaende Vedmasse, men der kan  dog siges 
saa meget, at saa vidt jeg kan  skønne, er den m indre pr. 
ha end for de tleste store D istrikters V edkom m ende. D er
im od er Hugsten form entlig noget større, og vil antageligt 
ligge om kring 8—9 m 3 pr. ha aarligt gennem snitlig for sam t
lige i Foreningerne staaende Sm aaskove. Da disse indtager 
et Areal paa knap t 11000 ha vil det sige, at der i Smaa- 
skovsforeningerne hugges ca. 90000 m 3 Træ  om Aaret. Af 
denne Vedmasse er der dog en meget stor Procent, der 
ikke kom m er i H andelen, idet den gaar til de respektive
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Ejeres eget Brug. Hvor stor denne Procent er, er det meget 
vanskeligt at skønne om, m en den ligger sikkert over 50.

Indenfor Foreningerne er der ogsaa mer eller m indre 
Tendens til at gaa fra Løvskov over til Gran, og dette 
staar sikkert i Forbindelse med, at der paa en Gaard er 
saa megen Anvendelse for de sm aa Graneffekter til Hegns
pæle, Lad o. s. v. »Det er saa skønt at kunne hugge den 
Slags Ting i sin egen Skov fremfor at skulle hen at købe 
dem«.

Selve Arbejdet sker saa paa den Maade, at Konsulenten 
personligt foretager næsten al Udvisningen, dog som Regel 
med Undtagelse af første og anden Udtynding, hvor der 
da gives en grundig Anvisning saa vidt muligt baade til 
Ejeren selv og til den Arbejder, der skal udføre den. Ud
visningen foregaar mellem Høstens O phør og saa vidt m u 
ligt inden Ju l,  dog for en enkelt Forenings Vedkommende 
ogsaa om Sommeren. Efteraaret er saaledes den travleste 
Tid for de fleste af Konsulenterne. De Skove, som her er 
Tale om, er jo alle knyttet nøje sam m en med Landbruget, 
og for de fleste Ejeres Vedkommende kom m er de først i 
anden Række. Arbejdskraften faar de fra Landbruget, naar 
der indenfor dette er en mindre travl Tid, det er som Regel 
Tilfældet i J a n u a r— Februar  Maaneder, og følgeligt maa al 
Udvisningen staa færdig til den Tid, saaledes at der kan  
tages fat i Skoven naar  som helst efter Jul. Flere Steder 
har  jeg forsøgt at vise ud om Sommeren, men det er ikke 
faldet i god Jo rd ;  saa er der ingen, der har Tid til at 
tænke paa Skoven (det er ogsaa derfor, at Renholdelsen af 
Kulturene ofte er saa vanskelig), og en meget almindelig 
Indvending er den, at Mærkerne bliver for utydelige, naar  
m an  kom m er hen paa Vinteren. Aftalen om Besøg foregaar 
som Regel telefonisk, dog for en enkelt Forenings Ved
kom m ende ved Brevkort. De fleste af Konsulenterne søger 
at kom m e hjem hver Aften, medens enkelte overnatter en 
Del ude hos Skovejerne. Dette sidste er selvfølgeligt n avn
lig Tilfældet, hvor Afstandene er meget store.
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De fleste af Skovene faar kun et Besøg aarligt, medens 
andre faar to, tre eller flere. Dette retter sig en Del efter 
Størrelse og andre Forhold. Betalingen for Tilsynet retter 
sig efter Skovens Størrelse, men der er nogen Forskellig
hed indenfor de forskellige Foreninger ved det andet og 
de følgende Besøg. Af ganske smaa Ejendom m e slaas saa 
vidt muligt flere sam m en paa en Dag.

Konsulenterne samler Bestilling paa Planter, hvorfor der 
gives lidt Provision, og endeligt foretager de Salg af de 
lidt større Gavntræmængder, bl. a. ved at samle disse sam 
men fra flere Skove. Dette er som oftest en Kommissions
forretning, hvor Konsulenten faar 5 pCt. af Salget.

Over Arbejdet føres en Protokol, hvor hver Ejendom 
faar en Række Sider. I denne indføres en kort Beskrivelse 
af Skoven, og af hvad der er udført under hvert Besøg 
sam t eventuelt andre Aftaler og lignende.

Til Slut skal jeg ikke undlade at nævne, at Indkom sterne 
er meget smaa, og i Virkeligheden er det Arbejde, som vi 
udfører, betydeligt mere værd end den Betaling, som vi 
modtager. Flere af Konsulenterne har  f. Eks. ikke Raad til 
at holde Bil, til Trods for at det er den eneste Form for 
Befordring, der virkelig er praktisk i vort Virkefelt. I Loven 
er Maksimaltilskuddet sat til 2000 Kr., hvilket i Realiteten 
vil sige, at den højeste faste Gage, som m an kan kom m e 
op paa er 4000 Kr. I Professor O pperm anns Forslag til en 
ny Skovlov, er det højeste Tilskud til en Forening, ogsaa 
sat til 3000 Kr., og mindre burde det absolut heller ikke 
være. Befordringsudgifterne spiller en meget stor Rolle, saa 
hvis der kunde opnaas et aarligt fast Tilskud dertil, vilde 
meget være naaet. Taksterne for Tilsynet er sat meget lave 
i Sammenligning med hvad  Læger og Dyrlæger faar, 
og Staten betaler endog Halvdelen deraf. I Virkeligheden 
finder ogsaa mange Ejere, at det er nogle meget billige 
Foreninger at være Medlem af, selv om der enkelte Steder 
h a r  været Røster fremme for at faa Taksterne endnu læn
gere ned. Jeg tror dog ikke, at det betyder ret meget.



OM RØDGRANENS RODSYSTEM.
Af J o h s . H e l m s .

At Rødgranen har et fladtstrygende Rodsystem, kan m an 
ikke være i Tvivl om, naar m an  har set stormfældede Gra
ner, hvilket der jo ret jævnlig er Lejlighed til i vore Skove.

Naar et Træ vælter helt om kuld, trækkes der en stor 
Jordkage op af Skovbunden. Den kan have betydeligt O m 
fang, men aldrig stor Tykkelse. Ser m an paa den enkelte 
Jordkage fra Undersiden, saa vil det vise sig, at den inde
holder en betydelig Rodmasse. Selv om de fineste Rødder 
er overrevne, saa at Rodspidserne er forblevet i Jorden, 
saa kan  der dog ikke være Tvivl om, at det meste af 
Træets Rodmasse findes indesluttet i Jordkagen.

Særlig berygtet b landt Skovejere og Forstm ænd er F eb ru a r
stormen i 1894 og Julestorm en i 1902. Om de forvoldte 
Ødelæggelser findes der fyldige Beretninger, skrevne hen
holdsvis af Professor A. O p p e rm an n 1) og Skovrider C. 
W e ism a n n 2). Ingen af disse Beretninger er illustrerede, men 
Professor E. W arm ing  har  givet to oplysende Illustrationer 
af, hvorledes Julestorm en i 1902 h a r  væltet Rødgraner i 
Stenholt Vang med mægtige Jordkager, fra hvilke Rødderne 
stritter u d 8).

Jeg har  optaget et Billede af en stormfældet Rødgran i 
v. Langens Plantage i Jægersborg Dyrehave efter Stormen 
den 2. J an u a r  1925. Billedet, Fig. 1, viser vel den oprevne

9 Tidsskrift for Skovvæsen, 1894. 
a) Samme Sted, 1904.
s) E ug . W a r m in g : Dansk Plantevækst, 3. Skovene, 1916—1919. Fig. 

125 og 126.
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Jordkages Diameter, men ikke dens Tykkelse, og det giver 
derfor ikke direkte Oplysning om, hvor langt Rødderne er 
gaaet ned i Jorden , men at Rodsystemet har været over
fladisk, kan m an dog nok skønne, thi hvis Rødderne havde 
været dybt fæstede i Jorden, vilde Træet ikke være væltet. 
Rilledet Fig. 2 er optaget i Tisvilde Hegn i 1899. Det viser

Fig. 1. Stormfældet Rødgran i Jægersborg Dyrehave. 1925.

en mægtig Jordkage med et tæt Væv af højtliggende Rød
der og en Del mindre Rødder, der søger lodret ned i Jorden, 
men ikke er synderlig lange.

Selv om det i al Almindelighed er saaledes, at Rødgranen 
har  saavel Hovedrødderne, som de finere Rødder liggende 
højt i Jorden , saa kan  det dog hænde, at den sender Rod
grene lodret og dybt i Jorden, hvis Forholdene tilskynder 
dertil, navnlig derved, at det øverste Jordlag er fattigt, 
medens der findes næringsrig Jord  dybere nede. Det illu
streres af Billedet, Fig. 3, der i 1899 er optaget i Tisvilde
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Hegn i Nærheden af Tibirke Kirke. Der findes her et 
Lag Flyvesand af 60—70 cm Tykkelse over den begra
vede gamle Muldbund. Der var opskovet en hel Bevoks
ning, vistnok den bedste som den Gang fandtes i hele 
Skoven. I Nabobevoksningens Hjørne ud mod Toftebro- 
vejen var Træerne nu kom m et i en vanskelig Situation;

Fig. 2. Stormfældet Rødgran i Tisvilde Hegn. 1899.

de havde mistet Støtte af de fældede Træer og paavirkedes 
af Sydvestvinden, som strøg langs Vejen. Et af dem væltede 
derfor, og dette Træs Rodsystem er det, jeg har  fotograferet. 
Hovedrødderne forløber som sædvanlig langs Overfladen, 
m en lodrette Rodgrene har  banet sig Vej gennem Flyve
sandslaget ned til den gamle Overgrund, hvor de udvikler 
en Mængde fine Rødder, som nu ligger og suger Næring 
af den gamle Overgrund. At Træerne paa det afskovede 
Areal ha r  haft et tilsvarende Rodsystem, nærer jeg ikke 
Tvivl om, men det fik man ikke at se, da det selvfølgelig
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er rent undtagelsesvis, at Rødgraner, der har  saa dybt- 
gaaende Rødder, vælter i Storm.

Ved Undersøgelser i de tarvelige gamle Granbevoksninger 
i Ulvedal og Nordre Feldborg Plantager har  Forstbiolog ved 
Statens forstlige Forsøgsvæsen, Dr. C. H. Bornebusch, fun
d e t1), at Rødderne ganske vist ligger mest i Morlaget ,og

Fig. 3. Stød af en stormfældet Rødgran nær Tibirke Kirke i 
Tisvilde Hegn. 1899.

det øverste af Blegsandet, men der findes ogsaa Rødder i 
hele Al- og Rustjordlaget. Rødderne er næsten altid rigeligt 
til Stede i selve Alen, men derimod utilbøjelige til at vokse 
neden ud af denne, dog kan enkelte kraftige Rødder søge 
ned til gunstige Lag i større Dybde: Ulvedal 170 cm, 
Nordre Feldborg 230 cm og mere, et enkelt Sted var en 
Rod i 280 cm Dybde endnu 5 cm tyk.

*) Dybtgaaende Jordbundsundersøgelser. Det forstlige Forsøgsvæsen i 
Danmark. Bind XIII.
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I Hanenov Skov paa Falster er undersøgt ert ganske god 
Rødgranbevoksning af ca. 55 Aars Alder. »Skønt Alen er 
ganske stenhaard , h a r  den dog ikke dannet nogen uigennem
trængelig Mur for Granrødderne, der i stort Antal gaar 
igennem den, og at de udbreder sig talrigt overalt, hvor 
der er Brudflader i Alen, tyder paa, at de finder særlig 
megen Næring her«. Der fandtes spæde Rødder til 160 cm 
Dybde.

Dr. Bornebusch’ Afhandling er ledsaget af gode Billeder, 
der viser Rigtigheden af, at Rødgranens Rødder kan  gen
nem bryde et Allag og kan gaa ned til betydelig Dybde i 
Hedejorden, m en det er dog kun en ringe Del af den hele 
Rodmasse, der bestaar af dybtgaaende Rødder.

Professor Fr. Weis siger i en Omtale af Dr. B ornebusch> 
A fhandling1), at: »vi vel forøvrigt vidste i Forvejen, at 
forskellige Træers vandhentende Rødder kan gaa meget 
dybt, selv paa Heden«, men han  omtaler ikke, hvorfra vi 
vidste dette. Direktør Chr. Dalgas, som ogsaa omtaler 
A fhandlingen2), siger: »Undersøgelserne, der er ledsaget af 
en Mængde Billeder, paaviser navnlig, hvorledes Granrød
derne gaar ned gennem Alen og med Forkærlighed søger 
ind i Allagene. Professor Weis skriver, at dette vidste man 
i Forvejen, men det er mig ikke bekendt, at der er offent
liggjort re t meget derom, og det vil interessere mig at erfare, 
hvorvidt dette er Tilfældet«.

Efter disse Udtalelser føler jeg mig tilskyndet til at oplyse, 
at denne Sag forlængst er bleven behandlet af P. E. Muller 
i den i 1910 trykte A fhandling: »Bidrag til Kundskab om 
Rødgranens Vækstforhold i midtjydsk Hedebund«, til hvilken 
P. E. Muller, Kr. Rørdam, Johs. Helms og E. H. W øldike 
staar som Forfa ttere3).

9 Er en dyberegaaende Bearbejdning af albunden Hedejord ved Be
plantning overflødig. Dansk Skovf. Tidsskr. 1931 , Side 399.

2J Om dybtgaaende Jordbundsundersøgelser. Dansk Skovf. Tidsskr. 
193 1 , Side 447  og Hedeselskabets Tidsskr. 1931 , Side 413.

3) Det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, Bind III.
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De udførte Undersøgelser gik ud paa at finde Forbindelse 
mellem Jordbundens  Beskaffenhed og Granernes Vækst i 
de gamle Statsplantager paa Viborg og Feldborg Skov
distrikter. Der opstilledes tre Bonitetsklasser efter Granernes 
Vækst. Klasse I Stendalsgaards Plantage, Klasse II Ulvedals 
Plantage og Klasse III Nordre Feldborg Plantage. Paa hver 
af de tre Bonitetsklasser optoges 4 Prøveflader, og paa 
hver af disse udførtes S tam meanalyser af 3 Modeltræer, der 
udsøgtes som Middeltræer i Hovedbestanden.

Paa hver Prøveflade aabnedes tre Jordbundsprofiler ved 
Gravning af 2Vs m lange, U/s m brede og U/a m dybe 
Huller. Jordlagene blev beskrevne af P. E. Muller og Jo rd 
prøver til Undersøgelse i Laboratorium  blev udtagne af 
Undergrundens øverste Parti.

Efter Beskrivelsen af Jordprofilerne følger en Oversigt 
over Jo rdbundens Beskaffenhed paa de tre Vækstlokaliteter 
{Side 127 og 128), og heri siges der under Omtalen af Alen 
eller Rødjorden: »Lagets mineralske Bestanddele er ikke 
ved Samm enkitn ing af humøse Elementer eller udfældede 
og nedslæmmede uorganiske Stoffer blevet saaledes tæt, 
fast og utilgængeligt for Planterødderne som almindeligt 
for de typiske Aldannelser. Paa de grusede og stenrige 
Jo rde r  i Stendalgaards og Ulvedals Plantager findes kun 
pletvis sammenkittede allignende Partier, og Planterødderne 
synes almindeligvis i Stand til at trænge igennem«.

Paa Side 195 til 197 omtales: »Trærøddernes Forhold«, 
og det siges her: »I alle Prøvefladernes Jo rdbund  iagttoges 
det, at Granernes Rødder strakte sig ned i Undergrunden, 
ikke alene i det Lag, fra hvilke Jordprøverne var tagne, 
men ofte endog betydelig dybere. Der var i saa Henseende 
ingen Forskel paa de tre Boniteter af Granskov, men vel 
paa den forskellige Fasthed i Bunden i de enkelte Profiler. 
Meget almindeligt findes Rødder mellem 60 og 100 cm fra 
Overfladen, vel oftest ikke rigt forgrenede, men dog u d 
rustede med mange og fine Sugerødder. Hvor Jo rdbunden  
er mindre fast og tæt lejret og fortrinsvis bestaar af Sand,
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fandtes s tundom  i det 1,3 m dybe Hul endnu næsten 
fingertykke Granrødder, overskaarne i Hullets Bund, hvilket 
fy'dede paa, at Rødderne strækker sig over 2 m i Dybden. 
Uagtet Hovedmassen af de fine Rødder findes især i Gran
moren, men tillige i de øverste 10— 20 cm af den m ine
ralske Jord , viser dog den almindelige Forekom st af Rødder 
i saa stor Dybde som foran anført, at den Del af Jo rdsm on
net, som bidrager til den ældre Granskovs Ernæring, er 
langt større, vistnok almindeligt m indst 1 m mægtigt, s tun 
dom dobbelt saa meget, samt at den Del af Jordsm onnet,  
hvorfra Prøverne til Analyserne er tagne, i ethvert Fald 
for den ældre Skovs Vedkommende, deltager i Bevoksnin
gens Ernæring«.

Som m an  ser har  P. E. Muller for godt en Snes Aar 
siden sagt ganske det sam m e som Dr. Bornebusch nu 
ud trykker saaledes1): »Desuden sender Træerne Rødder 
dybt ned i Undergrunden, hvis der her findes Jordlag, som 
tiltaler dem, og Rødgranen, der siges at have et fladtstry- 
gende Rodsystem, mangler ingenlunde Evne til at gaa dybt 
ned i Hedejorden, skønt den ikke danner nogen Pælerod 
som Eg, Skovfyr og Ædelgran«.

Ved Undersøgelser i de gamle Skovfyrbevoksninger paa 
Silkeborg Skovdistrikt ha r  jeg funde t2, at Rødderne kunne 
gaa ned i Alen og endog gennem denne ned i Undergrun
den. De kan  standse, naar  de træffer et næringsrigt Lag, 
f. Eks. et Lag gammel Morskjold, der er bleven begravet 
under Flyvesand, men de kan ogsaa standses af et Allag, 
der er saa haardt, at de ikke formaar at gennembryde det.

Det er Skovfyrrens Natur at gaa dybt i Jorden ved 
Hjælp af sin Pælerod, derimod er det Rødgranens Natur 
at brede sine Rødder nær under Jordens Overflade. Hvor
ledes kan  det da forklares, at saavel P. E. Muller som

*) Anførte Sted Side 44.
2) De gamle Skovfyrbevoksninger paa Silkeborg Skovdistrikt. Dansk 

Skovf. Tidsskrift 1922.
8
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Bornebusch har fundet, at Rødgranen paa Hedebund, for
uden de nær Overfladen forløbende Rødder, kan udvikle 
Rodgrene, som gaar dybt i Jorden. Der er kun  een mulig 
Forklaring, nemlig den, at det er et Hungerfænomen. T ræ 
erne søger at opretholde Livet og fortsætte Væksten, men 
det kan ikke ske alene ved de Næringsstoffer, som er til 
Raadighed i det Lag, hvori et Rodsystem af norm al Form  
har  sin naturlige Vokseplads, derfor sendes der Rodgrene 
dybt i Jo rden  for at søge at skaffe Træet forøget Nærings
tilgang.

Dr. Bornebusch har  i sin Tid v is t1), hvorledes Rødællen 
formaar at ændre sit Rodsystem efter Voksestedets Beskaf
fenhed, navnlig saaledes, at der udvikles dybtgaaende 
Rødder, »Vandhentere«, n aa r  Træet derved kan  kom m e i 
Forbindelse med et vandførende, iltrigt Jordlag. Kan T ræ 
ernes Krav til rindende Vand ikke blive opfyldt, vil de 
kom m e i en sygelig Tilstand.

I Sjørup Plantage paa Feldborg Distrikt, der har en 
væsentlig bedre Jo rdbund  end Nordre Feldborg og Ulvedal 
Plantagerne, har Dr. Bornebusch undersøgt en ca. 50aarig 
Granbevoksning i god Vækst. Der fandtes et tyndt, løst Lag 
Grannaale, 4 —5 cm Formuldningslag, derunder Brunjord, 
som er svagt podsoleret foroven. Undergrunden er Melsand. 
»Rødder tæt i Maaren og rigelige i Overgrunden til 40 a 
50 cm Dybde, derunder kun enkelte tynde Rødder ned til 
180 cm Dj'bde«. At Rodsystemet er et andet her end paa 
den fattige Hedejord, skyldes utvivlsomt, at de øverste 50 
cm af Jorden har kunnet give om trent tilstrækkeligt til 
Træernes Ernæring.

Dr. Bornebusch skriver (Side 8): »I Nordre Feldborg 
Plantage findes endnu en hel Del gammel Rødgran af første 
Generation, der ligesom den omtalte Bevoksning i Ulvedal 
Plantage Afdeling 164 er frembragt med Fortidens mere

*) Studier over Rødællens Livskrav og dens Optræden i Danmark. 
Tidsskr. for Skovvæsen, 1914.
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primitive Metoder, h a r  haft en langsom og vanskelig Start 
og derfor er meget uregelmæssige«. Jeg skal i den Anled
ning henlede O pm ærksom heden paa, at jeg tidligere har  
skrevet om »Bevoksningernes Historie«1). I 1827 erhver
vedes Arealet til Nordre Feldborg Plantage. Det var 1812 
Td. Ld., hvoraf det til Skovkultur bestemte Areal udgjorde 
1651 Td. Ld. Heraf var der i 1828 pløjet 529 Td. Ld., 
hvoraf 108 var bleven harvede og besaaede. I 1829 plejedes 
der 553 Td. Ld., og der blev harvet og besaaet 406 Td. Ld. 
I 1830 plejedes der 547 Td. Ld., og der blev harvet og 
besaaet 424 Td. Ld.

Jorden  blev pløjet i Rabatter paa lVs— 2 Alens Bredde 
med Mellemrum af 1 Alens Bredde. I de besaaede Stykker 
blev vekselvis 5 Rabatter tilsaaede med Gran og den sjette 
med Birk. Birken anvendtes tillige i et 100 Alen bredt 
Bælte langs Yderdigerne.

I August 1830 skrev Skovrider Jens Bang: »Der er 750 
Td. Ld. tilbage at besaa i tilstundende Efteraar og Foraaret 
1831, hvis de dertil fornødne Frøkvanta  kan  erholdes«. 
Det ses af denne Skrivelse, at der foruden Frø  af Rødgran 
og Birk ogsaa anvendtes en stor Mængde Frø  af Lærk. 
Skrivelsen fortsætter saaledes: »Til Strækninger, som ikke 
lader sig pløje, dels for Vandflade og dels formedelst høje 
Banker, ønskede jeg desuden gerne noget Hvid- samt Rød- 
ællefrø, Ask, Ahorn, Agern og Elm. Af Træplanter tør jeg 
m aaske udbede mig saa mange som muligt af hvide og 
røde Elle og dernæst Ege, Sølv- og Balsampoppel, Ahorn, 
Ask og Elmetræer«.

I J an u a r  1831 skrev Bang til Rentekammeret: »Det hele 
til Skov bestemte Areal er paa nogle og tyve Td. Ld. nær 
pløjet til Besaaning«.

I 1833 var den første Tilkultivering endt, og der blev 
derefter taget fat paa Efterbedringen. Fra 1834 til 1842

9 Muller, Rørdam, Helms, Wøldike. Det forsti. Forsøgsv. i Danmark. 
Bind III. Side 49 og flg.
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blev samtlige Kulturer efterbedrede. Der efterbedredes 6557a 
Td. Ld. ved Saaning, 95Vs Td. Ld. ved Plantning.

I 1851 krævede Finansministeriet, at hver Skovrider 
skulde indgive en Beskrivelse af sit Distrikt, og i denne 
skal Kulturerne karakteriseres som mislykkede, naar  ikke 
Halvdelen af det fornødne Antal P lanter findes. Beskrivelsen 
af Nordre Feldborg Plantage er ordnet efter Hovedafdelinger 
og Underafdelinger, og for hver af disse gives der Oplys
ning om Træart, K ulturm aade og Kulturernes Tilstand, 
hvorefter følger en Karakteristik, der i de fleste Tilfælde 
lyder: »Kultur, som er mislykket«; for nogle Underafde
linger hedder det: »Kultur, trængende til Efterbedring«, og 
kun  to Underafdelinger har  faaet Karakteren: »Kultur, som 
er fuldendt«.

Efterbedringsarbejdet blev stadig fortsat saaledes, at der 
udførtes »Mellemplantning« mellem de Holme, der frem
deles var i Vækst. Indtil 1863 udførtes Mellemplantning 
gennemsnitlig paa 64 Td. Ld. om Aaret. I nogle Aar p lan
tedes i gravede Huller, senere i Huller, frembragte med 
Spiralbor. Saavel i de gravede, som i de borede Huller, 
forbedredes Jo rden  med Aske af Lyngtorv.

I 1863 blev Jenssen-Tuscli Bestyrer af Feldborg Distrikt. 
I 1886 omtaler han  til Brug for en ny Driftsplan, Tilstanden 
som den var i Nordre Feldborg, da han  overtog Distriktet: 
»I 1863 var der kun tørre Rester af F yr og enkelte noget 
grønne Lærk at finde, og saavel Løvtræerne som Æ del
granen var forsvundne, medens Rødgranerne kun  ganske 
faa Steder havde naaet saa stor Højde, at de kunde skjule 
en Mand, medens de næppe kunde rage op over Lyngen 
paa mange H undrede Tønder Land, og paa andre store 
Strækninger var Rødgranerne gaaede bort«.

Jenssen-Tusch opgav straks Anvendelsen af den tidligere 
Fremgangsmaade ved Efterbedring af de mislykkede Kul
turer og brugte i Stedet P lantning i kuldgravede Render, 
der skulde være saa dybe, at Alen blev gennembrudt. Jo r 
den blev lagt op ved Siderne af  Renden, for at den i Løbet
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af et Aarstid kunde udluftes og Alknoldene fryse i Stykker. 
Efter Nedjævningen plantedes Rødgran, Skovfyr og Bjærg- 
fyr. Om Resultatet udtaler han  sig selv saaledes i 1886: 
»De store Besaaningsarealer ha r  dog i Aarenes Løb sluttet 
sig mere og mere sam m en og h a r  paa Steder opnaaet en 
Højde af 15— 16 Alen, medens andre, mulig paa den samme 
Dag saaede Arealer, endnu slaar og hiver i Højde med 
Lyngen. Imellem de mange Smaaholme, som er fremkomne 
i Besaaningsbestanden, ved den saa forskellige Vækst, er 
der siden 1863 plantet en Del som Efterplantning, men da 
de Arealer, som ved den første Kultur havde sagt »Nej«, 
selvfølgelig var de ringeste af Beskaffenhed, saa er Efter- 
plantningerne, uagtet de for en stor Del er udførte i kuld- 
gravede Render, dog ikke lykkedes overalt«.

Efter at den hannoveranske Reolplov var blevet indført 
til Distriktet i 1873, brugtes den til Bearbejdning af de 
mellem de gamle Granholme i Nordre Feldborg værende 
Sletter, der ofte udvidedes ved Bortrydning af smaa Gran
holme, som var i daarlig Vækst. Plantningen udførtes med 
en Blanding af Rødgran, Bjærgfyr og Hvidgran. Resultatet 
er oftest blevet en Bevoksning af Bjærgfyr med spredte 
Graner, hvoraf den største Del er undertrykte.

Ved Planlægningen i 1886 var der endnu saa meget af 
Nordre Feldborg ubevokset, at der kunde sættes et Areal 
af 680 Td. Ld. til Kultur, samtidig med at ca. 9 Td. Ld. 
af den gamle Skov blev sat til Foryngelse.

I 1888 efterfulgtes Skovrider Jenssen-Tusch af Skovrider 
O. Heilmann, der inden Planlægningsperiodens Udløb i 
1896 havde naaet at faa tilplantet Resten af Nordre Feld
borg, overvejende med Bjærgfyr.

I 1833 var altsaa den første Tilkultivering af Nordre 
Feldborg endt, men først i 1896 blev m an færdig med at 
fylde ud mellem Resterne af den første Kultur. Tillige 
havde m an frembragt anden  Generation paa et Areal af 
»Østrehoved«, som før den oprindelige Tilkultivering havde 
været Agerjord.
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Dr. Bornebusch har  foretaget sine dybtgaaende Jo rd b u n d s 
undersøgelser i Bevoksninger, der er Rester af den oprinde
lige Kultur, hvilket skal forstaas saaledes, at det er Partier, 
hvor Granerne trods den primitive Jordbearbejdning h a r  
formaaet at holde sig i Live siden 1828—33, m edens alt 
andel af den oprindelige Kultur paa Hedebund mislykkedes 
ganske eller blev meget tarveligt. Der er her (Afd. 120) i 
170— 200 cm Dybde fundet: »Et leret Lag groft Sand og 
Grus med sm aa Klumper af mørkt, graabrunt Ler og hvide, 
bløde Kiselknolde, og heri Granrødder i stor Mængde. Saa- 
danne lerede Partier træffes pletvis i lVs til 2V2 Meters 
Dybde og er stedse opfyldte af Trærødder«. (Side 9). I 
Afd. 119 var der i 135 cm Dybde: »Et stærkt rodfyldt Lag 
med en Mængde bløde Kiselknolde, som Rødderne trængte 
ind i, og nogle stærkt lerede Gruspartier«. I Afd. 151 var 
der fra 45 cm : »lyst, temmelig fint Sand, hvori Partier med 
ganske smaa, hvide Kiselknolde, fulgt til 200 cm Dybde«.

Denne Forekom st af Ler og Kiselknolde i Nordre Feld- 
borg har  hidtil været ukendt. Den giver formodentlig F o r
klaringen paa, hvorfor den oprindelige Kultur har  kunnet 
holde sig paa disse Steder, medens den er mislykket over 
det meste af det Areal, der ikke forud havde været Ager
jord. At der ogsaa skulde forekomme Ler i Jo rden  paa de 
Arealer, hvor den oprindelige Kultur slog fejl, anser jeg for 
meget lidt sandsynligt.

Dr. Bornebusch har  ogsaa fundet Lerklum per ved Tinge- 
dalshus i Borbjerg Plantage og i Afd. 78 i Sevel Plantage. 
I al Almindelighed er det dog vist rigtigt, hvad jeg har  
an fø rt1: »Undergrunden bestaar overalt af Grus og er ganske 
blottet for Ler«, m en: »Allerede Forekom sten af Konval 
og Skovstjerne røber, at Heden er gammel Skovgrund, 
hvilket yderligere bekræftes af, at der hist og her findes 
Ene- og Bævreasp-Purrer«.

9 G rankulturerne i Borbjerg og Sevel Plantager. Det forstlige Forsøgs
væsen. Bind VI, Side 2.
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Medens Nordre Feldborg ligger paa Karupfladen, ligger 
disse to Plantager paa en ganske anden Bund, nemlig paa 
Bakkeøen »Sønderhede«.

Af Søndre Feldborg Plantages Areal blev i Aarene fra 
1836 til 1849 tilkultiveret ca. 500 Td. Ld. af den nordlige 
Del, hvorefter Arbejdet standsedes. I de første Aar tilbe
redtes Jorden paa samme Maade som i Nordre Feldborg, 
saaledes at der pløjedes 2 Alen brede Striber med et 
Mellemrum af 1 Alen, hvorefter der saaedes Frø af Rød- 
gran og Skovfyr. F ra  1842 gik man efterhaanden over til 
fortrinsvis at anvende Plantning. Der efterbedredes to Gange 
i P lantningerne, men Saaningskulturerne blev ikke efter- 
bedrede. Jo rdbunden  var, naar Moser og Enge fraregnes, 
om trent ens overalt, dækket af en tyk, sort Lyngskjold 
over et Lag Blysand af vekslende Tykkelse. Alen er vel 
ikke tyk og ikke haard , men lidet gennemtrængelig for 
Vand, saa Lyngen ofte staar og sopper i et Vandlag Foraar 
og Efteraar. Over H um usalen findes ofte et Lag tørveagtig 
Al. Undergrunden er fint, lyst S an d 1).

Professor Weis siger (Dansk Skovf. Tidsskr. Septbr. 31): 
»Paa Søndre Feldborg Plantage stod der indtil for faa Aar 
siden ca. 100-aarige Rødgraner, næsten skjulte af Lyngen, 
m en stadig levende, hvoraf nogle saa pludselig kom i Vækst 
holmevis og her synes virkelig en Gang a t skulle blive til 
Træer«. Hertil bemærkede Direktør Dalgas (Hedeselskabets 
Tidsskr. 10. Oktober 1931)2): »Disse Graner i Feldborg 
Plantage blev i sin Tid plantede i raa Hedejord, hvorefter 
de straks gik i Stampe«. Som det vil ses ved Sammenlig
ning med ovenstaaende Redegørelse er dette ikke ganske 
rigtigt, derimod er Dr. Bornebusch’ Udtalelse om Jo rd b u n 
den i Søndre Feldborg (Dansk Skovf. Tidsskr.,  Oktbr. 31) 
i Overensstemmelse med det foran anførte.

Et karakteristisk Parti fra Søndre Feldborg kan m an se

1) P. E. Muller, Rørdam, Helms, Wøldike. Side 55—56.
2) og Dansk Skovf. Tidsskr. Oktbr. 31.
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paa Fig. 4. Udseendet svarer godt til Professor W eis’ O m 
tale deraf. Der findes et Parti, der er bedre, hvor der er 
indtraadt Slutning, men paa store Strækninger har den 
oprindelige Kultur ikke givet Resultater, saa der meget 
langt fra er 500 Td. Ld., paa hvilke der findes Graner.

1 Slutningen af sin Afhandling fremsætter Dr. Bornebusch

Fig. 4. Landskab i Søndre Feldborg Plantage. 1920.

følgende Udtalelser: »Om Jordbehandlingen lærer disse 
Undersøgelser os, at Virkningen af dyb Bearbejdning som 
oftest kun er yderst ringe. Over for Grubning og Reol
gravning reagerer Træernes Rodudvikling i de fleste Til
fælde ku n  ubetydeligt eller slet ikke. I Nordre Feldborg, 
Afdeling 151, h a r  vi iagttaget en Virkning, men selv om 
Alen ikke var gennemgravet her, vilde vi dog utvivlsomt 
have fundet dybe Rødder ligesom i Naboafdelingerne.

Man har  ikke af disse Undersøgelser kunnet iagttage, at 
Reolpløjningen, hvor den brune Al er blevet blandet op i
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Blegsandet, ha r  haft Betydning for Rodudviklingen i den 
mellemaldrende Skov. Det er givet, at Trærødderne er i 
Stand til at udbrede sig i Alen, uden at denne er brudt, 
og derved udnytte dens særlige Værdier. Derimod maa man 
anse den tørveagtige Al for skadelig, idet den bliver ilt
manglende, naar  den er mættet med Vand, og hvor Alen 
hindrer Overfladevandet i at synke, m aa den naturligvis 
brydes igennem.

Den vigtigste Side af Jordbehandlingen paa Heden er 
O m dannelsen af Lyngm aaren til et sundt Ovre. Hvor 
Heden er ung, hvor vi finder en artsrig Flora med mange 
Skovrelikter i den, er det dog ikke nødvendigt for at kunne  
faa Naaletræerne til at trives«.

I en Anmeldelse af Dr. Bornebusch’ Afhandling i Hede
selskabets Tidsskrift (10. Septbr. 31) har  Kontorchef Skov
rider Flensborg udtalt sin fulde Anerkendelse af Betydningen 
af dybtgaaende Jordundersøgelser og tiltræder, at den vig
tigste Side af Jordbehandlingen paa Heden er Omdannelsen 
af Lyngmaaren til et sundt Ovre, men tager bestemt Afstand 
fra, at den dybe Jo rdbundsbehandling  er uden Betydning, 
forsaavidt Alen ikke h indrer Overfladevandet i at synke. 
Paa Side 386 siges der: »Paa god Hede og yngre Hede 
k a n  m an faa Granskoven frem uden Pløjning af nogen 
Art, det har m an Eksem pler paa, men hvis det overhovedet 
lykkes, tager det lang Tid, fordi der indtræder en lang 
Stampeperiode, og Tid er jo nu en Gang ogsaa Penge. Paa 
de gamle, m aarklædte vestjydske Heder er en grundig J o rd 
bearbejdning med Dybpløjning efter min Mening nødvendig 
for i en overskuelig Tid at forvandle den raa Hede til 
Granskov. — — Jeg kan  altsaa ikke give Forfatteren Ret 
i hans Udtalelser om den dybe Jordbearbejdnings Betyd
ning eller rettere Betydningsløshed«.

Jeg kan fuldt ud slutte mig til Skovrider Flensborgs 
Udtalelser, da jeg ganske deler de Anskuelser, han  har 
fremsat. I min Afhandling: »Grankulturerne i Borbjerg og 
Sevel Plantager« har  jeg vist, hvorledes den Kulturmaade,
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der er anvendt i disse Plantager, er bleven ændret i Tidens 
Løb, efterhaanden som de forskellige Skovridere indhøstede 
Erfaring.

Jenssen-Tusch havde paa Statskassens Vegne indkøbt 
Arealet til Borbjerg Plantage i Aarene fra 1878 til 1881 og 
til Sevel Plantage i 1885.

I den nordligste Del af Borbjerg Plantage, der ligger 
højt og er meget udsat for Vinden, begyndte han  Arbejdet 
og anvendte den hannoveranske Reolplov, som gik um id
delbart efter en Forplov, der vendte Lyngskjolden. Der 
plantedes to Tredjedele Rødgran og en Tredjedel Bjærgfyr. 
Kulturerne led meget af Sandpisk, og Resultatet er bleven 
en Skov af Bjærgfyr med en Del undertrykte Rødgraner. 
F or at undgaa Sandpisk blev Frem gangsm aaden nu ændret. 
Forud  for D ybbehandlingen foretoges Skrælpløjning i »Agre«, 
hvis Bredde varierede mellem 16 og 24 Alen med et upløjet 
Mellemrum af 4 Alens Bredde. I Mellemrummet blev der 
gravet en Rille, som straks tilplantedes med Bjærgfyr og 
Hvidgran, der altsaa fik et Forspring for Hovedkulturen, 
som de senere skulde beskytte mod Vind og Sandflugt. 
Rækkerne blev til de saakaldte »Læstriber«.

Arealet mellem Læstriberne henlaa i nogle Aar i skræl
pløjet Tilstand, derefter blev det ompløjet, hvorefter D yb
behandlingen foretoges med Undergrundsplov. Der plantedes 
Rødgran og Bjærgfyr. Resultatet er bleven en Bevoksning 
af Bjærgfyr med saa mange undertrykte Graner, at Blan
dingen, ved efterhaanden at hugge Bjærgfyrrene, kan  blive 
til Granskov.

Skovrider H eilm ann fortsatte efter 1888 det af Skovrider 
Jenssen-Tusch paabegyndte Jordarbejde, men plantede ude
lukkende Rødgran. Det blev dog snart nødvendigt at ind
plante Bjærgfyr, og Heilm anns første Kulturer fik derefter 
om trent sam m e Udseende som de sidste af Jenssen-Tusch 
udførte.

Efter de Erfaringer, som Heilmann havde høstet i de 
første Aar af sin Virksomhed paa Heden, havde han  faaet
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Mistillid til Dybbehandling af Jorden  ved Undergrunds
pløjning, og han var  kom m en til den Erkendelse, at Be
arbejdningen af Lyngskjolden maatte være stærkere og 
mere langvarig end hidtil for at fremme Udluftningen og 
derved fjerne Lyngskjoldens Surhed. En Afdeling blev der
efter behandlet ved gentagne Ompløjninger forud for Dyb- 
behandlingen. Før denne deltes Arealet i fire Felter, hvoraf 
de to blev reolpløjede, de to undergrundspløjede. Snart 
viste der sig en væsentlig Forskel, idet Granerne voksede 
langt bedre i de reolpløjede end i de undergrundspløjede 
Felter, og siden er der derfor altid anvendt Reolpløjning.

Ved Skovbrugsmødet i 1901 foreviste Heilm ann sine 
Kulturer og tog kraftigt til Orde for en langvarig og grundig 
Udluftning af Lyngskjolden, som efter Skrælpløjningen skal 
henligge i flere Aar under stadig Bearbejdning ved Ompløj
ning og Knivharvning. I det Foredrag, som Heilmann holdt 
under Mødet, udtalte han , at m an maaske kan spare Dyb- 
behandlingen, naar  Lyngskjolden er bleven tilstrækkelig 
udluftet, men han  har  dog ikke selv vovet Forsøget. Skov
rider V. Fabricius h a r  i Giudsted Plantage og Skovrider 
E. W øldike i Kompedal Plantage frembragt betydelige 
Kulturer af Graner med Indblanding af Bjærgfyr efter Reol
pløjning, men har  ikke anvendt en saa langvarig Udluftning 
af Lyngskjolden som Heilmann.

Det kan  nu  gøres gældende, at der i de gamle Stats
plantager paa Randbøl, Palsgaard og Viborg Distrikter er 
frembragt gode gamle Granbevoksninger uden Anvendelse 
af Reolpløjning. Om Aarsagen kan man søge Oplysning i 
den Redegørelse, der foreligger over de Undersøgelser over 
Rødgranens Vækst, som blev foretagne i Anledning af 
Udstillingen i København i 1888 og som findes samlede i: 
»Undersøgelser over Rødgranens Vækst i D anm ark  af A. 
O pperm ann og C. V. Prytz«, 1892. Man kan her se, at 
naar der for Gjøding Plantage paa Randbøl Distrikt og for 
Palsgaards Plantage er omtalt, at Bevoksningen paa Prøve
fladerne er god og velformet, saa er der oftest ved den
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mekaniske Jordanalyse fundet en betydelig Støvjords
procent i Undergrunden. Det samme er ikke Tilfældet for 
Stendalgaards Plantage. Her skal Forklaringen m aaske søges 
derigennem, at Granbevoksningerne ofte er frembragt efter 
en Kultur af Skovfyr, som har  levet en Tid, men derefter 
er bleven ødelagt af Sprækkesvamp.

Fig. 5. Toptør Rødgrankultur i Nordre Feldborg Plantage. 1909.

I sin sidste Artikel i D ansk Skovforenings Tidsskrift 
(Oktober 1931 )*) udtaler Dr. Bornebusch, at m an nøje maa 
skelne mellem: »Dybbearbejdningens Betydning som Hjælp 
ved en hurtig og billigst mulig Start af N ykulturerne og 
dens Betydning for Bevoksningernes senere Vækst og Sund
hed«. Ja ,  han h a r  paavist, at hundredaarige Bevoksninger 
i Ulvedal og Nordre Feldborg fremdeles er i ganske frodig 
Vækst. Trods den betydelige Alder har  de holdt sig sunde,

) Angaaende min Afhandling: Dybtgaaende Jordbundsundersøgelser.
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de er kun  i ringe Grad angrebne af Rodfordærveren (Poly- 
porus annosus), hvilket formentlig staar i Forbindelse med

Fig. 6. Rødgranbevoksning i Nordre Feldborg Plantage. Afd. 120. 1908.

den overordentlig langsomme Ungdomsvækst, der har bevir
ket Dannelsen af meget tæt, linringet Ved, som er lidet 
gennemtrængeligt for Svampen. Men vi kan ikke i vore 
Dage nøjes med at frembringe Gran kulturer, som maaske
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mislykkes paa store Strækninger og i hvert Fald vokser 
overordentlig langsomt. Vi maa frembringe Kulturer, som 
lykkes overalt og vokser tilfredsstillende allerede fra den 
tidlige Ungdom. Vi kan  ikke arbejde saaledes, at den unge 
Bevoksning faar det Udseende, som er vist paa Fig. 5; 
derved gaar der for megen Tid tabt. Bevoksningen paa 
Fig. 6, der er fra den af Dr. Bornebusch undersøgte Afd. 
120 i Nordre Feldborg, er heller ikke tilfredsstillende. T ræ 
erne er jo nu ganske velformede, men de er uregelmæssigt 
formede ved Grunden, og der findes paa mange af dem 
Rester af Biakser, hvilket røber, at Bevoksningen en Gang 
har  bestaaet af flerstammede Purrer, ligesom Træerne paa 
Fig. 5. Ogsaa i dette Tilfælde er der gaaet megen Tid tabt.

Praktikerne har  efterhaanden gennem Erfaring fundet, 
dels at Lyngskjolden skal udsættes for en grundig Sønder
deling og Udluftning, og dels, at Jo rdbunden  skal behandles 
dybt, helst ved Reolpløjning. Hvorledes forklares nu dette, 
da dog baade P. E. Muller og Bornebusch har fundet, at 
Rødgranens Rødder formaar at gennembryde Alen. Jeg tror 
det maa forklares saaledes, at vi ved den moderne Jo rd 
behandling giver Granens Rødder Lejlighed til at vokse i 
Jorden paa den Maade, som er naturlig for Træarten, allsaa 
at uddanne et Rodsystem, som overvejende bestaar af højt
liggende Rødder, der søger vidt ud til Siden, men kun i 
ringe Grad gaar i Dybden.

Der er jo  nedsat et Udvalg, som skal beskæftige sig med 
Spørgsmaalet om Frembringelse af anden Generation i 
Hedeskovene. Udvalget rum m er betydelig Sagkundskab, og 
jeg skal derfor afholde mig fra at give Vejledning, men 
en Ting kan  jeg dog nok udtale: Der maa paa hvert Sted 
arbejdes saaledes, at den Træart, som skal anvendes, faar 
Lejlighed til at udvikle et naturligt Rodsystem.

10/n  1931.



SKOV-OVNEN.

N aar vi ikke før h ar svaret Teknisk Udvalg, skyldes det, at vi 
h ar villet afvente en endelig Redegørelse for de af Det danske 
Hedeselskab gennem de tre sidste Vintre foranstaltede Forsøg 
med Brændefyring paa nogle jydske Statsbanestationer. Da en 
saadan Redegørelse fremdeles ikke er kommet, vil vi ikke opsætte 
Sagen længere, men maa saa nøjes med at henvise til, hvad der 
hidtil er fremkommet i Hedeselskabets Tidsskrift Nr. 18, 1929, 
angaaende den første Vinters Resultat.

N aar Udvalget harcellerer over »Laboratorieforsøg«, som jo  for 
Resten Dansk Skovforening selv gentagne Gange har taget Initia
tiv til at afholde, er det værd at lægge Mærke til, at man ved 
ovennævnte p r a k t i s k e  Forsøg paa een Vinter h ar kunnet notere 
en Brændselsbesparelse paa om trent 100 Kr., hvor vor Ovn blev 
anvendt, medens man, hvor man anvendte en Ovn af en lignende 
enkelt Konstruktion som Skovovnen, ikke har kunnet konstatere 
nogen Besparelse, og det skønt Brændslet det første Sted var 
dyrere end det sidste. Dette Forhold tyder paa, at de afholdte 
»Laboratorieforsøg« h ar givet et Fingerpeg i den rigtige Retning.

Teknisk Udvalgs Svar paa vor Artikel i dette Tidsskrifts Juli- 
Hefte om den ny Brændeovn »Skovovnen« h a r i øvrigt ikke paa 
noget Punkt afkræftet Rigtigheden af det af os fremførte, og 
enhver Fagmand vil se, at man gaar uden om Sagens Kerne, 
nemlig god Økonomi og nem Pasning uden Forurening af Stuerne 
ved Udtagning af Asken, og nøjes med at fremhæve Ovnens lave 
Anskaffelsespris.

Vi er selvfølgelig klare over, at dette er et Forhold, der ogsaa 
maa tages i Betragtning, især i disse sløje Tider, men — i hvert 
Fald set fra et Forbrugerstandpunkt — kan det ikke siges, at 
Anskaffelsesprisen bør være Hovedsagen.

Saa vidt vi kan forstaa, har Forsøgene med Brændefyring 
paa Statsbanestationerne de to sidste Vintre givet nogenlunde de 
samme Resultater som den første Vinter, og hvor man som her 
i Løbet af to Vintre h ar indtjent mere end Ovnens Anskaffelses-
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sum, behøver det ikke nærm ere at paavises, hvad der rettelig 
bør forstaas ved en billig Ovn.

Det kan maaske nok indvendes, at Skovejerne strengt taget 
ikke er interesserede i, at en Ovn bræ nder det mindst mulige, 
men et saadant Ræsonnement vil dog vist de færreste Skovejere 
give deres Tilslutning.

N aar Udvalget skriver: »Enhver Brændeovn var dyrere end 
en tilsvarende Koksovn; derfor foretrak de fleste Købere oftest 
en K oksovns er dette kun til Dels rigtigt, og det vilde efter vor 
Mening have været rigtigere, om man havde skrevet: »Da Brænde 
paa de fleste P ladser er langt dyrere at anvende end Kul og 
Koks, foretrak Køberne oftest en Kulovn.«

Med Hensyn til Kritikken over, at de tidligere Brændeovne var 
langt dyrere end Koksovne, vil sikkert enhver forstaa (i Virkelig
heden ogsaa det ærede tekniske Udvalg, alias Skovrider N. V e s t e r - 
g a a r d ), at en Brændeovn — paa Grund af Ildstedets lave Tem
pera tu r — maa have en langt større Varmeflade for at kunne 
afgive samme Varmemængde som en Koks- eller Kulovn, med
m indre der skal fyres langt kraftigere med langt højere Røgtem
pera tu r og derfor med langt ringere Nyttevirkning.

Da Ovnenes Priser saa nogenlunde er proportionale med deres 
Varmeflade, skulde det synes let forstaaeligt, at en Brændeovn, 
naar den skal arbejde med samme Ydelse og Nyttevirkning som 
en Koksovn, maa blive betydelig dyrere end Koksovnen. Saa- 
fremt man derimod vil finde sig i de Ulemper, der er ved en 
Ovn uden Askerumsdør og Rysterist sam t ved at lade den arbejde 
med et stort Skorstenstab foranlediget af høj Røgtem peratur og 
for sto rt Luftoverskud, er det indlysende, at Ovnens Anskaffelses
pris vil blive langt billigere.

I Anledning af Udvalgets Slutningsbemærkning maa vi sige, at 
vi er af den Mening, at Artikler her i Tidsskriftet hovedsagelig 
e r  for Fagfolk, og for saadanne er vor Artikel skrevet i Forvent
ning om, at den kunde paaregne nogen Interesse, men vi h ar 
selvfølgelig ogsaa haft vore egne Interesser for Øje, da vi jo  ikke 
e r  noget filantropisk Selskab.

Vi maa fremdeles hævde, at Anvendelsen af Brænde i Stedet 
for Koks og Kul rnere er et Brændeprisspørgsm aal end et Ovn- 
spørgsmaal.

Spydigheden i Teknisk Udvalgs Svar lader vi, som vi ikke har 
læst.

A/S. R e g k ’s Op v a r m n in g s  Com p .



SVELLESAGEN.

Der er nu i Dansk Skovforenings Tidsskrift fremkommet den 
bebudede Redegørelse fra Handelsudvalget angaaende Statsbanernes 
Køb af danske Bøgesveller for 1932.

Det synes atter deraf at fremgaa, at Prisen allerede var fast- 
slaaet af Statsbanerne efter en rationel Beregning i Forhold til 
Fyrresveller — og endda med en Begunstigelse for Bøg — til de 
forud for Odense-Mødet meddelte Priser, saaledes som Indbydelses
skrivelsen til dette ogsaa angav. Muligheden for at have faaet 
denne Pris forhøjet synes at have været ganske minimal.

Der var saa Fordelingen tilbage — den, Kritiken egentlig gik 
imod, fordi den skuffede saa mange. Der er næppe nogen, der vil 
indvende noget imod, at Statsskovene gik foran ved Leverancer 
til Statsinstitutioner, hvad Redegørelsen fremfører. Nej.

»Saa var der altsaa 67000 tilbage.«
»Der er frem sat adskillige Indvendinger mod, at Køge Værfts 

Savværk skulde have en saa uforholdsmæssig stor Ordre, hvorved 
alle andre niaatte blive forfordelt. Statsbanerne m otiverer dette 
med . . .«. Man kunde næsten have Lyst til at spørge Statsbanerne: 
hvorfor skulde Køge V. S. da ikke have en endnu større Ordre 
— endog trækkes lidt af — »paa Baggrund af den Kritik, som
Statsbaneledelsen er ude for Gang paa G ang«------ men nej: hvem
kritiserer Statsbaneledelsen her?

Man maa spørge Handelsudvalget: hvorfor var den Side af 
Sagen, at alle burde have haft Lejlighed til at afgive Tilbud frit 
paa Værket (Køge V. S.) ikke aktuel »paa indeværende Tidspunkt« ? 
Og hvornaar vil den blive aktuel?

Nu har Handelsudvalget straks med det samme meddelt, at det 
rimeligvis aldrig sker, da det formentlig er sidste Gang — ja, der 
staar virkelig: »at Dansk Skovforening ønsker at være Mellem
mand i en Sag, hvor ikke alle kan stilles lige.« Handelsudvalget 
forudsiger Borgerkrig i Landet til næste Aar og h ar allerede be
tænkt Krigsomkostningerne, vel vidende, hvor Madfadet staar.

Hvis der for Sagens og Skovforeningens Medlemmers Skyld 
skulde oprettes et Fredspalads, burde det vistnok bygges langt fra 
Køge. O. G. K o n r a d s e n .

9



118

Uden at ville prale med, at jeg har forstaaet Skovrider Konrad- 
sen, tør jeg gaa ud fra, at hans Hensigt er at øve Kritik. Det m od
satte er vel utænkeligt.

Jeg skal derfor endnu engang søge at borttry lle  Mystikken om 
denne Sag, hvis det ikke er som Katten med de 9 Liv!

Der er 3 Hovedpunkter: Pris, Kvantum, Fordeling.

Pris: Enkelte Leverandører havde udenom Handelsudvalget for
handlet med D. S. B. Da vi kom til, var der intet at gøre. 
Kvantum: Paa dette Punkt, hvis Betydning ikke er paaagtet nok, 
opnaaedes for første Gang det, at D. S. B. tog hele sit Aarsforbrug 
fra danske Skove, 100000 Stkr. Den hidtil største Leverance.

Jeg maa i den Forbindelse pege paa, at Pris og Kvantum er det 
vigtigste for Helheden. Fordelingen kommer i anden Linie. Den 
Aflastning, som Træsko- og Brændeudbuddet faar, gavner ikke blot 
Leverandørerne men hele vort Skovbrug.
Fordeling: Det er her, Kritikken sæ tter ind. Her kan Særinter
esserne boltre sig, Snæversyn og Klager faa Luft.

Jeg skal indskrænke mig til at imødegaa det Punkt, der hyppigst 
nævnes: Den store Leverance Junckers Savværk fik! Naar denne 
Leverance omtales, er det tydeligt, at der ligger noget og ulmer 
nedenunder, noget der ikke rigtig kan faa Luft. Det er dette, at 
Handelsudvalgets Form and er Distriktsbestyrer paa et af de Distrik
ter, der gennem Junckers store Leverance faar en Plads i Solen. 
Ja, dette er rigtigt! Men jeg h ar ikke kunnet hindre det.

Det var et Diktat fra D. S. B., som trods vor Protest gennem
førtes. Jeg blev her stillet overfor en fuldbyrdet Kendsgerning. 
Juncker skulde have Leverancen!

Hvor Juncker købte sit Træ, spurgte hverken D. S. B. eller 
Handelsudvalget om, af gode Grunde! Juncker er jo nemlig en 
privat Mand, fuldstændig frit stillet i den Henseende, og han har 
derfor heller ikke spurgt os, men sluttet hvor det passede ham. 
Da Juncker startede sit Værk, skete det paa Basis af bindende Til
sagn fra en Kreds af øst- og m idtsjællandske Distrikter. Disse Af
taler s taar ved Magt, ganske uafhængig af Dansk Skovforening og 
Forhandlingerne med D. S. B.

Til de utilfredse vil jeg da sige: Gak hen og gør ligesaa! Slaa 
je r  sammen! Søg selv et Savværk startet! Og lad være at falde 
over dem, der har været heldige og mere forudseende!

Men alt dette kommer ikke Handelsudvalget ved!

Den sidste Passus i vor Redegørelse (Side 513. 1931) er ingen
lunde en Krigserklæring, men kun et Udtryk for, at U nderskriverne
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helst giver Svellesagen fra sig næste Gang. Jeg er dog ikke for
benet og uvillig, men vil i Tide søge Stemningen sonderet, for der
efter at følge den Fremgangsmaade, gøre det Arbejde, som Flertallet 
af Skovforeningens Medlemmer anviser, og derefter vil jeg tage 
den Kritik og de Klø, som bliver mig tildelt. Dog med Ret til at
slaa igen! T0 T høger  Jag d .

NOTITSER.

S ta ten s  fo rs tlig e  F o rsø g sv æ sen .
Landbrugsm inisteriet har nu bestemt, at Embedet som F or

stander indtil videre skal henstaa ubesat med Dr. Bornebusch  
som konstitueret Forstander.

S k o v b ru g su n d e rv isn in g en .
Forstkandidat Ch r . Ga x d il  er fra 1. Februar d. A. ansat som 

fast videnskabelig Assistent ved Skovbrugsundervisningen paa Den 
kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

L au rits  A n d ersen s Fond.
Ansøgninger om at komme i Betragtning ved den i Begyndelsen 

af Juli Maaned d. A. stedfindende halvaarlige Uddeling af Fondets 
Midler maa være indsendt til Fondets Kontor senest d. 1. Marts 
d. A. (for Ansøgere bosiddende udenfor Europa senest 1. April).

Fondets Midler anvendes i Følge Fundatsen t i l  F r e m m e  af  
d a n s k  I n d u s t r i  og H a n d e l  — som er Fondets Hovedformaal — 
samt t i l  H j æ l p  a f  s y g e  og f a t t i g e  D a n s k e  h j e m m e  og ude. 
Bevillingerne til sidstnævnte Form aal gives i Følge Bestyrelsens 
Beslutning i k k e  til enkelte P e r s o n e r  (bortset fra trængende 
Slægtninge af Fondets Stifter), men stilles til Raadighed for danske 
velgørende F o r e n i n g e r  i Ind- og Udlandet.

Nærmere Oplysninger om de Formaal, hvortil Fondet fortrinsvis 
yder Støtte paa det erhvervsmæssige Omraade, kan faas ved Hen
vendelse til Fondets Kontor, Vestre Boulevard 18, Tlf. Palæ 3890, 
(Kontortid Mandag, Onsdag, Fredag 10—1).

U dnæ vne lser.
Lensgreve W e d e l l -W e d ellsbo rg  til W edellsborg og Lensgreve 

B e r n s to r ff -Gy ld e n s t e e n  til Gvldensteen er udnævnt til Kammer
herrer. Greve Ro sen kr an tz  Sc h e e l  til Ryegaard er udnævnt til 
Hofjægermester.



120

Ju b ilæ u m .
Skovrider H. F. H o r stm an n , Tjele, kunde 1. Januar fejre 40 Aars 

Jubilæum  for sin Ansættelse paa Tjele Skovdistrikt, hvor han 
først gjorde Tjeneste som Forstassistent og siden igennem en lang 
Aarrække som Skovrider.
80 A ar.

Skovrider J. C. Sø r en sen , som for nogle faa Aar siden fratraadte 
sin Stilling som Skovrider under Det danske Hedeselskab, kunde 
den 20. Januar fejre sin 80-aarige Fødselsdag.

D ødsfald.
Kgl. Skovrider G. N. A. Hauberg afgik den 19. Januar ved Døden, 

69 Aar gammel.
Skovrider under Det danske Hedeselskab P. D. B r uu n  afgik den 

28. Januar ved Døden, 70 Aar gammel.

T ilsy n e t m ed de p riv a te  Skove.
Landbrugsm inisteriet h ar under 13. Januar konstitueret kgl. 

Skovrider J. M. D a lg as , Haderslev, som Landbrugsm inisteriets 
Tilsynsførende med de private Skove i Stedet for afdøde Skov
rider P. C. F. Sv e n d s e n .

H egnsp lan tn ingen  i S ø n d erjy llan d .
Folketingets Finansudvalg har efter Indstilling af Landbrugs

ministeren givet Tilslutning til, at der paa Tillægsbevillingsloven 
opføres et Beløb paa 10000 Kr. som ekstraordinæ rt Tilskud til 
Smaaplantninger og Hegn i Sønderjylland.

T ræ k u l i S ted e t fo r  B enzin .
Ifølge »Norsk Handels- og Sjofartstidende« har Godsejer L o v e n 

skjo ld  i  nogen Tid gjort Forsøg med en 27a T ons Panhard Levassor 
Lastvogn med Trækulsgenerator. Forsøget er faldet meget heldigt 
ud. Hvor Vognen ellers vilde bruge 45 Liter Benzin å 22 Øre, har 
den kun anvendt 3,5 hl Trækul, hvis Pris angives til 1 Kr. pr. hl. 
Det hævdes, at Autobusser og 3 Tons Lastvogne med Trækulsgas 
som Drivkraft kan holde en Gennemsnitsfart paa 55 km og klare 
Stigninger 1 :6.

K am m erh e rre  E ides og H u stru , fø d t S a rau w s  L egat.
Af Legatets Midler vil der i 1932 kunne anvendes til Rejse

understøttelser til dygtige, eksaminerede Forstmænd 1000 Kr. til 
Rejser i Udlandet og 400 Kr. til Rejser i Indlandet. Andragender 
ledsaget af fornøden Bevislighed indsendes inden Udgangen af 
Marts Maaned 1932 til Legatbestyrelsens Formand, Direktoratet 
for Statsskovbruget, København K.



Træ skofabrikkernes Salgskontor

Salg af hele Produktionen af Træsko, saavel 
som alle Slags Kapsko fra 14 af Landets største

L itte ra tu r.
P. E. Mu l l e r :

Tidsskrift for Skovbrug 1876—91 (indb.)
Prytz og Oppermann:

Tidsskr. for Skovbrug 1892—1915 (i Hefter) 
til Salg for 140 Kr.

Billet mrks. »0. B. F.« modt. Dansk 
Skovforenings Tidsskrift, Brogade 3, Kø
benhavn K.

6-kantet galv. Traadfletning, 
4-kantet galv. Traadfletning.

K u ltu r re d s k a b e r .
Forlang Tilbud.

lllustr. Katalog sendes paa Forlangende.
O L U F  C. H A N S E N ,  

B rogade. KØGE. Telf. 160.

Opkøb af Vildtskind
R æ v e -  o g  M a a r s k i n d  k ø b e s .

Henvendelse: Offertekontoret Vingaardstræde 4 3, København K.

Â o r O v
K O N G E N S  N Y T O R V  j

S m y k  D eres  H jem  
m e d  s m u k k e  P ræ 
p ara ter  a f  K ugle  

o g  D y r , R a a d y r h o v e d e r , Ge
v ir e r  m . m . A lt u d s to p p e s  o g  
b e h a n d le s  s o lid t  o g  h u rtig t. 
Forlang mit atore

lllustr. Katalog. 
Største Specialforretning. 

Konservator
CHR. AABOE SØRENSEN,

Silkeborg.
G ru n d l. 1884. T e le fo n  297.

Opkøb af 
Pyntegrønt

Hy h j em R a s m u s s e n  & Co.
Gladsakse vej 39  — 41
Tlf. Søborg 929 Søborg



S K O V F R O K O N T O R E T
J O H A N N E S  R A F N  & S d N  
KØBENHAVN -  VALBY

NORM ASVEJ 21 T e l e f o n : VALBY 2

St. Regnegade 12-16 • København

Elegante Uniformshuer og 
Hueemblemer, Sølubroderier, 

Hirsclifænger Gehæng,
Guld- og Sølvporteépée, Distinktioner 

sam t Knapper for Forstvæsenet.
Telegram-Adresse Telefon Central 297

»Clseifert« 5 Ledninger

Ved utætte Vinduer
henter man sig Forkølelse, Gigt og den 
ubehagelige Træk. Københavns Tæt
ningskompagni, Højbroplads 17, Køben
havn K., Tlf. C. 5956, udfører Tætning 
med Stormvoks og med Garanti for Tæ t
heden. Talrige Anbefalinger haves, og 
blandt andet kan nævnes Dansk Skov
forening, der stadig siden 1920 har an 
vendt Stormvoks.

NIELSEN & LYDICHE’8 BOGTRYKKERI
VESTRE BOULEVARD 18.

KØBENHAVN V. 652 t b ie f o h  653.

Pensionsforsikrings - Anstalten
3  Aktieselskab £

V estre Boulevard 38 - København V. 
T elefon Central 7809

Statsanerkendt * Statskontrolleret
Oprettet 1917 af Danske Erhvervs- og 

Funktionærorganisationer.
T e g n e r  a l le  A r ter  af 
Pen s io n s fo rs ik rin g  

NB. Policen med alle dens Rettigheder kan 
følge Funktionæren ved Pladsskifte.

De Danske
Imprægneringsanstalter A/s

Nørrevoldgade 2, 
KØBENHAVN K.

Tlf J 4508 . .  , Telegr.-Adr.:
1 \  13941 Køber Imprægnator
Gran til Telefonstænger 
ogsaa Graner paa Roden ^ rin

DANSK SKOVFORENING.
F oren ingens F orm aal er at frem m e Skovbruget og de dertil knyttede Virk

som heder. — Enhver, der h a r  In teresse for F o ren ingens Form aal, sam t Skovdistrikter 
kan b live M edlem . — Indm eldelse sker ved et M edlem  til Bestyrelsen. 

A arsbidragets S tørrelse er:
for Skovdistrikter: 25 Øre pr. 1000 Kr. af den til enhver Tid 

gæ ldende E jendom sskyldvæ rdi, dog m in d s t . . .  20 Kr.
for Skovfogeder og  S k o v b ru g ss tu d e re n d e .....................  10 —
for alle an d re  M edlem m er .................................................  15 —

M edlem m erne faar gratis tilsend t F oren ingens T idsskrift: »Dansk Skov
fo ren ings Tidsskrift«, der udkom m er ca. den 15. i hver M aaned.


